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Förord

Förord är en nästan svårare genre än samtidshistoria. Tur då att jag behöver ägna förordet
blott en knapp sida – resten ägnas samtidshistorien. Det heter ofta att avhandlingar sällan blir
vad som ursprungligen avsågs. Det stämmer också för denna avhandling. Den ursprungliga
tanken var i mitt fall en (ännu) bredare studie av 1990-talets debatt om
”informationssamhället”. Under forskningsprocessens gång händer dock saker – tråkigt vore
det väl annars – och slutprodukten blev en studie av det politiska samtalet om
”informationssamhället”.

Jag vill tacka min handledare Martin Kylhammar för konstruktiv handledning. Martin har
givit både ros och ris under resans gång men alltid i slutändan låtit mig ta ansvar för texten.
Han har också stöttat och inspirerat vid de tillfällen då jag själv gripits av tvivel inför
avhandlingsprojektet. Tack också till Jean-François Battail som varit bihandledare. Jag vill
vidare tacka hela tema K:s seminarieserie Kommunikation, kunskap och makt.
Avhandlingsarbetet har skett inom ramen för denna seminarieserie. Speciella tack till Sofia
Seifarth och Emma Eldelin – diskussionerna och samarbetet med Sofia och Emma betydde
mycket i avhandlingsförfattandets tidigare skede. Tack också till Mats Linell, Daniel Persson
Thunqvist, Anja-Sofi Karhi, Andreas Nyström och Johan Jarlbrink för stimulerande och
stundom häftiga diskussioner också utanför seminarierummen. Ett varmt tack också till
personalen på humanistiska biblioteket vid Linköpings universitet och personalen på bibliotek
for humaniora og samfunnsvitenskap vid Oslo universitet för utomordentlig service under min
tid som doktorand.

I stunder av personlig sorg behöver man stöd från nära och kära. Jag vill därför också passa på
att tacka vännerna Joakim Karlsson, Lars Lundqvist och Johanna som har betytt mycket på ett
personligt plan. Som barn förde jag ofta samtal om politik, religion och samhälle med min nu
hädangångne farfar, banarbetare på SJ. Jag minns att dessa samtal tidigt väckte min
intellektuella nyfikenhet. Det var samtal som stimulerade, samtal som gav fler frågor än svar.
Jag är övertygad om att dessa samtal bidragit till att jag kom att ge mig i kast med
avhandlingsförfattande. Nu farfar kanske jag blivit en sån där ”akademicker”.

Linköping i september 2005
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DEL I: INLEDNING OCH BAKGRUND

INTRODUKTION: KOMMUNIKATION SOM HISTORISK EPOK –
KOMMUNIKATIONSEVANGELIER DÅ OCH NU

I vår historia har vid flera tillfällen i tiden tongivande samtidsanalytiker utnämnt
”kommunikation” till samhällets nyckelfaktor. 1850-talets nordiska liberala strateger är goda

exempel på det. De hette exempelvis Gripenstedt, Bergstedt, Wallenberg i Sverige; Stang,
Broch och Schweigaard i Norge och de såg civilisationsutvecklingen intimt förbunden med att

kommunikationen mellan människorna ökade, till exempel genom ångbåtstrafiken,

järnvägarna, snällpressen och telegrafen. Ny IKT (Informations- och kommunikationsteknik)
antogs bereda väg för ett historiskt epokskifte, en ny tidsålder. Broch talade på 1870-talet om

kommunikation som det som gör ”vor Tidsalder till en verdenshistorisk Epoke, og samtidigt
er den dybere liggende Grund til de store baade materielle og aandelige Bevægelser, som nu

foregaa”. Hans svenska kollegor höll med.1 Det var inte bara borgerliga företrädare som såg

ny IKT som epokgörande. Samma IKT som av nyss nämnda företrädare prisades som det
förträffliga postfeodala borgerliga samhällets signum blir hos Karl Marx i Kommunistiska

manifestet (utg. 1848) en potentiell murbräcka för proletariatet och kullkastandet av just det
borgerliga samhället.2 Sammankopplandet av (ny) IKT med radikal samhällsomvandling

spänner över den politiska vänster-högerskalan – då likväl som nu.

Ett annat exempel på när ”kommunikationsevangeliet”3 var starkt representerat i det offentliga

samtalet var under 1920-talet. Då handlade det om att kommunikationen mellan människorna
skulle bli både viktigare, rikare och intensivare, och de nya kommunikationsteknikerna –

radion, filmen, bilarna, flyget, världstelefonnätet, atlantångarna – var förutsättningarna. En ny

epok stod för dörren och grundbulten i denna var tron på ett kommunikationssamhälle, som
skulle präglas av global kommunikation, bli en nätverkens tid och befolkas av

världsmedborgare.

                                                  
1 Jfr Slagstad 1998, Nilsson 2001.
2 Se vidare Marx 2004.
3 Uttrycket ”kommunikationsevangelium” används av kultur- och samhällsforskaren Martin Kylhammar, främst i
anslutning till hans forskning om mellankrigstidens teknikdebatt. Se vidare exv. Kylhammar 1994. Uttrycket
fångar det tongivande drag av saliggörande förkunnelse som vilade över argumentationen hos den nya
kommunikationsteknikens tillskyndare. Detta drag var inte bara är tongivande då, i mellankrigstidens idédebatt,
utan är det också i vår egen tids dito – något som kommer att understyrkas av denna undersökning. Begreppet
”kommunikationsevangelium” torde ha myntats av den norske historikern Jens Arup Seip. Se Nilsson 2001 s. 96.
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“Kommunikationsrevolutionerna” uppfattades – och var då – delar i en demokratisk
omvandling. Denna tekniska och demokratiska omvandling skedde inom nationalstatens hägn

men närde också tankar om gränsöverskridande och världsinfattande. Vi skulle, för att

använda författaren Harry Martinsons slagord, bli ”allkommunicerande världsfolk”. Så skulle
kommunikationerna leda till en gränslös värld, där människor och kulturer blandades och

befruktade varandra i ett globalt samtal.

Den andra rubriken i det slutande 20-talets framtidsdebatt var att det nya samhället var

associationernas, nätverkens tid. Det hade blivit allt mer uppenbart att individer, företag,
regioner och nationer höll på att knytas samman och ingå i komplicerade kommunikativa

system. Den unge poeten Artur Lundkvist utvecklade träffande denna modernistiska analys på

sitt oefterhärmerliga vis, och det långt före existensen av datorer, Internet eller cyberspace:

En andlig och materiell världskommunikation är uppnådd, den

intellektuella och emotionella korrespondensen nutidens människor emellan

är uppdriven till en snabbhet och mångsidighet som under kort tid

revolutionerat det mänskliga livsplanet och skapat en ny världsbild.4

Allt detta talade också för att den moderna människan skulle bli en världsmedborgare. Många
av dåtidens i det offentliga samtalet tongivande ansåg att de gamla kategorierna centrum och

periferi inte längre vara giltiga. Hur kunde man i det globala kommunikationssamhället tala

om kulturella metropoler och centra?

Man ser omedelbart både slående likheter, och några väsentliga skillnader, mellan samtidens
och tidigare ”kommunikationsevangelier”. Idag talas det ofta, likt tidigare, om ett nytt

kommunikativt samhälle, där möten, samtal, resor, kultur står i centrum. I båda spelar

kommunikationsteknik en central roll; både då och nu framträder tekniken ofta som en
determinerande kraft, som bestämmer den enda vägen mot framtiden.

Likheterna framträder dessutom påfallande tydligt också i detaljerna. Vi ser drömmarna om
den gränslösa världen, om resorna och arbetet utanför hemlandet, det internationella intresset,

viljan att lära sig främmande språk, fascinationen av det snabba globala informationsutbytet,

                                                  
4 Citatet är hämtat från Kylhammar 1994 s. 51 som i sin tur hämtat det ur Arthur Lundkvists Atlantvind, 1932.
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försvagningen av det nationella kulturarvet och ett ökat bejakande av de internationella

kulturströmmarna, tron att centrum och periferi är begrepp i upplösning...

Hoten mot 1850-talets och 1920-talets kommunikationssamhälle var emellertid större än

någon kunde förutse och kom snabbare än någon kunde ana. Det förra förlorade mark i 1880-
talets ekonomiska kris. Det senare råkade än värre ut. Först kom den världsomfattande

ekonomiska depressionen, sedan fascismens, nazismens och småningom allt tydligare
kommunismens förakt för demokratin. Hotet mot Nordens frihet ökade och slutligen kom

kriget mot hela upplysningstraditionens ideal, mot yttrandefriheten, demokratin och

rättssamhället.

Just den kommunikationsteknik som så många menat var oupplösligt förenad med demokratin

och en ny, öppnare och kommunikativare kultur fick omvända förtecken. Den tekniken blev
nu ett kusligt effektivt vapen i händerna på demokratins fiender och den öppna kulturens mest

villkorslösa motståndare. Kommunikationstekniken öppnade inte, utan slöt det
kommunikativa offentliga rummet. Tekniken visade sig vara ett utmärkt redskap för

monologisk propaganda. Villkoren för det offentliga samtalet förändrades dramatiskt på bara

några månader.

I efterhand kan man konstatera att tidigare ”kommunikationsevangelier” till dels varit naiva.
Kommunikationssamhällets sårbarhet underskattades. Och man ägnade därför inte någon

systematisk tankemöda åt att problematisera vare sig kommunikationstekniken eller de

kommunikativa arenorna.

Under de senaste drygt tjugo åren har det åter blivit en utbredd och tongivande uppfattning att
samhället vi lever i är under utveckling från industrisamhället till någonting annat – mot en ny

epok. Nu liksom då tillskrivs ny IKT en epokomdanande kraft. Begrepp som används för att

benämna den nya epoken är exempelvis ”kommunikationssamhälle”, ”informationssamhälle”,
”kunskapssamhälle”, ”utbildningssamhälle”, ”nätverkssamhälle” med flera begrepp. Vad som

ligger i dessa begrepp är oklart, då begreppens mening varierar med de sammanhang de
används i. En ofta förekommande uppfattning är att det rör sig om en grundläggande

förändring som innebär ett uppbrott från det moderna till någonting eftermodernt. En annan
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och motsatt uppfattning är att det rör sig om en utveckling inom det modernas historiska

ramar snarare än en utveckling bortom dessa.5

Ännu lever vi i en tid där det är svårt att avge något svar på i vilken grad dylika uppfattningar

är hållbara, rimliga och realistiska beskrivningar av faktiska processer. Våra historiska
erfarenheter utgör härvidlag onekligen ett memento. Det är dock under alla omständigheter på

sin plats att syna sådana uppfattningar i sömmarna. En sådan undersökning skulle tjäna flera
syften. Den skulle kunna hjälpa oss att bedöma hållbarheten i de olika argumenten. Det är inte

nytt att tro att tekniken rekordsnabbt förändrar samhället vi lever i.6 Dylika antaganden har

tvärtom varit tongivande under lång tid. Det kan emellertid förefalla som att tanken om att
teknologi förändrar samhället gör sig särskilt gällande i de perioder då nya tekniker

introduceras. Spridningen av Internet som medium är ett kanske ovanligt gott exempel på en

ny teknik som givit upphov till stora förväntningar, där framtiden framträder som både nära,
ljus och omvälvande.

Den samtida framtidsdebatten, där ett historiskt epokskifte ses i informations- och

kommunikationsteknikens kölvatten, pekar i allra högsta grad således också bakåt i tiden –

och framstår delvis som en vidareföring av den retorik som introduktionen av andra och
tidigare typer av IKT (exv. järnvägar, telefon, radio, bilar, flyg och tv) har genererat. 7

                                                  
5 Den amerikanske sociologen Daniel Bell argumenterade redan 1973 i The coming of Post-industrial Society: A
Venture in Social Forecasting för att vi stod inför en historisk utveckling som var ifärd att föra oss från det
industriella samhället till det postindustriella. I denna historiska utveckling tilldelades ny IKT en viktig roll. Bell
var dock inte – och kunde inte vara – medveten om 1990-talets informations- och kommunikationstekniska
utveckling och han betonar att det postindustriella samhället inte ersätter det industriella samhället. Snarare
lägger sig de nya utvecklingslinjerna över tidigare och suddar ut vissa men långt ifrån alla (se vidare Bell 1973).
I 1990-talets debatt om ”informationssamhället” radikaliseras ofta Bells resonemang om det postindustriella
samhället i meningen att det görs gällande att detta postindustriella informationssamhälle just ersätter
industrisamhället (Se vidare exv. Hydén 1997 och Fossen 1995). Den norske sociologen Thomas Mathiesen
tillhör de som ifrågasatt 1990-talets IKT som bärare av ett historiskt epokskifte. Mathiesen talar om en
högmodern snarare än postmodern tid och argumenterar för att ny IKT bidrar till att befästa konstituerande
element i industrisamhället snarare än föra oss in i ett postindustriellt informationssamhälle (se vidare Mathiesen
1999). De som betraktar ”informationssamhället” som den moderna epokens slut och början på en postmodern
epok resp. de som betraktar ”informationssamhället” som en historisk entitet inom den moderna epokens ramar
lyfter ofta fram likartade historiska utvecklingstendenser men tolkar dessa olika – som en utveckling bort från
det moderna in i det postmoderna resp. som moderniseringens fullbordan (jfr Sejersted 2005 s. 14).
6 Jfr exv. Robins & Webster 1999.
7 Introduktionen i sin helhet bygger på Kylhammar 1994 samt av Kylhammar, Johansson, Lie och Rasmussen
gemensamt författad ansökan till NOS-H 2002, Linköpings universitet 2002-01-30, diarienr 30/02-23.
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SYFTE, MATERIAL & AVGRÄNSNINGAR

Avhandlingen syftar till att kartlägga, problematisera och analysera det samtida norska och

svenska offentliga samtalet beträffande framtid och epokskifte. Den grundläggande
frågeställningen är således inte den ogörliga ”Har det skett ett epokskifte?”. Sanningshalten i

vår tids ”kommunikationsevangelier” är inte i fokus. Vad som däremot är i fokus och

ingående undersöks är hur framtiden i det formella politiska offentliga samtalet i Sverige
respektive Norge under perioden 1990-2000 har konceptualiserats och skapats i en fortgående

(interaktiv och diskursiv) process.8 Med framtid och epokskifte avses här specifikt den

tongivande framtids- och samtidsdebatt som har en tydlig och stark koppling till ny IKT – inte
politiska framtidsvisioner i största allmänhet.

En dylik studie kan motiveras på i huvudsak två intimt kopplade sätt. För det första föreligger

en så kallad forskningslucka. Den politiska debatten om ”informationssamhället”9 är i hög

grad outforskad. I den mån debatten har intresserat forskarsamhället har den förståtts och
analyserats i termer av i första hand ekonomiskt, innovationspolitiskt, infrastrukturellt,

lokalpolitiskt och policyorienterat slag. Gott så. Forskningsluckor i sig motiverar inga ämnen.
Forskningsluckor gör inte automatiskt ett ämne intressant. Forskningsluckan kan ju vara fullt

legitim, alltså svara mot ett forskningsmässigt ointressant område.

Jag vill emellertid, för det andra, göra gällande att anläggandet av ett

kommunikationsperspektiv på den politiska debatten om ”informationssamhället” har
någonting att tillföra forskningen, att det här faktiskt finns en forskningslucka som förtjänar

att uppmärksammas. Ett minimikrav på ett kommunikationsperspektiv är att perspektivet inte

                                                  
8 Med formella offentliga politiska samtal avses här de offentliga politiska samtal som förs av politiker inom
ramen för det parlamentariska systemet. Politiska samtal förs – tack och lov får man väl säga – inte bara av
politiker och inom parlamentens hägn men det är just dessa samtal som undersöks här. Att politik inte är något
som enbart eller ens i första hand skapas i och emanerar ur nationella parlament är idag ett tämligen
okontroversiellt påstående. Så betonar exempelvis den tyske sociologen Ulrich Beck ”subpolitikens” –
lobbyinggrupper och andra typer av utomparlamentariska organisationer och gruppers politiska aktivitet –
framträdande roll i bland annat samtida teknikpolitik (Se vidare Beck 1996 s. 140, 143). Dylika resonemang
medför dock inte att formella offentliga politiska samtal är ointressanta. Oavsett om det ”görs” politik i de
nationella parlamenten eller inte så har dessa institutioner fortfarande en betydande formell makt. Detta
förhållande gör det både berättigat och intressant att företa en undersökning som denna. Parlamenten är vidare
djupt kulturella och historiska institutioner varför de är intressanta underökningsobjekt för den som likt
undertecknad är intresserad av producerande och reproducerande av föreställningar om framtid, samtid och
gången tid.
9 ”Informationssamhället” används i detta avsnitt synonymt med andra nyepokala beteckningar som
”kunskapssamhället” och ”kommunikationssamhället”.
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ensidigt reducerar och förstår debatten i andra termer än kommunikation – vilket jag menar att

befintlig forskning på området i hög grad gör. Kommunikation består i ett
kommunikationsperspektiv i dynamiska processer och praktiker – det händer någonting i

kommunikativa processer. Närmare bestämt skapas mening och ett

kommunikationsperspektiv är ett perspektiv där detta meningsskapande är centralt.10

Ambitionen är att med hjälp av ett kommunikationsperspektiv läsa de undersökta debatterna
som idédebatter. Vilka bilder av samtidens och framtidens ”informationssamhälle” skapas och

förmedlas av och i interaktionen mellan riksdagens och Stortingets respektive aktörer (dvs. de

politiska partierna)? Finns det några intressanta skillnader mellan den svenska debatten och
den norska? Tidsutsnittet – 1990-2000 – motiveras av två förhållanden. För det första är 1990-

talet den tid då sammankopplande av ny informationsteknik med ett historiskt epokskifte på

allvar slår igenom på den politiska scenen. Det finns inte ett parlament i västvärlden där inte
”informationssamhället” debatterades under 1990-talet, speciellt under andra halvan av 1990-

talet varför fokus för den empiriska undersökningen ligger på denna. För det andra markerar
millennieskiftet slutet på samma frenetiska och utvecklingsoptimistiska debatt om

”informationssamhället”. Recessionen i IT-sektorn punkterade de mest högljudda prisandena

av den nya teknikens förträfflighet – “IT-bubblan sprack”. Undersökningsperioden 1990-2000
är således en tacksam period för den som är intresserad av teknik- och idédebatt. Entusiasmen

finns där, ingen vision ter sig för stor, framtiden är närvarande.

Undersökningsmaterialet utgörs av formella politiska dokument och debattprotokoll från

riksdag och Storting. Jag menar att de dokument jag valt ut är de mest fruktbara med avseende
på mitt syfte. Materialet är svenska respektive norska IT-strategiska nyckeldokument där

föreställningen om ett historiskt epokskifte i den nya informationsteknikens kölvatten
formuleras ingående. Jag har eftersträvat både symmetri och kvantitativ jämvikt vad det gäller

svenskt respektive norsk material. Det centrala svenska materialet utgörs av Vingar åt

människans förmåga (SOU 1994:118) – det svenska bidraget till den uppsjö av nationella IT-
planer som såg dagens ljus under första hälften av 1990-talet – IT-propositionerna från 1996

och 2000 (Prop. 1995/96:125 resp. 1999/2000:86) samt två mellanliggande skrivelser (Skr.
1997/98:19 och 1998/99:2) och debatterna med anledning av propositionerna och

skrivelserna. Motsvarande norskt material är Den norske IT-veien: Bit for bit, Norges

                                                  
10 Ang. kommunikationsperspektivet jfr Linell 1999 s. 358ff.
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nationella IT-plan från 1996, IT-politisk redegjørelse 1997, IT-politisk redegjørelse 1998, IT-

politisk redegjørelse 2000 samt debatterna med anledning av dessa dokument.

Den empiriska undersökningen är genomförd med att aktörsperspektiv. Det rör sig dock om

kollektiva aktörer – de politiska partierna i riksdag och Storting. Enskilda debattörer namnges
bara då det är nödvändigt för sammanhanget eller då det rör sig om ministrar. Den

intresserade kan kontrollera källorna angående vem som sagt vad. Med det syftet har jag
bemödat mig med att ange så exakta och hjälpsamma referenser i fotnoterna som möjligt. Det

är således partilinjer och partidiskurser som intresserar mig snarare än enskilda aktörer. Den

kritiske kan invända att det inom ett parti finns stor spännvidd i åsikter bland enskilda
medlemmar. Man får dock inte glömma att dessa individer i de debatter som undersöks här

talar i egenskap av representanter för politiska partier – inte som privatpersoner. Vad det

gäller de svenska motioner som används är flertalet partimotioner och det är dessa motioner
snarare än enskilda riksdagsmäns motioner som står i centrum för undersökningen.

Avhandlingen är indelad i tre delar. I första delen, ”Inledning och Bakgrund”, redogörs det för

teoretiska perspektiv och historisk bakgrund till 1990-talets debatt om

”informationssamhället” i tillägg till syfte och tidigare forskning. I andra delen, ”Kronologisk
del”, företas en tämligen närsynt empirisk undersökning av dokument och debatter. I tredje

och sista delen, ”Tematisk del”, diskuteras den empiriska undersökningen utifrån fyra centrala
teman. I det första temat, ”Epokskiftet och Utvecklingen”, diskuteras och problematiseras det

utvecklingstänkande och den tendens till teknikdeterminism som är centralt i de sam- och

framtidbilder som har framkommit i den empiriska undersökningen. I det andra temat,
”Kampen om framtiden”, analyseras den diskursiva kamp om framtiden som förs mellan de

olika aktörerna (dvs. de olika politiska partierna). I det tredje temat, ”Hotbilder”, diskuteras
det framstegets baksida som framkommit i den empiriska undersökningen i form av olika

hotbilder. Vad händer om Utvecklingen kör in på fel spår? I det fjärde och sista temat,

”Nordiska modellen utmanad?”, problematiseras den nordiska aspekten och skillnader mellan
den svenska och norska debatten. Vilka retoriska resurser används för att rädda det nordiska

modellsamhället som utmanas av föreställningen om ett epokskifte? Om den empiriska
undersökningen är ”närsynt” så är den tematiska delen ”långsynt”. Här tar jag ett kliv bakåt

från den empiriska underökningen utan att för den skull ringakta och tappa kontakten med de

resultat som framkommit i samma undersökning. I den tematiska delen finns också ett slutord.
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Vitsen med en norsk-svensk komparation

Idealt är undersökningsobjekten i en jämförande studie varken för lika eller för olika. Om

undersökningsobjekten är för olika är det lätt hänt att man jämför äpplen och bananer och det

jämförande momentet ter sig lätt meningslöst. Att exempelvis jämföra Sveriges och
Paraguays IT-politik skulle vara exempel på en jämförande studie där undersökningsobjekten

måhända är för olika. IT-politiken i Sverige och Paraguay har så radikalt olika förutsättningar
att en jämförelse av IT-politiken i sig inte ger någonting. Undersökningsobjekten får inte

heller vara för lika, om de är det så varför jämföra dem? Om någon av dessa invändningar

skulle riktas mot min jämförelse – jämförelsen av norsk och svensk IT-politisk debatt – så är
det definitivt den andra, att undersökningsobjekten är för lika. Norge och Sverige är två

nordiska länder som är väldigt lika varandra och har mycket gemensamt. Det framgår också

av den empiriska undersökningen. Men där framgår också intressanta skillnader, skillnader
som jag menar berättigar en jämförande studie av detta slag. Att jag jämför just Sverige och

Norge bottnar i ett intresse att jämföra idén om en specifik ”nordisk modell” för
”informationssamhället”. Initialt var tanken att jämföra fler offentliga arenor än den formella

politiken (exv. tidningsdebatt). Det politiska materialet var dock så rikt att det fick stanna vid

det.

De politiska debatter som undersöks ger uttryck för olika förståelser av samtid och framtid.
Både samtid och framtid måste emellertid förstås mot bakgrund av någonting annat, nämligen

historiska förhållanden. Föreställningen om ett teknikdrivet epokskifte både aktualiserar och

utmanar historiska erfarenheter. Norges respektive Sveriges historia är långt ifrån identisk
vilket i sin tur rimligtvis borde innebära vissa skillnader i hur samtid och framtid förstås.

Moderniseringsprocessen har historiskt sett haft olika tyngdpunkter i Norge respektive
Sverige. I Norge kom politiken, medborgarskapet och demokratin tidigt i centrum medan

Sverige låg före vad det gällde den ekonomiska, industriella och tekniska moderniseringen.

Den norske historikern Francis Sejersted konstaterar i sitt komparativa verk om

grannländernas historia under 1900-talet att Sverige vid tidpunkten för unionsupplösningen

1905 hade en nationellt baserad storindustri, ett utbyggt bankväsen med förmåga att betjäna
denna industri, tekniska högskolor samt en modern aktielagstiftning – något som Norge

saknade. Å andra sidan hade Norge vid samma tidpunkt allmän rösträtt för män och ett mer
parlamentariskt styrelseskick – något som Sverige saknade; ”Norge demokratiserades innan
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det industrialiserades, medan det motsatta var fallet med Sverige” skriver Sejersted med

reservationen att det är aningen tillspetsat.11

Tyngdpunkten i den norska moderniseringsprocessen präglades således i högre grad av vad

man skulle kunna kalla “mjuka” frågor medan den svenska i högre grad präglades av vad man
skulle kunna kalla “hårda” frågor.12 Det svenska kapitalistiska storborgerskapet kunde

legitimera sin ställning med hänvisning till dels en paternalistisk tradition och dels en teknisk-
ekonomisk prestation. I Norge å andra sidan var storborgerskapet svagt, här var det snarare ett

småborgerskap som utan referens till en paternalistisk brukstradition representerade

näringslivet. Detta småborgerskap framstår i jämförelse med det svenska storborgerskapet
som mer demokratiskt sinnat om än underlägset i ekonomisk-teknisk mening. Alltså som mer

modernt i en mening (politisk modernisering) men mindre modernt i en annan (teknisk-

ekonomisk modernisering). Den demokratiska normen har också varit påfallande stark i
Norge. Norskt näringsliv har exempelvis i högre grad än svenskt fått underordna sig politisk

styrning.13

Denna historiska tyngdpunktskillnad har således lämnat avtryck i norsk och svensk kultur;

”Sverige och Norge knyter sin nationella identitet till två skilda sidor av moderniteten”,
teknisk-ekonomisk modernisering i Sverige och politisk modernisering (demokratisering) i

Norge.14 Nationella parlament är djupt kulturella och historiska institutioner varför
tyngdpunktskillnaden i fråga mycket väl kan vara relevant för förståelsen av de debatter som

undersöks i denna avhandling. Debatten om ”informationssamhället” aktualiserar på ett

tydligt sätt två av moderniseringens mer framträdande ansikten – politisk modernisering
respektive teknisk-ekonomisk modernisering. I utopisk form är ”informationssamhället” ett

samhälle där inte bara demokratin radikalt fördjupats – tillväxten är också betydligt högre i

                                                  
11 Sejersted 2005 s. 16.
12 Jag använder metaforiken ”hårt” och ”mjukt” på samma sätt som idéhistorikern Sven-Eric Liedman. Se vidare
Liedman 1997 s. 26ff. Denna metaforiska terminologi utvecklas under ”Vilket epokskifte? – Epokskiftestanken”
nedan.
13 Francis Sejersted framhåller att norskt näringsliv tidigt hade att underordna sig de politiska organen medan det
svenska näringslivets starkare ställning tillät förhandling med de politiska organen på mer likställd fot; ”Detta
återspeglar den starkare demokratitraditionen i Norge. Där fick man det som kallas 'demokratisk kapitalism'”.
Runde Slagstad talar om ”norsk planliberalism” i en liknande mening. Denna skillnad mellan Sverige och Norge
skall inte förstås som blott en barnsjukdom hemmahörande i den tidiga industrimoderniteten. Skillnaden gör sig
gällande under hela industrialiseringsprocessen. Se vidare Sejersted 2005 s. 16ff, Slagstad 1998 s. 55ff.
14 Undersökningar av vad som starkast förknippas med det nationella visar exempelvis att Stortinget i högre grad
är en nationell symbol i Norge än vad riksdagen är i Sverige där å andra sidan stora industri- eller teknikföretag i
högre grad än vad fallet är i Norge knyts till den nationella identiteten. Sejersted 2005 s. 510.
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”informationssamhället” än i det industrisamhälle det tänks ersätta. Den nya informations-

och kommunikationstekniken har, inte minst av politiker, ofta lovprisats som både
tillväxtmotor och demokratifördjupare. De aspekter på modernisering (politisk respektive

teknisk-ekonomisk) som i särskild hög grad aktualiseras i 1990-talets formella politiska debatt

om ”informationssamhället” sammanfaller således med de aspekter på modernisering där
Norge och Sverige historiskt sett har skilt sig åt, varför jag menar att en jämförande norsk-

svensk studie av denna debatt är påkallad.

Jämförande norsk-svenska studier har i skrivande stund rönt extra uppmärksamhet. Detta mot

bakgrund av att det är 100 år sedan unionsupplösningen (1905-2005).15 Under efterkrigstiden
har politiska omständigheter tillkommit som i vissa avseenden fört in Sverige och Norge på

skilda vägar. Jag avser då Norges anslutning till Nato efter andra världskriget (Sverige

bibehöll sin neutralitet) samt Sveriges anslutning till EU 1995 (Norge är i skrivande stund ej
medlem i EU). I föreliggande sammanhang är Sveriges medlemskap i EU och motsvarande

Norges icke-medlemskap i EU av intresse. EU var aktivt i debatten om
”informationssamhället” under 1990-talet. Ett nyckeldokument som också analyseras i

föreliggande avhandling är den så kallade ”Bangemannrapporten” från 1994 (Europé and the

Global Information Society). Hur förhåller man sig i Sverige respektive Norge till
diskussionen om ”informationssamhället” på EU-nivå? Uppvisas likartade eller skilda

förhållningssätt från svensk respektive norsk sida?

                                                  
15 Se exv. Sejersted 2005, Nilsson & Sørensen (red) 2005, Åmark 2005. Se också
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/forskningsprosjekter/1905/index.php (05-10-07).



15

TIDIGARE FORSKNING

IT är som politikområde – IT-politik – tämligen nytt, och som område för humanistisk och

samhällsvetenskaplig forskning än nyare. Internationellt är dock humanistiskt och
samhällsvetenskaplig forskning om IT-politik i vid mening ett fält som formligen exploderat

under sin förhållandevis korta livstid. Att försöka sammanfatta detta fält faller dock utanför en

forskningslägesbeskrivning. Här avser jag lyfta fram i första hand relevanta norska och
svenska studier av vikt för min egen undersökning.

Lars Ilshammar, historiker verksam vid Örebro universitet, undersöker i sin avhandling,
Offentlighetens nya rum – Teknik och politik i Sverige 1969-1999 (2002), det offentliga

rummets omvandling under trycket av politisk förändring och teknisk utveckling. Detta görs
med hjälp av fyra fallstudier; datalagen 1969-1973, personuppgiftslagen 1995-1999,

kabellagstiftningen 1982-1985 samt den nya telepolitiken 1988-1991. Undersökningen

koncentrerar sig, som fallstudierna ger vid handen, på legala och tekniska
förändringsprocesser bakom omstruktureringen av det offentliga rummet. Teoretiskt är

avhandlingen fotad i Habermas offentlighetsteori, regimteori samt teoribildning inom STS-

fältet.16

Ilshammars avhandling sätter fingret på och undersöker orsakerna bakom ett intressant och

paradoxalt förhållande. Informationsteknikens framväxt är omgärdad av stundom utopiska
föreställningar. Dessa föreställningar gäller inte minst möjligheten att främja demokratiska

värden som förbättrad insyn i myndigheters maktutövning och vidgat tillträde till fora där

gemensamma beslut diskuteras – något som skulle kunna borga för en vitaliserad offentlighet.
IT:s demokratiska potential har lovprisats inte minst av politikerna själva.

I praktiken framträder dock en helt annan och betydligt mörkare bild. Ilshammar ser en

utveckling mot en försvagad offentlighet snarare än en vitaliserad sådan. Omfattande

regimförändringar har reviderat synen på statens roll och statens faktiska funktion på
områdena legal respektive teknisk infrastruktur. Legalt har staten kommit att fungera mindre

                                                  
16 Science and Technology Studies [sv. övers. teknik- och vetenskapsstudier] är benämningen på ett brett
forskningsfält som på olika sätt problematiserar relationen mellan teknik, vetenskap och samhälle. Ilshammars
studie knyter an till tre teoribildningar inom detta fält: LTS (Large technical Systems), SCOT (Social
Construction Of Tehnology) samt ANT (Actor – Network Theory). Se vidare Ilshammar 2002 s. 33ff.
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som en garant för medborgarnas yttrandefrihet och insyn i myndigheternas verksamhet och

mer som värnare av den enskildes integritet och myndigheternas behov av sekretess. Tekniskt
tar staten inte längre ansvar för utbyggandet av allomfattande kommunikationsnät och inte

heller för medborgarnas tillträde till demokratiska mötesplatser.

Ilshammar framhåller att det under hela undersökningsperioden funnits en parallell diskurs

om informationsteknikens stora möjligheter att främja demokratiska värden av just de slag
som i praktiken beskurits – insyn och tillträde. Denna diskurs har dock varit just parallell i

förhållande till de faktiska institutionella förändringarna. Den har åtföljt dessa men inte

integrerats med de institutionella förändringarna i övergripande beslut. Beslutsfattande och
politisk praktik har snarare vägletts av föreställningen om nödvändig anpassning till tvingande

omvärldsfaktorer (som i hög grad begränsat agendan till tillväxt, avreglering och

internationell integration) och präglats av att experter av olika slag i hög grad haft
tolkningsföreträde. Ilshammar konstaterar att teknikpolitik, förstådd som övergripande politik

grundad i demokratiska perspektiv och visioner, i hög grad lyser med sin frånvaro i det
material han undersökt.

Det nya offentliga rum som Ilshammar tecknar är bland annat ett rum där medborgaren har

blivit kund och offentligheten kommersialiserats.17 Ilshammars analys berör det jag kommer

att beteckna och utveckla som en spänning mellan “hårda” och “mjuka” imperativ – olika

“måsten” som formuleras av mina aktörer (det vill säga de politiska partierna i riksdag och

Storting). Exempel på ett “hårt” imperativ är ”informationssamhället kräver ökad tillväxt!”,
ett “mjukt” ”informationssamhället kräver fördjupad demokrati!”. “Hårda” och “mjuka”

imperativ står inte i något nödvändigt motsatsförhållande till varandra. Ett sätt att tolka
Ilshammars resultat är att “hårda” imperativ i hög grad tränger ut de “mjuka” på den politiska

praktikens nivå. Hur förhållandet mellan “hårda” och “mjuka” imperativ närmare ser ut på

diskursiv nivå är något jag hoppas min avhandling bidrar till att belysa.

Om Lars Ilshammars Offentlighetens nya rum – Teknik och politik i Sverige 1969-1999 är mitt
viktigaste svenska bakgrundsverk så är Trond Bulands avhandling Den store planen – Norges

satsning på informasjonsteknologi 1987-1990 (1996)den norska motvarigheten. Bulands

avhandling är tekniksociologisk och teknikhistorisk studie av Norges nationella handlingsplan

                                                  
17 Se vidare Ilshammar 2002.
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för informationsteknik 1987-90. Mer om Trond Bulands avhandling strax i ”Något om

Epokskiftestanken i norsk och svensk politik före 1990”.

En svensk avhandling med en empiri och frågeställning som ligger nära min egen är Ann-

Marie Laginders Framtidsbilder i offentligt utredande – Teknik, utbildning och

samhällsutveckling (1989). Denna avhandling är för övrigt färdigställd på samma institution

som min egen, på temainstitutionen vid Linköpings universitet. Laginders undersökning går ut
på att studera framtidsbilder i offentligt utredande. Tre offentliga utredningar undersöks;

1960-års gymnasieutredning, 1976 års gymnasieutredning och Dataeffektutredningen 1978-

84.

Den huvudsakliga teoriförankringen återfinns i begreppet Public images som det utvecklats

och använts av Kenneth E Boulding18. Detta begrepp åsyftar samförståndsbilder eller
gemensamma allmänbilder som fyller en sammanhållande funktion i större eller mindre

grupper. Tanken bakom användandet av detta begrepp i avhandlingen är att varje
kommittégrupp under resans gång bygger upp, förhandlar fram och enas kring en specifik

Public image som blir vägledande och präglande med avseende på utredningens slut- eller

huvudbetänkande. Detta resonemang ger att varje utredning torde ha genererat en specifik
Public image. Begreppet Public image ligger till grund för det sätt på vilket Laginder

använder begreppet framtidsbild.19 Parallellen till min egen undersökning är här uppenbar.
Viktiga skillnader är dock att jag i högre grad än Laginder intresserar mig för de processer,

vilka av mig betraktas som diskursiva, som leder fram till etablerandet av vissa framtidsbilder

samt att i det diskursteoretiska perspektiv jag använder understryks konfliktaspekten.
Diskursiv kamp och antagonism är centrala begrepp i diskursteorin. Resultatet av denna kamp

är upprättandet av hegemoni – en tillslutning som fyller och fixerar ett tomrum vilket i
sammanhanget betyder att en framtidsbild tränger ut andra och etableras som sann och

överordnad. Dessa diskursiva processer är vidare alltid politiska i diskursteoretisk mening (se

vidare ”Diskursteori” under ”Teoretiska perspektiv” nedan).

Utifrån begreppet Public image stipulerar författaren sitt användande av begreppet
framtidsbild. Detta begrepp blir liktydigt med framtidsinriktade Public images. Begreppet

                                                  
18 Se vidare Boulding 1956.
19 Laginder 1989 s. 31.
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framtidsbild kryddas också med ytterligare teoretiska referenser vid sidan av Kenneth E

Boulding. Närmare bestämt så nämns Fred Polak20, Jürgen Habermas21, Krzysztof Pomian22,
William H McNeill23 och Lars Ingelstam.24

Polak problematiserar framstegstanken och det som författaren tar fasta på är den ur etiken
hämtade distinktionen mellan är och bör (Humes lag); framtidsbilder är ofta idealiserade och

normativt impregnerade (dvs. börrelaterade) medan nuet och historien är. Framtidsbilder
tenderar således att bli starkt värdeladdade, utopiska eller dystopiska. Detta är något som blir

tydligt även i min undersökning. Framtidsbilder uppfyller på intet sätt Humes lag utan

deskriptiva moment (är) blandas friskt med normativa (bör) och vice-versa. De
”informationssamhällen” som konstrueras i riksdag och Storting handlar både om hur saker

och ting kommer att bli och hur saker och ting bör bli. Framstegstanken är också den minst

sagt tydlig i de 1990-tals debatter som jag undersöker. Jag kommer i den tematiska delen (del
III) att sätta 1990-talets framtidsdebatt i ett idéhistoriskt sammanhang som betonar kontinuitet

i förhållande till modern västerländsk tradition.

Från Habermas refereras tanken om de utopiska energiernas utmattning – på tröskeln till

2000-talet har framtiden fått en negativ prägel. Från Pomian refereras tanken om att den
kollektiva framtidstron har drabbats av förslitningssymptom då två slags vissheter brutits upp;

vissheten om att institutionella omvandlingar kan lösa alla problem och vissheten om att
vetenskapen, tekniken och den ekonomiska expansionen räcker till för att uppnå allmänt

välstånd. Från McNeill refereras begreppet Public myths, dvs. allmänna myter av stor

betydelse med avseende på gemensamt handlande och föreställningen om samhällets riktning.
De är myter då de enligt McNeill är mer baserade på tro än fakta. Från Ingelstam refereras

tanken att framstegstanken i svensk tappning i takt med ett hårdnande ekonomiskt klimat fått
svårigheter att fungera som en ordnande framtidstanke för nuet. Detta då framstegstanken i

svensk tappning varit särskilt beroende av kontinuerlig tillväxt. Även inom diskursteorin jag

använder är begreppet myt centralt. Jag kommer att argumentera för att
”Informationssamhället”, närmare bestämt den version av ”Informationssamhället” som

uppnår hegemoni, är en myt som dels återupprättar västerlandets moderna centralmyt om
                                                  
20 Se vidare Polak 1955.
21 Se vidare Habermas 1985.
22 Se vidare Pomian 1981.
23 Se vidare McNeill 1982.
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framsteget och dels stabiliserar, ger näring till samt legitimerar den nyliberala ekonomism

som vunnit insteg i nordisk politik alltsedan 1980-talet. I jämförelsen mellan Sverige och
Norge kommer det också att bli tydligt att “hårda” frågor gällande ekonomi och tillväxt är mer

framträdande i svensk debatt än i norsk. Detta ligger i linje med Ingelstams tes att

framstegstanken i svensk tappning varit särkilt beroende av kontinuerlig tillväxt.

Ytterligare en svensk avhandling med en empiri och frågeställning som ligger nära min egen
är sociologen Stefan Karlssons avhandling Nödvändighetens väg – Världsbildande

gränsarbete i skildringar av informationssamhället (2005). Det övergripandet syftet med

Stefan Karlssons avhandling är att studera och analysera den världsbild som förutsätts i
skildringar av ”informationssamhället” i IT-propositionerna 1996 och 2000 samt en rad

offentliga utredningar och departements- och regeringsskrivelser. Jag och Karlsson delar en

viktig teoretisk utgångspunkt. Världsbilder är kommunikativt konstituerade, världsbilder är
inte något som i första hand finns i individens medvetande utan mellan individer i språkliga

praktiker. Världsbilder skapas och förändras i meningsskapande praktiker, i språkliga
praktiker, i diskurser. Utan dessa praktiker ingen världsbild, världsbildernas existens ligger i

att de artikuleras.25 En viktig skillnad mellan Karlssons avhandling och min egen ges redan av

materialurvalet. Karlssons intresserar sig inte – till skillnad från mig – för den politiska
diskussionen, den politiska kampen mellan olika partier om att definiera

”informationssamhället”. Därav hans materialurval, materialet han använder är antingen
producerat av regeringen eller på regeringens uppdrag. I fokus för Karlssons avhandling är

inte den politiska debatten utan hur det ”världsbildande gränsarbetet mellan expert- och

lekmannaområden” görs i olika regeringsalster och i av regeringen tillsatta utredningar.26

I sin världsbildanalys gör Karlsson en analytisk uppdelning mellan den objektiva världen

(fakta och sakförhållanden), den sociala världen (normer för hur man bör bete sig i olika

situationer) samt den subjektiva världen (individens inre verklighet som kommer till uttryck i

den expressiva sidan av vårt handlande). Karlsson är speciellt intresserad av vad han
benämner den objektiva-, sociala- och subjektiva världens ideologiska komponenter; det vill

säga oomtvistade förutsättningar som figurerar i materialet. I den betydelsen som Karlsson
använder begreppet ”ideologiska komponenter” har alla världsbilder sådana, alla världsbilder

                                                                                                                                                              
24 Se vidare Ingelstam 1989.
25 Karlsson 2005 s. 23ff.
26 Karlsson 2005 s. 54.
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hämtar sin näring ur ideologiska komponenter. Ideologiska komponenter strukturerar, gör

begriplig och legitimerar en världsbild.27

Vad det gäller den objektiva världen konstaterar Karlsson att det dras en ontologisk gräns

mellan å ena sidan teknik och teknikutveckling och å andra sidan värden och värdeskapande.
Denna ideologiska komponent blir särskilt tydlig, menar Karlsson, dels i framställningen av

teknikutvecklingen som oberoende av politiska diskussioner och beslut vilka först i efterhand
tar vid som en reaktion på teknikutvecklingen (maskinmetafor – tekniken autonom och

styrande). Samt dels i beskrivningen av värden och behov som sedan ropar på hjälp från

tekniken (verktygsmetafor – teknik som verktyg). Och slutligen i framställandet av tekniken
som en protes för vissa människor med brister (handikappade och äldre), en protes som skall

göra det möjligt för dessa människor att delta fullt ut i ett värdeskapande samhällsarbete

(protesmetafor – teknik som protes). Det föreligger en uppenbar spänning mellan det Karlsson
benämner maskinmetaforen respektive verktygsmetaforen. Denna spänning mellan att ibland

framställa tekniken som autonom och världsskapande (maskinmetaforen) och ibland som blott
verktyg och redskap för en önskvärd samhällsutveckling (verktygsmetaforen) är tydlig också i

mitt eget undersökningsmaterial och kommer att uppmärksammas. Maskinmetaforen vetter

mot en teknikdeterministisk utvecklingssyn, något som diskuteras tämligen ingående i del III.

Den sociala världen präglas enligt Karlsson av två ideologiska komponenter: dels att det finns
en spänning mellan elit och massa och dels att det går att förutsäga den väg

samhällsutvecklingen kommer att ta. Den första ideologiska komponenten handlar om att det

finns en uppdelning av samhället i stad och landsbygd samt tillgängligheten till tekniken och i
förlängningen också till de nya normerna. Denna spänning gestaltas som en demokratisk

fråga, framför allt för landsbygden. Den andra ideologiska komponenten är att utvecklingen
har ett inneboende mål. Dessa två ideologiska komponenter ger sammantaget att det finns ett

avantgarde, en grupp människor som går före andra i utvecklingen och lever morgondagens

liv redan idag. Politikens uppgift blir därmed i hög grad en fråga om tillhandahållande av
teknik samt en pedagogisk uppgift. Det gäller att sprida det sätt på vilket avantgardet lever

sina liv till resten av befolkningen och därigenom undvika accentuerad samhällskiktning. Den
historiska utvecklingen blir när dess mål är känt (andra ideologiska komponenten) också en

moralisk måttstock för riktiga respektive oriktiga sätt att leva där avantgardets sätt att leva är

                                                  
27 Karlsson 2005 s. 33ff.
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det riktiga och andra sätt att leva oriktiga (”föråldrade” eller ”bakåtsträvande”) då de inte

överensstämmer med historiens gång. Båda dessa ideologiska komponenter diskuteras också i
denna avhandling. Speciellt den andra ideologiska komponenten, att historien har ett

inneboende mål, kommer att diskuteras. Denna utvecklingsdeterministiska komponent står,

menar jag, i en intim relation till både maskinmetaforens teknikdeterminism och, på ett mer
generellt plan, till ett utvecklings- och stadietänkande som är påtagligt och utmärkande för

västerlandets moderna idéhistoria (se vidare del III). Jag menar vidare att de elitistiska dragen
i den utvecklingsdeterministiskt anstrukna historiefilosofi som ligger i botten på många

framställningar av epokskiftet industrisamhälle ⇒ informationssamhälle, idén om ett ledande

avantgarde, är intimt kopplade till den ledar- och entrepreneurskult som är ett tongivande

drag i tidens posttayloristiska managementfilosofi – en managementfilosofi som, betecknande
nog i högre grad i Sverige än i Norge, gjorde sig gällande också i den formella politiska

diskursen.

Den subjektiva världen slutligen präglas också den av två ideologiska komponenter enligt

Karlsson. Den första är att det finns en befolkning som kan styras i olika riktningar genom att
fokusera olika delar av befolkningen. En förändring av delarna (individerna) möjliggör en

förändring av helheten. Fokuseringen på kunskap och utbildning (”kunskapssamhället” är

tillsammans med ”informationssamhället” den klart vanligaste beteckningen för den nya
samhällsformen) ger att det blir utbildningar och skolan som lämpar sig bäst att skapa de

subjektiva världar som passar i ”informationssamhällets sociala och materiella omgivning”.
Målet för utbildning och skola blir att skapa värden som gör att människor ständigt vill

fortsätta att utbilda sig, att producera en ny livsstil – det livslånga lärandet. Jag själv har,

tillsammans med kollegor på tema Kommunikation vid Linköpings universitet, i ett annat
sammanhang uppmärksammat att kunskap och utbildning i det sena 1900-talets

utbildningsretorik tenderar att framställas som livsform, detta i historisk kontrast till 1950-
talets utbildningsretorik där kunskap och utbildning snarare framställdes som nyttoinriktad

aktivitet.28 Jag kommer här att utveckla detta en smula i diskussionen om de romantiskt

postmaterialistiska dragen i 1990-talets intellektualism (se ”Bildning, utbildning och 1990-
talets intellektualism – En reflektion” i del II).

                                                  
28 Se Johansson, Leifsdotter Lundmark & Seifarth 2003.
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Den subjektiva världens andra ideologiska komponenten är enligt Karlsson ”den

responderande människan”. Människan förutsätts har en responderande sida som kan vändas
från vissa företeelser till andra. Människan kan läras att respondera gentemot vissa företeelser

och göras responslös till andra. Den subjektiva världen bör i ”informationssamhället” vara

responslös mot de traditioner och värderingar som kan verka hindrande i övergången till den
nya samhällsformen men responderande mot de förändringar som sker bland annat på

arbetsmarknaden.29 ”Förändringsbenägenhet” och ”flexibilitet” är honnörsord också i mycket
av mitt eget material. Ett nytt samhälle måste byggas ja – men det kan bara se ut på ett sätt.

Detta gör att individen måste vara responsiv mot det som med nödvändighet kommer samt

responslös mot det som lika nödvändigtvis är passé. En röd tråd som löper genom både den
objektiva- sociala- och subjektiva världen är komponenten utvecklingssyn. Beskrivningar av

historiska processer förutsätter en eller annan utvecklingssyn och dessa olika utvecklingssyner

kommer att analyseras och vara i fokus i denna avhandling.

En annan relevant skrift, också den från temainstitutionen, är IT-ism – Informationstekniken

som vision och verklighet av Magnus Johansson, Jörgen Nissen och Lennart Sturesson (1998).

Med ”IT-ism” avser författarna de löften, föreställningar och retorik som omger IT och

understyrker informationsteknikens samhällsförändrande kraft – IT som samhällsideologi.
Begreppet ”IT-ism” ligger nära ett centralt begrepp i denna avhandling som utvecklas i nästa

avsnitt – Epokskiftestanken. ”IT-ismen” sätter fingret på den i offentlig debatt tongivande
kopplingen mellan ny informationsteknik och historisk samhällsomvandling. Mitt eget

begrepp Epokskiftestanken gör samma sak men sätter dessutom in den samtida ”IT-ismen” i

ett idéhistoriskt och diskursanalytiskt sammanhang.

Efter den ekonomiska recessionen i IT-sektorn vid millennieskiftet etablerades relativt snabbt
bilden av IT som en bubbla som sprack – ”IT-bubblan”. Jag vill gärna räkna min egen

avhandling som ett bidrag till de mer reflekterande analyserna av det som ofta – och ibland

alltför lättsamt – avfärdats som 1990-talets ”IT-bubbla”. I VINNOVA-antologin
Informationssamhället – åter till framtiden (2004) tar namnkunniga svenska forsklare som var

med både före och efter ”IT-bubblan” till orda i saken. I bidraget ”I smällkaramellernas tid –
om revolutioner och ny ekonomi” av Anders Hedin analyseras 1990-talets ”IT-bubbla” utifrån

tidens kanske mest tongivande honnörsord: ”globalisering” och ”ny ekonomi”. Hedin gör en

                                                  
29 Karlsson 2005 s. 133ff.
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distinktion mellan ”Reell ekonomi” och ”Tron”. Inom den reella ekonomin sker normalt

förändringar inkrementellt, förändringar som är mer eller mindre planerade effekter av den
dagliga verksamheten. Men då och då sker något som förändrar förutsättningarna, exempelvis

ett forskningsgenombrott. Detta brukar kallas strukturförändringar. Dylika

strukturförändringar sänder signaler om att någonting är på gång till ”Tron”. Att förändringar
inom den reella ekonomin skapar ibland högljudda förväntningar är inte någonting nytt.

Andra ”bubblor” än ”IT-bubblan” har ju sett dagens ljus. Hedin menar dock att 1990-talets

”IT-bubbla” var unik i så motto att många av aktörerna var verksamma i båda sfärerna, i både

den ”Reella ekonomin” och ”Tron”. Media- och analytikerkåren som idealt borde befinna sig
någonstans mittemellan den ”Reella ekonomin” och ”Tron”, som neutrala observatörer, drogs

helt uppenbarligen helt in i ”Tron” enligt Hedin. Det skulle också kunna göras gällande att

politiker och vetenskapsmän gjorde detsamma. Manuel Castells nämns som en viktig
akademisk inspirationskälla för det revolutionstänkande kring ny IKT som så tydligt präglar

inte minst de debatter som undersöks i denna avhandling.30 Givet Hedins uppdelning i ”Reell
ekonomi” och ”Tron” befattar jag mig med ”Tron allena”. Jag vill dock gå mycket längre

tillbaks än till Castells för att förstå ”Tron” och därmed också kunna ge argument varför

”Tron” i detta fall (1990-talets ”IT-bubbla”) kom att bli så präglande och dra in så många
aktörer i sina garn. I det syftet kommer jag att sätta in revolutionstänkandet i en idéhistorisk

kontext.

I samma antologi trycker Sten Henriksson i ”De galna åren – en efterskrift” på att ”IT-

bubblan” inte tillfredsställande kan förstås som vad den i kraft av sitt namn ger sken av att
vara; en företeelse endast på börsen. Även om ”IT-bubblan” kan sägas ha spruckit på Nasdaq-

börsen den 14 april 2000 så uppvisar den under sin livstid en enastående förmåga att enrollera
aktörer lång utanför börsmäklarnas och finansmännens trånga kretsar. Henriksson slås av det

faktum att man under andra halvan av 1990-talet inte bara kunde läsa om IT och datorer lika

gärna i Vecko-Revyn som i Veckans Affärer eller i Ny Teknik, eller på Aftonbladets eller
Expressens kultursidor utan att budskapet var så likformigt: IT kommer att innebära en

oerhörd omdaning av samhället. Revolutionstänkandet igen således. Den parlamentariska
debatten är inget undantag menar Henriksson – medias "IT-hype" återkommer helt enkelt i

parlamentarisk dräkt och från höger till vänster är man eniga om att IT kommer att innebära

                                                  
30 Hedin 2004 s. 9ff.
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en oerhörd omdaning av samhället.31 Även om viktiga nyansskillnader finns och påvisas i

denna avhandling vad det gäller den parlamentariska debatten om ”informationssamhället” så
illustrerar min empiriska underökning i mångt och mycket Henrikssons mer generella tes.

Revolutionstänkandet finns hos varje politiskt parti om än med skiftande emfas.

Diskursteoretiskt kan detta förstås med begreppet hegemoni – ett visst sätt att se och förstå
teknik och framtid blir allmängiltigt och normerande och dikvalificerar därmed alternativa sätt

att förstå teknik och framtid. I denna avhandling undersöks endast den formella politiska
debatten men Henriksson och för den delen också Hedin påminner om att ett flertal offentliga

aktörer och samhällsarenor var involverade i det som idag ofta benämns ”IT-bubblan”. Att det

så att säga lät likadant i media som i parlament pekar mot ett centralt kännetecken för en
diskursiv hegemoni – det att den omspänner flera olika arenor eller diskurser. ”IT-bubblan”

var ju inte heller varken något specifikt svenskt eller norskt fenomen. Jag kommer att

argumentera för att nycklarna till den diskursiva hegemoni som etableras står att finna i
amerikanska initiativ och initiativ på EU-nivå. Samtidigt vill jag understryka att sättet att

formulera de hegemoniska versionerna av teknik och framtid har arketypiska moderna drag –
det ”nya” iscensätts med välkända och väldigt ”gamla” verktyg.

Jämförande nordiska studier relevanta för min egen frågeställning är det sparsmakat med.
Danskarna Anders Henten och Thomas Myrup Kristensens artikel ”Information society

visions in the Nordic countries” i Telematics and Informatics 17 (2000) har varit behjälplig.
Henten och Myrup Kristensen jämför de olika nordiska ländernas IT-policyer och IT-visioner

med motsvarande policyer och visioner på EU-nivå. Deras konklusion är att det inte är rimligt

att tala om en specifik nordisk vision om eller variant av ”informationssamhället”. Deras
artikel är givetvis mer översiktlig än denna avhandling. Visst finns det inslag i de norska och

svenska visionerna för ”informationssamhället” som avviker från motsvarande visioner på
EU-nivå men dessa är till syvende och sist så marginella att jag är benägen att instämma i

Henten och Myrup Kristensens konklusion – att tala om en specifik ”nordisk modell” för

”informationssamhället” förefaller oberättigat. De versioner av ”informationssamhället” som
sammanställts av policymakare på EU-nivå (och i den amerikanska Clintonadministrationen)

framstår som hegemoniska.

                                                  
31 Henriksson 2004 s. 37ff.
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Den norske historikern Francis Sejersteds komparativa och tematiska studie av Norge och

Sverige under 1900-talet, Socialdemokratins tidsålder, har fyllt ett akut tomrum med
avseende på min egen forskningsambition. Jag avser relatera skillnader – och för den delen

också likheter – i den svenska respektive norska debatten om ”informationssamhället” till

historiska sammanhang. Varje studie av modern norsk eller svensk politik har att förhålla sig
till det som titeln på Sejersteds bok minst sagt antyder – 1900-talet är i en väsentlig mening

socialdemokratins århundrade. Det är svårt att hitta studier av 1900-talets nordiska politik där
inte socialdemokratin spelar huvudroll. Så också denna studie. Av de åtta regeringar (fyra

svenska resp. fyra norska) som undersökningsperioden omspänner är bara två borgerliga, Carl

Bildts (m) regering 1991-94 respektive Kjell Magne Bondeviks (KrF) sentrumregjering 1997-
2000. Sejersted talar om en socialdemokratisk hegemoni i Sverige och Norge. Denna

socialdemokratiska hegemoni sträcker sig långt utanför parlamentens väggar och handlar om

sätt att se på, bedriva och ”göra” politik och samhälle.

I Sejersteds periodisering av 1900-talet utgör perioden 1905-40, ”Utveckling och social
integration”, en period då bland annat fundamenten för den kommande långa

socialdemokratiska hegemonin läggs, ironiskt nog i hög grad av socialdemokratins (blivande)

politiska motståndare. Detta i högre grad i Norge än i Sverige. I Norge kom exempelvis
socialdemokratin aldrig att få axla demokratins ärofulla mantel på samma sätt som i Sverige.

Medan svensk socialdemokrati, tillsammans med liberaler, framstår som förverkligare av
allmän rösträtt tillhör den äran Venstre i Norge. Venstre behöll initiativet och greppet om

både politisk och teknisk-ekonomisk modernisering fram till 1920. Medan Branting 1920

kunde bilda den första socialdemokratiska regeringen i världen skulle det dröja fram till 1930-
talet innan norsk socialdemokrati på allvar tog plats i det politiska etablissemanget. En

förutsättning för den unga socialdemokratins transition från ”outsider” till ”insider” var att
den revolutionära retoriken lades åt sidan. Socialdemokratin blev en reformistisk rörelse och

sedermera folkparti snarare än klassparti.

Perioden 1940-1970, ”Socialdemokratins lyckliga ögonblick”, utgör i Sejersteds periodisering

socialdemokratins storhetstid. Vi kommer också att se att 1990-talets socialdemokrater ibland
nostalgiskt blickar bakåt mot just denna period. Dylika tillbakablickar handlar dock mindre

om nostalgi och mer om historiebruk, vi kommer att möta en socialdemokrati som i den

framtidsdebatt som undersöks här söker mobilisera sitt historiska kapital, en socialdemokrati
som söker styrka i det förflutna. Betecknande är att detta historiebruk är mer framträdande hos
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svensk socialdemokrati än norsk. Denna tendens, som för övrigt inte gäller blott

socialdemokratin, understyrker förhållandet att framtidsdebatter också är debatter om historia.
Temporalitetens tre ansikten – historia, samtid, framtid – är relationella, får sin innebörd av

varandra. Goda konjunkturer och en intakt infrastruktur underlättar under denna period

konsolideringen av den moderna nordiska välfärdsstaten och etablerandet av
socialdemokratisk hegemoni. De nationella integrationsprojekten, som inletts redan av det

tidiga 1900-talets liberala förnyare, når sin höjdpunkt och dess frukter kan nu skördas av
socialdemokratin. Sverige framstår fortsatt som ledande med avseende på teknisk-ekonomisk

modernisering även om Norge knappar in. Under denna period etableras bilden av den

nordiska välfärdsstaten som en ”mönsterstat”, som framtidens samhälle redan idag. I
socialdemokratisk styrningsideologi blir den nordiska industristaten en vinnande syntes i

förhållande till västs liberala kapitalism och östs planekonomiska etatism. I den tidstypiska

saklighetsdiskursen framstår ingenjören och ekonomen – i symbios med den starka staten –
som utvecklingens avantgarde, som bärare av en objektiv rationalitet till gagn för alla.

Samförståndsandan är symptomatisk för den socialdemokratiska hegemonin.

Perioden 1970-2000, ”Den starka statens fall”, markerar i Sejersteds periodisering den

socialdemokratiska hegemonins fall. Den av socialdemokratin regisserade samförståndsandan
bryts sönder. Politiskt utmanas socialdemokratin både från vänster, höger och av

miljörörelsen. Från vänster hotar exempelvis 1970-talets vänsterradikalism och från höger
hotar en nygammal frihetsdiskurs med vurm för civilsamhället den socialdemokratiska

styrningsideologin där stat och samhälle blivit synonymer. 1970-talets vänsterradikalism

ebbar emellertid ut och slår sedermera över i 1980-talets ”högervåg”. Ekonomiskt urholkar
1970-, 80- och 90-talets kriser idén om den socialdemokratiska keynesianska ekonomiska

politikens förträfflighet och objektiva rationalitet. Dessa ekonomiska kriser slår betydligt
hårdare mot Sverige än mot Norge. Norge blir under 1970-talet en oljenation – ”lillebror” får i

det ”svarta guldet” muskler som ”storebror” saknar och i början på 1980-talet går Norge om

Sverige med avseende på inkomst per capita. I Sverige markerar turerna kring
löntagarfonderna och upplösningen av dessa fonder av regeringen Bildt (m) ett klart bakslag

för socialdemokratisk makt. Sejersted ställer frågan om inte löntagarfonderna är att betrakta
som ”socialdemokratins sista (?) stora kraftansträngning”.32 Kronologiskt är min egen studie

förlagd i denna period. Vi kommer också att få se en ofta pressad, ibland famlande och inte

                                                  
32 Sejersted 2005 s. 390.
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sällan motsägelsefull (betecknande nog inte minst beträffande statens roll) socialdemokrati, en

socialdemokrati som brottas med å ena sidan nyorientering och å andra sidan har att vårda en
tradition. Ett socialdemokratiskt dilemma infinner sig då nyorientering och tradition hotar att

kollidera – hur ska socialdemokratiskt välde legitimeras i en tid där utvecklingen sprungit

ifrån industrimodernitetens socialdemokratiska industristat?

Symptomatiskt för både socialdemokratins nyorientering, den starka statens fall och projektet
att hämta styrka ur traditionen är hanterandet av ”bredbandsfrågan” – en av den unga IT-

politikens absoluta toppfrågor. Bredbandet iscensätts diskursivt av socialdemokratin som ett

klassiskt samhällsbyggarprojekt som för tankarna till socialdemokratins storhetstid 1940-70.
Dock saknas en för storhetstidens socialdemokratiska projekt utmärkande faktor – det djupa

statliga engagemanget. Denna manöver låter socialdemokratin framstå som den

samhällsbyggande kraft den än gång var, det vill säga vårda och anknyta till en tradition,
samtidigt som bredbandsutbyggnaden i praktiken har betydligt mindre att göra med en

socialdemokratisk stat än vad det diskursiva iscensättandet av ”informationssamhället för
alla” ger vid handen.

Symptomatiskt är vidare att det socialdemokratiska dilemmat, som det formulerades ovan, är
mer akut för svensk socialdemokrati än för norsk. Norsk socialdemokrati har helt enkelt inte

samma historiska roll som ”moderniseringens förkämpe” att spela som svensk. Metaforiskt
uttryckt är ”traditionens ok” är inte lika betungande för norsk socialdemokrati som för svensk

– och traditionen kan verkligen bli ett ”ok” snarare än en tillgång i en debatt som denna där

idén att industrimodernitetens era nått sitt slut är så präglande. Det poängterades tidigare att
socialdemokratin i Norge senare och i mindre grad än sin svenska motsvarighet kom att bli

bärare av både politisk och tenisk-ekonomisk modernisering. Den norska industristaten blev
heller aldrig lika stark eller lika ”socialdemokratisk” som den svenska, något som exempelvis

faktumet att ”Bernalismen”33 aldrig fick samma framträdande roll i den norska

socialdemokratins styrningsideologi som i den svenska understryker – dominerande
samhällsideologier säger mycket också om detta samhälles politiska och sociala organisering.

                                                  
33 Uttrycket ”Bernalism” hänvisar till den radikale fysikern John D Bernal. Bernal, och amerikanen John
Kenneth Galbraith, var viktiga inspirationskällor för den socialdemokratiska saklighetsdiskurs som kom att bli
tongivande i efterkrigstidens socialdemokratiska moderniseringsprojekt. Se Sejersted 2005 s. 232, Nybom 1997
s. 35.
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Det finns en historisk följdriktighet i det att socialdemokraterna förlorar hegemonin tidigare i

Norge än i Sverige.34

                                                  
34 Jfr Sejersted 2005.
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VILKET EPOKSKIFTE? – EPOKSKIFTESTANKEN

Epokskiftet är en vedertagen självklarhet, ett axiom som varje respektabel

debatt om framtiden utgår från.35

Benägenheten att tro sig leva i en fundamental brytningstid, ett ständigt pågående epokskifte,
har beskrivits som en ”permanent, och därmed ganska trivial, egenskap hos det moderna

medvetandet”.36 Marx devis ”Allt som är fast förflyktigas” har föreslagits som etikett på
upplevelsen av moderniteten – inget är bestående, ständig förändring, förstörelse, nyskapande

och överskridande.37 Moderniseringsprocessen har förståtts som ett ständigt vidgande av

människans handlingsutrymme – en process där det modernas gudar Förnuftet, Tekniken och
Vetenskapen spelar huvudroll – en process som därmed implicerar ett tillstånd av permanent

revolution, permanent brytningstid.38 Föreställningen om och upplevelsen av ett ständigt
pågående epokskifte kanske i någon mening är en del av moderniteten själv?

Den samtida västerländska föreställningen om eller framhållandet av ett historiskt epokskifte
där ny IKT spelar en central roll – framledes benämnt Epokskiftestanken – är styrande i

denna avhandling. Den är det så både empiriskt och teoretiskt. Empiriskt är Epokskiftestanken

styrande med avseende på materialurval och avgränsningar – ett minimikrav på intressant
material är i föreliggande perspektiv att materialet i fråga bidrar till den kartläggning,

problematisering och analys av Epokskiftestanken som angavs som syfte ovan. Teoretiskt är
huvudnumret att problematisera Epokskiftestanken utifrån en kommunikations- och

diskursteoretisk ram (se teoretiska perspektiv nedan). Epokskiftestanken skall förstås som en

analytisk kategori baserad på empirisk generalisering. Begreppet tillåter mig att analytiskt
tackla empiriskt komplexa föreställningskluster. Epokskiftestanken ”finns” inte den ”görs”

(och har ”gjorts”; Epokskiftestanken är historisk) – på skiftande kommunikativa arenor, i
skiftande diskurser, av skiftande aktörer, med skiftande syften.

Vi har sett att det inte är någon historisk nyhet att ny IKT föder storstilade tankar och tal om
epokskifte. Både 1850-talet och 1920-talet är belysande historiska exempel. En fråga som

                                                  
35 Nyberg 2002 s. 18.
36 Beckman 1995 s. 261.
37 Se vidare Berman 2001.
38 Se vidare Kylhammar 2002, Kylhammar 2004.
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faller sig naturlig i sammanhanget är varför ny IKT ger upphov till dylika stundom våldsamt

spekulativa och utopiska framtidsvisioner – varför dessa ”kommunikationsevangelier”?

Historikern Svante Beckman menar att IKT är ”världsbildande” och tillhör den relativt

begränsade uppsättning teknologier i modern historia som ”väckt den världshistoriska fantasin
till liv” och tillskrivits epokomdanande kraft – början på en ny epok och slutet på en gammal.

IKT inkarnerar och återbekräftar, menar Beckman, den moderna västerländska kulturens
centralmyt – framsteget – och aktiverar ett utvecklingsimperativ som varje ansvarsfull

regering och organisationsledning har att förhålla sig till. Antingen hoppar man på tåget till

den nya epoken i tid och tillhör vinnarna eller så döms man till stagnation och hamnar i
förlorarnas föga illustra skara.39

Kärnkraften är ett gott exempel på en annan ”världsbildande teknik” som ”väckt den
världshistoriska fantasin till liv” för att använda Beckmans ord. Kärnkraften är också den en

teknik som ömsom i utopiskt skimmer bekräftat och ömsom i dystopisk skugga utmanat
Framsteget.40 Så betonades exempelvis i svensk offentlig debatt på 1950-talet kärnkraftens

epokomdanande närmast revolutionära kraft – i stort sett inget samhälleligt

verksamhetsområde tänktes gå fritt från förändring givet att atomenergins alla möjligheter
utnyttjades.41 Den gången var det ”atomåldern” som stod för dörren – idag

”informationsåldern”.

Kommunikationsforskarna och sociologerna Kevin Robins och Frank Webster talar i sitt

tydligt kritiska perspektiv om den samtida västerländska kulturen som en ”teknokultur” där
föreställningen om teknologiska revolutioner blivit norm, rutin och vardagsmat. Denna

”teknokultur” och den teknikdeterminism den implicerar döljer, menar de, icke-tekniska
mekanismer bakom samhällsförändring i teknikens svarta låda och tenderar att bli

reduktionistisk.42

”Informationsrevolutionen” är ett här mycket relevant exempel på en sådan teknologisk

revolution som allt sedan tidigt 1980-tal har trummats in i det offentliga medvetandet av en

                                                  
39 Beckman 1995 s. 256f.
40 Se vidare Anshelm 2000 för en grundlig diskurs- och idéanalys av svensk kärnkraftsdebatt 1945-99.
41 Anshelm 2000 s. 30ff.
42 Se vidare Robins & Webster 1999 s. 1ff, 49f.



31

rad olika inflytelserika aktörsgrupper – exempelvis politiker, näringslivsfolk och akademiker

– och blivit just norm, rutin och vardagsmat. “Evangelistens” eller utopistens version av
”informationsrevolutionen” gör idealtypiskt gällande att ny IKT lägger grunden för en radikalt

ny och annorlunda historisk epok präglad inte bara av materiell utan också andlig rikedom

och överflöd. Informationsrevolutionen jämförs med den industriella revolutionen och
betraktas som en andra industriell revolution.43 Den första industriella revolutionen ökade

explosionsartat människans muskelkraft – den andra kommer minst lika explosionsartat att
öka människans hjärnkraft, det vill säga hennes mentala och intellektuella kapacitet.44

Här är det viktigt att understryka att ”evangelistens” eller utopistens version av
”informationsrevolutionen” givetvis inte är den enda – dess genomslag och tyngd i offentlig

debatt är dock slående.45 Exempel på en mer nyanserad och underbyggd version av

”informationsrevolutionen” finner vi exempelvis i den spansk-amerikanske sociologen
Manuel Castells omtalade trilogi Informationsåldern – ekonomi, samhälle och kultur.46

Castells tar avstampet i det han benämner ”Den informationsteknologiska revolutionen”.

Epitetet ”revolution” avslöjar att det i Castells mening är fråga om ett radikalt historiskt brott,

att vi står inför en i många avseenden ny epok. Med informationsteknologisk revolution avser
Castells den tekniska utveckling som har sin grund i det konvergerande teknikkomplexet

inom mikroelektronik, telekommunikationer, etermedier och optoelektronik. Han inkluderar
vidare genmanipulation i informationsteknologin. Detta då genmanipulationen fokuserar på

avkodning och tidens tecken tyder på en allt intimare relation mellan biologi, elektronik och

informatik.

Castells vill jämställa denna det sena 1900-talets informationsteknologiska revolution med
17- och 1800-talets industriella revolution vad det gäller historisk dignitet. Han menar att den

                                                  
43 Här inte att sammanblanda med det sätt på vilket fackhistoriker ofta använder uttrycket ”den andra industriella
revolutionen” som beteckning på en fas där storskalig produktion integreras med vetenskaps baserad teknik i de
ledande industriländerna mot slutet av 1800-talet.
44 Jfr Robins & Webster 1999 s. 89.
45 Anders Hedin menar att ”Tron” snarare än den ”Reella ekonomin” spelade en ovanligt stor roll i det som
numera ofta benämns som 1990-talets ”IT-bubbla”. Detta i bemärkelsen att långt fler aktörer än entrepreneurerna
själva drogs in i ”Trons” domäner. Exv. media och analytikerkåren som förväntas hålla huvudet kallt och inta en
neutralare observatörsposition. I den meningen var evangelisten eller utopisten ingalunda en udda fågel under
undersökningsperioden. Se vidare Hedin 2004 s. 9ff.
46 Castells har lyfts fram som en viktig akademisk inspirationskälla för det revolutionstänkande som så påtagligt
präglade 1990-talets ”IT-bubbla”. Se Hedin 2004 s. 22ff.
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informationsteknologiska revolutionen, liksom den industriella, har kommit att påverka hart

när alla mänskliga verksamhetsområden. Den industriella revolutionen brukar betecknas som
brittisk, Castells vill beteckna den informationsteknologiska revolutionen som amerikansk –

med en kalifonisk slagsida.47

Hos Castells återfinns således, liksom hos “evangelisten”, ny IKT som konstituerande faktor i

ett radikalt historiskt epokskifte samt jämförelsen och parallellen till den industriella
revolutionen. Den ogenerade optimismen är däremot utbytt mot ett betydligt mer nyanserat

perspektiv som är månt om att ta ett globalt grepp och undvika eurocentrismens fällor.

Kritik för ahistoricitet som träffar både “evangelisten” och Castells har dock levererats.

Castells har exempelvis kritiserats för att alltför ensidigt söka förändringar och nyheter och

därmed missa väsentliga tidlösa strukturer och tidlösa företeelser av vikt för en samtidsanalys
av det slag han gör.48 Castells är fotad i en tradition inom den teknikhistoriska forskningen

som betonar att den teknisk-industriella utvecklingen sker i olika faser, olika ”tekno-
ekonomiska paradigm” avlöser varandra. Dessa paradigm är överordnade all social och

kulturell aktivitet i bemärkelsen att de utgör fundamenten för denna aktivitet.49 Utifrån ett

sådant paradigmperspektiv låter sig det tidlösa och slitstarka svårligen fångas. Snarare styr
perspektivet i fråga in fokus på det nya, det vill säga det som utmärker det nya paradigmet i

förhållande till det föregående.

En låt oss kalla den nyhetens retorik – saluförandet av samtid och framtid som i väsentliga

drag historiskt unik och historiskt obundet – är ofta ett framträdande inslag i
Epokskiftestanken. Diskontinuiteten framhålls (alltför) ofta framför kontinuiteten. Kanske

borde vi tala om “informationsevolutionen” snarare än ”informationsrevolutionen”? Varför
inte söka bakgrunden till dagens informationsöverflöd i exempelvis datorns och

halvledarteknikens födelse på 1940-50-talet eller ännu tidigare till säg tryckteknikens

uppkomst på 1400-talet?50

                                                  
47 Castells 1999 s. 41ff.
48 Se vidare exv. Kylhammar 1999, Hirst & Thompson 1999.
49 Jfr Benner 1999.
50 Jfr  Hedin 2004 s. 24, Beckman 1987 s. 37, Johansson 1993 s. 76, Robins & Webster 1999 s. 89ff.
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Epokskiftestanken har en brokig idéhistoria och hämtar näring ur en rad olika och delvis

motstridiga källor. Här finns teknokratiska eliter, övervintrade hippies, cyberpunkare, anti-
globalister med flera. Följande framställning gör inte anspråk på fullständighet vad det gäller

Epokskiftestankens möjliga influenser. Snarare skall framställningen här betraktas som en

ansats i riktning mot en Epokskiftestankens arkeologi – det finns säkerligen ytterligare och
djupare liggande lager under Epokskiftestanken som tankefigur betraktat som inte diskuteras

här. Inledningsvis antyddes ju också skäl till att betrakta det jag kallar Epokskiftestanken som
exponent för konstituerande element i den västerländska modernitetens idéhistoria. Kanske en

fullständig Epokskiftestankens arkeologi eller idéhistoria kräver en lika fullständig

modernitetens arkeologi eller idéhistoria – ett projekt som näppeligen låter sig ros i land här
och alltså inte heller är avsikten. Utan att resa anspråk på fullständighet men väl på relevans

vill jag lyfta fram några i tid mer närliggande element i Epokskiftestankens idéhistoria.

Det har påpekats att en analys av ett begrepp som ”informationssamhället” svårligen kan

åtskilja influenser från så skilda områden som ”attempted social prediction, government

policy, futuristic speculation and empirical social analysis”.51 Lyckligtvis är min ambition inte

att bena upp de nyepokala begreppen ”informationssamhälle”, ”kunskapssamhälle”,
”kommunikationssamhälle” med flera i dylika beståndsdelar – frågan är om det

överhuvudtaget är möjlig – snarare understrykes dessa begrepps komplexitet, porositet,
förhandlingsbarhet och kontextberoende av denna undersökning.

Under 1960- och 1970-talen började avancerade framtidsvisioner knytas till
informationsteknikens användning, närda av den snabbt växande administrativa användningen

av datorer inom både offentlig förvaltning och näringsliv.52 Redan 1969 publicerades en

rapport med namnet ”Towards the Information Society” i Japan, inspirerad av Yoneji Masuda

och hans bok ”Computopia” från 1966.53 De tidiga officiella japanska deklarationerna om att

Japan skulle bli ett informationssamhälle handlade mer om propaganda – en propaganda

underblåst av en teknokratisk elit fotad i den korporativistiska japanska företagskulturen – och

mindre om konkreta politiska program och åtgärder.54 1973 publicerades Daniel Bells

inflytelserika verk The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. I

                                                  
51 Lyon 1995 s. 55.
52 Ilshammar 2002 s. 77.
53 Ilshammar 2002 s. 104.
54 Jfr Johansson 1993 s. 77.
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Frankrike publicerades 1978 ”L’informatisation de la société”, 1980 kom den engelska

versionen, ”The Computerization of Society. A Report to the president of France”. I rapporten

diskuteras Frankrikes omvandling till ett informationssamhälle.55

På 1980-talet både intensifierades och populariserades diskussionen om

informationssamhället och nådde bredare lager. 1980 publicerades Alvin Tofflers
uppmärksammade bok The Third wave vilken kan placeras i genren populär framtidsforskning

– framtidsforskning av det mer svepande slaget. I samma genre hör också John Naisbitts

Megatrends hemma, publicerad 1984.

Tofflers tes är, som titeln antyder, att en tredje våg av omfattande förändring är i färd att

omvandla världen. Den första vågen var jordbrukssamhällets genomslag, den andra
industrisamhällets. Den tredje vågen bärs enlig Toffler upp av fyra nya teknikkomplex:

informationsteknik, rymdteknik, djuphavsteknik och bioteknik. Utvecklingen inom dessa
teknikkomplex kommer enligt Toffler att driva fram ett kraftigt förändrat globalt samhälle

med decentraliserade enheter för produktion och konsumtion samt radikalt förändrad och

ökad betydelse av information och informationshantering som karakteristika. Också Naisbitt
tecknar ett kvalitativt nytt samhälle under framväxt där data- kommunikationsteknik är motor

och präglar det nya samhället.

Toffler diskuterar i högre grad än Naisbitt sociala förändringsprocesser, ”Livskvalitet” är ett

centralt begrepp i Tofflers optimistiska framtidsbild. Toffler ser i industrisamhället ett
ofrihetens samhälle där individens valfrihet är strängt inskränkt – industrialismens teknik

skapar en själlös och robotliknande människotyp som har att utföra en aldrig sinande ström av
enformiga arbetsuppgifter.

Resonemanget leder tankarna till Chaplins ”Moderna tider” och den träffsäkra och
mångbottnade kritik av tidig industrimodernitet som där ges spelrum. Tredje vågen skall

ändra detta förhållande radikalt menar Toffler. Den nya tekniken skall ta över dylika
monotona arbetsuppgifter och människan har att befatta sig endast med de arbetsuppgifter

som kräver omdöme, interpersonell färdighet och fantasi. Människotypen i tredje vågens

                                                  
55 Ilshammar 2002 s. 104, Tengström 1987 s. 11.
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kölvatten kommer att vara en radikalt friare människa jämfört med industrisamhällets

människotyp.56

Toffler fick i skönlitteraturen sin motsvarighet i cyberpunken, en subgenre inom Sf-
litteraturen. Författare som William Gibson (Neuromancer 1984), Bruce Sterling (Islands in

the net 1988), Rudy Rucker (Wetware 1988) skildrar i skönlitterär form en framtid där köp
och försäljning av information är grundpelaren i en global kapitalism där

informationstekniken gjort geografiska avstånd irrelevanta och där den viktiga interaktionen

äger rum på de elektroniska näten, i ”cyberspace”.

I dessa skildringar är information och informationsteknik central liksom fallet är hos Toffler

och Naisbitt. Det ”informationssamhälle” som tecknas i cyberpunken speglar dock inte alls
den optimism och tillförsikt som genomsyrar Tofflers och Naisbitts arbeten. Medan Toffler

ser direktdemokrati, närhet och medverkan ser cyberpunken en framtid där multinationella
företag försöker monopolisera och kontrollera informationen och informationstekniken i en

värld där korporativ nyfeodalism ersatt demokratin.57

Vid sidan av Alvin Toffler och John Naisbitt har redan nämnda japan, Yoneij Masuda, samt

sociologen Daniel Bell framställts som informationssamhällets namnkunnigare ”profeter”.58

Daniel Bells The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting (1973)
emanerar ur den diskurs beträffande det ”postindustriella samhället” som frodades på 1960-

och 1970-talen; en diskurs som delvis förändrades, ersattes av och gick upp i 1980-talets

framtidsdiskurs där ”informationssamhället” framträder som framtidsbild par excellence.59

”Informationssamhället” beskrivs ofta som just ett ”post-industriellt” samhälle.60 Betecknande

för dessa två diskursers sammansmältning och korsbefruktning är den engelska titeln på
Yoneij Masudas tongivande bok från 1983 ”The Information Society as Post-Industrial

Society” (”Informationssamhället” i svensk översättning 1984).61

                                                  
56 Se vidare Toffler 1970, Toffler 1980, Naisbitt 1984.
57 Jfr Buland 1996 s. 7f.
58 Jfr exv. Buland 1996 & Johansson 1993.
59 Se vidare Bell 1973. Jfr Beckman 1987 s. 34, Tengström 1987 s. 10.
60 Trond Bulan sätter likhetstecken mellan ”informasjonssamfunnet” och det ”post-industrielle-samfunn”. Se
Buland 1996 s. 3ff.
61 Ilshammar 2002 s. 78, Tengström 1987 s. 11f.
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Statsvetaren och tekniksociologen Trond Buland urskiljer  fyra gemensamma nämnare i

ovannämnda framställningar:62

• Industriarbetets minskade roll i förhållande till en stadigt mer betydelsefull
informationsproduktion

• Automatisering blir allt mer central inom industri och näringsliv överlag.
• Ny teknik gör intåg på fler och fler områden i samhällslivet.

• Den traditionella arbetarklassen försvinner och ersätts av den stadigt ökande grupp

som på olika sätt arbetar med produktion och förmedling av information.
• Stark tendens till utvecklingsdeterminism. Framtiden framställs som bestämd, utstakad

och determinerad – utvecklingen dithän pågår och kommer att fortgå vare sig vi vill

det eller inte. Här kan det tilläggas att då tekniken upphöjs till samhällsutvecklingens
överordnade motor blir en speciell form av determinism resultatet, nämligen så kallad

teknikdeterminism.

Dessa gemensamma nämnare kanske ger sken av samstämmighet och precision med avseende

på begreppet ”informationssamhälle”. Tittar vi på den faktiska användningen av begreppet
blir dock bilden en helt annan. I en slutrapport från Tema teknik och social förändring,

Linköpings universitet, refereras det till en artikel där det påvisas inte mindre än 29(!) olika

sätt att använda begreppet ”informationssamhälle” på enbart i vetenskaplig debatt.63

Kontentan blir att ”profeterna” skall förstås som inspiratörer snarare än som tillhandahållare
av stentavlor med informationssamhällets bud inetsade en gång för alla. Än en gång de

nyepokala begreppens komplexitet, porositet, förhandlingsbarhet och kontextberoende.

Epokskiftestanken står också i historisk relation till det så kallade ”postmoderna

genombrottet” i kultur- och idédebatt under1970- och 80-talen. Postmodernismens kanske
främsta företrädare, fransmannen Jean-Francois Lyotard, ger i sin argumentation i La

condition postmoderne: Rapport sur le savoir, från 1979 (eng. övers. 1984 The postmodern

condition), tydligt uttryck för en uppfattning som tilldelar ny IKT en central roll i övergången
till det ”postmoderna tillståndet”. Denna uppfattning är klart influerad av Bells resonemang

                                                  
62 Buland 1996 s. 4, 6f, 8f.
63 Glimell 1989 s. 6.



37

och vetter mot det postindustriella informationssamhället.64 Fascination för ny IKT:s potential

på området informations- och kunskapsproduktion, analys och överföring har betecknats som

en framträdande egenskap hos flera tongivande postmoderna tänkare.65

Internets genomslag under 1980- och främst 1990-talet satte tydliga spår i Epokskiftestankens
fortsatta utveckling. Robins och Webster periodiserar översiktligt den för västerländsk

”teknokulturs” betecknande tendensen att konceptualisera samhällsutvecklingen i termer av

”teknologiska revolutioner”. Under 1970-talet föranledde mikrochipset och den teknik detta
möjliggjorde en utbredd diskussion om den ”mikroelektroniska revolutionen”. Under tidigt

1980-tal skiftade intresset till ny tekniks förmåga att lagra och hantera information och det

talades friskt om en ”informationsrevolution” eller ”IT-revolution”. Under 1980-talets gång
skiftade intresset till teknikens potential på kommunikationens område och det talades inte

längre om IT utan IKT och om en ”informations- och kommunikationsrevolution”. Intresset
för Internet ökade stadigt under 1980- och under 1990 talen och det talades om en

”Internetrevolution”, ”informationsmotorvägar” och ”globalt nätverkssamhälle”.66

I Internets decentraliserade struktur, inga myndigheter som reglerade informationsflödet, inget
centrum, såg frihetliga grupper möjligheten att förverkliga 1960-talsutopin; en anarkistisk

kultur utan ledare, centralmakt och kodifierade lagar – styrd bara av användarnas fria

samarbete. Denna emancipatoriska teknikutopi, ofta sammanfattad med benämningen ”The
Califonian ideology”, influerade och omfattades av både höger- och vänstergrupper.

Nyliberaler såg möjligheten att demontera den förhatliga (välfärds)staten, frihetliga
vänstergrupper såg jämlikhetspotentialer och möjligheten att tygla en anonym global

kapitalism och skapa ett kvalitativt bättre samhälle.67

Under 1990-talets gång har dessa motkulturer växt och breddats. Dessa motkulturer har

kommit att spela rollen av subkulturer (subkulturer i vår tids ”teknokultur”) i förhållande till
den pragmatiska ekonomistiska nyrealism som kommit att prägla politiken efter att

globalisering upphört att vara en utopisk tankefigur och blivit en tidvis beklämmande realitet.

                                                  
64 Se vidare Lyotard 1984.
65 Se exv. Harvey 1989 s. 49.
66 Jfr Robins & Webster 1999 s. 1.
67  Jfr Ilshammar 2002 s. 81f. Johan Ehrenberg är ett exempel på en svensk vänsterdebattör som gärna diskuterar
”hur Internet tagit oss ytterligare ett steg närmare socialismen”. Se vidare Ehrenberg 2000 s. 298ff.



38

Virtuella gemenskaper och virtuell kommunitarism är företeelser som blivit mer utbredda

under 1990-talet. En vanligt förekommande punkt på dessa gruppers agenda har gällt och
gäller fortsatt demokratin. Pläderandet för direktdemokrati (radikal e-demokrati) och

skapandet av alternativa elektroniska offentligheter (elektroniska agora) är exempel på sådana

inslag.68

Här är det viktigt att framhålla att tankar om en reformerad eller radikaliserad demokrati är

något som följt Epokskiftestanken allt sedan Tofflers dagar – ja också före Alvin Tofflers för

Epokskiftestanken så betydelsefulla arbeten har IKT på olika sätt förknippats med reformerad

eller radikaliserad demokrati.69 Tanken om demokratisk omvandling med hjälp av ny IKT är

alltså inte en företeelse i Epokskiftestankens periferi – förvaltat av cyberpunkare, hackers,
frihetliga och andra marginella grupper – utan en företeelse i dess centrum. Den

ekonomistiska nyrealismens företrädare, vilka dominerat 1990-talets politik i västvärlden, har
– liksom deras subkulturella antagonister – sökt legitimitet med Epokskiftestanken. Dessa

grupper artikulerar dock Epokskiftestanken på radikalt olika sätt. Den ekonomistiska

nyrealismens företrädare använder gärna begreppet ”kunskapssamhälle” – här är kunskap
kapital och ekonomin är en kunskapsbaserad ekonomi (den sk. ”nya ekonomin”) som kräver

”livslångt lärande” av medborgaren.

Parallellt har det inte bara vuxit fram en motdiskurs i form av cyberpunkare, hackers,

frihetliga och andra marginellare grupper utan också en livskraftig och mer rumsren diskurs
där demokrati, kunskap, bildning och medborgarskap i den nya epoken problematiseras

utifrån kulturvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Om den
“hårdare” ekonomistiska nyrealismens bärande företrädare är politiska eliter och eliter i

näringsliv är intellektuella och akademiska eliter med det kulturella kapitalet på sin sida

bärande företrädare för den “mjukare” demokrati-, kunskaps-, bildnings- och
medborgarskapsdiskurs som vuxit i omfattning de senaste cirka tio åren.

Denna diskurs skall inte ses som en hastigt rest ideologisk överbyggnad i förhållande till den
ekonomistiska nyrealismen utan snarare som exponent för den fokusering på “mjukare”

aspekter som följt Epokskiftestanken alltsedan den såg dagens ljus. Den “mjukare” diskursen

                                                  
68 Jfr Robins & Webster 1999. S. 2f.
69 Jfr Ilshammar 2002 s. 76ff, Buland 1996 s. 5.
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har också fungerat som en i jämförelse med den subkulturella motdiskursen mer effektiv

motdiskurs i förhållande till den mer hårdföra formen av ekonomistisk nyrealism – mer
effektiv då den i egenskap av officiös snarare än ortlös och subkulturell står närmare och

delvis i den hegemoniska ekonomistiska nyrealismen. Bland annat har den bland politiker och

ekonomer utbredda tendensen att likställa kunskap med information och information med
kapital kritiserats, och det har med viss framgång verkats för att föra upp demokrati-,

bildnings- och medborgarskapsfrågor högre på den politiska agendan.70

Det är således berättigat att tala om en spänning mellan “hårt” (exv. ekonomi, teknik i snävare
bemärkelse, konkurrenskraft) och “mjukt” (exv. demokrati, medborgarskap, bildning) i den

politiska framtidsdebatt som knyter an till Epokskiftestanken under 1990-talet. Å den ena

sidan har en rad “hårda” imperativ väckts med hänvisning till Epokskiftestanken (ex.
”Kunskapssamhället kräver högre tillväxt”) å den andra en rad “mjuka” (ex.

”Kunskapssamhället kräver fördjupad kontakt mellan väljare och förtroendevalda”). Jag skrev
ovan att företrädare den ekonomistiska nyrealismen gärna använder sam- och

framtidsmetaforen ”kunskapssamhälle”. Detta betyder nödvändigtvis inte att begreppet

monopoliserats av en ekonomistisk diskurs. I en “mjukare” diskurs kan samma begrepp,
”kunskapssamhället”, förekomma men ändå utmana den “hårdare” bestämningen av

”kunskapssamhället” genom att göra en annan bestämning av samma begrepp.71

De ovan skisserade utvecklingslinjerna har bidragit till de inslag av ny upplysning som finns i
debatter där Epokskiftestanken artikuleras under undersökningsperioden – från 1990 till

millenniets slut. Framstegstanken är övernorm – framsteget skall verka både kvalitativt
människo- och samhällsförädlande samt borga för högre materiellt välstånd. Den politiska

agendan aktualiserar i den ökade fokuseringen på exempelvis (ut)bildning, demokratifrågor,

medborgarskapets roll och innehåll klassiska upplysningsteman. Spänningen mellan “hårt”

                                                  
70 Jfr exv. Liedman 2001.
71 Kultur- och samhällsforskarna Martin Kylhammar och Jean-François Battail urskiljer tre olika nivåer som
analyserna av ”Kommunikationssamhället” utspelar sig på. (1) De beskriver en faktisk situation [empirisk nivå],
(2) De uttrycker en dröm, en utopi [normativ nivå], (3) De samtalar med och förhåller och profilerar sig ex- och
implicit till de kritiker som ser mörkare på framtiden [kommunikativ nivå]. Vidgar man denna “taxonomi” till att
gälla nyepokala begrepp överlag blir den mångtydighet ett begrepp som exv. ”kunskapssamhället” eller
”informationssamhället” kan ha både uppenbar och möjlig att analytiskt tackla och beskriva. Exempel: Två
aktörer talar om ”kunskapssamhället” och förefaller således “utifrån” sett att tala om “samma” samhälle. Vid lite
närmare beseende visar det sig dock att de två aktörerna, trots att de är överens om “vad som har hänt och/eller
kommer att hända”, det vill säga är överens på (1) empirisk nivå, uttrycker skilda visioner om detta
“kunskapssamhälle” och således är oeniga på (2) normativa nivå. Jfr Kylhammar & Battail 2003.
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och “mjukt” kan ur perspektivet på Epokskiftestanken som bärande i en offentlig diskurs med

tongivande upplysningsinslag förstås och beskrivas i termer av idéhistorikern Sven-Eric
Liedmans distinktioner mellan ”hård” och ”mjuk” upplysning.72 Den hårda upplysningens

kärnfält definierar Liedman som ekonomi, teknik och naturvetenskap medan demokratin är

”det kanske påtagligaste exemplet på mjuk upplysning”.73

Här är det viktigt att framhålla att det inte är någon nödvändig motsättning per se mellan
“hårda” och “mjuka” imperativ eller ”hård” och ”mjuk” upplysning. Ingen politiker på

parlamentsnivå med ett uns självbevarelsedrift skulle väl exempelvis förneka att en fördjupad

kontakt mellan väljare och förtroendevalda är önskvärd – eller för den delen, i nio fall av tio,
att ekonomisk tillväxt är någonting positivt. Historiskt betraktat tycks det snarare vara så att

”hård” och ”mjuk” upplysning i någon mening förutsätter varandra. De borgerliga

revolutionerna, detroniserandet av feodala aristokratier, hade inte varit möjliga förutan en
teknisk-ekonomisk modernisering som sprängde ramarna för det agrara produktionssättet. De

västliga kapitalistiska demokratierna – inte det etatistiska östblocket – gick segrande ur det
kalla kriget. Teknisk-ekonomisk modernisering, förstådd som industrialisering, respektive

politisk modernisering, förstådd som demokratisering, framstår i hög grad som aspekter på

samma process snarare än skilda processer.74 Vad det gäller ”hård” och ”mjuk” upplysning
menar Liedman att en av samtidens stora och avgörande frågor är huruvida den mjuka

upplysningen enbart kan fortgå så länge den inte kommer i konflikt med den hårda.75

Spänningen mellan “hårt” och “mjukt” i det material som undersöks i denna avhandling tar
sig uttryck i prioriteringsgrader och tonviktsskillnader med avseende på politisk

argumentation och agenda – i vad som betonas och vad som lyfts fram som centralt. I
undersökningen skall denna spänning uppmärksammas.

Ovan definierade jag det för denna avhandling centrala begreppet Epokskiftestanken som den
samtida västerländska föreställningen om eller framhållandet av ett historiskt epokskifte där

                                                  
72 Angående hård och mjuk upplysning se Liedman 1997 s. 26-47.
73 Liedman 1997 s. 28f.
74 Här är det viktigt att skilja på demokratisering av den politiska apparaten, politisk demokrati, resp.
demokratisering av den ekonomiska sfären, ekonomisk demokrati. Striden om den politiska demokratin är
avslutad i både Norge och Sverige. Annorlunda förhåller det sig med ekonomisk demokrati som fortsatt är en
punkt på både norska och svenska vänsterpartiers program. Det stora nederlaget för löntagarfonderna i Sverige
på 1980 talet kan sägas markera ett klart bakslag för idén om ekonomisk demokrati. Jfr Sejersted 2005 s. 57f.
75 Liedman 1997 s. 29.
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ny IKT spelar en central roll. Epokskiftestankens historicitet har också understrukits i

framhållandet av påtagliga paralleller och likheter mellan Epokskiftestanken som jag
definierar den och vad vi kan kalla dess historiska föregångare – exv. 1850- och 1920-talets

”kommunikationsevangelier”. Vidare har det uppmärksammats att inte bara IKT utan också

annan teknik, exempelvis kärnkraften, genererat dylika starkt positivt laddade
framtidsvisioner.

Ytterst ställdes frågan om föreställningen om ett mer eller mindre ständigt pågående historiskt

epokskifte i någon mening är en del av moderniteten själv. Avhandlingens ärende är inte att

försöka besvara sistnämnda fråga. Min snävare definition av Epokskiftestanken – vars
innehåll, form och implikationer för samhällsvisioner i ett utsnitt av norsk och svensk politisk

diskurs 1990-2000 är avhandlingens ärende – står dock otvivelaktigt i en nära relation de

vidare definitionerna av Epokskiftestanken.

Sociologen Johan Asplunds utkast till en ”heuristisk modell för idékritisk forskning” i Teorier

om framtiden från 1979 kan ses som en ansats i riktning mot en teoretiskt spänstigare svensk

idéhistorisk forskning. I föreliggande sammanhang är det begreppet ”tankefigur” – ett

begrepp som Asplund utvecklar teoretiskt – som är av intresse.

Asplund ger oss i sitt utkast till en heuristisk modell för idékritisk forskning fyra exempel på
tankefigurer; barndom, individ, vansinne och framstegstanken. Tankefigurer är ofta men inte

alltid självklara, tysta och svåra att ”tänka bort”. Tankefigurer anges vidare vara komplexa

och trögrörliga och fåtaliga. Tankefigurernas komplexitet visar sig i deras sammansatthet.
Asplund exemplifierar med begreppet ”sparsamhet” som under lång tid har varit en viktig

beståndsdel i borgerlig och småborgerlig ideologi. Begreppet ”sparsamhet” adresserar här inte
en föreställning utan snarare ett komplex av föreställningar där föreställningar om arbete, flit

och religiös rättfärdighet har ingått.

Med tankefigurernas trögrörlighet avser Asplund det faktum att tankefigurer ofta ”släpar

efter” samhällsutvecklingen i övrigt. Så kan exempelvis det fransk-klassiska dramat förstås av
en samtida publik – för Asplund är det evidens för att tankefigurer från det feodala ancien

régime inte är idag helt utsläckta tankefigurer – vore det så skulle vi först behöva utforska det
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fransk-klassiska dramat bakgrund för att förstå det, det vill säga uppfatta det som

meningsfullt.76

Epokskiftestanken i den vidaste bemärkelsen – den i moderniteten ingrodda föreställningen

om ständiga epokskiften – kan, utifrån Asplund, betraktas som en tankefigur. Den är komplex

– de två snävare varianterna av den som jag ringat in, dels den epokskiftestanke där specifikt

tekniken står för epokskifte, och dels den för denna undersökning centrala och än mer
specifika epokskiftestanke där IKT står för epokskifte, är delar av den. Epokskiftestanken står

vidare i en tydlig relation till framstegstanken – ja kanske rentav kan betraktas som en del av

framstegstanken som tankefigur betraktad.

Epokskiftestanken visar också prov på trögrörlighet – den är som sagt ingrodd i moderniteten

och inledningsvis gavs exempel på diskurser över Epokskiftestanken som stammar från 1800-
talet. Speciellt tyst förefaller inte Epokskiftestanken vara, speciellt inte i vår samtid, vilket för

övrigt är en huvudanledningen till att jag företar mig denna undersökning. Däremot tycks den
ha tydliga drag av självklarhet – diskurser över den dyker upp i det offentliga samtalets alla

rum och dessa diskurser problematiserar sällan Epokskiftestanken som sådan utan utgår

snarare från den. Vid ett närmare beseende är Epokskiftestanken ofta tyst – tyst i meningen
underförstådd och självklar – men diskurserna över den är desto ljudligare, inte minst i vår

samtid.

Om vi fortsätter enligt Asplund och betraktar Epokskiftestanken som en tankefigur så kan de

nyepokala begreppen ”informationssamhälle”, ”kommunikationssamhälle”,
”kunskapssamhälle” med flera betecknas som centrala diskursiva manifestationer av

Epokskiftestanken i vår tid. Liksom Epokskiftestanken kan sägas vara modern i bemärkelsen
utmärkande för och hemmahörande i moderniteten, det vill säga det moderna som historisk

epok och historiskt tillstånd betraktat, bär de nyepokala begreppen på slående likheter med

något annat som brukar betraktas som arketypiskt för modernitet och ”det moderna projektet”
(eller ”upplysningsprojektet”) – ”stora berättelser” eller ”metaberättelser”.

För en postmodernist som till exempel Lyotard hör moderna ”metaberättelser” som till

exempel marxism, bildningsidén och föreställningen om det segrande förnuftet hemma på

                                                  
76 Asplund 1979 s. 150ff.



43

historiens sophög. De moderna metaberättelserna äger inte längre giltighet. Detta då vi inte

längre lever i en modern värld utan i en postmodern värld, eller ett postmodernt tillstånd, där
det inte är möjligt att skapa meningsfulla sammanhang mellan samtida händelser och

skeenden via de moderna ”metaberättelserna”. Ett mer flytande tillstånd sägs ofta göra sig

gällande i postmoderniteten eller senmoderniteten, ett tillstånd där de oräkneliga
småberättelserna inte kan läggas till rätta med hjälp av moderna ”metaberättelser”. Skeendet

sönderfaller i en mängd fragment, det finns ingen mästerkod.77 De politiska teoretikerna
Michael Hardt och Antonio Negri bestrider den postmoderna tesen att de stora berättelserna,

”metaberättelserna”, har dött. De menar tvärtom att den nya post-bipolära världsordningen, en

världsordning de kallar imperiell, producerar och reproducerar ”metaberättelser”, särskilt
ideologiska sådana som legitimerar den imperiella ordningen.78 Betraktat från Hardts och

Negris perspektiv kan ”informationssamhället” betecknas som en imperiell metaberättelse. I

slutordet kommenteras detta perspektiv på ”informationssamhället” ytterligare.

Både modernistiska och postmodernistiska tänkare har i sina respektive analyser betonat den
(post)moderna tillvarons föränderlighet, rörlighet, flyktighet, fragmentisering och flytande

karaktär. Så gjorde redan Marx och Baudelaire, två modernistiska grand old men.

Två motsatta hållningar gentemot detta tillvarons tillstånd kan dock idealtypiskt ställas mot
varandra, den ena hållningen modern den andra postmodern. Den moderna hållningen är så att

säga att trotsa tillvaron; att i den föränderliga, rörliga, flyktiga och fragmentiserade tillvaron
urskilja objektiva och universella vetenskapliga lagar och regler, en objektiv och universell

moral och lag. De moderna metaberättelserna och grand theory är resultat av dylika

strävanden. Den postmoderna hållningen är att så att säga bejaka tillvaron; tillvarons
föränderlighet, rörlighet, flyktighet och fragmentisering hyllas snarare än förstås och förklaras

med hjälp av metaberättelser i form av exempelvis grand theory.79

Nyepokala begrepp har otvivelaktigt en vad vi skulle kunna kalla “modern halt” då det i

begreppen tycks ligga anspråk på att kunna definiera ett samhälle, en historisk epok som en
given totalitet. Begreppen används ofta, inte minst på den politiska arenan, som just ”stora

berättelser” eller ”metaberättelser”; som övergripande facit till samtid och framtid.

                                                  
77 Jfr Lyotard 1984, Liedman 1997 s. 18ff, Hydén 2003.
78 Hardt & Negri 2001 s. 34.
79 Jfr Harvey 1989 s. 10ff. Jag använder ”stora berättelser” synonymt med ”metaberättelser”. Med grand theory
avser jag totaliserande och universaliserande teorier som exv. maxism och psykoanalys.
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I ett annat sammanhang har jag lyft fram rörlighet-snabbhet-föränderlighet som ett
återkommande tema i debatten om ”kunskapssamhället”.80 Detta tema genomsyrar också

debatten om ”informationssamhället” och ”kommunikationssamhället”. Som vi såg ovan är

dylik tematik långt ifrån ny och har betonats av både modernister och postmodernister.
Uppställandet av diverse ordnande och totaliserande nyepokala begrepp kan mot bakgrunden

av det samtidiga betonandet av en genomgripande och präglande rörlighet, snabbhet och
föränderlighet tolkas som en närmast arketypisk modern reflex.

Något om Epokskiftestanken i norsk och svensk politik före 1990

Begreppet ”informationssamhälle” kan siktas i norsk och svensk politisk debatt från och med

1980-talet.81 Norge var med internationella mått relativt både tidigt och ambitiöst ute med en

nationell IT-strategi, ”Nasjonal handlingsplan for informasjonsteknologi”, som löpte från

1987-90. Informationsteknologin – Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118), som
undersöks närmare i denna avhandling, har betecknats som den första officiella svenska

planen för ”informationssamhället”.82 Som vi skall se så finns det anledning att fråga sig om

inte Nationellt Program för Mikroelektronik (NMP), sjösatt redan 1983, åtminstone på ett

idéplan, kandiderar till platsen som Sveriges första officiella plan för ”informations-
samhället”.

Statsvetaren och tekniksociologen Trond Buland ägnar sin avhandling, Den store planen –

Norges satsning på informasjonsteknologi 1987-90, åt just den norska nationella

handlingsplan för informationsteknik som löpte 1987-90. Här framhålls visionen om
”informasjonssamfunnet” som en central och bakomliggande motivering för de statliga

satsningarna på informationsteknik.83 Bilden av bakomliggande visioner är dock mer komplex

än så. Buland ställer visionen om ”informasjonssamfunnet” delvis mot en föregångare,

”automatiseringsvisjonen”. Sistnämnda vision kan hänföras till 1950-talet och var fotad inom

kybernetikämnet, delar av arbetarrörelsen och delar av norsk industri. Servotekniken var så att
säga 1950-talets och ”automatiseringsvisjonens” IKT som enligt sina ”profeter” skulle

                                                  
80 Se vidare Johansson, Leifsdotter Lundmark & Seifarth 2003.
81 Se vidare Buland 1996 resp. Ilshammar 2002.
82 Henten & Kristensen 2000 s. 87, 89.
83 Buland 1996 s. 3, passim.



45

komma att vinna insteg på de flesta samhällsområden, både tekniskt och i lösningen av icke-

tekniska samhällsproblem.

Visionerna ”informasjonssamfunnet” respektive ”automatiseringsvisjonen” (eller

”reguleringssamfunnet” som Buland föreslår som beteckning) har både formella och
innehållsliga likheter och skillnader. En viktig formell likhet är att båda visionerna gör anspråk

på att definiera ”Det Moderne Norge”. Liksom ”informationssamhället”, ”kunskapssamhället”
med flera nyepokala begrepp i mångt och mycket har blivit synonyma med vad det är att vara

modern och tillhöra samhällsutvecklingens frontlinje, stod kampen på 1950-talet – inte minst i

automatiseringsförkämparnas egna ögon – mellan ”modernister” och ”tradisjonalister”.
Förkämparna för ”automatiseringsvisjonen” såg (förstås) sig själva som progressiva

modernister som för Norges väl och ve tog strid mot bakåtsträvande och stelbenta

traditionalister.

En lika viktig innehållslig skillnad mellan visionerna om ”informasjonssamfunnet” respektive
”reguleringssamfunnet” är att sistnämnda vision har en tydlig industriell profil och

fokusering. Här är den rationellt organiserade och automatiserade fabriken med ett minimalt

behov av mänsklig arbetskraft bärande både bokstavligt och metaforiskt. Bokstavligt då
visionen har en tydlig industriell förankring, metaforiskt då denna reguleringsform i ”Den

norske servodrømmen” överförs till andra samhällsområden utanför själva industrin. En följd
av den tydliga industriella förankringen är att ”reguleringssamfunnet” är en snävare vision än

”informasjonssamfunnet”. ”Servodrømmen” tog aldrig steget fullt ut från den industriella

sfären utan började och slutade i industrin, var och förblev en vision om industriell
automatisering.

Buland menar att ”informasjonssamfunns-drømmen” i viss mån bygger vidare på

”reguleringsdrømmen” eller ”servodrømmen” med den skillnad att visionen om

”informasjonssamfunnet” blev långt mer total. Snarare än att sätta industrin i fokus är draget
av post-industrialism i visionen om ”informasjonssamfunnet” starkt – betonande av att

samhället är på väg bort från industrimodernitet till ett postindustriellt tillstånd där traditionell
industri hör till det förgångna. De båda visionerna – ”informasjonssamfunnet” respektive

”automatiseringssamfunnet” – sätter tekniken i högsätet men skiljer sig åt i vidden av de

samhälleliga områden som inkluderas i de respektive visionerna. Skola och utbildning,
offentlig och privat förvaltning, kulturliv och vardagsliv är exempel på aspekter på samhälle
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och samhällsliv som inkluderas i visionen om ”informasjonssamfunnet” men inte i visionen

om ”automatiseringssamfunnet”.84

Perspektivet på de nyepokala begreppen som vår samtids ”stora berättelser” ger att
”informationssamhället” är en större ”stor berättelse” än ”automatiseringssamhället” – en mer

totaliserande framtidsvision om man så vill. Angående Bulands tes att visionen om
”informasjonssamfunnet” i viss mån bygger vidare på visionen om

”automatiseringssamfunnet” kan en parallell till Alvin Tofflers verk dras. Tofflers Future

Schock från 1970 har tydliga inslag av tankegods som står det Buland kallar för
”automatiseringsvisjonen” nära medan Tofflers The Third Wave, som utkom tio år senare

(1980), som sagt tillhör ”informationssamhällets” klassiker.

Den norska nationella handlingsplanen för informationsteknik 1987-90 konstruerades och

förhandlades fram i spänningsfältet mellan de framtidsvisioner som idealtypiskt kan
sammanfattas som visionen om ”automatiseringssamfunnet” respektive visionen om

”informasjonssamfunnet”. De båda framtidsvisionerna samexisterade genom hela planens

löptid, både i planerande och verkställande faser. Visionerna mobiliserade och mobiliserades
av olika aktörsgrupper, användes i argumentationen både som strategiska bakgrundsscenarier

och som motivering för och legitimering av konkreta åtgärder.

IT-planens historia är på ett plan en maktkampens historia – en historia om maktkampen

mellan företrädare och representanter för de två delvis olika och delvis lika och överlappande
visionerna ”automatiseringssamfunnet” respektive ”informasjonssamfunnet”. Initialt hade

”industrielle modernister” med ”tekno-vitenskapen” på sin sida, förankrade i och bärare av
”automatiseringsvisjonen”, IT-planen i en fast hand. Problemformuleringsinitiativet var i

inledningsskedet i händerna på dylika ”industrielle modernister” och IT-planen hade från

början skepnaden av en industriell IT-plan i harmoni med ”automatiseringsvisjonen”. Under
resans gång sprängde dock IT-planen gränserna för denna teknisk-industriella regim och för

”automatiseringsvisjonen”.

De industriella modernisterna och ”automatiseringsvisjonen” förmådde inte av egen kraft ro

en nationell IT-plan i land. Buland visar att ytterligare aktörer och samhällsintressen måste

                                                  
84 Buland 1996 s. 9ff.
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enrolleras. Den bredare visionen om informationssamhället mobiliserades – något som

breddade både aktörernas sammansättning och IT-planens utformning. IT-planen skiftade
skepnad från att vara en tämligen renodlad plan för teknisk-industriell modernisering till en

bredare plan med satsningar på samhällsområden långt utanför det teknisk-industriella

komplexet.

Viktigt i sammanhanget är dock att om IT-planen synas bakom överskrifterna och i efterhand
så framstår den som en i praktiken tämligen ensidig satsning på i huvudsak industriellt

inriktad produktutveckling, användning och utbildning. Buland talar i sammanhanget om IT-

planen som ”historien om 'tekno-vitenskapens suksess' i norsk politikk”.

Detta skall inte tolkas som att gruppen av industriella modernister i slutändan fick igenom sitt

program i oförändrat skick. Denna grupps snävare tekno-vetenskapliga paradigm byggde på
formulerandet och artikulerandet av ett tekniskt imperativ som driver oss mot ett val mellan

fattigdom eller ny tillväxt och välfärd. Receptet som förordades var industriell omställning
och modernisering med hjälp av informationsteknik. Givet att detta tekniska imperativ –

formulerat och artikulerat av samma grupp som sitter inne med lösningen – inte

problematiserades, en problematisering som de industriella modernisterna i högsta grad sökte
undvika, så framstod deras linje sannerligen som den enda vägen.

Breddandet av IT-planen och mobiliserandet av ”informasjonssamfunnet” sprängde ramarna

för de industriella modernisternas snävare teknovetenskapliga paradigm men överskred inte

teknovetenskapen som sådan. Den allteftersom vidare sammansättningen av både IT-planen
som sådan och involverade aktörer utanför de industriella modernisternas hårdföra skara fann

inte sin legitimitet i ett i förhållande till teknovetenskapen alternativt paradigm. Däremot
modifierades de industriella modernisternas snävare teknovetenskapliga dito. Ett övergripande

drag i den politiska interaktions- och förhandlingsprocessen bakom IT-planen är en rörelse i

riktning från ”automatiseringsvisjonens” imperativ om industriell omställning och
modernisering med hjälp av IT till ”informasjonssamfunnets” imperativ bred samhällelig

omställning och modernisering med hjälp av IT.85

                                                  
85 Se vidare Buland 1996 s. 407ff.
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Här är det frestande att anknyta till parallellen mellan samtida politisk debatt i

Epokskiftestankens kölvatten och ”hård” respektive ”mjuk” upplysning som tecknades ovan.
De industriella modernisterna framstår i det sammanhanget som den ”hårda upplysningens”

budbärare. Deras snävare teknovetenskapliga evangelium eller paradigm fokuserade ju just på

det Liedman betecknar som den ”hårda upplysningens” kärnfält: ekonomi, teknik och
naturvetenskap. Den norska nationella IT-planen kan ur detta perspektiv delvis ses som en

seger för den ”hårda upplysningen” – planen blev ju i praktiken en tämligen ensidig satsning
på i huvudsak industriellt inriktad produktutveckling, användning och utbildning. Den ”mjuka

upplysningen” blev mestadels stannades i överskrifterna och retoriken. Liedmans  fråga

huruvida den ”mjuka upplysningen” enbart kan blomstra så länge den inte kommer i konflikt
med den ”hårda” kanske är på sin plats i sammanhanget. Kanske också hans understrykande

av den ”hårda upplysningens” tendens till självgående: ”Den hårda upplysningen kallas här

hård därför att den, när den väl kommit igång, kan fortsätta till synes oförtrutet.”86

Här är det viktigt att liksom Buland betona att IT-planen varken var blott en summa av

institutionella och organisatoriska faktorer eller blott en summa av aktörernas interaktion.

Planen kan inte heller förstås som blott en reaktion på och efterapning av andra länders IT-
politiska satsningar – den norska IT-planen 1987-90 blev, åtminstone på papperet, den kanske

dittills bredaste IT satsningen i världen. Institutionella och organisatoriska faktorer kan vara
en bakgrund till att den ”mjuka upplysningen” i hög grad stannade i överskrifterna och i

retoriken. En begränsad IT-plan enligt ”automatiseringsvisjonen” är givetvis lättare att

institutionellt och organisatoriskt hantera och implementera än en mer vidsträckt IT-plan
enligt ”informasjonssamfunnet” som berör hart när alla aspekter på samhälle och samhällsliv.

IT-planen sprängde den befintliga institutionella och organisatoriska apparaten ett flertal
gånger under sin löptid och bidrog till omstöpning och nyskapande (inklusive nygammal

reaktivering av äldre planeringspraxis) av densamma.87

Faktumet att den ”hårda upplysningen”, trots storstilade intentionsdeklarationer i den ”mjuka

upplysningens” namn, så tydligt kom att dominera i slutändan påminner om att klyftan mellan

                                                  
86 Ang. Liedmans def. av hård upplysning och frågan om relationen mellan hård och mjuk upplysning se
Liedman 1997 s. 26ff.
87 Jfr Buland 1996 s. 403ff.
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retorik och praktik vad det gäller ny IKT ofta är betydande, inte minst inom IT-politiken.

Denna klyfta har uppmärksammats i färsk forskning (se tidigare forskning ovan).88

Sverige då? I jämförelse med Norge är Sverige något av en elektronikstormakt. Till skillnad
från Norge har Sverige en stor och internationellt konkurrenskraftig elektronik- och

teleindustri med en lång historia (exv. L. M. Ericsson). Den svenska staten har, bland annat
med målsättningen att upprätthålla en självständig dataindustri som bevekelsegrund,

traditionellt stöttat denna industri med utvecklingsbidrag, drifttillskott och stora statliga bidrag

i form av aktiekapital.

Den svenska staten har också med internationella mått varit tidigt ute med en aktiv roll i det

som brukar benämnas ”IT-utvecklingen”. Statsmakten var involverad redan på 1950-talet, i
datorns, som vi känner den idag, prenatala fas. Sverige kunde under en kort period 1954-55

stoltsera med världens snabbaste ”matematikmaskin”, Besk. Staten var också pionjär på

lagstiftningens område – 1973 stiftade Sverige som första land i världen en datalag.89

Teknovetenskapliga paradigm, teknisk-industriella regimer och teknisk-industriella diskurser
borde rimligtvis vara starkare och mer hegemoniska i svensk politik än i norsk av historiska

skäl.

Redan innan ”datapolitiken” ersatts och gått upp i den mer vidsyftande och vidlyftiga ”IT-

politiken” vilade den på ett brett koncept, ett koncept som inkluderade både Människa och
Maskin: ”Tillämpningarna av datatekniken skall underställas medborgarnas allmänna krav på

samhällsutvecklingen. För att förverkliga detta mål krävs en värdering av datateknikens
betydelse i en rad kvalitativa avseenden. Det kräver vid sidan av användarnas och

tillverkarnas FoU-arbete en betydande forskning av typen teknikvärdering, oberoende av

tillverkar- och användarintressen, för att belysa teknikens ekonomiska, sociala, kulturella och
politiska konsekvenser. Det är vidare nödvändigt att medborgarna blir datamedvetna, för att

kunna ta ställning till teknikens möjligheter och risker och styra den tekniska utvecklingen.”90

En viktig bakgrund till dylika avantgardistiska målformuleringar på teknikpolitikens område
torde vara inte bara ett allmänt starkt teknovetenskapligt paradigm. Det handlar också om det i

                                                  
88 Jfr Ilshammar 2002, Olsson 2002; Johansson, Nissen & Sturesson 1998; Sturesson 2000.
89 Buland 1996 s. 51f, Glimell 1989 s. 11 & 25, Ilshammar 2002 s. 68, Johansson 1993 s. 72f.



50

svensk politik tunga teknovetenskapliga paradigmets specifika form sett i sin historiska

kontext. Ingenjörskonsten har inte bara haft maskiner och teknik som arbetsobjekt utan också
människor och samhälle – den sociala ingenjörskonsten. Den andra, kanske ljusare sidan av

myntet, är att bakgrunden till 1970-talets avantgardistiska målformuleringar lika gärna kan

sökas i Sverige historiska folkbildningstradition, Sverige som folkbildarstat.91

Under 1980-talet blir begreppet ”informationsteknologi” allt synligare i politiska dokument
och i politisk debatt och börjar ersätta begrepp som ”ADB” (automatisk databehandling) och

”datateknologi”. Att detta i tid sammanfaller med ”informationssamhällets” explicita

uppträdande i officiella dokument är givetvis ingen slump. Debatten om
”informationssamhället” tog fart internationellt på en rad olika arenor. Epokskiftestanken var

en faktor bakom skapandet och inmutandet av det nya politikområdet ”IT-politik” – ett

politikområde som blev distinkt under 1990-talet.

Bakgrunden till det nya politikområdets jämfört med äldre mer etablerade och traditionella
politikområden suddigare och långt ifrån entydiga innehåll, form och gränser kan delvis

härledas ur IT-politikens intima koppling till Epokskiftestanken och “nyepokalismen”. De

nyepokala begreppens öppenhet och förhandlingsbarhet korresponderar med IT-politikens
öppenhet och förhandlingsbarhet. IT-politiken har utmanat och sprängt etablerade och

invanda gränser i statsförvaltningen. Sektorsprincipen och departementsindelningen är
exempel härpå. Det har talats och talas mycket om den tekniska konvergensen mellan

mikroelektronik, telekommunikation, etermedia och optoelektronik –

”informationsrevolutionen” – som orsak till IT-politikens födelse. En fylligare bild av
densamma får vi om vi vidgar perspektivet och talar om en konvergens av konvergerande

teknik, idédebatt och politiska stämningsskiften.

Nationellt Program för Mikroelektronik (NMP), sjösatt 1983, var den tidiga svenska IT-

politikens första större FoU-projekt, stort åtminstone med avseende på kostnadsramen.
Innehållsmässigt adresserade NMP FoU inom ett smalt tekniskt område orienterat kring

                                                                                                                                                              
90 SOU 1974:10 s. 249. Jfr Glimell 1989 s. 26f.
91 Se vidare Kylhammar 2004 s. 168ff för ett kort men koncist resonemang ang. det spänningsfulla perspektivet
på Sverige som å ena sidan ”den sociala ingenjörskonstens förlovade land” och å den andra ”Sverige som en
folkbildarstat”.
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framställningen av integrerade kretsar. Men, det är inte hela sanningen, och det är intressant i

sammanhanget.

NMP presenterades nämligen som en av tre delar av ett samlat nationellt IT-program. I detta

samlade nationella IT-program var NMP rubricerad ”byggstenar”. Den andra delen var
rubricerad ”system” och gällde ”Informatikens grundtekniker”, bland annat datorsystem,

mjukvaruutveckling, kommunikationsteknik, mät/styr- och reglerteknik och bildbehandling.
Den tredje delen var rubricerad ”relationer” och gällde ”Människa/Maskin/Samhälle”, bland

annat språkvetenskap, biovetenskap, psykologi, arbetsvetenskap, sociologi, teknikvärdering

och organisation. NMP klubbades alltså igenom i riksdagen. Ett systeminriktat program i linje
med den andra delen fick vänta till 1987. Den tredje delen, den samhälls- och

humanvetenskapliga, realiserades aldrig, åtminstone inte i någon regi som kan sägas emanera

ur den ursprungliga trebitsplanen för ett nationellt IT-program.92

En jämförelse mellan svenska NMP och den norska nationella handlingsplanen för IT 1987-

90 måste ta hänsyn till att den norska handlingsplanen var någonting mer än en renodlad FoU

insats. Även om hela det planlagda nationella IT-programmet, och inte bara den snävt
tekniska delen som faktiskt verkställdes, beaktas gör den renodlade FoU-inriktningen i den

svenska planen det problematiskt att betrakta den som en första officiell plan för
”informationssamhället” – problematiskt givet att vi kräver att en dylik plan skall vara

någonting mer än FoU. Faktum kvarstår dock att idéer i linje med en vision om ett

”informationssamhälle” är tydliga om vi betraktar hela det föreslagna svenska IT-
programmet. Där fanns helhetstänkandet med tekniken i botten, där fanns “hårt” och “mjukt”.

Intressant att konstatera är att NMP, den tekniskt snävare biten av det planlagda IT-

programmet, klubbades utan behov av annan explicit legitimitet än den snäva tekniken själv –

teknisk legitimitet gav politisk legitimitet på ett i jämförelse med den norska handlinsplanen
oproblematiskt sätt. Detta under lågkonjunktur med ett finansdepartement som betonade

besparingsmål. Som vi sett räckte inte ett snävare tekniskt paradigm för att ge den norska
handlingsplanen för IT politisk legitimitet – snävare teknisk legitimitet var inte automatiskt

lika med politisk legitimitet, den tekniska legitimiteten måste utvidgas och översättas till

                                                  
92 Ang. NMP och den planerade nationella IT-planen se Glimell 1989 s. 39ff
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politisk legitimitet för att ro handlingsplanen i land. I visionen om ”informasjonssamfunnet”

fanns de diskursiva resurserna för en sådan utvidgning och översättning.

Det är frestande att tolka detta som evidens för ett starkare teknovetenskapligt paradigm i

svensk politik än i norsk. Detta anknyter till de historiska skillnader med avseende på svensk
respektive norsk modernisering som diskuterades i inledningen. Bilden kompliceras dock inte

bara av vanskligheten i att dra sådana slutsatser från en jämförelse mellan två olika typer av
statliga insatser. Till saken hör också att det bakom NMP fanns outtalade militära och

försvarspolitiska motiv knutna till JAS-projektet och en ny säkerhetspolitisk hotbild. Det finns

skäl att betrakta NMP som ett försvarspolitiskt projekt omstöpt till ett nationellt program.93

Bakgrunden till det oproblematiska klubbandet av NMP kanske skall sökas i

säkerhetspolitiska uppfattningar och säkerhetspolitiskt förändrade villkor snarare än i styrkan
i ett allmänt teknovetenskapligt paradigm i svensk politik och svensk politisk kultur.

Om vi dessa brasklappar till trots fortsätter jämförelsen mellan den norska nationella

handlingsplanen för IT 1987-90 och det planlagda svenska IT-program där NMP bara var en

av tre delar kan vi konstatera att i båda fallen blev den ”mjuka upplysningen” kvar i
kulisserna. Den tredje delen gällande samhälls- och humanvetenskap i den planlagda svenska

IT-programmet sjösattes aldrig och den ”mjuka upplysningen” stannade i hög grad i
överskrifter och intentionsdeklarationer i den norska handlingsplanen. Lite förenklat kan man

säga att båda IT-satsningarna i praktiken blev segrar för den ”hårda upplysningen” men med

den skillnaden att ”mjuk upplysning” mobiliserades på en retorisk nivå i den faktiska norska
satsningen men inte i den faktiska svenska satsningen där den aldrig togs upp till behandling.

Ytterligare en möjlig bakgrund till sistnämnda skillnad vid sidan av ett starkare

teknovetenskapligt paradigm i svensk politik än i norsk, och försvarspolitisk hänsyn bakom

den snävt tekniska svenska satsningen, är den norska satsningens senare datum. Debatten om
”informationssamhället” hade rimligtvis mognat något under de fyra år (1983-87) som förflöt

mellan klubbandet av NMP och den formella starten för den norska handlingsplanen. Tecken
på det är den högre grad av explicitet begreppet ”informasjonssamfunnet” åtnjuter i den

norska satsningen jämfört med den grad explicitet begreppet ”informationssamhället” åtnjuter

i den svenska.

                                                  
93 Ang. de militära och försvarspolitiska implikationerna med avseende på NMP se Glimell 1989 s. 41f.
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Det har noterats att NMP i förhållande till tidigare svensk datapolitik representerar en markant
svängning. Ovan framhölls att tidig svensk datapolitik (1960-70-tal) vilade på ett brett

samhälleligt koncept som inkluderade både Människa och Maskin – och en aktiv statsmakt.

När jag benämnde denna hållning som avantgardistisk och ”IT-politiken” som mer
vidsyftande och vidlyftig än ”datapolitiken” ställde jag 1960- och 1970 talets samt 1990-talets

IT-politik mot 1980-talets.94 1980-talet – speciellt det tidiga – framstår nämligen som det

“hårda” 80-talet med en datapolitik som, om man bortser från de tekniska bitarna, hade

snävare ambitioner än 1960- och främst 1970-talets datapolitik. Maskinen snarare än
Människan var i fokus.

Av de tre delarna i det planlagda svenska IT-programmet var NMP den som minst
harmonierade med de ambitioner som genomsyrade 1970-talets datapolitiska

målformuleringar. System- och relationsdelen hade kunnat legitimeras av 1970-talets

datapolitiska målformuleringar men inte NMP.95 Tendensen till insnävning i förhållande till

1970-talet kan kopplas samman med ideologiska och politiska stämningsskiften. 1980-talet
förknippas ofta med nyliberalism, ekonomism och ”högervåg”. Den socialdemokratiska

hegemonins fall markerar också slutet för idén om den aktiva statsmaktens primat. Efter ”den
starka statens fall”96 blir statlig interventionism, från att i klassisk socialdemokratisk

styrningsideologi närmast varit att betrakta som en förutsättning för modernisering, någonting

djupt problematiskt. Som vi kommer att se framställs en (alltför) aktiv statsmakt från de högra
flyglarna i riksdag respektive Storting – när de retoriska tonläget är som högst – närmast som

ett hot mot moderniseringen. Både 1990-talets IT-politik och 1970-talets datapolitik framställs
som delar i samhällsbyggande moderniseringsprojekt. En central skillnad gäller dock just

statens roll i samhällsbyggandet. Betecknande är att den borgerliga oppositionen under 1990-

talets debatt om ”informationssamhället” ofta frammanar ”etatismspöket”, anklagar sina
socialdemokratiska antagonister för att vilja tilldela staten en alltför central roll. Lika

betecknande är att det är uppenbart att socialdemokratin retirerat från storhetstidens syn på

staten som självklar och ledande moderniseringsaktör samt att denna reträtt inte är
oproblematisk då den hotar det socialdemokratiska projektet att hämta styrka ur traditionen.

                                                  
94 Det finns exempelvis i sammanhanget intressanta och påtagliga likheter mellan “dataproppen” 1963:85 och
“IT-proppen” 1995/96:125. Se Johansson, Nissen & Sturesson 1998 s. 12ff.
95 Jfr Glimell 1989 s. 42ff.
96 Jfr Sejersted 2005.
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TEORETISKA PERSPEKTIV

Det mest centrala begreppet i denna avhandling är således det jag definierat som

Epokskiftestanken. Ovan har jag historiskt och empiriskt ringat in Epokskiftestanken. I detta
kapitel skall jag diskutera perspektiv som jag menar bidrar till en teoretisk förståelse av

Epokskiftestanken samt ger verktyg att analysera densamma. Dessa teoretiska perspektiv är

ett begreppsmaktsperspektiv influerat av statsvetaren Iver Neumann samt de politiska
teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori.

Begreppsmakt och politisk kommunikation

Den norske statsvetaren Iver B. Neumann ställer i Norge – en kritikk: Begrepsmakt i

Europadebatten (2001) frågan varför det norska folket två gånger, 1972 och 1994, sagt nej till

EG respektive EU. Frågan är förstås inte ny i det norska forskarsamhället, skam om så vore

fallet ty frågan är intressant. Inte minst mot bakgrund av ja-sidans vid båda tillfällena tillsynes
överlägsna maktresurser och det faktum att Norge faktiskt är det enda land som sagt nej till

medlemskap när möjligheten till det inställt sig. En knapp majoritet har i två folkomröstningar
sagt nej till EG respektive EU och därmed satt stopp för redan inledda åtgärder med sikte på

medlemskap från statligt håll.

Neumann är kritisk mot tidigare forskning. Han menar lite förenklat att tidigare forskning i

sina analyser av folkomröstningarna 1972 och 1994 missat en väsentlig maktform, en
maktform han benämner ”begrepsmakt”, och därför inte är tillfredsställande. Ja-sidan hade

både 1972 och 1994 överlägsna ekonomiska och organisatoriska resurser men nej-sidan satt

på begreppsmakten – något som Neumann menar kom att bli avgörande för
folkomröstningarnas utgång. Begreppen som den norska europadebatten fördes med gynnade

nej-sidan.

Ett väldigt enkelt och uppenbart exempel på hur begreppsmakten gynnade nej-sidan i

folkomröstningen 1994 finner vi i begreppet union – frågan i folkomröstningen 1994 var ju
huruvida Norge skulle gå med i den Europeiska Unionen. Begreppet union har i en norsk

kontext en markant negativ laddning. Detta av historiska skäl. Som bekant stod Norge, som en

konsekvens av napoleonkrigens utgång, i politisk union med Sverige 1814-1905. Norge åtnjöt
under unionsperioden en hög grad av inrikespolitisk frihet men utrikespolitiken dirigerades
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formellt från Stockholm. Före unionen med Sverige, under perioden 1380-1814, lydde Norge

under Danmark. Dessa historiska omständigheter har bidragit till att unionsupplösningen 1905
markerar Norges status som en självständig och suverän politisk enhet.97 I norsk politisk

historia bestäms meningsinnehållet i begreppet suveränitet bland annat i opposition till

begreppet union. Ett annat exempel på av historiska omständigheter normativt impregnerade
begrepp är neutralitet. De strandade svenska försöken att upprätta ett neutralt nordiskt

försvarsförbund efter andra världskriget underlättades näppeligen av det faktum att medan
”neutralitet” i Sverige var ett honnörsord ”hade själva begreppet hamnat i vanrykte” i Norge.98

Olika historiska erfarenheter kan få konsekvenser på de mest skilda plan – varav det språkliga

planet i allra högsta grad är ett.

Neumanns ingång som ställer begreppsmakten i fokus utmynnar – som titeln minst sagt

antyder – i en kritik av begreppet Norge i stort. Detta då de centrala begreppen i norsk
europadebatt i hög grad är sammanflätade och relationella, det vill säga får sin betydelse i

förhållande till varandra. Så såg vi exempelvis att begreppet union är kopplat till begreppet
suveränitet vilket är kopplat till begreppet folk vilket är kopplat till begreppet stat vilket är

kopplat till begreppet nation vilket är kopplat till begreppet Norge. Dessa och dylika centrala

begrepp i den norska europadebatt som Neumann undersöker bildar den meningshorisont
varigenom Europa förstås.99

I föreliggande sammanhang blir begreppsmakt som teoretiskt koncept intressant främst i

förhållande till de nyepokala begrepp (”informationssamhället”, ”kunskapssamhället”…) som

är centrala för de debatter som undersöks. Ur ett begreppsmaktperspektiv kan de undersökta
debatterna förstås som en förhandling och kamp mellan olika kollektiva aktörer (politiska

partier) om rätten till de nyepokala begreppen i bemärkelsen rätten att definiera dessa och
göra dem till “sina”. De nyepokala begreppen hade under 1990-talet ett mycket stort

symbolvärde och kan sägas utgöra tidens mest tongivande representationer av modernitet och

framsteg. Striden om dessa begrepp kan därför tolkas som en strid om den för ett politiskt
parti åtråvärda rollen att representera just moderniteten och framsteget. De nyepokala

begreppen är vidare kopplade till och implicerar begrepp och politiska storheter som
                                                  
97 Den norske kulturforskaren Anne Eriksen påpekar att året 1905 ”I norskt kollektivt minne” framstår som ”ett
tal i en följd på tre: 1814 – 1905 – 1945” och har ”ett symbolvärde som går långt bortom de faktiska händelserna
det året”. Se vidare Eriksen 2005 s. 31f.
98 Sejersted 2005 s. 208.
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exempelvis stat, marknad och medborgare. Dessa och andra implicerade begrepp och

politiska storheter blir föremål för förhandling och kamp på de här undersökta politiska
arenorna i samband med att de nyepokala begreppen utvecklas och problematiseras.

De nyepokala begreppen framstår delvis (och paradoxalt) som historiska periodiseringar av
framtiden. Utrymmet för förhandling och kamp om begreppens innehåll ter sig därför särdeles

stort. Framtid (och samtid) måste dock alltid förstås mot bakgrund av något tidigare, det vill
säga någon form av historia. Vi kommer längre fram att se att en hel del historiska argument

figurerar i de undersökta debatterna. Fenomenet att politiska partier försöker (och ibland

lyckas) göra positivt laddade begrepp till “sina” är ingenting nytt. Svenska samtida exempel
på detta fenomen är kristdemokraterna och etiken, folkpartiet och medborgarskapet,

vänsterpartiet (och socialdemokraterna) och rättvisan. Fenomenet ifråga kan i hög grad

förstås som strategiska profileringar från de politiska partiernas sida som delvis bottnar i
partiernas respektive ideologiska agendor. Begreppen etik, medborgarskap och rättvisa är

potentiellt politiskt kraftfulla samt uppvisar alla en hög grad av öppenhet för tillskrivning av
olika betydelser. Det kan göras gällande att begreppen i fråga är potentiellt politiskt kraftfulla

just därför att de är öppna för tillskrivning av olika betydelser.

Antag att vi exempelvis frågar en folkpartistisk riksdagsman eller riksdagskvinna om han eller

hon är motståndare till rättvisa. Han eller hon skulle med all sannolikhet säga nej samt med
nästan lika stor sannolikhet göra tillägget att han eller hon menar någonting annat med

rättvisa än sin vänsterpartistiska riksdagskollega som precis varit i talarstolen och hållit ett

brinnande tal om hotet mot rättvisan i informationssamhället. Mycket riktigt. Min föreställda
folkpartist är nästa talare och slår i en lika brinnande replik till nyss nämnda vänsterpartist inte

bara ett slag för informationssamhället som medborgarens samhälle utan också som rättvisans
samhälle ty rättvisa är enlig vår föreställda folkpartist någonting helt annat än vad föregående

talare menade att rättvisa är.

Begrepp som rättvisa, etik, medborgarskap är – för att föregripa diskussionen om Laclau och

Mouffes diskursteori och betraktade utifrån denna – i den mån de är oartikulerade i en given
diskurs element av ett särskilt slag, nämligen flytande signifikanter. I exemplet ovan söker vår

föreställda vänsterpartist och folkpartist genom sina respektive försök till artikulation göra

                                                                                                                                                              
99 Se vidare Neumann 2001 s. 16ff.
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elementet rättvisa till moment i diskursen, det vill säga fixera betydelsen i begreppet rättvisa,

säga vad rättvisa egentligen är. Men de två debattörerna kan inte enas om vad rättvisa

egentligen är, rättvisan kan inte inkorporeras som moment i den aktuella politiska diskursen,

någon tillslutning på den punkten kommer inte till stånd, rättvisan fortsätter att vara politisk.

Kommunikation – förstådd som skapande, förhandlande och kamp om mening – är en central

och oundgänglig ingrediens i den västerländska demokratiska tradition som omfattar både det
norska och svenska politiska systemen, både Storting och riksdag. I denna tradition är ordet

upphöjt, heligförklarat och normerande – det fria ordet framställs som en av demokratins

grundförutsättningar medan ordets “perverterade” former, exempelvis den tomma retoriken

eller propagandan framstår som samma demokratis fiender. Politik är till stor del

kommunikation. Politikerns första bud är att delta i det offentliga samtalet – att stå utanför är

inget alternativ.100

Politik är också – för att låna en känd formulering från Olof Palme – att vilja. Ett politiskt
parti måste vilja något, eller, mer cyniskt betraktat, åtminstone framställa sig som ett parti

som vill någonting. Gärna någonting “bra” som inget annat parti vill eller åtminstone inte

driver lika aktivt (exempel på profilering). Denna vilja, genuin eller förespeglad, måste vidare
vara någonting mer än en vilja till makten som sådan. Legio är exempelvis de tillfällen i

svensk politik då borgerliga politiker i opposition anklagat socialdemokraterna för att vara ett
”maktparti”, ett parti som egentligen inte vill någonting varken annat eller mer än att regera.101

Den politiska viljan måste, för att vara legitim, vara någonting mer än en vilja till makten som

sådan. Beträffande frågan hur politiska partier uppträder i den politiska kommunikationen –
förstådd då både som kommunikationen mellan olika politiska partier och mellan politiska

partier och väljare – finns olika bud.

Förenklat kan två ytterpunkter på en skala ställas upp som idealtyper. Den ena kan vi kalla

maktrealistisk. Den maktrealistiska synen på politisk kommunikation gör i sin renodlade form
                                                  
100 Jfr Håkansson 1999 s. 9f.
101 Det finns självfallet också tillfällen då socialdemokratiska politiker anklagat den borgerliga oppositionen för
dito illegitim politiska vilja till blott makten som sådan (se exv. samordningsminister Pär Nuders inlägg på
Dagens Nyheters debattsida 04-08-28 ”Maktväxling har inget egenvärde”; Britt Bohlin Olsson, ordförande för
socialdemokraterna i riksdagen och Ulrica Messing, infrastrukturminister, ”Högertoppmöte i Högfors”, Svenska
Dagbladet, brännpunkt, 04-08-29). Att denna kritik oftast hörs från svenskt borgerligt håll är naturligtvis kopplat
till den svenska socialdemokratins exceptionellt långa och kontinuerliga maktinnehav i modern tid. Norsk
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gällande att politisk kommunikation är helt igenom strategisk. Politiska partier, företrädarna

för politiska partier, är beredda att säga vad som helst som gagnar deras inflytande, makten är
det enda målet med politisk kommunikation, partipolitiska ideologier är bara utsmyckningar

som också de används uteslutande strategiskt. Politisk kommunikation handlar om

propaganda, om monolog och manipulation snarare än dialog.

Motsatsen till den maktrealistiska synen på politisk kommunikation kan vi kalla den
idealistiska synen på politisk kommunikation. Denna syn kan sägas likställa den politiska

kommunikationen med ett idealiskt samtal liknande Habermas dito.102 Den politiska

kommunikationen är ett gott samtal där argumentens sakinnehåll står i centrum och fäller
avgörandet. De politiska partiernas respektive ideologier besjälar deras företrädare och

kompromissas inte med. Politisk kommunikation handlar om dialog snarare än monolog.

Jag är ovillig att skriva under på någon av dessa ytter- eller snarare extrempunkter. Den

maktrealistiska synen på politisk kommunikation ter sig för cynisk – den idealistiska för naiv.
En vanlig medelväg är att betona att politiska partier i politiska kommunikationen agerar i

skärningspunkten mellan ideologi och strategi. Partierna har partiprogram med ideologiskt

innehåll som i någon mening utgör deras existensberättigande. Partiprogrammet förstås ofta
som partiets vilja uttryckt i mer visionär och därmed politiskt legitim form – partiprogrammen

handlar ju bland annat om det “goda samhället” i olika varianter och tappningar och inte om
makten som sådan.

Men politiska partier har också som mål att uppnå makten, att vinna inflytande. Inflytande
och makt kan vinnas utan att partiprogrammet komprometteras, snarare gynnas, men ideologi

(i meningen viljan till förverkligande av partiprogrammet) och strategi (i meningen viljan till
makt och inflytande) kan också hamna i konflikt med varandra. Dylika konflikter mellan

ideologi och strategi kan uppstå exempelvis när olika partier går i koalition med varandra.103

                                                                                                                                                              
socialdemokrati kan inte uppvisa en motsvarande kontinuitet vad det gäller innehavet av regeringsmakten i
modern tid.
102 Jfr Habermas 1996.
103 Jfr exv. Håkansson 1999 s. 26ff.
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Diskursteori

De politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har utarbetat en ambitiös och

omtalad diskursteori. Huvudverket, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a radical

Democratic Politics (1985, andra upplaga 2001), har under årens lopp kompletterats av en rad
texter som (främst) Laclau och Mouffe skrivit var och en för sig och ytterligare några

gemensamma texter. Laclau och Mouffes teoribygge har berömts – och kritiserats – av bland
annat Norman Fairclough, en av diskursanalysens stora namn.104

Laclau och Mouffes diskursteori (hädanefter bara diskursteori105) är – liksom varje teori värd
namnet måste vara – abstrakt men måste nödvändigtvis inte stanna i det abstrakta. I

diskursteorin finns en rad teoretiska begrepp som kan operationaliseras och användas som

verktyg av diskuranalytikern i den konkreta analysen av ett empiriskt material.106 Det har
poängteras att diskursanalys är både teori och metod – ett ”helt paket” där metoden inte kan

(snarare bör) användas eller värderas lösryckt från det teoretiska sammanhanget som bland
annat innehåller ontologiska och epistemologiska ståndpunkter.107 Låt mig därför börja med

dessa ståndpunkter.

Diskursteorin tillhör den tämligen brokiga familj av teorier som brukar rubriceras som

socialkonstruktivistiska eller socialkonstruktionistiska teorier. Socialpsykologen Vivien Burr
har urskiljt fyra gemensamma nämnare i denna brokiga familj:

• En kritisk inställning till självklar kunskap. Verkligheten är bara tillgänglig för oss

genom våra kategorier. Kunskap och världsbilder är inte spegelbilder av en objektiv
verklighet utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen.

• Historisk och kulturell specificitet. Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser
vilket innebär att vår syn på och kunskap om världen alltid är historiskt och kulturellt

präglad. Våra representationer och de sätt på vilka vi uppfattar världen är kontingenta

                                                  
104 Se vidare Fairclough & Chouliaraki 1999 s. 121ff för ros och ris till Laclau & Mouffes diskursteori.
105 Jag följer här Winther Jørgensen & Philips 2000 som benämner Laclau och Mouffes teoribygge som kort och
gott ”diskursteori” för att skilja den från exempelvis Faircloughs kritiska diskursanalys (kritisk diskursanalys är
en vedertagen benämning på just den diskursanalys som utarbetats av Fairclough). Dessa beteckningar är
pragmatiska och flaggar inte för att diskursteorin nödvändigtvis skulle vara mindre kritisk än den kritiska
diskursanalysen eller den kritiska diskursanalysen mindre teoretisk än diskursteorin.
106 Se Howarth, Norval &  Stavrakakis (ed) 2000 för flera exempel på tillämpningar av Laclau & Mouffes
diskursteori.
107 Jfr Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 10.
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– de kunde ha varit annorlunda givet ett annat kulturellt sammanhang och de är

historiskt föränderliga. Antiessentialistisk syn på den sociala världen.
• Samband mellan kunskap och sociala processer. Vårt sätt att uppfatta världen skapas,

omskapas och upprätthålls i och genom sociala processer. Kunskap är en produkt av

social interaktion. I denna sociala interaktion byggs gemensamma sanningar upp och
kamp förs om vad som är sant eller falskt.

• Samband mellan kunskap och handling. I en given världsbild är vissa former av
handling naturliga, andra otänkbara. Olika världsbilder leder följaktligen till olika

handlingar varför den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får konkreta

konsekvenser. 108

Dessa socialkonstruktivismens gemensamma premisser är förmodligen bekanta för en läsare

fotad i human- eller samhällsvetenskaplig forskning vid något av dagens universitet eller
högskolor. Socialkonstruktivistiska perspektiv av olika slag är idag vardagsmat –

institutionaliserade och i hög grad integrerade med modern humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning. Därmed inte sagt att de är allmänt omfattade, oproblematiska

eller oomdiskuterade.

Nyss nämnda gemensamma premisser har i sin tur sin upprinnelse i bland annat fransk

poststrukturalism som kritiserade totaliserande och universaliserande teorier som marxism
och psykoanalys. Diskursteorin tar sin utgångspunkt i den poststrukturalistiska tesen att

diskurser konstituerar den sociala världen i betydelse och att betydelsen aldrig kan låsas fast

mer än tillfälligt på grund av språkets grundläggande instabilitet.

Språket är varken en avspegling av en redan existerande verklighet eller ett generellt
betydelsesystem. Språket är strukturerat i betydelsemönster eller meningssystem, i diskurser,

där betydelsen skiftar från diskurs till diskurs. Diskurser är vidare inte slutna enheter. Snarare

omformas diskurser ständigt i kontakten med andra diskurser. Det pågår en diskursiv kamp
där olika diskurser – som representerar olika sätt att tala om och uppfatta den sociala världen

– kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni – det vill säga låsa fast språkets betydelse
enligt sitt specifika meningssystem.109

                                                  
108 Burr 1995 s. 2ff.
109 Jfr Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 12ff.
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Diskursteorins ärende är en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion.
Diskursteorin undersöker sättet på vilket sociala praktiker producerar, reproducerar och

förändrar de diskurser som konstituerar den sociala verkligheten. Det sociala som diskursiv

konstruktion och de praktiker som konstituerar det är möjliga då varje meningssystem är
kontingent och kan aldrig uttömma mängden av potentiell betydelse. Här är det viktigt att

poängtera att diskursteorin varken implicerar en idealistisk ontologi (“yttervärlden finns inte”)
eller en lingvistisk (“allt som finns är språk”).

Det diskursiva, som enligt diskursteorin konstituerar den sociala verkligheten, inrymmer alla

objekt då dessa är diskursivt konstituerade i den meningen att de alltid konstitueras av ett eller

annat, som sagt kontingent, meningssystem. Vi är alltid i ett eller annat meningssystem, att

försöka konceptualisera någonting som någonting utanför varje möjligt meningssystem är
självmotsägande. Men från detta följer inte den ontologiska tesen att det enda som finns är det

diskursiva, det vill säga det som är konstituerat av något meningssystem.110

The fact that every object is constituted as an object of discourse has

nothing to do with whether there is a world external to thought, or with the

realism/idealism opposition. An earthquake or the falling of a brick is an

event that certainly exists, in the sense that it occurs here and now

independently of my will. But wether their specificity as objects is

constructed in terms of ’natural phenomena’ or ’expression of the wrath of

God’, depends upon the structuring of a discursiv field. What is denied is

not that such objects exist externally to thought, but the rather different

assertion that they could constitute themselves as objects outside any

discursive conditions of emergence.111

Därmed är det också klart att diskursteorin inte heller implicerar en lingvistisk ontologi där
språk är det enda som finns. Det diskursiva definierat som ovan är långt ifrån bara språk.

Diskurser är enlig diskursteorin materiella. Mouffe och Laclau vänder sig mot en mentalistisk

förståelse av diskurser och diskursivitet, en förståelse där ett objektivt fält utanför det
diskursiva ställs i motsats till det diskursiva förstått som rena tankeuttryck.112

                                                  
110 Jfr Howarth & Stavrakakis 2000 s. 3, Jørgensen & Philips 2000 s. 31.
111 Laclau & Mouffe 2001 s. 108.
112 Se vidare Laclau & Mouffe 2001 s. 108.
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Jørgensen och Philips exemplifierar med barn. Att barn i vårt samhälle ses som en grupp som

på många sätt skiljer sig från andra människor visar sig inte bara i en språkligt etablerad
skillnad. Skillnaden har också etablerats materiellt i det fysiska rummet – det finns skolor,

daghem, lekplatser, barnavdelningar på biblioteken med barnböcker och så vidare. Dessa

materiella manifestationer av etablerandet av barn som en särskild grupp tillhör enligt
diskursteorin vårt samhälles diskurs om barn vilken alltså inte skall förstås i en snävare

bemärkelse uteslutande som “vad folk säger och tänker om barn” eller liknande. Mot
bakgrund av denna vida definition av diskursivitet och diskurs är det föga förvånande att

diskursteorin uppfattar alla sociala praktiker som diskursiva och därmed principiellt

tillgängliga för diskursanalys – något som skiljer diskursteorin från exempelvis kritisk
diskursanalys.113

Laclau och Mouffe preciserar diskurbegreppet genom att introducera andra i diskursteorin
centrala begrepp:

In the context of this discussion, we will call articulation any practice

establishing a relation among elements such that their identity is modified

as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from

the articulatory practice, we will call discourse. The differential positions,

insofar as they appear articulated within a discourse, we will call moments.

By contast, we will call element any difference that is not discoursively

articulated.114

Diskurser är betraktade som system av meningsfulla praktiker som formar identiteten hos
objekt och subjekt i sig politiska då formerandet av en diskurs innebär gränsdragningar mellan

de innanför och de utanför och konstruerandet av motsättningar. Diskurser handlar alltid om
utövandet av makt i bemärkelsen att formerandet av en diskurs alltid innebär ett uteslutande

av betydelsemöjligheter till förmån för de betydelsemöjligheter som fixeras av diskursen

ifråga. Vidare är diskurser kontingenta och historiska konstruktioner som alltid är sårbara för
de politiska krafter de exkluderar och för förskjutande krafter bortom dess kontroll.115 En

specifik diskurs konstitueras således i förhållande till de betydelsetillskrivningar som den

                                                  
113 Jfr Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 42, se Laclau & Mouffe 2001 s. 107.
114 Laclau & Mouffe 2001 s. 105.
115 Howarth & Stavrakakis 2000 s. 3f.
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utesluter. Alla de möjligheter som diskursen utesluter benämns det diskursiva fältet – eller det

konstitutiva yttre.116

Gränsdragningar mellan olika diskurser blir lätt arbiträr då diskurser, inte minst de offentliga

diskurser som undersöks i denna avhandling, inte är slutna enheter. Någon slags
gränsdragning måste dock göras, om inte annat av analytiska skäl.

Jag utgår från två diskursordningar – med diskursordning avser jag ett socialt rum där delvis
olika och delvis motstridiga diskurser opererar i samma terräng som de konkurrerar med

varandra om att ge innehåll.117 Dessa två diskursordningar är den formella politiska diskursen

i Norge respektive Sverige. Diskursordningarna har sitt formella lokus i parlamenten, Storting
respektive riksdag.

Då ”diskurs” avser en strukturerad helhet av betydelsefixering förefaller alternativet att istället
för att utgå från två diskursordningar enbart utgå från två diskurser (norsk respektive svensk

politisk diskurs) underdramatisera motsättningar och skillnader mellan parlamentens aktörer,
de olika politiska partierna, och leda till analytisk oskärpa. Att enbart utgå från en rad olika

partidiskurser missar det förhållande att kampen om betydelsefixering gäller gemensamma

social rum, gemensamma offentligheter. Ett sådant tillvägagångssätt tycks inte göra reda för
partidiskursernas riktadhet mot detta gemensamma rum (Storting & Riksdag) och

antagonistiska förhållande till andra partidiskurser. Att utgå från en diskursordning eller en
diskurs blir i förhållande till mitt syfte på tok för oskarpt då ett dylikt tillvägagångssätt gör en

problematisering av det nationella i termer av nationella likheter och skillnader svår.

Indelningen i diskursordningar och diskurser har ett klart pragmatiskt moment i att de

beroende på en studies syfte kan och bör förläggas på olika abstraktionsnivåer. Så kan det
exempelvis i en studie om alternativa gröna miljörörelser heta att dessa rörelser motsatte sig

det tillväxtimperativ som präglade och dominerade 1970-talets formella politiska diskurs. För

en dylik studie kan det vara tillräckligt och den formella diskursen kan referera till säg de
nationella politiska apparaterna i västeuropeiska industriländer samt EG. Diskursteoretiskt

skulle vi kunna förstå detta som ett påstående att tillväxtimperativet är ett moment i samtliga
dessa diskurser, någonting entydigt och fastslaget. Den gröna alternativa miljörörelsens

                                                  
116 Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 34.
117 Jfr Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 64.
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diverse aktioner och protester kan ses som ansatser till reartikulation av detta moment, att

öppna denna tillslutning och göra momentet till element och därmed politiskt.

Jag bedömer att min modell med två diskursordningar motsvarar en för syftet fruktbar

abstraktionsnivå. Inom ramen för dessa två diskursordningar kan jag tala om partidiskurser.
Låt oss återknyta till ett tidigare exempel där jag för resonemangets skull ponerade en debatt

mellan en svensk folkpartist och vänsterpartist, en debatt som bland annat innehöll försök att
artikulera begreppet rättvisa. Jag konkluderade med att dessa artikulationer misslyckades i

den meningen att rättvisan inte kunde inkorporeras som moment i den ”aktuella politiska

dikursen”. Jag kan nu utveckla detta en smula. Den ”aktuella politiska diskursen” refererar i
mitt exempel till diskurordningen svensk formell politik – den för partierna gemensamma

terräng som man konkurrerar om att ge och bestämma innehållet i.

Om jag istället skulle tala om partidiskurser skulle det exempelvis kunna göras gällande att

rättvisa är ett moment i vänsterpartiets diskurs – där är rättvisa entydigt definierat och
inkorporerat i det politiska och ideologiska programmet. Det står i partiprogrammet vad

rättvisa är, de flesta vänsterpartister delar denna uppfattning och så vidare. Kampen gäller i

exemplet herraväldet över diskursordningen, en kamp som exempelvis kan analyseras på en
lägre abstraktionsnivå som en kamp mellan två partidiskurser – vänsterpartiet respektive

folkpartiet – eller på en högre abstraktionsnivå som en kamp mellan en socialistisk och en
borgerlig diskurs.

Jag skulle, om jag så önskade, kunna gå ytterligare ett steg i riktning mot en mikroanalys eller
djupanalys av vänsterpartiets eller folkpartiets respektive diskurser och exempelvis i en

historisk studie studera hur rättvisa har artikulerats i tidigare partiprogram, det vill säga
studera de artikulationer inom vänsterpartiet eller folkpartiet på partimöten etcetera som lett

till den aktuella diskursen, det vill säga strukturerade helhet av moment. Hur har momentet

rättvisa artikulerats? Vilka alternativa positioner har undertryckts – vilka försök till
artikulation har förekommit? Denna typ av djupanalys av partipolitiska diskurser ligger dock

utanför denna studies ambition.

Granskar vi exemplet där de vid det här laget bekanta dock fiktiva rättvise- disputerande

debattörerna, vänsterpartisten och folkpartisten, drabbar samman finner vi att
argumentationen inte gäller rättvisa per se. Det handlar ju om rättvisan i
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informationssamhället. Rättvisebegreppet utvecklas och förstås av de två fiktiva debattörerna

bland annat mot bakgrund av och i relation till begreppet ”informationssamhälle”.
Informationssamhället är, för att introducera ytterligare ett centralt begrepp i diskursteorin en

nodalpunkt i vår föreställda debatt. Nodalpunkter är priviligerade tecken och referenspunkter i

en diskurs eller diskursordning, tecken eller referenspunkter som binder samman och utgör
avstamp för artikulationsförsök.118

En gemensam nodalpunkt för de diskurser som undersöks i denna avhandling är

Epokskiftestanken. Därmed inte sagt att Epokskiftestanken är den enda nodalpunkten.

Samtliga nyepokala begrepp parasiterar på Epokskiftestanken varför jag väljer att lyfta fram
den snarare än ett av de varierande nyepokala begreppen som nodalpunkt par excellence.

Detta gör det också diskursanalytiskt hanterbart att tackla exempelvis de svenska

moderaternas argumentation – en argumentation där de gängse nyepokala begreppen (exv.
”informationssamhället”) i hög grad lyser med sin frånvaro samtidigt som den är väldigt

påtagligt genomsyrade av Epokskiftestanken.

Politiska diskurser (politiska i diskursteorins vidare betydelse) utkristalliserar sig alltid kring

flytande signifikanter som fungerar som nodalpunkter.119 Flytande signifikanter har vi sagt är
element som i särskilt hög grad är öppna för tillskrivning av olika betydelser120. Rättvisa

nämndes tidigare i exemplet där min föreställda vänsterpartist och lika föreställda folkpartist
debatterade. Att Epokskiftestanken diskursteoretiskt fungerar som både en flytande

signifikant och nodalpunkt blir tydligt när vi beaktar att Epokskiftestanken är avstampet för

formulerandet av olika samtids- och framtidsvisioner uttryckta företrädesvis i nyepokala
begrepp som ”informationssamhället” och ”kunskapssamhället”. Avstampet är gemensamt –

Epokskiftestanken – men resultaten är inte detsamma. Epokskiftestanken är öppen, flytande,
och resulterar i olika nyepokala begrepp och olika samtids- och framtidsvisioner.

Epokskiftestanken bildar således avstamp för en rad olika artikulationsförsök.

Nyepokala begrepp som exempelvis ”informationssamhället” och ”kunskapssamhället”

hamnar i diskursteorin i den speciella kategorin av flytande signifikanter som hänvisar till en
helhet – myter. Denna klassificering skall förstås mot bakgrund av diskursteorins syn på det

                                                  
118 Jfr Howarth & Stavrakakis 2000 s. 8.
119 Jfr Howarth & Stavrakakis 2000 s. 9.
120 Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 35.
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sociala som kontingent (se ovan). Det finns bara tillfälliga struktureringar av det sociala,

ingen strukturering är färdig i bemärkelsen slutgiltig eller total. Framställanden av samhället
som en objektiv totalitet är i denna bemärkelse därför alltid myter då de inte motsvaras av en

faktiskt föreliggande objektiv totalitet. Värt att notera är att historiker på senare år, i takt med

att intresset för hur minnen av det förflutna uppkommer och hur tolkningar av historien blir
verktyg i ideologiska och politiska strider (historiebruk), börjat använda mytbegreppet i en

mening som överskrider en traditionell nypositivistisk förståelse (dvs. myt=felaktig kollektiv
föreställning) och närmar sig den diskursteoretiska definitionen. Så skriver exempelvis

historikern Torbjörn Nilsson att ”En myt ses här inte som en enkel feltolkning som kan

avfärdas. I stället skall begreppet förstås som att händelser (faktiska eller förvrängda) lyfts ur
sitt historiska sammanhang och ges en allmängiltig karaktär. Innebörden är ofta mångsidig

vilket gör att myten kan tolkas på olika sätt”.121 ”Informationssamhället” och andra i de här

undersökta debatterna använda nyepokala begrepp uppvisar tydligt här stipulerade mytiska
karaktäristika. Begreppen generaliserar och ger sken av allmängiltighet med avseende på

historisk förändring. Det poängterades i ”Vilket epokskifte? – Epokskiftestanken” ovan att en
”nyhetens retorik”, att ahistoriskt drag, ofta följt tongivande offentliga framställningar av

”informationssamhället”. Framtid (och samtid) tenderar att brytas loss från historiska

sammanhang. Det har också poängterats att de nyepokala begreppen är mångsidiga och tolkas
på olika sätt.

Jørgensen och Philips exemplifierar med hur ”Danmark” kan fungera som myt. Exemplet

gäller två politiker, en socialdemokrat och en högerpolitiker, som i sina respektive tal i en

valstrid båda säger ”Vi skall göra det bästa för Danmark”. Med all sannolikhet är det olika
bilder av Danmark – och olika planer – de två politikerna har i tankarna. Myten är å ena sidan

en blott föreställd storhet men kan också förstås som produktiv sådan. ”Danmark” möjliggör
dansk politik och ger politikerna en nödvändig plattform för diskussion. ”Danmark” ger en

ram för hur det blir meningsfullt att diskutera.122 Här skulle kunna invändas att ”Danmark”

visst kan definieras entydigt som säg alla danska medborgare inom Danmarks etablerade
riksgräns. Mot det kan anföras att detta bara är ett av flera möjliga sätt att definiera

”Danmark”, att betydelsefixera ”Danmark”, och säkerligen inte uttömmande för den mening

                                                  
121 Nilsson 2005 s. 11.
122 Jfr Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 47.
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politikerna i exemplet tillskriver ”Danmark”. ”Danmark” som det används i exemplet står för

någonting mer och annat än vad en dylik formell definition av ”Danmark” ger vid handen.

Öppenheten för meningstillskrivning tycks bli än större vad det gäller de nyepokala begrepp

som är centrala i de diskurser som undersöks i denna avhandling. Diskursteoretiskt kan de
betecknas som myter i vardande – de är betydligt nyare än exempelvis ”Norge” och ”Sverige”

men står också i en klar relation till dessa betraktade som myter i diskursteoretisk mening.
Vad är ett norskt informationssamhälle eller kunskapssamhälle? Vad är ett svenskt?

Aktörernas hegemoniska projekt kan ytterst sägas vara just att “besvara” dessa “frågor”, att
artikulera Epokskiftestanken i den aktuella diskursordningen. Då dylika artikulationer innebär

konstruerandet av bilder av samhället som helhet är det myter som konstrueras i

diskursteoretisk mening. Dessa myter konstrueras i ett dynamiskt samspel med myterna
”Norge” och ”Sverige” – de omväxlande utmanar och bekräftar olika bilder av vad ”Norge”

och ”Sverige” är eller bör vara.

Teoretiska perspektiv – sammanfattning

I syftet angavs ambitionen att anlägga ett kommunikationsperspektiv. I ett
kommunikationsperspektiv är kommunikation – skapande, förhandlande och kamp om

mening – centralt. Diskursteorin är ett kommunikationsperspektiv där skapande, förhandlande
och kamp om mening är centralt och inte underordnas andra nivåer eller praktiker förstådda

som icke-diskursiva – som nivåer eller praktiker utanför det diskursiva. Diskurs är enligt

diskursteorin konstituerande snarare än konstituerad.123 Diskursteorin kommer att
operationaliseras och har presenterats enligt principen att inte introducera fler begrepp än de

som används – diskursteorin har flera begrepp som inte behandlats ovan.

Begreppsmaktperspektivet och den kortfattade diskussionen av politisk kommunikation gav

ett teoretiskt perspektiv på företeelsen att politiska partier ofta försöker – och ibland lyckas –
göra positivt laddade begrepp till sina. Kampen om de nyepokala begreppen och faktumet att

dessa är kopplade till politiska storheter som stat, marknad och medborgare lyftes fram i

diskussionen av begreppsmakt och politisk kommunikation.

                                                  
123 Jfr Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 26.
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Med dessa teoretiska perspektiv till hands tar nu den empiriska undersökningen vid. I den

kronologiska delen undersöks hur aktörerna i de två diskursordningarna (de politiska partierna
i riksdagen och Stortinget) artikulerar Epokskiftestanken. Det jag definierat som

Epokskiftestanken tjänar som ett metodiskt urvalsinstrument. De texter som utgör empiriskt

undersökningsmaterial har lästs och återges utifrån ambitionen att kartlägga, analysera och
jämföra de skilda artikuleringarna av Epokskiftestanken. Den kronologiska delen är upplagd

på ett sådant sätt att den diskursiva kampen mellan aktörerna, företrädesvis mellan regering
och opposition, tydliggörs. Vilka bilder av sam- och framtid konstrueras? Vilka är de

”informationssamhällen” som ställs mot varandra? På vilka punkter råder konsensus? Vilka

skillnader och likheter uppvisar den svenska och norska debatten?
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DEL II: KRONOLOGISK DEL

Den kronologiska delen inleds med en parlamentarisk översikt där riksdagens respektive

Stortingets sammansättning samt regeringar under undersökningsperioden presenteras. Tiden

före de nationella IT-planerna (1990-1994/96) behandlas kursivt. Därefter undersöks 1990-
talets nationella IT-planer; svenska Vingar åt människans förmåga (1994) och norska Den

norske IT-veien: Bit for bit (1996). De nationella IT-planerna markerar starten för en tämligen

intensiv debatt om ”informationssamhället” i både Sverige och Norge, varför tyngdpunkten i
den kronologiska delen ligger på andra halvan av 1990-talet. Båda dessa IT-planer var

påtagligt influerade av diskussionen om ”informationssamhället” på EU-nivå varför också
EU:s officiella plan för ”informationssamhället” – Europe and the Global Information Society

(”Bangemannrapporten”) (1994) – undersöks. Resterande del av den kronologiska delen

behandlar svenska respektive norska IT-politiska nyckeldokument och debatterna med
anledning av dessa dokument. Tre sammanfattningar delar in den andra halvan av 1990-talet i

tre perioder; 1994-96, 1996-98 och 1998-2000.

PARLAMENTENS SAMMANSÄTTNING OCH REGERINGAR 1990-2000

Här presenteras riksdagens respektive Stortingets sammansättning på partinivå samt de

svenska respektive norska regeringarna under undersökningsperioden. Regeringarna anges

med ingående partier samt statsminister. Denna sammanställning ger en överblick över
styrkeförhållandena mellan de olika partierna och kan vara speciellt behjälplig för den norska

läsaren med avseende på de svenska styrkeförhållandena och för den svenska läsaren med
avseende på de norska styrkeförhållandena under undersökningsperioden.

Riksdagens sammansättning (349 ledamöter) 1991-2001
[Källa: http://www.riksdagen.se/arbetar/siffror/mandatfo.htm (04-03-22)]
Valår s m fp Kd(s) c v mp nyd

1991 138 80 33 26 31 16 – 25

1994 161 80 26 15 27 22 18 –

1998 131 82 17 42 18 43 16 –

Partiförkortningar: s (socialdemokraterna), m (moderata samlingspartiet), fp (folkpartiet
liberalerna), kd (kristdemokraterna, före 1996 kds – kristdemokratiska samhällspartiet), c

(centerpartiet), v (vänsterpartiet), mp (miljöpartiet de gröna), nyd (ny demokrati).
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Regeringsmakten i Sverige 1986-03-01 –
[Källa: http://www.regeringen.se/omregeringskansliet/historik/sverigesregeringar.htm (04-03-22]
Tidsperiod Regeringspartier Statsminister
1986-03-01 – 1990-02-26 s Ingvar Carlsson (s)

1990-02-26 – 1991-10-04 s Ingvar Carlsson (s)

1991-10-04 – 1994-10-07 m, fp, kd, c Carl Bildt (m)

1994-10-07 – 1996-03-22 s Ingvar Carlsson

1996-03-22 – s Göran Persson
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Stortingets sammansättning 1989-2000 (165 ledamöter)
[Källa: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
http://www.nsd.uib.no/data/polsys/Datauttak/Index.cfm?Arkivnr=19&Institusjonsnummer=1&Uttaksnummer=7
(04-03-22)]
Valår A H V KrF Sp SV FrP Övriga
1989 63 37 – 14 11 17 22 1

1993 67 28 1 13 32 13 10 1

1997 65 23 6 25 11 9 25 1

Partiförkortningar: A (Arbeiderpartiet), H (Høyre), V (Venstre), KrF (Kristelig Folkeparti),

Sp (Senterpartiet), SV (Sosialistisk Venstreparti), FrP (Fremskrittspartiet), Övriga
(Folkeaksjonen felles Fremtid for Finnmark 1989, Rød Valgallianse 1993, Kystpartiet 1997).

Regeringsmakten i Norge 1989-10-16 – 2001-10-18
[Källa: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
http://www.nsd.uib.no/data/polsys/Datauttak/Index.cfm?Arkivnr=20&Institusjonsnummer=2&Uttaksnummer=4
0 (04-03-22)]
Tidsperiod Regeringspartier Statsminister
1989-10-16 – 1990-11-02 H, KrF, Sp Jan Peder Syse (H)

1990-11-03 – 1996-10-24 A Gro Harlem Brundtland (A)

1996-10-25 – 1997-10-16 A Thorbjørn Jagland (A)

1997-10-17 – 2000-03-16 KrF, Sp, V Kjell Magne Bondevik (KrF)

2000-03-17 – 2001-10-18 A Jens Stoltenberg (A)
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NÅGOT OM TIDEN FÖRE DE NATIONELLA IT-PLANERNA (1990-1994/96)

Sverige: Den enda vägens politik

Fru talman, ledamöter av Sveriges riksdag! Moderata samlingspartiet,

folkpartiet liberalerna, centerpartiet och kristdemokratiska samhällspartiet

har enats om att gemensamt bilda regering för att förändra och för att

förnya Sverige [min kursivering].124

Så lät det i riksdagens plenisal den 4 oktober 1991 då den tillträdande statsminister,

moderaternas Carl Bildt, inledde regeringsförklaringen. Blotta faktumet att
socialdemokraterna förlorade makten föranledde tal om epokskifte – Sveriges moderna

politiska historia har ”SAP” skrivet på försättsbladet. Parallellen mellan ”systemskifte” och

epokskifte är uppenbar.125 Regeringen Bildt profilerade sig inte minst på området
informationsteknik. Ett exempel på denna profilering var inrättandet av IT-kommissionen

med statsministern själv i ordförandestolen. Kommissionens uppdrag var att ”främja en
utveckling som år 2010 gör Sverige till en av de ledande nationerna i fråga om varje led i

användningen av informationsteknologi”.126 Eller, som det hette med lite mer udd i Carl Bildts

programtal ”Sverige mot IT-toppen” inför den 75-årsjubilerande
Ingenjörsvetenskapsakademin ”Låt oss ställa målet att senast år 2010 tillhöra den globala

utvecklingens absoluta spjutspetsar när det gäller varje del av utnyttjandet av

informationsteknologin”.127

Teknik- och samtidshistorikern Lars Ilshammar betecknar Carl Bildts programtal ”Sverige
mot IT-toppen” den 7 februari 1994 som ett dubbelt startskott. Dels får talet markera starten

för en intensiv politisk aktivism i Sverige, en aktivism som starkt bidrog till att begreppet

”IT” etablerades som 1990-talets symbol par excellence för modernitet, framsteg, tillväxt och
välfärd. Efter en tid som präglats av kriser och lågkonjunktur var jordmånen god för ett dylikt

budskap. Dels får talet markera starten för skapandet av ett nytt politikområde – IT-politik.128

                                                  
124 Prot. 1991/92:6 s. 2.
125 Jfr Karlsson 1996 s. 69 ”The technological revolution should go hand in hand with the liberal revolution”.
126 Prop. 1993/94:177 s. 14.
127 Prop. 1993/94:177 s. 115. Här finns också en förteckning över första IT-kommissionens ledamöter.
128 Ilshammar 2002 s. 17.
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Ilshammar noterar vidare det tongivande draget av teknik- och utvecklingsdeterminism i

Bildts programmatiska deklarationer. Den ”omvälvande globala omdaningen” och ”det
teknologiska systemskiftet” som Bildt med emfas ofta underströk krävde just det systemskifte

som Bildt brann så för – endast en framtid var möjlig och vägen dit beskrevs följaktligen som

”Den enda vägens politik”.129 Epokskiftestanken – närmare bestämt den specifika artikulering
av Epokskiftestanken som görs av regeringen Bildt – är en viktig komponent i denna teknik-

och utvecklingsdeterminism, ”Den enda vägens politik”, samt pläderingen för förändring och
förnyelse – en plädering som inte bara inleder regeringsförklaringen utan också, som vi skall

se, följer med i den moderata argumentationen undersökningsperioden ut.

Regeringens Bildts artikulering av Epokskiftestanken gav legitimitet till ”Den enda vägens

politik” och näring till formulerandet av ett akut förnyelse- och förändringsimperativ. Låt mig

nu närmare undersöka hur epokskiftestanken artikuleras. Moderaternas och de i regeringen
Bildt övriga ingående borgerliga partiers (kd, fp och c) artikuleringar av Epokskiftestanken

kommer att behandlas ytterligare under den kronologiska delens gång. Följande skall därför
inte betraktas som slutgiltig redogörelse i det avseendet. Ett samlat grepp tas i den tematiska

delen (se ”Epokskiftet och Utvecklingen” samt ”Kampen om framtiden”).

”Den nya verkligheten” framställs som resultatet av två intimt relaterade faktorer, den ena

teknisk den andra kan betecknas geopolitisk. Informationsteknologin utpekas som den mest
avgörande komponenten med avseende på den tekniska utvecklingen: ”Genombrottet för

informationsteknologin förändrar i grunden villkoren för såväl arbetsliv som privatliv.” Den

geopolitiska faktorn avser järnridåns fall, internationalisering och globalisering av ekonomi,
handel, vetenskap och kultur. Det heter att ”Den tekniska utvecklingen, främst inom

informations- och kommunikationsområdet, är både en förutsättning för och en pådrivande
kraft i internationaliseringen och globaliseringen av ekonomi, handel, vetenskap och kultur”.

Informationsteknologin framstår således som den mest grundläggande orsaken till ”Den nya

verkligheten”.130

Namnet på ”Den nya verkligheten” är ”kunskapssamhället”. Att Epokskiftestanken artikuleras
mest elaborerat i utbildnings- och forskningsrelaterat material är ingen slump. Artikuleringen

                                                  
129 Ilshammar 2002 s. 18f.
130 Prop. 1993/94:177 s. 12f, 113.
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av Epokskiftestanken har en driven intellektualistisk inriktning i meningen att kunskap skrivs

fram som den överordnade ödesfaktorn nummer ett. Detta harmonierar också med regeringen
Bildts i regeringsförklaringen deklarerade mål att ”stärka Sverige som en kunskapsnation”

och ”Under 1990-talet skapa Europas bästa skola”.131 Framtiden signum sägs vara

”rörligheten” och följaktligen måste vi ”bli bättre på att klara förändringar”. Kunskap och
kompetens lyfts fram som den viktigaste förutsättningen för att den nödvändiga förnyelse som

rörligheten implicerar skall bli lyckosam – ”lärandets kultur måste prägla vårt samhälle”.132

Under rubriken ”Ett nödvändigt val” i Agenda 2000 finns en figur med det uppfordrande

namnet ”Sverige måste välja väg”. Figuren illustrerar ett vägskäl. Ena vägen är skyltad
”sänkta ambitioner”. Den andra vägen – ”kunskapens väg” – är skyltad ”ökad

handlingsförmåga”. Under figuren kan vi läsa att ”Sverige står nu inför valet att utveckla

handlingsförmågan genom att höja kompetensen, eller att långsiktigt sänka
välståndsambitionerna. Något ytterligare alternativ gives inte [min kursivering]”.133 Det finns

bara en farbar väg till framtiden. Denna enda farbara väg till den enda önskvärda framtiden –
”kunskapssamhället” – inbegriper något betydlig mer specifikt än något slags allmänt

kunskaps- eller bildningsintresse. Kunskapssamhället kräver bland annat skattesänkningar

(exv. för de små och medelstora företagens skull – kunskapssamhällets ekonomiska motor),
förändringar i arbetsrätt (exv. för att rörligheten som präglar kunskapssamhället förutsätter en

mer flexibel arbetsmarknad) och avregleringar (exv. för att kunskapssamhällets premierar
nätverk och direkta personliga kontakter framför hierarkiska organisationsformer). Det

politiska iklädes nödvändighetens skrud. Att på detta sätt framställa politiken som enbart ett

val mellan att säga ja eller nej till en given Utveckling, en framställning som dessutom får
nejsägaren att framstå som helt irrationell, är en typ av reduktionism som ofta förekommer i

teknikdebatter. I botten ligger ett framställande av Utvecklingen som en naturlig och därför
extrapolitisk process som går framåt, en process där människans och politikens uppgift är att

klarlägga var denna naturliga Utveckling är på väg och – om det behövs – säkerställa att

utvecklingen får löpa sin naturliga gång.134

                                                  
131 Prot. 1991/92:6 s. 11.
132 Agenda 2000 Ds 1994:35 s. 2.
133 Agenda 2000 Ds 1994:35 s. 7.
134 Jfr Robins & Webster 1999 s. 49.
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Utvecklingen mot den enda både möjliga och önskvärda framtiden (”kunskapssamhället”)

måste av logiska skäl vara en “god” utveckling. En påtaglig utvecklingsoptimism är också
närvarande. Informationstekniken framstår som en kraft i den individuella frihetens tjänst. En

som vi kommer att se vanlig hotbild där informationstekniken kopplas till ett mer segregerat

samhälle avfärdas som överdriven. Det heter också att ”Informationsteknologins utveckling
fördjupar demokratin”. Informationstekniken framställs både som tillväxtmotor och

demokratiförbättrare – informationsteknik som både den ”hårda” och den ”mjuka”
upplysningens härold.

En utpräglat positiv tekniksyn artikuleras således. Då tekniken tilldelas rollen som
Utvecklingens överordnade motor utmynnar den positiva tekniksynen i en mer generell

utvecklingsoptimism. Utvecklingen handlar väldigt lite om politik, Utvecklingen artikuleras

närmast på ett sådant sätt att politik framstår som något externt i förhållande till Utvecklingen,
ibland till och med som den “goda” Utvecklingens antites. Det heter bland annat, när

moderaterna hamnat i opposition igen efter valförlusten 1994, att ”En statlig ’IT-politik’
riskerar snarast lägga hinder i vägen för den spontana utveckling som är

informationsteknologins signum [min kursivering]”. Moderat IT-politik handlar mer om att

”undanröja hinder” och lägga till rätta för den i hög grad självgående Utvecklingen.135

Politiska ingrepp i den “goda” Utvecklingen själv undanbedes.

Kunskapen tilldelas både instrumentellt och existentiellt värde, den är både kapital och har ett

egenvärde. Regeringen Bildt bidrog till bildningsbegreppets markerade comeback under

1990-talet. Betecknande är namnet på Läroplanskommitténs huvudbetänkande från 1992,
Skola för bildning (SOU 1992:94). I ”kunskapssamhället” förutspås kompetensen att bli mer

mångfacetterad och tvär. Tekniskt/ekonomiska synsätt måste kombineras med kulturella. De
unika kombinationerna snarare än de på förhand fixerade yrkesinriktningarna framstår som

framtidens melodi.136

                                                  
135 Mot. 1994/95:Ub903 s. 6f, 14f, 18. Notera att denna motion kronologiskt hör hemma efter ”1990-talets
nationella IT-planer – …”.
136 Prop. 1992/93:170 s. 5, Agenda 2000 Ds 1994:35 s. 12, Prop. 1993/94:177 s. 14.
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Norge: IT i utbildningen

Ett tongivande tema i den norska diskursordningen med avseende på IT-politiska spörsmål

under perioden 1990 till 1996 – då den nationella IT-planen Den norske IT-veien: Bit for bit

presenterades – är IT i utbildningen. Intresset för Epokskiftestanken utmynnar därför här i en
diskussion baserad på material relaterat till IT i skola och undervisning. Regeringsmakten

innehades under perioden av Arbeiderpartiet med Gro Harlem Brundtland som statsminister.
Med internationella mått var Norge tidigt ute med en central politisk organisering och

samordning av dataanvändning i skola och lärande. Detta engagemang tycks också ha burit

frukt – Norge var exempelvis 1999 i absolut topp vad det gäller tillgång till Internet för
studerande på universitetsnivå.137

Stortingsmelding nr 39 (1983-84), Datateknologi i skolen, var den första samlade
presentationen av behovet av EDB (elektronisk databehandling) i skolan och här lanserades

ett handlingsprogram. I Stortingsmelding nr. 37 (1987-88), Om datateknologi i skole og

opplæring, utvärderades nyss nämnda handlingsprogram och förslag för fortsatt arbete på

området presenterades. Stortingsmelding nr. 14 (1989-90), Informasjonsteknologi i skole og

opplæring, var en uppföljning av ett påbud från Stortinget gällande en närmare utredning av
den centrala organiseringen av arbetet med införandet av datateknik i skolan.

Stortingsmeldingen fick formen av en handlingsplan för informationsteknik i skola och
undervisning avseende perioden 1990-93. I Stortingsmelding nr. 24 (1993-94), Om

informasjonsteknologi i utdanningen. Rapport fra handlingsprogrammet 1990-93 og strategi

for vidare arbeid, följs handlingsplanen som sjösattes i och med föregående stortingsmelding
upp och strategi för vidare arbete diskuteras.

Ovan redovisade serie dokument uppvisar en i sammanhanget intressant förändring.

Epokskiftestanken görs explicit – Epokskiftestanken artikuleras – i Stortingsmelding nr. 24

(1993-94). Förordet, det vill säga det första som möter läsaren av detta dokument, före
inledningen, har rubriken ”Drama i utfoldelse”. Här heter det bland annat att ”Elektronisk

databehandling og informasjonsteknologi har i løpet av få tiår gjennomgått dramatiske

endringer – og har endret samfunnet rundt dramatiskt”.138 Det kan betecknas som närmast
arketypiskt för teknikdeterministiska förståelseformer att, som här, framställa tekniken som

                                                  
137 St.meld. nr. 24 1993-94 s. 16, Buland 1999 s. 7.
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ett aktivt handlande subjekt. Samma tendens såg vi i det svenska materialet ovan. Det är

informationstekniken som har ”endret samfunnet rundt dramatiskt” – informationstekniken
framställs som ett aktivt subjekt. Typiskt för teknikdeterministiska förståelseformer är vidare

att framhålla tekniken med nödvändighet implicerar en viss bestämd utveckling eller ett visst

bestämt tillstånd eller vissa bestämda konsekvenser.139

Detta andra för teknikdeterministiska förståelseformer typiska moment är, till skillnad från
vad som är fallet i det svenska materialet, inte närvarande i den artikulering av

Epokskiftestanken som görs i Stortingsmelding nr. 24 (1993-94). Snarare uttrycks ovisshet

vad informationstekniken kommer att medföra: ”det blir vanskeligare å forestille seg hvor den
[informationstekniken] vil bringe oss.” Hastigheten varmed informationstekniken utvecklas

understryks.140 Ordföranden i kommittébehandlingen av Stortingsmelding nr. 24 (1993-94),

Kjell Engbertsen (Arbeiderpartiet), uttrycker någonting som vi kommer att bli varse är typiskt
för debatten, inte bara i Norge utan även i Sverige, när han i stortingsdebatten säger att

”Utviklingen går veldig fort idag, den går fort på alle områder, men kanske særlig når det
giller disse teknologiene”.141 Det går fort, fort, fort…Snabbare än någonsin förr – och

hastigast av allt är den tekniska utvecklingen.

Idag ser vi bara konturerna av informationssamhället – det nyepokala begreppet

”informasjonssamfunn” används.142 Det framhålls att förmågan att använda
informationsteknik kommer att bli lika naturlig och nödvändig som att kunna ”svømme eller

sykle”. Informationstekniken har omvandlat och fortsätter att omvandla samhället men

omvandlingens närmare samhälleliga implikationer är oklara. Betecknande är att samtliga
punkter som räknas upp under rubriceringen ”Dagens utvikling sprenger i flere retninger

samtidig” adresserar tekniken och den tekniska utvecklingen i sig snarare än tekniken
betraktad i ett samhälleligt sammanhang.143

Artikulationen av Epokskiftestanken i förordet signalerar att informationsteknik är någonting
mycket mer än en angelägenhet för utbildningsväsendet. Den tjänar som en strategisk bild,

                                                                                                                                                              
138 St.meld. nr. 24 1993-94 s. 2.
139 Jfr Buland 1999 s. 3.
140 St.meld. nr. 24 1993-94 s. 4.
141 S. tid. 1993-94 s. 3555.
142 St.meld. nr. 24 1993-94 s. 29.
143 St.meld. nr. 24 1993-94 s. 2
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eller ”stor berättelse” om man så vill, som ger ny mening till diskussionen om IT i

utbildningen. Det betonas att förändringen i begreppsanvändning, användandet av begreppet
”IT” istället för de i de tidigare dokumenten använda begreppen ”datateknologi” och ”edb”,

det vill säga elektronisk databehandling, inte är kosmetisk. Begreppet IT anges ha en vidare

betydelse som fångar den tekniska konvergens mellan bild-, ljud-, tele-, och traditionell
databehandlingsteknik som ägt rum och fortsatt pågår.144 Att begreppet ”IT” lyfts fram och

ersätter tidigare begrepp i just samma dokument som Epokskiftestanken artikuleras i är
knappast någon slump. Mycket av den trollkraft IT-begreppet åtnjöt på den politiska scenen

under 1990-talet emanerade ur Epokskiftestanken.

Ovan poängterade jag att ovisshet uttrycks inför vad ”informasjonssamfunnet” närmare

betraktat kommer att innebära. På området kunskap lämnas dock besked. Att just kunskapens

roll i ”informasjonssamfunnet” lyfts fram i ett utbildningspolitiskt dokument är ju inte heller
förvånande. I ”informasjonssamfunnet” premieras kunskapen att värdera och lokalisera

information framför rent lexikalisk kunskap. Detta då informationsteknik i form av
exempelvis interaktiva databaser tillgängliga överallt förändrar vårt förhållningssätt till

information som resurs. En annan förändring på kunskapens område som hävdas är att

”symbolbehandlande kompetens” blir mer central. Detta avser förmågan att arbeta och agera
via representationer av verkligheten snarare än direkt i verkligheten. Språklig kompetens lyfts

också fram som ett allt viktigare inslag i den allmänbildade människans kunskapsrepertoar.145

En hotbild som vi kommer att se många gånger igen, även i den svenska debatten, är farhågan

att olikartad tillgång till den nya informationstekniken baserad på kön, klass eller geografisk
belägenhet skall leda till ett mer skiktat samhälle.146 Dessa ofta dryftade farhågor kan förstås

mot bakgrund av den helt centrala roll som tekniken tilldelas i ”informasjonssamfunnet” och
den nordiska jämlikhetstanken. I ett samhälle där tillgång och förmåga att hantera

informationsteknik är helt avgörande kan ju också marginella skillnader i individers och

gruppers tillgång till och förmåga att hantera denna teknik resultera i ökad skiktning. En
annan hotbild som också den kommer att dyka upp igen – med störst tyngd i den norska

diskursordningen men den förekommer också den i den svenska – är informationstekniken

                                                  
144 St.meld. nr. 24 1993-94 s. 9.
145 St.meld. nr. 24 1993-94 s. 29f.
146 St.meld. nr. 24 1993-94 s. 28 & 31, Innst. S. nr. 135 (1993-94) s. 3, S. tid. (1993-94) s. 3555, 3557, 3566.
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som ett kulturhot. Här är det delar av norskt kulturarv, norska pedagogiska traditioner, och det

norska språket som det fruktas skall komma i kläm i de globala nätverken.147

                                                  
147 St.meld. nr. 24 1993-94 s. 35, Innst. S. nr. 135 1993-94 s. 4, S. tid. 1993-94 s. 3559, 3565.
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1990-TALETS NATIONELLA IT-PLANER – VINGAR ÅT MÄNNISKANS
FÖRMÅGA & DEN NORSKE IT-VEIEN BIT FOR BIT

Bakgrunden

Under 1990-talet blev informationsteknik, ”IT”, ett politikområde som varje politiker av rang
måste ha åsikter om. Detta kan kopplas till den allmänt ökade uppmärksamhet ny

informations- och kommunikationsteknik (IKT) rönte i offentliga sammanhang under
perioden, speciellt efter Internets genomslag i bredare lager. Det politiska intresset för IKT

tog sig bland annat uttryck i utarbetandet av nationella handlingsplaner i en rad olika länder. I

USA lade Clinton-administrationen 1993 fram handlingsplanen National Information

Infrastructure – Agenda for Action (NII). Kanada, Japan och Australien presenterade liknande

planer under loppet av 1994. EU svarade tidigt på det amerikanska initiativet genom att
tillsätta en expertgrupp ledd av kommissionär Martin Bangemann. I maj1994 – efter Kanada

men före Australien och samman månad som Japan – presenterade denna expertgrupp

rapporten Europe and the Global Information Society, ofta refererad till som

”Bangemannrapporten”.148

Under loppet av 1994-96 lade den ena europeiska regeringen efter den andra fram sina

nationella IT-planer, IT-strategier och IT-visioner. De nordiska länderna var inga undantag.
Först ut, 1994, var Danmark och Sverige med Info-samfundet år 2000 respektive Vingar åt

människans förmåga. 1995 presenterade Finlands regering Finlands väg mot

informationssamhället: En nationell strategi och Islands dito Den isländska regeringes vision

för informationssamhället. I Norge lades Den norske IT-veien: Bit for bit fram 1996.149

Denna hastiga spridning av konceptuellt likartade IT-policyer i i-världen som utmynnade i

1990-talets IT-planer har inom ramen för teorier om policyspridning (”theories of policy
diffusion”) beskrivits – tentativt men likväl träffande – med analogin ”politiskt mode”.150

USA:s NII utlöste vågen av nationella IT-planer i i-världen. USA startade modet som sedan
på kort tid spreds till och anammades av regeringar i världens i-länder. Ett viktigt villkor för

modeliknande policyspridning är att en inflytelserik aktör, som exempelvis USA, agerar

                                                  
148 Jfr Storsul 2002, Karlsson 1996 s. 37.
149 Henten & Kristensen 2000 s. 84, 87, 89, 91, 94.
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modeskapare. Den enda kvarvarande supermaktens initiativ hade ett stort symbolvärde och

legitimerade de olika nationella IT-planerna som följde i dess spår. Ytterligare en betingelse
för modeliknande policyspridning är att det finns en inrikespolitisk medvetenhet med

avseende på det modet gäller. Informationsteknik var vid tiden för USA:s NII inte någonting

helt nytt för de i-länder som kom att följa modet– varken som teknik eller som politisk
angelägenhet. Det fanns dock ingen konsensus kring hur informationstekniken skulle hanteras

politiskt, ingen politisk formel eller lämpligt sätt att policypaketera den. USA:s NII fyllde
detta tomrum.151

En tredje och i sammanhanget central punkt är den att modeliknande policyspridning endast
äger rum på vissa områden under vissa tider – företrädesvis när regeringar hanterar

framtidfrågor med stort symbolvärde. De nationella IT-planerna var i första hand breda

samhällvisioner snarare än avgränsade och problemorienterade handlingsplaner. Gemensamt
för planerna är en utpräglad teknikpositiv hållning där informationstekniken skrivs fram som

ett universalverktyg. Det var också på denna luftigt visionära och retoriska nivå planerna
väckte det största intresset. Märk väl att det amerikanska modet inte anammades av övriga i-

länder efter att NII implementerats och någon form praktisk politisk erfarenhet utvunnits utan

tämligen omedelbart. Det är bland annat detta faktum som gör modeanalogin fruktbar. Här
gällde det att hänga på. Rädslan att halka efter i en symboliskt laddad framtidsfråga bidrog till

den snabba spridningen av det amerikanska modet. Varje land som hängde på blev en orsak
för andra länder att göra detsamma – vem vill bära gårdagens gråa kappa när grannen bytt ut

sin mot en betydligt mer färgsprakande skrud?152

Varför blev de politiska etablissemangen i västvärlden på så kort tid så betagna av luftiga

samhällsvisioner av närmast filosofiskt slag? Varför denna modeliknande spridning av dylika
visioner? Frågan är komplex och spränger ramarna för denna avhandling men klart är att

resonemangen kring Epokskiftestanken som förts tidigare kan hjälpa oss att förstå. Intresset

för dylika visioner kan läsas som ett strategiskt uttryck för Epokskiftestankens (åter)entré på
den storpolitiska arenan, en Epokskiftestanke som i olika skepnader (i form av olika

artikulationer) varit synlig på andra arenor – exempelvis i skönlitteratur, samhällsvetenskap
och populärvetenskap – alltsedan 1960-talet och som vi sett även har djupa historiska rötter i

                                                                                                                                                              
150 Se vidare Karlsson 1996.
151 Karlsson 1996 s. 4ff.
152 Karlsson 1996 s. 3ff.
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moderniteten som sådan. Epokskiftestankens tongivande och grundläggande roll i de

nationella IT-planerna blir tydlig i de analyser av tre av dessa planer som följer;
”Bangemannrapporten”, Vingar åt människans förmåga samt Den norske IT-veien: Bit for bit

– här artikuleras Epokskiftestanken. Det kommer också att framgå mer ingående hur detta

epokskifte artikuleras – vilka specifika skepnader Epokskiftestanken ges i de olika IT-
planerna.

Europe and the Global Information Society – Bangemannrapporten

”Bangemannrapporten” utgör ett viktigt bakgrundsdokument till både Vingar åt människans

förmåga och Den norske IT-veien: Bit for bit. I denna rapport artikuleras Epokskiftestanken
på den europeiska storpolitiska arenan och används explicit som en utgångspunkt för

resonemanget som förs. Rapporten har följande inledning:

Throughout the world, information and communication technologies are

generating a new industrial revolution already as significant and far-

reaching as those of the past. It is a revolution based on information, itself

the expression of human knowledge. Technological progress now enables

us to process, store, retrieve and communicate information in whatever

form it may take – oral, written or visual – unconstrained by distance, time

and volume. This revolution adds huge new capacities to human

intelligence and constitutes a resource which changes the way we work

together and the way we live together.153

Vi kommer längre fram att se att denna Epokskiftestanke – i lite skilda tappningar –

återkommer i Vingar åt människans förmåga och Den norske IT-veien: Bit for bit. Båda de
nordiska rapporterna refererar också explicit till ”Bangemannrapporten”.

”Bangemannrapporten” har en tydlig slagsida mot ekonomiska spörsmål och en uttalad
marknadsliberal syn uttrycks i den. Det framhålls att marknaden driver utvecklingen,

marknaden kommer att avgöra vilka som blir vinnare och vilka som blir förlorare. Politikens
uppgift anges vara att i första hand bädda för marknaden genom att säkerställa sunda

konkurrensförhållanden bland annat genom att genomföra nödvändiga avregleringar – den

privata sektorn väntar på en ny signal. Epokskiftestanken artikuleras således i första hand som
ett ekonomiskt fenomen. Epokskiftet äger så att säga rum på marknaden och sätten att möta

                                                  
153 Europé and the Global Information Society – Recommendations to the European Council [Bangemann report]
http://www.rewi.hu-berlin.de/datenschutz/report.html (02-05-04) s. 2.
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det som lyfts fram adresserar följaktligen marknaden. Det handlar om att skapa möjligheter

för och röja väg för marknaden. Epitetet ”revolution” till trots – begreppet ”revolution” för ju
lätt tankarna till politik och politiska skeenden – underordnas politiken alltså i hög grad

marknaden. Den snabba och dramatiska utvecklingen, revolutioner går ju både fort och

innebär dramatiska förändringar, sägs påkalla omedelbart handlande.

Rapportens marknadsfokusering vad det gäller den historiska utvecklingen och rapportens
institutionella hemort (EU) är bakgrunden till den hotbild och antagonism som konstrueras:

utomeuropeiska marknadsaktörer kommer att slå ut de europeiska om inte omedelbart

handlande vidtas. Jämförelser med USA görs och det konstateras med oro att Europa ligger
efter på viktiga områden men också att vi har unika fördelar på andra. Det gäller dock att

agera snabbt för att inte hamna i den transatlantiska jättens kölvatten.154

Det i förhållande till det ekonomiska perspektivet betydligt mer kortfattade sociala

perspektivet på ”revolutionen” i rapporten handlar om att ”förbereda européerna för
informationssamhällets ankomst [min kursivering]”. Detta skall i första hand ske genom

utbildningsinsatser på alla nivåer. Utbildningsinsatser skall förhindra att ett tudelat samhälle

med de som kan hantera och har tillgång till tekniken på ena sidan och de som inte kan och
inte har tillgång till densamma på den andra sidan utvecklas – något som ses som den

huvudsakliga risken ”revolutionen” implicerar på det sociala planet.155

I ”Bangemannrapporten” föreligger en spänning i artikuleringen av ”informationssamhället”

som å den ena sidan något oundvikligt, något som så att säga kommer vare sig vi vill det eller
inte och oavsett vad vi tycker och, å den andra sidan, ”informationssamhället” som något vi

bygger, något skapat. Med akademisk prosa föreligger en spänning mellan ett deterministiskt
respektive ett indeterministiskt perspektiv på historisk utveckling.

Formuleringar som ovan citerade ”förbereda européerna för informationssamhällets ankomst

[min kursivering]” och att frågan om hur vi kan omvandla revolutionens möjligheter till

vinster beror på hur ”snabbt vi kan gå in i informationssamhället [min kursivering]” eller att

                                                  
154 Europé and the Global Information Society – Recommendations to the European Council [Bangemann report]
http://www.rewi.hu-berlin.de/datenschutz/report.html (02-05-04) s. 3f.
155 Europé and the Global Information Society – Recommendations to the European Council [Bangemann report]
http://www.rewi.hu-berlin.de/datenschutz/report.html (02-05-04) s. 2.
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”De länder som går in i informationssamhället först kommer att skörda de största vinsterna

[min kursivering]” pekar mot en deterministisk uppfattning beträffande
”informationssamhället”156. ”Informationssamhället” är någonting som ankommer, vi måste

förbereda oss på dess ankomst, ankomsten framstår här som oberoende av oss själva, av

“vi:et” och “oss:et”. Frågan är bara hur snabbt man går in i ”informationssamhället”, ju
snabbare desto bättre. ”Informationssamhället” framstår som en oundviklig storhet.

Det andra och med det första motstridiga perspektivet framställer ”informationssamhället”

som en skapad storhet, som något vi bygger, som ett medel att nå mål – inte som en

oundviklig storhet. Detta perspektiv pekar mot en indeterministisk uppfattning beträffande
”informationssamhället” som historisk storhet betraktad.157

Vingar åt människans förmåga

Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) är en produkt av den första IT-

kommissionen, ledd av dåvarande statminister Carl Bildt. Dokumentet har, som namnet
antyder, en högtflygande visionär sida. Exempel härpå är de små rutor som inleds med ”Tänk

om…” vilka finns spridda i hela dokumentet. Några smakprov: ”Tänk om…man som förälder

kunde stanna hemma hos sina sjuka barn när det behövs, men ändå få nästan allt det gjort som
man skulle gjort på arbetsplatsen.”, ”Tänk om…man själv fick skapa sin egen TV-kanal. Bara

de program man själv vill se och vid de tidpunkter man själv vill.”, ”Tänk om…du själv
kunde bestämma vilka avdelningar som morgontidningen skall bestå av.”, ”Tänk

om…människor i skilda delar av världen med teknikens hjälp kunde spela schack med

varandra, eller musicera tillsammans.”, ”Tänk om…Stillers och Sjöströms filmer, och hela
den övriga svenska filmskatten, skulle kunna beställas direkt till den egna TV-apparaten.”,

”Tänk om…man kunde få utlandssamtal direktöversatta medan man talar.”, ”Tänk om…man
kunde fråga kundvagnen var en viss vara finns i affären.” 158

Utredningen andas i grunden utvecklingsoptimism och en förundran inför teknikens
möjligheter. Tekniken synes bitvis närmast mytisk. Termen informationsteknologi – IT –

framhålls ha svagheter som en ”benämning på hela det omfattande område vi behandlar. Vi

                                                  
156 Europé and the Global Information Society – Recommendations to the European Council [Bangemann report]
http://www.rewi.hu-berlin.de/datenschutz/report.html (02-05-04) s. 2.
157 Europé and the Global Information Society – Recommendations to the European Council [Bangemann report]
http://www.rewi.hu-berlin.de/datenschutz/report.html (02-05-04) s. 2, 5, 8.
158 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 21, 32, 35, 37, 39, 41, 44.
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har likväl stannat för att använda den, och låter den syfta på ett brett spektrum av möjligheter

och metoder att utveckla och förmedla kunskap [min kursivering]”. Å andra sidan framhålls
det att det är viktig att ”poängtera att teknologin endast är ett redskap, ett medel, för att i

högre grad kunna förverkliga värden av individuellt och mer samhälleligt slag”.159

Redskapet bär kanske på en mytisk kraft – en kraft som kan ge oss vingar: ”Människans

förmåga att växa och utvecklas är hennes styrka. Rätt utnyttjad ger IT vingar åt denna
förmåga. Det är vingar att lyfta och att överbrygga avstånd med. Det är vingar att förverkliga

annars ouppnåeliga ambitioner med, vingar som kan revolutionera både vardag och

arbetsliv.”160

Det framhålls att IT-utvecklingen i grunden kommer att förändra våra samhällen och

levnadsmönster.161 Låt oss titta närmare på hur Epokskiftestanken artikuleras i utredningen.
Liksom i ”Bangemannrapporten” är marknaden huvudscen för epokskiftet. Det är där den

dynamiska utvecklingen både sker och bör ske – ”Kommandon och regleringar kan inte klara
uppgiften.” Utvecklingen sägs överlag gå från centralt styrda hierarkier mot decentraliserade

nätverk vad det gäller företag och organisationer.162

Utvecklingen av modern IKT sätts i ett historiskt sammanhang: ”På samma sätt som en gång

tryckpressen, läskunnigheten och telefonen, men för den delen också ångmaskinen, järnvägen,
bilen och flyget, öppnar IT helt nya möjligheter att snabbt kommunicera, utbyta och utnyttja

information, men också att utveckla ny kunskap. Liksom industrisamhällets tämjande av nya

energikällor blev en hävstång för den mänskliga muskelkraften är modern IT en hävstång för
den mänskliga hjärnan – och, rätt använd, för det mänskliga förnuftet och visheten. IT ger

människans förmåga vingar. [min kursivering]” 163

IT anges vidare att inte främst vara en ersättningsteknologi, det vill säga en teknologi som gör

det lättare, snabbare och effektivare att göra sådant som redan görs idag. Den framhålls
snarare som en teknologi som möjliggör nya sätt att vara, arbeta, mötas och umgås. Detta

påstående till trots handlar de konkreta exempel på effekter som utvecklingen av modern IT
                                                  
159 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 5.
160 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 6.
161 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 5.
162 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 7.
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förutspås få enbart om förstärkande effekter. Exempelvis att IT ökar människors förmåga att

kommunicera och samarbeta med varandra; ökar människors möjligheter att tillägna sig,
utnyttja och bearbeta existerande information och kunskap; ökar människors möjligheter till

problemlösning och förmåga att utveckla ny kunskap etcetera. 164

Dessa förstärkningar kan ju tänkas vara resultatet av nya sätt att vara, arbeta, mötas och

umgås – men just dessa nya sätt att vara, arbeta, mötas och umgås som IT sägs medföra
diskuteras inte utan man förefaller diskutera förstärkande effekter av ospecificerade nya sätt

att vara, arbeta, mötas och umgås.

Övertygelsen att tekniken kommer att få en rad positiva effekter genom att den möjliggör nya

sätt att vara, arbeta, mötas och umgås backas inte upp av någon kunskap om, eller åtminstone

närmare diskussion av, vad dessa nya sätt kommer att vara eller innebära. En närmast
teknokratiskt tilltro till tekniken uttrycks alltså.165 I linje med denna teknokratiska tilltro är

också den ekonomistiska utvecklingssyn som genomsyrar dokumentet. Denna utvecklingssyn
postulerar ett tröskelvärde, en ”kritisk massa”, som när den är uppnådd gör utvecklingen

”självgenererande”.

Enligt utredningen gäller det att få till stånd den ”kritiska massa av användare som gör

utvecklingen självgenererande”. Denna utvecklingssyn delegitimerar också ett djupt statligt
engagemang. Staten kan i ett ”övergångsskede” ha viktiga uppgifter vad det gäller

informationsteknik, men dessa uppgifter är endast temporära ty deras syfte är att uppnå den

”kritiska massa av aktiva användare” som krävs för att utvecklingen skall bli
”självgenererande”.166 Bara vi sätter igång hjulen så kommer vi att rulla in i den nya epoken

utan gnissel.

                                                                                                                                                              
163 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 28.
164 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 28ff.
165 Lars Ilshammar lyfter fram tre kännetecken för ett teknokratiskt förhållningssätt som han menar är särskilt
relevanta för ”IT-utvecklingen”: 1) Oproblematiserat samförstånd. IT-frågor uppfattas inte som ideologiska. Den
politiska processen fortskrider och frågorna avgörs av vad som anses vara neutral ”kunskap”, inte utifrån en
politik baserad på värderingar. 2) Likformighet. Förslag, målbeskrivningar och IT-användning överhuvudtaget
utsätts inte för kritisk granskning eller utvärdering. Det ställs inte heller några alternativa eller avvikande förslag
eller målbeskrivningar, därmed finns inte heller några konflikter inom IT-användningen. 3) Expertberoende. Den
process som föregår och är avgörande för en viss IT-användning sker i förvaltningen och hos aktörer som
betraktas som experter eller tjänstemän. Inflytandet från politiker över denna process är begränsat. Se Ilshammar
2002 s. 52.
166 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 34, 39, 46.
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Den teknokratiska tilltron till trots anges vissa risker och problem med den nya teknologins

genombrott. En risk som framhålls pekar mot bilden av framtiden som ett ytligt och glättigt
underhållningssamhälle; ett samhälle där film, spel och annan typ av underhållning helt

dominerar informationsnätverken. Det poängteras att det är viktigt att inte enbart film och spel

utan även ”information och kultur av bredare och mer kvalificerat slag görs tillgängligt i
nätverken”. Ytterligare en risk, delvis kopplad till nyss nämnda, är av kulturellt slag, ett

kulturhot. Det handlar om att svenska språket och svensk kultur kan trängas undan i de av det
engelska språket dominerade informationsnätverken och databaserna. Vidgade

kunskapsklyftor är en annan fara som framhålls, farhågor liknande den hotbild om en

tudelning av samhället mellan de som kan och har kontra de som inte kan och inte har tillgång
till den nya tekniken som framhölls i ”Bangemannrapporten”.

Problem beträffande individens integritetsskydd i ett samhälle där informationsnätverk av
olika slag används i allt högre grad av olika aktörer nämns också. Slutligen poängteras den

allmänna och ur ett samhälleligt perspektiv ökade sårbarhet som sägs följa av att
grundläggande samhälleliga funktioner är beroende av och uppbyggda av elektroniska

datasystem - en konception liknande den om ”risksamhället”.167 En teknokratisk tilltro till

tekniken gör sig dock gällande även här i slutändan. Detta då det understryks att
”Sårbarhetsriskerna skall emellertid inte överdrivas. I flera avseenden kan samhällets

sårbarhet begränsas med hjälp av IT”. Det ligger någonting motsägelsefullt i att trycka både
på att IT bidrar till ökad samhällelig sårbarhet och att IT i ”flera avseenden” kan begränsa

samhällets sårbarhet – speciellt då inte ett enda exempel på i vilket avseende IT kan bidra till

att minska den samhälleliga sårbarheten anförs.168

Vid sidan av IT pekas en ökad internationalisering ut som en andra omständighet bakom
epokskiftet. Järnridåns fall, de europeiska integrationssträvandena, Kinas utveckling mot

marknadsekonomi nämns som exempel. Den tekniska utvecklingen, och då syftas det främst

på utvecklingen av ny IKT, anges vara både en förutsättning för och en pådrivande kraft i
”internationaliseringen och globaliseringen av ekonomi, handel, vetenskap och kultur [min

kursivering]”.

                                                  
167 Angående begreppet ”risksamhälle” se exv. Beck, Ulrich, Risksamhället – på väg mot en annan modernitet,
Göteborg, Daidalos, 2000.
168 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 31.
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Kunskapen framhålls som den faktor som mer än någon annan kommer att prägla den mer

internationaliserade och snabbt föränderliga värld som sägs vänta bakom hörnet – ett framtida
kunskapssamhälle tecknas även om begreppet inte används explicit. Vi har dock sett att

moderaterna tidigare använt just det nyepokala begreppet ”kunskapssamhälle”. Det framhålls

att detta redan märks i ökat kunskapsinnehåll i produktionen och en tilltagande snabbhet i
”kunskapsutvecklingen”. Exakt vad som avses och menas med ”kunskap” i sammanhanget

framgår inte – kunskapsbegreppet utvecklas inte trots den centrala roll det tillskrivs. Det
antyds dock att ett traditionellt kunskapsbegrepp är otillräckligt – kunskapsbehoven sägs bli

mer komplexa och gamla gränser mellan etablerade ämnesområden sägs rivas ner av den

snabba utvecklingen.169

I det snabbt rörliga, föränderliga, internationaliserade, globaliserade och teknifierade

kunskapssamhälle som artikuleras är dock det lokala betydelsefullt. Det understryks att allt
inte förändras bara för att mycket gör det. Den kulturella, oftast lokalt förankrade, identiteten

förutspås bli viktigare både för tryggheten och som redskap att sortera de ökande
informationsmängderna. Lokal kompetens och lokal kunskapsmiljö framhålls som

nyckelfaktorer för enskilda länder och medborgare – inte minst i termer av kompetens och

förmåga att klara den snabba förändringstakten. Här finns paralleller till bilden av framtiden
som ett ”glokalsamhälle”, en framtidsbild som utvecklas mer ingående i SOU 1996:181,

MEGA-BYTE (se diskussionen av denna i ”Sverige: Interimskrivelser I [1996-98]” under ”IT-
kommissionen & Ungdomens IT-råd”).170

Statens roll är att stimulera, stödja, undanröja hinder och att vara föredöme. Staten sägs ha ett
särskilt ansvar på tre områden vad det gäller att ta vara på de möjligheter IT bjuder. Dessa

områden är utbildning, rättsordning och offentlig förvaltning. Det poängteras att inom dessa
tre områden ligger Sverige med internationella mått redan bra till.171 Detta sägs dock inte vara

skäl att slå sig till ro – att hamna efter på efterkälken i den snabba tekniska utvecklingen är

den stora skräcken.172

                                                  
169 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 26.
170 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 26f.
171 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 7f.
172 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 32.
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Den norske IT-veien: Bit for bit

Ungefär ett och ett halvt år efter att den svenska IT-kommissionen presenterat Vingar åt

människans förmåga lade det norska statssekretærutvalget for IT fram Den norske IT-veien:

Bit for bit. Den norska IT-planen var till skillnad från den svenska en socialdemokratisk
produkt. Arbeiderpartiet satt i regeringsställning. Liksom i ”Bangemannrapporten” och

Vingar åt människans förmåga tas avstampet i Epokskiftestanken:

Den raske og gjennomgripende utviklingen innen informasjonsteknologien

er i ferd med å endre vår hverdag. Vi står midt oppe i en utvikling som i

historisk perspektiv kan sammenlignes med overgangen fra

jordbrukssamfunnet til industrisamfunnet.Informasjonsteknologiens

endringer er gjennomgripende. Den skaper nye muligheter i

kunnskapsformidlingen. Gir oss nye produkter. Endrer organiseringen av

produksjon og administrasjon. Den opphever avstander og vil binde land og

regioner sammen på en ny måte…Informationsteknologien er en drivkraft

som vil endre vår hverdag og vårt samfunn like gjennomgripende som den

industrielle revolusjon i sin tid gjorde.”173

Artikuleringen av Epokskiftestanken i vidare bemärkelse betraktat har dock delvis andra
tyngdpunkter än motsvarande artikulering i Vingar åt människans förmåga. Begreppet

”informasjonssamfunn” används som beteckning på den nya epoken. Marknaden är inte

självklart huvudscen för utvecklingen. Redan i förordet betonas det att just på grund av att
utvecklingen är så genomgripande, dynamisk och går så snabbt är ett starkt och brett

engagemang från det offentligas sida påkallat. Den norska tradition som innebär ett aktivt
samarbete och samspel mellan det offentliga och näringslivet framhålls som en tillgång ”for å

gå videre i informasjonsalderen”.174 Offentlig sektor framhålls som en ”fremtidsrettet

tradisjonsbærer” som kommer att spela en avgörande roll i utvecklingen av
”informasjonssamfunnet”.175 Det norska ekipaget in i framtiden skall vara ett tvåspann –

                                                  
173 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), Forord & 1.
Revolusjonen vi lever midt oppe i.
174 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), Forord.
175 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.7 Offentlig
sektor – fremtidsrettet tradisjonsbærer.
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offentligt och privat.176 Epokskiftestanken artikuleras i mindre grad än vad fallet är i

”Bangemannrapporten” och Vingar åt människans förmåga som en angelägenhet för i första
hand den privata sektorn. Istället för att betona den privata sektorns primat i artikuleringen av

Epokskiftestanken betonas vikten av också en aktiv offentlig sektor.

En annan skillnad mellan Den norske IT-veien: Bit for bit och Vingar åt människans förmåga

är att “mjukare” frågor – som demokrati- och kulturfrågor – är högre upp på den norska IT-
planens agenda, framhålls tydligare och med mer tyngd än vad som är fallet i den svenska

planen där “hårdare” frågor om ekonomi och näringsliv dominerar. Givetvis nämns och

diskuteras “mjuka” frågor i Vingar åt människans förmåga och “hårda” i Den norske IT-

veien: Bit for bit – vad jag vill sätta fingret på är skillnaden i betoning och framlyftning av

“mjuka” respektive “hårda” frågor.

De områden som pekas ut som centrala och prioriterade i Vingar åt människans förmåga är

utbildningen och forskningen, rättsordningen, förvaltningen, hälso- och sjukvården,
kommunikationsnätverken, näringslivet samt forskningen om IT.177 Motsvarande områden i

Den norske IT-veien: Bit for bit är rättsordningen, utbildningen, norska språket och norsk

kultur i det digitala rummet, informationsteknologi i arbetslivet, förvaltningen och hälso- och
sjukvård.178

Resonemang om IT:s demokratiska potential introduceras redan i den initiala artikuleringen

av Epokskiftestanken – ”Revolusjonen vi lever midt oppe i” – och framstår därmed tydligt

som en väsentlig del i epokskiftet som sådant.179 I Vingar åt människans förmåga poängteras
”större demokratisk insyn i den offentliga verksamheten och ökad tillgång till offentlig

information” som en punkt under ”Informationsteknologins möjligheter”.180 Betoningen i det

                                                  
176 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 3.2 I tospann
for framtiden.
177 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 9ff.
178 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 3. Bedre
utnyttelse av informasjonsteknologi i Norge.
179 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 1. Revolusjonen
vi lever midt oppe i.
180 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 29.
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norska dokumentet inkluderar framhållandet av ökade möjligheter till dialog mellan politiker

och befolkning – ”dialog” är någonting annat och mer än ”insyn”.

Kulturpolitik och kulturella frågor har som sagt en mer prioriterad plats i det norska

dokumentet jämfört med placeringen under ”Andra viktiga områden” i det svenska.181

Ambitionen att hävda sig som en kulturnation i informationsåldern framkommer i det norska

dokumentet.182 Det är ”norsk kultur og samfunnsform” som skall forma användningen av IT –
inte tvärtom.183 Också regionalpolitiska potentialer med den nya tekniken och revolutionen

den sägs implicera diskuteras i högre utsträckning i det norska dokumentet än i det svenska.184

Likheterna dokumenten emellan är talrika. Kunskap framhålls som en nyckelfaktor i den nya

epoken – dock inte lika drivet som i den svenska handlingsplanen vilken är mer

intellektualistisk – kunskap framstår i den norska handlingsplanen som en viktig faktor, i den
svenska som den viktigaste och överordnade faktorn.185 Att hamna på efterkälken i den

tekniska utvecklingen framstår också i den norska planen som ett stort hot. Att inte ta
informationsteknologin i bruk är inget alternativ, informationsteknologin kan inte väljas

bort.186 ”Som utkant må vi være i forkant” – globalisering av världsekonomin sägs kräva

detta.187 Även nätverkens ökade roll som organisationsform poängteras.188

                                                  
181 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 21.
182 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996, 2.3
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), Kultur og
media i ny drakt.
183 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.3 Kultur og
media i ny drakt & 3.1 Med mål og mening.
184 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.3 Kultur og
media i ny drakt, 2.2 Hva skjer med avstandene? & Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 21.
185 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.3 Kultur og
media i ny drakt, 1. Revolusjonen vi lever midt oppe i & 2.1. Vekst og verdiskaping.
186 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.3 Kultur og
media i ny drakt & 1. Revolusjonen vi lever midt oppe i.
187 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.3 Kultur og
media i ny drakt & 1. Revolusjonen vi lever midt oppe i s. 4.
188 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.3 Kultur og
media i ny drakt & 2.1. Vekst og verdiskapning.
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”Risksamhället”, problem gällande integritetsskyddet i informationssamhället och det

engelskspråkiga kulturhotet är närvarande också i den norska handlingsplanen.189 Likaså faran
med ökade klyftor i samhället.190 En risk som framförs i det norska dokumentet men inte i det

svenska är den att den nya tekniken kan minska och undergräva direkt mellanmänsklig

kontakt. Ett sådant scenario anses viktigt att uppmärksamma samtidigt som faran inte beskrivs
som överhängande då ”ingen teknologi kan erstatte menneskenes behov for samvær med

hverandre”.191

Bildning, utbildning och 1990-talets intellektualism – En reflektion

Kunskap, i vid bemärkelse, överskrider på ett tydligt sätt den förvisso något arbiträra gränsen
mellan politisk modernisering och teknisk-ekonomisk modernisering. Kunskap kan både

betraktas som en demokratisk resurs och som en ekonomisk resurs. Perspektivet på kunskap

som en demokratisk resurs är särskilt relevant när vi navigerar i en nordisk historisk kontext.
Den politiska moderniseringen i både Norge och Sverige gick så att säga hand i hand med

folkbildningsprojekt som i huvudsak var folkrörelseinitierade snarare än initierade uppifrån
(från stat och överhet). Denna folkrörelsedrivna bildning brukar betraktas som unik för

Skandinavien och som en av nycklarna till en förståelse av det faktum att folkligheten i

Skandinavien – till skillnad mot exempelvis folkligheten i Tyskland som lät sig mobiliseras
av totalitära krafter – verkade progressivt och demokratiserande (dvs. ”moderniserande”).192

Rune Slagstad dubbar denna folklighet till ”den norske gave til den moderne verden”193 och
jag har inga skäl att tro att han skulle misstycka om man likt Francis Sejersted vidgar detta

påstående till ”den skandinaviska 'gåvan till världen'” – på den här punkten finns inga

betydande skillnader mellan de skandinaviska länderna.194

I debatten om ”informationssamhället” aktualiseras kunskapsbegreppet i hög grad. Vid sidan
av ”informationssamhället” är ”kunskapssamhället” det flitigast använda nyepokala

                                                  
189 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.3 Kultur og
media i ny drakt & 2.6 Personvern og sårbarhet.
190 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.3 Kultur og
media i ny drakt & 2.4 Den globale grendeskola.
191 Den norske IT-veien: Bit for bit, rapport fra statsskretærutvalget for IT 1996,
http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028005-990193/index-dok000-b-n-a.html (02-05-09), 2.3 Kultur og
media i ny drakt & 1. Revolusjonen vi lever midt oppe i.
192 Jfr Sejersted 2005 s. 59ff, Slagstad 1998 s. 93.
193 Slagstad 1998 s. 93.
194 Sejersted 2005 s. 60.
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begreppet. De svenska pedagogerna Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson ser i det sena

1900-talets ”kunskapssamhället” en långt mer radikal vision av skolan än den som framfördes
av det tidiga 1900-talets progressivistiska pionjärer: ”Då gällde det att skapa en

kunskapsskola av skolan, idag gäller det alltså att skapa en skola av samhället.”195 Om 1970-

talets radikala marxistiskt influerade progressivistiska pedagogik, driven till sin yttersta
logiska konsekvens, skulle innebära att skolan försvinner för att gå upp i det ”goda

samhället”196 tycks motsvarande yttersta logiska konsekvens i 1990-talets intellektualism vara
den omvända – samhället går upp i och blir den ”goda skolan”. Jag har visat att

kunskapsbegreppet har en framträdande roll i både i den norska och svenska debatten före de

nationella IT-planerna, i dessa planer samt i EU:s ”Bangemannrapport”. Den fortsatta
undersökningen kommer att ytterligare bekräfta denna tendens. Jag har kallat tendensen att

lyfta fram ”kunskap” som den mest överordnade framtidsfrågan ”intellektualistisk” och

konstaterat att denna hållning är hårdast driven i ”Bangemannrapporten” samt av den svenska
borgerliga regeringen som också stod bakom den svenska IT-planen. Men vad är det närmare

betraktat för form av ”intellektualism”?

I ”Bangemannrapporten” är det tydligt att kunskap betraktas som (blott) en ekonomisk resurs.

Kunskap handlar om utbildning, inte bildning. Detta är föga förvånande då Epokskiftestanken
här artikuleras som i första hand ett ekonomiskt fenomen, sociala och demokratiska aspekter

på epokskiftet berörs nästan inte alls. Kunskapen isoleras från sociala och demokratiska
sammanhang. Européerna skall med hjälp av utbildning förberedas för

”informationssamhällets” ankomst. Här är det tydligt fråga om en expertgrupp som ordinerar

patienten (europén) en medicin – patienten själv har bara att svälja medicinen. Det
Grundtvigska idealet att ge medborgaren redskapen för sin egen bildning snarare än att

”uppifrån” utbilda medborgaren är lång borta. Likaså nordisk folkbildartradition.

Intellektualismen i det svenska materialet fram till Vingar åt människans förmåga vittnar om

dels influens från ”Bangemannrapporten” men också återknytande till – och reartikulerande
av – en bildningstradition. Här finns de ekonomiska imperativen för utbildning men också

bildningsaspekter på kunskap som existentiellt och allmänmedborgeligt värdefull för den
enskilda individen. Regeringen Bildt bidrog till att bildningsbegreppet på allvar återkom i den

                                                  
195 Hultqvist & Petersson s. 496.
196 Jfr Sejersted 2005 s. 438.
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svenska politiska debatten på 1990-talet, ett bildningsbegrepp som legat i träda, föga använt

av en arbetarrörelse och socialdemokrati som alienerats i förhållande till sin egen
bildningstradition. Det borgerliga återerövrandet av bildningsbegreppet är också kopplat till

den nyliberalt influerade omstöpning av skolsystemet. Bildningsbegreppet gavs en utpräglat

individualistisk prägel och bidrog således till legitimerandet av det införande av
marknadslogik (valfrihetsdoktrin, variation i utbud, medelstilldelning grundad på efterfrågan)

i skolsystemet som fullbordades av den borgerliga regeringen, men som hade inletts av
socialdemokrater och också hade flera socialdemokratiska förespråkare.197 1992 års

friskolereform framstår i sammanhanget som ett konkret resultat av regeringen Bildts

programmatiska valfrihetsdoktrin tillämpad på skolans område.

Värt att notera är att notera att friskolereformen inte rivits upp av socialdemokratin – därmed

inte sagt att den inte är omdiskuterad, inte minst inom socialdemokratin själv.
Socialdemokratins dubbelhet i förhållande till friskolor är ett gott exempel på konflikten

mellan nyorientering och tradition. Å ena sidan är friskolereformen problematisk i förhållande
till traditionens socialdemokrati som framstår som enhetsskolans förverkligare och försvarare,

en enhetsskola som legitimerades och bars upp principiellt av en jämlikhetsideologi. Å andra

sidan har socialdemokratin själv i hög grad internaliserat och bytt ut jämlikhetsideologin mot
en ny ideologi – en valfrihetsideologi, en ideologisk omorientering som blir tydlig inte minst

hos ”tredje vägens” man Ingvar Carlsson.198 Denna ideologiska omorientering kan betraktas
som en del i en process som är betydligt större än socialdemokratin – som en omställning till

och del av en liberal hegemoni där ”jämlikhet” artikuleras i termer av lika möjligheter snarare

än i termer av lika resultat.199 ”Valfrihet” är numera inte ett honnörsord blott i borgerliga
partidiskurser – även om dess symbolvärde där är som högst – utan har kommit att bli

politiskt allmängods. I en tid som denna, där valfrihet har så högt egenvärde, är det föga

                                                  
197 Jfr Hartman 2005 s. 68ff. Bildningsbegreppet inrymmer flera spänningar. En sådan spänning är bildning
förstådd som individuell utveckling av den egna personligheten, individens självförverkligande, kontra bildning
förstådd som medborgarfostran. De bildningsmotiv som regeringen Bildt artikulerade innehåller båda dessa
komponenter men uppvisar en i förhållande till svensk tradition ovanligt tydlig slagsida mot bildning förstådd
som ett individuellt personlighetsdanande projekt (jfr Sejersted 2005 s. 61ff). Denna individualistiska
bildningstanke med en tydligt romantisk resonansbotten är intimt kopplad till en mer allmän romantisk
postmaterialistisk epistemologisk diskurs som är tydlig i både 1990-talets näringsliv och politik. Mer om denna
diskurs nedan. Med devisen ”livslångt lärande”, vilken flitigt används av både norska och svenska politiker
under undersökningsperioden, följer tendensen att framställa kunskap som en livsform (jfr Johansson, Leifsdotter
Lundmark & Seifarth 2003) och tendensen att iscensätta samhället som skola (jfr Hultqvist & Petersson 2000).
198 Jfr Sejersted 2005 s. 411 m.fl. s.
199 Jfr Sejersted 2005 s. 405ff.
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opportunt att angripa friskolorna. Spänningen finns dock där och blir tydlig i den tämligen

ofta förekommande – men likväl halvhjärtade – socialdemokratiska kritiken av friskolor.

Kunskapsbegreppet är centralt också i det norska materialet fram till Den norske IT-veien: Bit

for bit. Här är det dock inte fråga om en lika driven intellektualism som fallet är i
motsvarande svenskt material. En bakgrund till denna skillnad torde vara att den svenska

borgerliga regeringens uttalade profilering på IT-området saknar motsvarighet i Brundtlands
socialdemokratiska regering. IT definieras i svenska Vingar åt människans förmåga som

möjligheter och metoder att utveckla kunskap (se ovan). Givet denna definition av IT blir en

profilering på IT liktydigt med en profilering på kunskap.

Betecknande är att spänningen mellan kunskap förstådd som en demokratisk resurs och

kunskap förstådd som en ekonomisk resurs är tydligare i den norska diskursordningen än i
den svenska. Det är förmodligen ingen slump att Grundtvig citeras i Stortinget, men inte i

riksdagen. Norsk och svensk folkbildningstradition har nämligen intressanta historiska
skillnader. Francis Sejersted noterar att folkhögskolorna – denna för nordisk folkbildning

karaktäristiska skoltyp – i Norge tydligt blev institutioner för bildning snarare än utbildning

medan de svenska folkhögskolorna redan från början hade en nyttoinriktad profil. Om
Grundtvigs romantiska ideal präglade norska folkhögskolor kom lundafilosofens Hans

Larssons kärvare upplysningsorienterade filosofi – med framsteg, vetenskap och förnuft som
ledstjärnor – att prägla de svenska. Med Sejersteds ord var Hans Larsson ”en av dem som

tänkte socialdemokratiskt före socialdemokratin”. Larssons utilistiska pragmatism gjorde

bland annat stort intryck på lundastudenten Tage Erlander.200 Dessa historiska omständigheter
kan bidra till en förståelse av fenomenet att det i den svenska diskursordningen förefaller vara

mer legitimt att betrakta kunskap som blott ett instrumentellt (ekonomiskt) värde, medan
tendensen i den norska diskursordningen är att kunskapens värde måste ges både

instrumentell (ekonomisk) och emancipatorisk (demokratiskt) innebörd, kopplas till både

utbildning och bildning, för att vara legitim.

1990-talets intellektualism i vidare bemärkelse är en svårfångad fågel. I en mening är 1990-
talet ”IT-guruns” decennium. Riktigt stora ”IT gurus” som Nicholas Negroponte, Jonas

Birgersson, Johan Staehl von Holstein gjorde förmögenheter på börsens hausse,

                                                  
200 Sejersted 2005 s. 63.
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förmögenheter som i många fall drygades ut genom att hålla välbetalda föredrag inte bara för

näringslivets företrädare utan också för politiker.201 Just ”kunskap” var en framträdande punkt
på dylika föredrag och i den managementfilosofi som salufördes . ”Jag blev inte rik på

internetbubblan. Jag blev rik på kunskapsbubblan” heter det när den svenske ekonomen och

samhällsdebattören Carl Hamilton citerar en vän som gjorde sig en förmögenhet på
Internetföretag innan ”bubblan sprack”.202 Tendensen att framställa kunskap som en garant för

så skiftande önskvärda politiska tillstånd som tillväxt, rättvisa, regional utjämning och fred är
talande. Den mänskliga kunskapen som den nya tekniken tänks ”ge vingar”, för att alludera på

den svenska IT-planen, blir ett universalmedel mot hart när alla samhälleliga

missförhållanden. I vissa avseenden påminner 1990-talets ”IT-guru” om 1980-talets ”yuppie”.
Båda var ”börsvarelser”. Båda kan vidare betraktas som normativt mättade typologier över

framgångsrika moderna västerländska män (för ”yuppien” resp. ”IT-gurun” är nästan alltid en

han), ”klipparen”, ”the lucky fellow”. Men till skillnad från 1980-talets ”yuppie”, som i hög
grad var en sub- eller motkulturell figur, hade 1990-talets ”IT-guru” uppbackning från de

politiska etablissemangen. Medan 1980-talets ”yuppie”, sedd från de politiska
etablissemangens horisont, ofta betraktades som en samhällsfara som ”spekulerade mot

kronan” dubbades 1990-talets ”IT-guru” närmast omedelbart till riddare, till ”den nya

ekonomins” pionjär.203

Karaktäristiskt för 1990-talets intellektualism är vidare att den befinner sig i spänningsfältet
mellan två tillsynes diametralt motsatta epistemologiska diskurser, mellan å ena sidan

utpräglad pragmatisk-ekonomistisk utilism och å den andra sidan romantisk postmaterialism. I

förstnämnda diskurs sätts helt oproblematiskt ett likhetstecken mellan kunskap och kapital.
Kunskap är att betrakta som kapital som kan växa om det investeras rätt. Likt de flesta andra

investeringar måste kunskap underhållas, förnyas och bytas ut. Kunskapen är en ”färskvara”.
Den andra diskursen, den romantiskt postmaterialistiska, är mer svårgripbar och hämtar

näring ur skilda källor. Dels kan kopplingar till romantikens expressiva bildningsideal och

                                                  
201 Negroponte citeras exempelvis i Stortinget i debatten med anledning av IT-politisk redegjørelse 1998 (S. tid.
1997-98 s. 2591f). Amerikanen Nicholas Negroponte hade ena foten i den akademiska världen och den andra i
näringslivet. Han var både professor i medieteknik vid Massachusetts Institute of Technology och ledamot i
Motorolas bolagsstyrelse.
202 Hamilton 2005.
203 Jfr exv. svenska fp som 1996 i en motion beskriver ”IT-företagarna” som en kunskapspriviligierad grupp som
”begåvats med en förmåga att läsa av samhällsutvecklingen”. Det sena 1900-talets ”IT-företagare” jämförs med
1800- och det tidiga 1900-talets industrialister och det görs gällande liksom de senare var det avantgarde som
ledde oss in i industrialismens epok är de förra det samtida avantgarde som leder oss in i den nya epok som
avlöser industrisamhället (Mot. 1995/96:T58 s. 26).
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radikala nyhumanism göras men bilden kompliceras av de inslag av New Age och

postmodernistisk estetik som fanns i den managementfilosofi som kan betraktas som
huvudsaklig hemvist för denna diskurs.204 Den ledar- och entrepreneurskult som är tongivande

i denna managementfilosofi – som inte bara hade stort genomslag näringslivet utan också, om

än i mindre och varierande omfattning, i den politiska apparaten och i de politiska partierna –
har förvisso intressanta likheter med romantikens genimyt. De elitistiska dragen i tidens

managementfilosofi blir förstås problematiska i en nordisk kontext där utbildning, också
högre sådan, betraktas som rättighet snarare än privilegium.205 Betecknande är de under hela

undersökningsperioden i både den svenska och norska diskursordningen återkommande

diskussionerna om ”spjutspetskompetens” kontra ”bredd”, oro för ”braindrain” och betonande
av att ”informationssamhället” skall vara ett inklusivt samhälle, ett samhälle för ”alla”. Titeln

på den svenska socialdemokratiska regeringens IT-proposition år 2000 – ”Ett

informationssamhälle för alla” – är symptomatisk inte bara för den svenska debatten utan
också för den norska. Detta berör idén om en specifik ”nordisk modell” för

”informationssamhället” – en tematik som utvecklas i den tematiska delen.

I den romantiskt postmaterialistiska diskursen är kunskap närmast att förstå som andlig odling

av den individuella personligheten, ett gränslöst andligt förädlande, ett gränslöst odlande av
visdom. Den svenska IT-planen Vingar åt människans förmåga är tidstypisk i detta avseende.

Här finns inte bara den teknokratiske statsmannens kärva pragmatisk-ekonomistiska utilism;
kunskap som kapital, utan också managementfilosofins romantiska postmaterialism. Kunskap

beskrivs nämligen inte bara som kapital utan också som ”människans förmåga att växa och

utvecklas” och IT som ”vingar åt denna förmåga”, ”vingar att förverkliga annars ouppnåeliga
ambitioner med, vingar som kan revolutionera både vardag och arbete”.206 Notera den

bokstavliga mytologiseringen av teknik och kunskap. Den av tekniken förhöjda mänskliga
visdomen ger människan likt den antika mytens Ikaros vingar. Märk väl att den antika sagans

återhållande varning för hybris ej föreligger, inte ens ”kunskapssamhällets” mest

                                                  
204 Jfr Nyberg 2002 s. 13ff. Managementfilosofins rörelse från fordismens Taylorism till postfordismens
”flexibla” managementfilosofi där den romantiska postmaterialistiska epistemologiska diskursen är så tydlig är
en komplex (och lång; Harvey ser sprickor i den fordistiska produktionsregimen redan i mitten på 1960-talet, se
Harvey 1989 s. 141ff) historisk process som förtjänar mer uppmärksamhet än vad jag har möjlighet att ge den
här.
205 Detta i linje med idén om socialt medborgarskap som är en framträdande tankefigur i både norsk och svensk
politisk historia. Jfr Sejersted 2005 s. 111ff.
206 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 6.
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högtflygande medborgare behöver likt Ikaros frukta att flyga för nära solen och mista sina

vingar ty människans förmåga är obegränsad.

Betecknande är att managementfilosofins romantiska postmaterialism är betydligt mer

framträdande i svenska Vingar åt människans förmåga än i den norska motsvarigheten, Den

norske IT-veien: Bit for bit, där den snarare lyser med sin frånvaro. Den svenska IT-planen

var en produkt av den första svenska IT-kommissionen som tillsattes 1994 av en moderatledd
borgerlig regering. Att dåvarande statsminister, moderaternas Carl Bildt, kom att inneha

ordförandeposten i kommissionen markerar tyngd åt kommissionen och profilering från

regeringes sida med avseende på informationsteknik – en profilering som saknar motstycke i
Norge. Norge skulle komma att få en slags motsvarighet till den svenska IT-kommissionen i

Norsk teknologiråd, men först 1999. Initiativ till en norsk motsvarighet till den svenska IT-

kommissionen väcktes dock redan 1995 av en av Stortingets stora IT-profiler under 1990-talet
– Venstres Lars Sponheim. Detta förslag skall strax synas närmare. Vid sidan av

statsministern bestod den första svenska IT-kommissionen av ett flertal statsråd, däribland
dåvarande utbildningsminister Per Unckel (m), samt en rad ”framträdande företrädare för

näringslivet, utbildningen, förvaltningen och samhället i övrigt”.207 Moderaternas Carl Bildt

och Per Unckel, statsminister respektive utbildningsminister, var onekligen två av de mest
drivna strategerna bakom det av svensk borgerlighet iscensatta epokskifte som närmast

suggestivt paras med systemskifte. Det är därför följdriktigt att managementfilosofins
romantiska postmaterialism lämnat så tydliga avtryck i den svenska IT-planen. Svenska

moderaternas koppling till näringslivet är minst sagt intim208 och managementfilosofins

”hemmaplan” var trots allt näringslivet. Den norska IT-planen var däremot en produkt av
Brundtlands socialdemokratiska regering.

Norsk IT-kommission?

Den första svenska IT-kommissionen hade som målsättning att ”Främja en bred användning

av informationsteknologi i Sverige, som ett medel att höja livskvaliteten och öka vårt lands

                                                  
207 Se Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 48 för en fullständig förteckning över den första IT-
kommissionens ledamöter.
208 Svensk höger har för övrigt – till skillnad från norsk – en tydlig koppling till näringslivet som historiskt
sträcker sig tillbaks till de moderna högerpartiernas födelse i början på 1900-talet. Det tidiga 1900-talets svenska
”industrihöger”, politiskt representerade av Allmänna valmansförbundet, saknar exempelvis motsvarighet i
Norge där Høyre under samma tid framstår som representant för de rättsstatliga traditionerna från
ämbetsmannatiden snarare än som representant för en besutten industriborgarklass. Se vidare Sejersted 2005 s.
73ff.
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internationella konkurrenskraft…Det innebär att fokus riktas mot användarna snarare än mot

tillverkarna, mot applikationerna snarare än mot infrastrukturen…Vår framgång kommer att
bestämmas av i vilken grad vi förmår enskilda människor att tillvarata de möjligheter IT

öppnar”.209

Ungefär ett år efter att den svenska IT-kommissionen inrättats och nästan ett år före

framläggandet av ”Den norske IT-veien: Bit for bit” framförde stortingsrepresentant Lars
Sponheim (Venstre) i ett Dok:8 förslaget att ”oppnevne en bredt sammensatt IT-kommisjon

som skal utarbeide en overordnet plan for Norges vei inn i informasjonssamfunnet [min

kursivering]”.210 Epokskiftestanken är utgångspunkten, påståendet, ”Verden er inne i en
digital revolusjon” inleder förslaget. Den norska IT-näringen framhålls ligga långt framme i

utvecklingen och vara förberedd för medverkande i större satsningar på användningen av

informationsteknologi i samhället. Vad som sägs saknas och efterlyses är en bred offentlig
debatt om ”hvordan de nye redskapene IT gir oss kan og bør brukes i en målrettet satsning for

å gjøre det lettere for hvert enkelt menneske å skape seg sitt gode liv, og for å forbedre
samfunnet [min kursivering]”.

En brett sammansatt IT-kommission föreslås mot bakgrund av detta och med hänvisning till
IT-kommissionerna i Sverige och dess ”Vingar åt människans förmåga”, i Danmark och dess

”Info-samfundet år 2000” och EU:s ”Bangemannrapporten” samt en tidigare genomförd norsk
rapport: Nasjonalt Informasjonsnettverk (NIN), utförd av representanter för Norges

Forskningsråd, Telenor, TBL211, SINTEF212 och Norsk Regnesentral på uppdrag av

Embetskomiteen for IT.

Sistnämnda rapport sägs innehålla många viktiga förslag men att den som ”ekspert-rapport”
inte syftar till att skapa bred debatt om de möjligheter informationssamhället innebär för

enskilda människor och samhället i stort. Det framhålls att det är viktigt att politiker och

lekmän inte bara förhåller sig till konkreta förslag från experter utan också ”selv kan peke ut
satsningsområder for IT, basert på egne verdier og visjoner for samfunnet [min kursivering]”.

                                                  
209 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 5.
210 Dokument nr. 8:49 1994-95.
211 Teknologibedriftenes Landsforening – numera Norsk Industri (http://www.norskindustri.no, 06-02-12).
212 Stiftelsen for industriell og teknisk forskning – stort norskt forskningsråd som förutom teknisk-industriell
forskning också finansierar samhällsvetenskaplig forskning om teknik och samhälle (http://www.sintef.no, 05-
09-11).
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Visioner och helhetssyn efterlyses således i förslaget och inrättandet av en norsk IT-

kommission skall bidra till att detta förs upp på agendan.

Den föreslagna norska IT-kommissionen skulle ha fyra huvuduppgifter: att teckna en bild av

norrmäns möjligheter i det framväxande ”informationssamhället”; att föreslå en överordnad
plan för norsk satsning på informationsteknologi; att identifiera speciella insatsområden för de

närmaste åren och peka på behovet av eventuella lagändringar; samt att ha som överordnad

målsättning att satsning på IT skall stärka och inte försvaga centrala värden som det norska

samhället bygger på, som personvärn, öppenhet, deltagande i demokratin, spridd bosättning

och mesta möjlig likvärdighet med avseende på möjligheten att ta ny teknik i bruk –
kommissionen bör ha som ambition att främja förslag som motverkar att samhället delas upp i

ett A- och ett B-lag, de som behärskar och de som inte behärskar tekniken.

Den överordnade målsättningen för den föreslagna norska IT-kommissionen är således

explicit av vad som inledningsvis betecknades som ”mjukt” slag. Jämför detta med den
svenska IT-kommissionens målsättning där motiveringen innehåller ett explicit ekonomiskt

argument, ”hårt” enligt samma resonemang inledningsvis, nämligen ”öka vårt lands

internationella konkurrenskraft” – samt det vaga ” att höja livskvaliteten” (se ovan).

Kritik, motbilder och konsensus

Lars Sponheims (Venstre) Dok:8-förslag angående inrättandet av en norsk IT-kommission

kommittébehandlades i kirke- utdannings- og forskningskomiteen först 1996 – nästan ett år

efter att förslaget lagts. Anledningen till den fördröjda behandlingen var kommitténs önskan
att invänta det regeringsutnämnda Statssekretærutvalget for IT:s rapport, det vill säga ”Den

norske IT-veien: Bit for bit”.213 Denna rapport och Lars Sponheims Dok:8-förslag behandlas i
samma utlåtande.214

Angående ”Den norske IT-veien: Bit for bit” framhålls det att rapporten går långt i att
beskriva möjligheterna informationsteknologin ger med avseende på arbets- och samhällsliv

men att den i för liten grad problematiserar utmaningarna knutna till bland annat demokrati,

nya klasskillnader, maktkoncentration, öppenhet och arbetsliv. Kommittén menar att de
centrala frågor som borde ha ställts och försökt besvarats i rapporten bland andra är:

                                                  
213 S. tid. 1995-96 s. 2966.
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• Hur påverkar och använder vi teknologin för att skapa en mer demokratisk utveckling?

• Hur skall hela befolkningen, barn och vuxna, kunna ta del av den teknologiska
utvecklingen?

• Hur skall personvärnet försvaras i ett informationssamhälle där vi lämnar

”elektroniska fingeravtryck” efter oss överallt?
• Hur skall öppenhet säkras när elektronisk post ersätter vanliga brev?

• Hur kommer den framtida arbetsmarknaden att förändras? Hur skall de problem som
uppstår när ”teknologisamfunnet” överflödiggör arbetsplatser lösas?

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen hänvisar till, citerar och ställer sin kritik av
rapporten ”Den norske IT-veien: Bit for bit” i relation till uttalanden av EU:s kommissionär

för sysselsättning och sociala förhållanden, Paidrag Flynn, och EU:s motsvarighet till IT-

kommission (”High level group of Experts”215). Båda de citerade uttalandena adresserar en
problematik som kan beskrivas som en möjlig motsättning mellan människa och maskin i den

nya epoken, en hotbild som tar fasta på teknikens ambivalens:

The Information Society has enormous potential to create more jobs, better

work and a higher quality of life for our people. But we have to recognize

that for many people, technology can be a threat as well as a friend. The

Information Society will succeed only if it develops with the support of our

citizens, not in spite of them…[min kursivering] (Flynn).

It is essential to view the Information Society as a ’learning scociety’, based

on the knowhow and wisdom of people, not on information in machines.

The Information Society should be about people. We must put people in

charge of the information, rather than it being used to control them.

Information and communication technologies (ICT) have both positive and

negative characteristics. On the one hand, they can make production and

services cheaper, faster and better. On the other hand, ICTs are associated

with an increasing pace of work and daily life, and the automation of large

parts of our social activities (High level group of experts).

                                                                                                                                                              
214 Innst. S. nr. 148 1995-96.
215 Det heter ”High level group of Experts” i den norska instillingen men High Level Expert Group (HLEG) i
Henten & Kristensen 2000 s. 82.
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Kommittén menar att det är ”grunnleggende viktig at disse og andre spørsmål knyttet til

informasjonsteknologien og den teknologiske utvikling for øvrig gjøres til gjenstand for
offentlig og politisk debatt”.

Tonvikten i kommitténs utlåtande ligger på en kritik av rapporten ”Den norske IT-veien: Bit
for bit”, en kritik som bottnar i ett teknikkritiskt förhållningssätt, ett förhållningssätt fjärran

den teknokratiska hållning vi sett prov på i ”Vingar åt människans förmåga”. Ett sådant
teknikkritiskt synsätt ligger bakom, menar jag, kommitténs efterlysande av problematiseringar

enligt ovan. Kommittén anser att rapporten är tämligen tillfredsställande vad det gäller att

beskriva möjligheter men brister vad det gäller problematisering av den nya teknologin. I
botten ligger en beskrivning av teknik som inte bara – och kanske inte ens i första hand –

(positiva) möjligheter utan också (negativa) problem – tekniken är problematisk och bär på en

ambivalens. Informationsteknologi förstås i en dylik mer teknikkritisk diskurs inte bara som
”möjligheter och metoder att utveckla och förmedla kunskap” 216 – en enbart positivt

klingande definition – tekniken bär inte bara på möjligheter och metoder utan också på risker
och tvetydigheter.

Efter den teknikkritiska kritiken som efterlyser ökad problematisering av ny IT balanseras
resonemanget med att ”Komiteen vil videre understreke at også de positive sidene ved

informasjonsteknologien og muligheterne den skaper for samfunnsutviklingen vektlegges. Å
framheve disse vil også være viktig for å senke terskelen for bruk og tilnærmning til

informasjonsteknologien slik at hele befolkningen skal kunne nyttiggjøre seg den”.

Kommitténs medlemmar från Høyre och representanten Ellen Chr. Christiansen (uavh,
utbrytare från Fremskrittspartiet) gör ett särskilt understrykande av ny informationsteknologis

positiva sidor: ”denne teknologi gir samfunnet større muligheter og betyr store positive
vinninger som alle kan nyte godt av. Ikke minst vil økt satsning på IT-teknologi kunne

medføre en rasjonalisering av en rekke offentlige oppgaver slik at midler kan frigjøres til

annet bruk.” Det kommer att framgå att Høyres understrykande av teknikens positiva sidor
här harmonierar med det sätt på vilket Epokskftestanken sedan artikuleras.

Angående Lars Sponheims (Venstre) förslag om inrättandet av en norsk IT-kommission ser

inte kommittén ”nødvendigheten av en IT-kommisjon, slik forslagsstiller tar til orde for”. Det

                                                  
216 Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) s. 5.
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noteras att regeringen redan inrättat ett utskott av statsråd med ansvar för att samordna och

diskutera regeringens politik på ”IT-området” – det vill säga Statssekretærutvalget for IT –
ansvariga för sammanställandet av ”Den norske IT-veien: Bit for bit”. Det framhålls att en

bred samhällsdebatt om informationsteknologins roll i samhället bättre kan tillses med hjälp

av andra åtgärder än inrättandet av föreslagna IT-kommission.

Två sådana åtgärder förs fram. För det första föreslås en ordning liknande den som
etablerades i Sverige vid samma tid, den att regeringen i redogörelser för Stortinget redovisar

aktuella problemställningar, utmaningar och insatser knutna till teknik, speciellt

informationsteknik. Denna ordning fastslogs av Stortinget och resulterade sedermera i de ”IT-
politiske redegjørelser” vi strax skall titta närmare på. För det andra föreslås att en utredning

beträffande inrättandet av ett norskt teknologiråd påbörjas. Det hänvisas till den danska

modellen där Teknologirådet syftar till att:
• Följa den tekniska utvecklingen.

• Genomföra utredningar och helhetsutvärderingar av teknologins möjligheter och
konsekvenser för samhället och den enskilda medborgaren.

• Göra självständiga teknikutvärderingar.

• Förmedla resultaten av sitt arbete till Folketinget och till övriga beslutsfattare i
samhället samt till befolkningen i syfte att stödja och främja en folklig teknikdebatt.

En majoritet i kommittén önskar att en utredning företas beträffande inrättandet av ett dylikt

organ i Norge. Kommitténs medlemmar från Senterpartiet, Sosialistiskt Venstreparti och

Kristelig Folkeparti önskar att ett norskt teknologiråd inrättas som ett självständigt och
oberoende organ för utvärdering av ny teknologi, ett forum för debatt om den teknologiska

utvecklingen. Teknologirådet skall enligt dessa representanter i hög grad ha friheten att självt
bestämma arbetssätt och rådets styrelse bör bestå av 9-11 medlemmar vilka utnämns av

Stortinget. Att de kommittémedlemmar som är piggast på inrättandet av ett självständigt

norskt teknologiråd representerar de partier som i stortingsdebatterna uppvisar mer
teknikkritiska hållningar (Sp, SV, KrF) är knappast någon slump. Givet att tekniken är

problematisk förefaller behovet av instanser som adresserar denna problematik påkallad.

Kommitténs representant Christiansen (uavh, utbrytare från Fremskrittspartiet) är emot

inrättandet av ett dylikt råd: ”Slike utvalg har en lei tendens til å ende opp med å lage lange
innstillinger og utredinger som mer bidrar til å berettige deres egen eksistens, enn til å skape
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offentlig debatt…Den grunnleggende debatten om dette tema pågår for fullt, og den frie

samfunnsdebatten vil ganske sikkert utvikle seg og ta opp i seg nye temaer uten et slikt
utvalg.”

Vän av ordning frågar sig vad skillnaden mellan ett teknologiråd enligt ovan och den
föreslagna IT-kommissionen skulle vara. Svaret är att inget statsråd skulle ingå i

teknologirådet. Den svenska IT-kommissionen var som sagt sammansatt av statsråd och
diverse experter från olika samhällsområden. Kopplingen mellan regering och IT-kommission

blir då minst sagt intim – IT-kommissionen framstår som ett regeringens organ. Det norska

teknologiråd som diskuteras i kommitténs utlåtande skulle kunna sägas ha ett friare
förhållande till regeringen då inget statsråd skulle vara medlem.

Høyre – Ny tid - ny politik

I stortingsdebatten 1995-96 betonar och fokuserar Høyre (positiva) möjligheter snarare än
(negativa) problem som knyts till informationsteknologin och epokskiftet. Resonemanget har

tydliga och tongivande teknikdeterministiska inslag. Teknologin framhålls som den ”største

dynamoen i vår historiske utvikling”, IT som en ”omformer fra industrisamfunnet til
informasjonssamfunnet [min kursivering]”.217

Historiska jämförelser med den industriella revolutionen vad det gäller den nya

informationsteknologins genombrott har vi sett prov på ett flertal tillfällen. Høyres

artikulering av Epokskiftestanken går dock tillbaks ända till medeltiden i den historiska
jämförelsen: ”Enkelte historikere går så langt som å hevde at oppfinnelsen av stigbøylen var

forutsetningen for føydalsamfunnet fordi den la grunnlag for ridderlaugene. Uten stigbøyle
kunne man ikke gå opp på en hest med full rustning. Dermed har man en viktig bit av hele

utvikling av vår verden. I løpet av de siste litt over hundre årene har bilen, telefonen og TV-en

vært viktige for å omdane vårt samfunn til det samfunnet vi kjenner idag. Det kan være en
utvikling man liker eller ikke liker, men jeg mener at den har bidradd til å demokratisere

verden, gjøre den mer åpen og ikke minst gjøre hverdagen enklere for mange mennesker.”

Den mest kända och omtalade av de ”enkelte historikere” som hävdat stigbygelns vikt i

utvecklingen av feodalsamhället – och förmodligen åtminstone en av de historiker som det här

                                                  
217 S. tid. 1995-96 s. 2968, 3758.
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implicit refereras till – är Lynn White jr. Hans omdiskuterade verk Medieval technology and

social change från 1962 har blivit något av en teknikdeterministisk klassiker. Tesen som drivs
i Medieval technology and social change kan, förenklat, sammanfattas med att i stort sett hela

dynamiken i feodalsamhället kan härledas ur en teknisk artefakt – stigbygeln.218

Motiveringen för den historiska utläggning som citerats ovan är att säga utvecklingen vi nu

sägs stå inför, ”IT-revolusjonen eller informasjonssamfunnet [min kursivering]” i grunden är
samma typ av teknikdriven utveckling vi stått inför förut och som exemplifierats med

stigbygeln och bilen, telefonen och TV:n. Konklusionen som görs är att ”Man bør derfor ikke

overdrive faresignalene ved informasjonsteknologi eller informasjonssamfunnet [min
kursivering]”.

Ställt mot det drivna resonemanget skall vi förstå idégrunden bakom denna konklusion på två
intimt relaterade sätt menar jag. Det ena är empiriskt och tar fasta på den

teknikdeterministiska aspekten – att fokusera på faror och risker inbyggda i en oundviklig
Utveckling är i grunden inte fruktbart då inget kan göras åt dessa faror och risker. Det andra

normativt – Utvecklingen är i grunden en god utveckling, parallellen till tidigare IKT – bilen,

telefonen och TV – och framhållandet av dess positiva inverkan på samhället söker
understryka detta.

Den empiriska och normativa aspekten på utvecklingen mot ”informationssamhället” kan

sammanfattas med “det kommer att bli som det bör bli”. Tekniken är både en oundviklig

historisk fakticitet och en välgörare för människosläktet. Den största skillnaden mellan den
historiska utvecklingen i den anförda exemplifieringen ovan och idag – mellan då och nu –

anges vara att utvecklingen nu går så mycket snabbare än tidigare.

Mot bakgrund av resonemanget ovan efterlyses en ökad betoning av positiva möjligheter och

positiva perspektiv kopplade till IT i norsk debatt. Det framhålls att det ”er litt norsk å være
redd for det ukjente” men att Norge likväl har kommit mycket långt vad det gäller exempelvis

Internetanvändning. En kontinuerlig debatt om IT sägs krävas men den får inte präglas av
”overdreven fremtidsfrykt, ei heller av troen at man kan regulere eller stoppe den

teknologiske utviklingen her i Norge”. Debatten bör istället fokusera på hur IT bäst kan

                                                  
218 Se vidare White 19962.
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utnyttjas ”og sikre at flest mulig tar del og følger utviklingen av informasjonssamfunnet [min

kursivering]”.219

Regeringen anklagas för att ha ett motsägelsefullt förhållningssätt till IT då den å ena sidan

erkänner dess ökande roll både i näringsliv och för oss alla som enskilda individer men å
andra sidan i praktiken lägger mest möda på att fundera över vilka regleringar den kan ta i

bruk: ”I stedet for å være opptatt av å stimulere til vidare utvikling og sikre at Norge og norsk
næringsliv er i forkant, så roper Regjeringen og Arbeiderpartiet sin vane tro på mer styrning.”

Det framhålls att IT inte är skapat av regleringar eller ”styrningsivrige” politiker utan tvärtom

har slagit igenom och utvecklats så fort just på grund av att politiker i liten utsträckning har
gripit in med regleringar. Slagorden är ”Politikken må tilpasses den nye virkeligheten, og ikke

omvent” [min kursivering].220

Det offentliga sägs ha stora uppgifter främst på området infrastruktur och att avveckla

regleringar, till exempel på telesidan, som ”utviklingen definitivt har løpt fra” samt vad det
gäller att säkra personvärnet. Det stora statliga ägandet i norskt näringsliv och den offentliga

sektorns dominerande roll i norsk ekonomi beskrivs som ”ikke det beste grunnlaget for

mangfold og fornyelse som IT er en bærer av”. Dessa förhållanden i kombination med Norges
ekonomiska styrka framställs som ett möjligt hot mot den “goda” Utvecklingen – styrka blir

till svaghet – den ekonomiska styrkan gör det möjligt att skjuta upp påkallade omställningar
och därmed konservera ett obsolet system som är dömt till undergång.221

Det obsoleta systemet framställs ytterst som den materiella manifestationen av traditionella
socialdemokratiska idéer om (statligt) ägande med tunga organisations- och beslutsstrukturer

– framtiden sägs kräva plattare organisationsstrukturer och snabbare beslutsprocesser.222

Kristelig Folkeparti – Tekniken för människan inte människan för tekniken

Kristelig Folkeparti konstaterar att många menar att vi nu har en situation som vi inte haft

sedan den industriella revolutionen med hänvisning till den nya informationsteknologins

genombrott. Själv förhåller man sig avvaktande till detta påstående: ”Det er mogleg det er
sant, men akkurat som den gang er det vel ikkje så rart at ein ikkje har alle problemstillingane

                                                  
219 S. tid. 1995-96 s. 2968.
220 S. tid. 1995-96 s. 3758.
221 S. tid. 1995-96 s. 3759.
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klare på førehand, og at ein treng tid for på ein måte finne vegen i dette nye

informasjonssamfunnet [min kursivering].” Någon exaltering för regeringens hittillsvarande
insatser uttrycks inte: ”Etter mi meining har og Regjeringa, gjennom bl.a. Statssekretærutvalet

for IT, famla ein god del. Det var ikkje oppsiktsvekkjande spennande resultat som kom ut av

det statssekretærutvalet.” Det syftas då i första hand på rapporten ”Den norske IT-veien: Bit
for bit”.223

Vissa förhållanden beträffande samhället och samhällsutvecklingen menar man sig dock ha

säker kunskap om. Dessa förhållanden är moment i artikuleringen av Epokskiftestanken.

Samhällsutvecklingen och samhällsekonomin sägs i framtiden i högre grad bli avhängig den
generella kunskapsnivån i samhället. Forskning och teknologisk förändring framhålls ha

direkt effekt på samhällsutveckling redan idag – något som kan och är i färd med att ändra

traditionella levnadssätt. Förändringen sägs ha politiska, ekonomiska, etiska, moraliska och
miljömässiga implikationer. Det heter vidare att informationsteknologin ändrar spelreglerna –

den nya teknologin bryter ner geografiska avstånd, ger nya kommunikationsformer och
möjligheter till kommunikation, skapar förutsättningar för en mer global ekonomi och

marknad.

Det framhålls att den digitala världen gör mängder av kunskap och information tillgänglig för

alla – och att det för Kristelig Folkeparti är en viktig punkt att informationen verkligen skall
vara tillgänglig för alla. Nätverket framhålls som framtidens viktigaste organisationsform och

grunden för den kunskapsbaserade ekonomin. Utbildning, vidareutbildning och livslångt

lärande anges bli centrala i den nära framtiden. Samhället säg bli mer rörligt och föränderligt
– i ett samhälle där kunskapen blir allt viktigare pågår också en stadig förändring då kunskap

ständigt utvecklas och ändras – tryggheten måste skapas genom förmåga att hantera
förändring.

Det efterlyses ett framlyftande av den mänskliga sidan ”i all fokuseringa på IT og teknologisk
utvikling”. Det framhålls att IT och teknologisk utveckling generellt är ett hjälpmedel att nå

mål och inte ett mål i sig självt. Människor måste styra denna utveckling, det demokratiska

                                                                                                                                                              
222 S. tid. 1995-96 s. 3764.
223 S. tid. 1995-96 s. 2968f.
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styrelseskicket skall säkra en sådan styrning – de etiska och humanistiska aspekterna får inte

glömmas heter det.

En huvuduppgift anges vara att tillse att den nya teknologin ”arbeider for mennesket ikkje i

mot”. Personvärn framstår som en viktig konkret fråga. Med hänvisning till att teknologin nu
har blivit en så dominerande faktor i samhällsutvecklingen sägs ansvaret för den inte kunna

delegeras till enbart experter. Som människor behöver vi ett referenssystem, ett ”fundament
av gode normer som vi kan prøve det nye mot”. En central fråga anges bli huruvida IT

kommer att göra samhället inkluderande eller exkluderande. Viss tillförsikt uttrycks dock då

”Ingen teknologi kan erstatte mennesket sin trong for samver med kvarandre”.224

I Kristelig Folkepartis artikulering av Epokskiftestanken lyfts således moraliska och etiska

aspekter fram – epokskiftet är inte bara ett tekniskt, ekonomiskt eller politiskt fenomen utan
också en moralisk angelägenhet. Vi kommer att bli varse att också systerpartiet i Sverige

(kd[s]) artikulerar Epokskiftestanken som en moralisk och etisk angelägenhet.

Venstre - Informationsrevolutionen

Venstres inlägg andas verkligen epokskifte och man trycker på förändringens djup och

snabbhet. En radikal Epokskiftestanke artikuleras: ”Vi lever i den raskeste og mest
omfattende revolusjon som menneskeheten kanskje noensinne har opplevd. Aldri før har

endringene i våre omgivelser, i levestandard, utdanningsfrekvens, utdanningsnivå og konsum

vært større og foregått på så kort tid…Det er dette som er informasjonsrevolusjonen…[min
kursivering]” ”Informasjonsrevolusjonen” definieras som de kombinerade verkningarna av

avancerad informationsteknologi och globalisering av handel och informationsflöde. Den sägs
karaktäriseras av tre förhållanden; den enorma ökningen i mängden information, den enorma

ökningen av tillgängligheten till information – allt fler människor får fysisk möjlighet att

inhämta information – samt den enorma ökningen i hastighet varmed information kan
kommuniceras. Utvecklingen förutspås bli än snabbare och än mer omfattande de närmaste

åren – bland förutspås det att gamla företag kommer att gå under men nya att uppstå.

Hur skall vi då förhålla oss till denna explosionsartade utveckling? I en metaforisk utläggning

tecknas en mellanposition i förhållande till en total resignation eller eufori inför

                                                  
224 S. tid. 1995-96 s. 3760f.
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Utvecklingens autonomi respektive en etatistisk totalstyrning av Utvecklingen: ”Selv om

teknologiutviklingen og globaliseringen i en viss sammenheng går sin egen vei, uavhengig av
politiske reguleringsførsøk, slik en flomdiger elv gjør det om våren, er det likvel mulig å

regulere noen av virkningene av flommen. Kommer elva uforberedt på oss, kan den gjøre stor

skade. Men har vi forberedt oss og tatt de nødvendige forholdsregler, kan vi minimalisere
skadene, eliminerere noen av dem og kanskje gjøre de veldige kreftene til vår førbundsfelle på

noen viktige områder. Målet må være å motvirke de dåelige sidene ved
informasjonssamfunnet og forsterke de gode, så som åpenhet i styrningsverket og deltakelse i

demokratiet. [min kursivering]” 225

Utvecklingen artikuleras således som både “god” och “ond”, kontrollerbar i vissa avseenden

men inte i andra. Jämför detta med Høyres resonemang där Utvecklingen artikuleras som

“god” och oundviklig, det vill säga inte kontrollerbar. Utifrån sistnämnda utvecklingssyn
begränsas det (politiska) handlingsutrymmet till att så att säga bädda för Utvecklingen medan

förstnämnda utvecklingssyn implicerar ett vidare (politiskt) handlingsutrymme då den medger
vissa möjligheter att gripa in i Utvecklingen själv: ”Vel er det slik at vi som politikere av og

til blir stående som tilskuere til samfunnsendringene og føler det er litt vi kan gjøre fra eller

til. Men framfør alt gir informasjonsteknologien oss nye verktøy til å forme samfunnet

med…[min kursivering].”

Balansgången fortsätter. Utvecklingen sägs medföra att samhället i ökande grad blir beroende

av förmågan till omställning. Politiken sägs i sammanhanget ha två huvuduppgifter. För det

första att bevara målsättningen att det skall existera ett  likvärdigt tjänsteutbud i hela landet,
för det andra att ge samhället bästa möjliga förutsättningar för omställning. En tendens som

framhålls som oroande är den att pojkar i betydligt högre grad än flickor intresserar sig för
och använder IT. Småföretagen framhålls som framtidens sysselsättare. Frågan om Norge

skall klara att utnyttja de möjligheter IT ger formuleras och besvaras med att det är avhängigt

vilka möjligheter politikerna ger IT-näringen. Den tekniska utvecklingen sägs allt oftare
utmana politiker både i termer av (positiva) möjligheter och (negativa) problem. Endast en

kontinuerlig och levande debatt om den tekniska utvecklingen sägs kunna hindra att
politikerna blir ”koblet av”.226
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Senterpartiet – Den problematiska tekniken

Senterpartiet fokuserar på tekniken, som framställs som problematisk, utan att resonemanget

explicit knyts till Epokskiftestanken. Tekniken står i centrum men resonemanget bärs inte upp
av Epokskiftestanken. Epokskiftestanken artikuleras inte. Betecknande för sistnämnda

förhållande är frånvaron av det nyepokala begreppet ”informationssamhälle” eller liknande.

Det framhålls att IT och användningen av IT alltför ensidigt har betraktats från en positiv

ståndpunkt som hjälpmedel i arbets- och samhällsliv trots att vi i praktiken vet lite huruvida
IT kan bidra till en mer demokratisk samhällsutveckling eller skapar ojämlikhet mellan de

som behärskar och de som inte behärskar tekniken. Det görs gällande att ”Vi er vitne til at

teknologien generelt i samfunnet gjer at stadig fleire misser arbeidet sitt, og att
tenesteproduksjonen ved bruk av ny teknologi får eit stadig mindre personleg og menneskeleg

preg”.

Perspektivet på teknik och teknisk utveckling som någonting som förintar arbeten och

dehumaniserar samhällsliv är alltså närvarande i Senterpartiets resonemang. På teknikens
pluskonto placeras att arbetet i och med teknikens effekter på produktionsprocessen blivit

mindre betungande för arbetstagaren. Ny teknik sägs dock ha utlöst förändringar och etablerat
nya strukturer inom produktion, tjänsteutbud, kommunikation och utbildning – förändringar

som ofta går på tvären i förhållande till politiska önskemål gällande bosättningsmönster, full

sysselsättning och maktspridning i näringsliv och samhälle.227

Den tekniska utvecklingens snabbhet betonas. Det framhålls att även om man inte kan
avskärma sig från ”teknologien som nå øverstrømmer oss” så kan man ”legge føringer for

hvorledes utviklingen skal skje”. De möjligheter till informationsspridning,

informationshantering och informationsproduktion tekniken ger anges inte vara bara positiva
”det er jo slik at man kan drunkne i informasjon” – om möjlighet att avskärma sig från

information eller på egen hand välja ut den information man vill ha saknas. Ambitionen är i

praktiken ingen mindre än kontroll och styrning: ”Senterpartiet mener at det er svært viktig at
man har en politisk kontroll og styrning med utviklingen og legger politiske føringer slik at det

                                                  
227 S. tid. 1995-96 s. 2967.
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ikke er den nye teknologien som blir ledende for hvordan samfunnet skal utvikle seg i

fremtiden [min kursivering].” 228

Placerar vi in resonemanget i tidigare analys av de utvecklingssyner som framkommer hos

Høyre och Venstre artikuleras den tekniska utvecklingen här snarast som “ond” men
kontrollerbar. Jämfört med resonemanget Høyre för där Utvecklingen artikuleras som “god”

och oundviklig, alltså okontrollerbar, och resonemanget Venstre för där Utvecklingen
artikuleras som både “god” och “ond”, kontrollerbar i vissa avseenden men inte i andra.

Sosialistisk Venstreparti – Revolutionen & demokratin

Sosialistisk Venstreparti deltog inte i samtliga debattsessioner beträffande IT-politiken 1995-

96. I de inlägg man gör kritiseras regeringen hårt och en accentuerad Epokskiftestanke
artikuleras. Om regeringens ”Den norske IT-veien: Bit for bit” heter det att den var en

besvikelse: ”Det er ufattelig at et norsk statssekretærutvalg presenterer og legger fram en
instilling om informasjonsteknologi uten å formulere en eneste klar tanke om hvordan den

teknologiske revolusjon påvirker samfunnet. De voldsomme utfordringer og endringer av hele

samfunnet som informasjonsteknologien bringer med seg, er i liten grad berørt i rapporten.
Slike problemstillinger er forhold rundt klasseskiller, demokrati, åpenhet og

maktkonsentrasjon, for å nevne noen [min kursivering].”

Det övergripande imperativet är av “mjukt” slag. Det görs gällande att den grundläggande

frågan som måste ställas gäller hur vi skall påverka och använda tekniken för att skapa en mer
demokratisk utveckling. Hur skall informationsteknologin användas för att nå samhällsmål

som en rättfärdig fördelning och maktspridning? Hur skall personvärnet säkras i
”informasjonssamfunnet” då vi lämnar elektroniska fingeravtryck efter oss? Kan vi säkra

öppenhet och insyn när elektronisk post ersätter vanliga brev? Dessa frågor anges som

centrala. En grundläggande förutsättning för att tekniken skall kunna påverkas och användas
för att skapa en mer demokratisk utveckling anges vara att befolkning och politiker inte ställs

”på sidelinjen i den voldsomme teknologiske endringen vi nå er inne i”, att teknologerna inte

styr tekniken utan ”folkeliggjør” den i största möjliga grad så att folket, Stortinget och
regeringen får insikt i de problem som reses.229

                                                  
228 S. tid. 1995-96 s. 3757f.
229 S. tid. 1995-96 s. 2966f.
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SVERIGE: IT-PROPOSITIONEN 1996

Den socialdemokratiska regeringens proposition ”Åtgärder för att bredda och utveckla

användningen av informationsteknik” (Prop. 1995/96:125) överlämnades till riksdagen den 7
mars 1996. Regeringen pekar i propositionen ut samhällets informationsförsörjning som en av

tre prioriterade statliga uppgifter, samtliga åsyftande ”att främja utvecklingen av

informations- och kunskapssamhället [min kursivering] i enlighet med målen för den
övergripande nationella IT-strategin”. Förutom samhällets informationsförsörjning lyfts

rättsordningen och utbildningen fram som prioriterade statliga uppgiftsområden.230

Den prioriterade statliga uppgiften beträffande samhällets informationsförsörjning gäller
bland annat utformandet av en ”infrastruktur som ger hög tillgänglighet till basinformation

och som är tillväxtbefrämjande”.231 Det är utifrån denna målformulering som

bredbandsfrågan senare kom att konstrueras. Det är också lätt att se att frågan om samhällets

informationsförsörjning; givet propositionens utgångspunkt, den att användningen av
informationsteknik bör breddas och utvecklas; är tämligen grundläggande. Att bredda och

utveckla användandet av informationsteknik232 förutsätter ju en elektronisk infrastruktur,

”elektroniska motorvägar”, som kan svara upp mot ett sådant mål. I anslutning till att

samhällets informationsförsörjning diskuteras i propositionen framhålls också säkerhet- och
sårbarhetsaspekter. Det framgår att regeringen har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp med

uppdrag att följa utvecklingen av hot och risker inom IT-området där även företrädare från

försvarsmakten skall ingå.233 Vidare framhålls det att det ligger i Sveriges intresse att de

internationella kommunikationerna och informationsutbytet världen över underlättas.

Utvecklingen på IT-området måste ske i harmoni med omvärlden och ett omfattande

samarbete med EU är nödvändigt.234

Den nationella IT-strategin formuleras som mål i punktform. Här framförs att målen för den

nationella IT-strategin skall vara:
                                                  
230 Prop. 1995/96:125 s. 17.
231 Prop. 1995/96:125 s. 39.
232 Informationsteknik används i propositionen som en samlingsbeteckning för ” olika tekniker som används för
att skapa, lagra, bearbeta, överföra och presentera ljud, text och bild. IT gör denna hantering möjlig oberoende av
mängden information och geografiska avstånd. Sammansmältningen av tele- data- och medieområdena har lett
till att begreppet IT numera omfattar all datorbaserad hantering av information”. [Prop. 1995/96:125 s. 7]
233 Prop. 1995/96:125 s. 51.



116

• att utnyttja IT:s möjligheter på ett aktivt sätt som bidrar till att skapa tillväxt och

sysselsättning och som stärker Sveriges konkurrenskraft,
• att värna allas lika möjligheter så att IT kan bli ett medel för ökad kunskap, demokrati

och rättvisa,

• att utnyttja såväl kvinnors som mäns erfarenheter och kompetens i IT-utvecklingen,
• att utnyttja IT för att utveckla välfärdssamhället och öka medborgarnas livskvalitet,

• att använda IT för att stödja grupper med särskilda behov,
• att skapa bred tillgång till information för ökad delaktighet och kunskapsutveckling,

• att bevara och utveckla det svenska språket och kulturen i en allt mer gränslös värld,

• att använda IT för att öka effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet och
förbättra servicen till medborgare och företag.235

Som synes adresserar dessa målformuleringar om än vaga så breda tillämpningsområden. IT
kopplas till flertalet aspekter på samhällsliv: ekonomi, kultur, medborgarskap, demokrati,

välfärd, jämställdhet etcetera. Det framhålls också i direkt anslutning till denna
målformulering att IT inte har något egenvärde utan måste relateras till grundläggande behov

hos individ och samhälle och att insatserna inom IT-området (vilket alltså tycks inbegripa hart

när alla aspekter på samhällsliv enlig propositionens tidigare formuleringar) därför måste ”bli
en del av en sammanhållen vision om vilken samhällsutveckling vi önskar och underordnas de

övergripande mål som i demokratisk ordning läggs fast för olika samhällsområden [min
kursivering]”.236 Låt mig närmare betrakta de mer visionära dragen i propositionen.

Upptakten är dramatisk: ”Det svenska samhället befinner sig i omvandling. Vi är på väg in i
informations- och kunskapssamhället [min kursivering].” 237 Dessa två påståenden är det

första som möter läsaren. Påståendena utgör första stycket i sammanfattningen vilken är
placerad först i propositionen och fyller därmed rollen som ett både inledande och

sammanfattande avstamp av övergripande karaktär. Någonting pågår, det svenska samhället

är statt i omvandling (första påståendet). Andra påståendet, vi är på väg in i informations- och
kunskapssamhället, tycks svara på frågan vad denna omvandling av samhället består i genom

att sammanfatta den under den nyepokala beteckningen informations- och kunskapssamhälle.

                                                                                                                                                              
234 Prop. 1995/96:125 s. 52f.
235 Prop. 1995/96:125 s. 13.
236 Prop. 1995/96:125 s. 14.
237 Prop. 1995/96:125 s. 4.
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Utifrån tidigare aviserade diskursteoretiska synpunkter betraktat fyller begreppet
”informations- och kunskapssamhälle” funktionen av en myt. Begreppet tjänar som en

symbolisk referens som gör anspråk på en giltig allmänförståelse av ”omvandling” genom att

referera till en helhet, begreppet sammanfattar. ”Informations- och kunskapssamhället”,
betraktad som myt i diskursteoretisk mening, utgör ett försök att artikulera Epokskiftestanken

riktat mot den aktuella diskursordningen, det vill säga den formella politiska diskursen i
Sverige. Det kommer strax att bli klart att denna artikulering av Epokskiftestanken inte förblir

oemotsagd. Först är det dock nödvändigt att närmare betrakta hur epokskiften artikuleras, vad

är ”informations- och kunskapssamhället” som ”Vi är på väg in i”?

Lite längre fram i propositionen görs det gällande att informations- och kunskapssamhället är

”en vidareutveckling av industrisamhället där information och kunskap blir en allt viktigare
resurs för att skapa nationellt välstånd”. I nästa mening följer ett normativt påstående av det

vidare slaget: ”Informations- och kunskapssamhället bör  bygga på utbredd och generell
användning av IT för produktion av varor och tjänster, för undervisning, utbildning och

forskning samt för berikande av arbets- och fritidsliv och därmed för utveckling av samhälle

och individ. [min kursivering]” 238

I propositionen tecknas inledningsvis en bild av det informations- och kunskapssamhälle vi
sägs vara på väg in i utifrån polerna hoppen – hoten. Det betonas att all förändring inrymmer

både möjligheter, hot och risker. Hoppen/utopia: fler arbetstillfällen, utvecklad välfärd, ökad

livskvalitet för den enskilda människan, stärkt demokrati, stärkt ställning för medborgaren.
Hoten/dystopia: färre arbetstillfällen, en oöverskådlig omvärld, ett växande och osorterat

informationsflöde som alienerar, nya klyftor mellan människor.239

Hos mig aktualiserar denna uppdelning och diskussion enligt linjerna hoppet – hotet

reflektioner beträffande paralleller till den spansk-amerikanske sociologen Manuel Castells
verk Nätverkssamhällets framväxt, speciellt vad det gäller de dystopiska aspekterna. Castells

talar bland annat om tendenser till växande social differentiering i termer av en polarisering
där motpolerna är interagerande och interagerade. Han ser också en tendens till alienation

                                                  
238 Prop. 1995/96:125 s. 7
239 Prop. 1995/96:125 s. 4.
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mellan olika sociala grupper och individer som ett resultat av en motsättning mellan funktion

och mening.240

Det framhålls att IT är omdanande, att spridningen av IT nu nått en sådan nivå att den kräver

strukturförändringar i samhället.241 Syftet med den övergripande IT-strategi som regeringen
presenterar i propositionen anges också vara ”att rikta nationens samlade kraft mot

informationssamhällets krav och behov [min kursivering]”.242 En spänning mellan en tänkt
mer eller mindre självgående dynamik å ena sidan och det politiska handlandets möjligheter

och gränser å den andra kan anas.

Det hänvisas också till historien. Det görs gällande att vår historia visar att en handfull

tekniker spelat en avgörande roll och medfört epokskiften och att det ser ut att bli så även

denna gång.243 Det tycks föreligga en spänning i artikuleringen av informations- och
kunskapssamhället som en ny epok å ena sidan och som en ”vidareutveckling av

industrisamhället” å den andra. Spänningen gäller epokskiftets dignitet – hur nytt är
”informations- och kunskapssamhället” egentligen? Den borgerliga kritiken aktualiserar en

sådan spänning/ambivalens och jag återkommer till frågan i den tematiska delen under

”Kampen om framtiden”.

Kommunikationsminister Ines Uusmanns inlägg i debatten med anledning av propositionen
förstärker intrycket av spänning och ambivalens i detta avseende. Kommunikationsministern

reflekterar över debatten – inte bara kammaren utan ”totalt i samhället” – och delar in

debattörerna i två huvudläger. För människorna i första lägret är ”detta[informationsteknik] en
exklusiv och spännande teknik där allt går väldigt fort och i en rasande fart. För att vi i

Sverige skall bli världsledande i fråga om informationstekniken, som man ibland kan läsa i
tidningsartiklar att vi skall bli, måste vi snabbt men också villkorslöst anpassa oss till alla de

nya krav tekniken ställer”. Människorna i det andra lägret ”ser IT som en ganska normal

teknikutveckling. Vi kommer att lära oss att hantera detta, precis som vi lärt oss att hantera
andra nyheter på teknikens område, tänker de”.244 Med min egen terminologi hör till första

lägret de som artikulerar en radikal Epokskiftestanke med starkt teknikdeterministiskt inslag –
                                                  
240 Se vidare Castells 1999 s. 375f angående interagerande och interagerade.
241 Prop. 1995/96:125 s. 8f.
242 Prop. 1995/96:125 s. 5.
243 Prop. 1995/96:125 s. 9.
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moderaterna ligger nära till hands om partietikett skall sättas medan de som artikulerar en mer

moderat – i meningen återhållsam! – Epokskiftestanke eller ingen Epokskiftestanke alls hör
hemma i det andra lägret. Miljöpartiet är ett lämpligt exempel om partietikett skall sättas.

Kommunikationsministern tycks dock inte vilja sälla sig till varken det första eller det andra
lägret och intar inte heller någon tredje position men hamnar efter tal om IT som ett ”redskap”

för att ”Sverige totalt sett skall vara ett bra land att leva i – kanske det bästa landet” och om
politikens ansvar för helheten till slut i en radikal Epokskiftestankes extrapolitiska imperativ

att ” hela samhällsekonomin och samhällsorganisationen behöver anpassas till det nya

kunskapssamhället”.245 Att både trycka på att informationstekniken blott är redskap eller
verktyg och bärare av ett radikalt epokskifte som kräver det ena och det andra är

problematiskt – för att inte säga direkt motsägelsefullt.

I propositionen betonas det vidare att utvecklingen mot ett samhälle som blir alltmer beroende

av tillgång till olika typer av information och förmåga till informationshantering och
kunskapsutveckling inte implicerar att industrin förlorar i betydelse.246

Däremot måste statens roll och uppgifter anpassas efter samhällsutvecklingen, heter det. Det

görs gällande att en sådan process redan inletts. Decentralisering av offentlig verksamhet och
diverse avregleringar lyfts fram som exempel på förändringar av statens roll som redan sett

dagens ljus och det vidhålls att den fortsatta utvecklingen måste bygga på ett decentraliserat
beslutsfattande där användare ges frihet att välja passande kommunikations- och

informationslösningar.

Staten skall dock ”lägga fast spelreglerna” för marknadens aktörer och det betonas att staten

förutom denna roll som regelfastställare också kan spela en viktig roll som medaktör och
katalysator. Parollen är att politiskt fastställda mål, ramar och riktlinjer för hur samhällets

informations- och kommunikationssystem i stort skall fungera skall vara utgångspunkten för

marknadens aktörer.247 Här berörs närmast det klassiska politiska problemet beträffande
förhållandet mellan stat och marknad. Det poängterades ju också i ”Teoretiska perspektiv”

under ”Begreppsmakt och politisk kommunikation” att de nyepokala begreppen är kopplade

                                                                                                                                                              
244 Prot. 1995/96:105 s. 69.
245 Prot. 1995/96:105 s. 69ff.
246 Prop. 1995/96:125 s. 8.
247 Prop. 1995/96:125 s. 16f.
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till och implicerar begrepp och politiska storheter som stat och marknad. Hur ska relationen

mellan stat och marknad se ut i ”informations- och kunskapssamhället”? Det kommer längre
fram att framgå att den borgerliga oppositionen, inte helt oväntat, har en lite annorlunda syn

på hur relationen mellan stat och marknad bör (snarare måste) se ut i ”informations- och

kunskapssamhället”.

De tre utpekade prioriterade statliga uppgiftsområdena rättsordningen, utbildningen och
samhällets informationsförsörjning tänks alltså tjäna som konkretiseringar av den

övergripande nationella IT-strategin. Här tänks det visionära konkretiseras.

Lagstiftning och utbildning måste enligt regeringen reformeras genomgripande ”för att

informations- och kunskapssamhället skall få en reell innebörd och nå ut till alla medborgare

[min kursivering]”.248 Rättsordningen i ett utvecklat informations- och kunskapssamhälle
måste kunna hantera tekniska förändringar och samtidigt tillvarata ”grundläggande

samhällsvärderingar”.249 De fem rättsområden som regeringen har för avsikt att prioritera
handlar om integritetsskydd, regelverk för elektronisk dokumenthantering i offentlig

förvaltning, upphovsrätt samt regleringar av distansarbete och telelagen. Målet att inom tre år

ha genomfört erforderliga ändringar inom dessa fem områden anges.250

Givetvis framhävs begreppet kunskapssamhälle med anledning av att utbildningsaspekten
behandlas: ”Kunskapssamhället har en innebörd som är långt vidare än vad som ryms i

utbildningsbegreppet. Det rör sig närmast om ett förhållningssätt till kunskaper och

kunskapsförvärv som måste  genomsyra hela samhället. [min kursivering]” 251 Det understryks
att utbildade och kunskapsbesittande medborgare inte bara gynnar samhällets ekonomiska

utveckling utan likväl den kulturella samt att vad som avses av regeringen är att bidra till ett
generellt kunskapslyft som inte innebär ökade kunskapsklyftor människor emellan.252 Ett

centralt mål som anges är att kunskaper om IT och dess användningsmöjligheter skall ha förts

in i utbildningsväsendets alla nivåer inom tre år.253 Uttrycket ”livslångt lärande” används
flitigt.

                                                  
248 Prop. 1995/96:125 s. 17.
249 Prop. 1995/96:125 s. 5.
250 Prop. 1995/96:125 s. 23ff.
251 Prop. 1995/96:125 s. 18.
252 Prop. 1995/96:125 s. 19.
253 Prop. 1995/96:125 s. 26.
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Vid sidan av de tre prioriterade statliga insatsområdena rättsordning, utbildning samt
samhällets informationsförsörjning diskuteras näringspolitiken, kulturpolitiken, den offentliga

förvaltningens IT-användning, hälso- och sjukvård, funktionshindrade och äldre,

miljöpolitiken, transportområdet, energiområdet och statistikförsörjning under rubriceringen
”övriga insatsområden”.254

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en typ av argumentation som relativt genomgående dyker

upp i propositionen ”Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av

informationsteknik”. Argumentationen går i korthet ut på att Sverige är ett ledande ”IT-land”
och att Sverige inte får tappa greppet och halka efter utan snarare sträva efter att vara bäst; att

vara tvåa räcker inte.255 Argumentationen i fråga tycks inte entydigt kunna reduceras till att

vara en rent ekonomisk argumentation, det vill säga “att vara bäst = att generera hög tillväxt”,
även om den kopplingen kan göras.

Jag vill inte mystifiera denna argumentation men vill hävda att den förtjänar att lyftas fram

och är intressant i föreliggande sammanhang. Inte minst då den tycks ha en axiomatisk eller

överideologisk karaktär; argumentationen i sig problematiseras aldrig, sakskäl för den
behöver inte anföras tycks det, däremot måste argumentationen bemötas. Argumentationen är

inte någonting yttre i förhållande till artikuleringen av Epokskiftestanken utan i allra högsta
grad en del av själva artikuleringen, ett moment i denna. Låt oss tillsvidare benämna denna

typ av argumentation “Sverige på första plats”. Som vi kommer att se längre fram så kommer

den här typen av argumentation att återkomma. En liknande argumentation förekommer i det
norska materialet, kärnfullt uttryckt i devisen ”Norge – en utkant i forkant”, som spikas fast

på den norska agendan i ”Den norske IT-veien: Bit for bit” för att sedan följa med hela
undersökningsperioden. Ett samlat grepp om denna typ av argumentation tas i den tematiska

delen under ”Nordiska modellen utmanad?”.

Kritik, motbilder och konsensus

I trafikutskottets betänkande med anledning av regeringens proposition ”Åtgärder för att

bredda och utveckla användningen av informationsteknik” samt de motioner som adresserar
denna proposition konstateras en betydande samsyn beträffande informationsteknikens

                                                  
254 Prop. 1995/96:125 s. 54ff.
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möjligheter att påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning. Utskottet framhåller

inledningsvis att man anser det av vikt att informationstekniken används i sådana former att
”samhällsutvecklingen främjas och att risker för regionala obalanser, försämrat

integritetsskydd, ökad sårbarhet och kunskapsmässiga skillnader mellan olika grupper i

samhället motverkas”.256

Utskottet anser vidare att regeringen, för att stärka den parlamentariska förankringen vad det
gäller informationsteknik som politisk fråga, årligen bör inkomma med en skrivelse till

riksdagen som redovisar utvecklingen på IT-området. Regeringens skrivelser 1997/98:19 och

1998/99:2 (mer om dessa längre fram) är resultatet av detta utskottsförslag vilket alltså antogs
av riksdagen. Utskottet tillstyrker vidare, inte helt oväntat, den i prop. 1995/96 presenterade

nationella IT-strategin samt avstyrker samtliga motionsyrkanden med anledning av samma

proposition med hänvisning till pågående berednings- och utvecklingsarbete. Det understryks
dock att syftet med ett stort antal motionsyrkanden torde komma att tillgodoses.257

Det bör noteras att trafikutskottet beredde samtliga övriga utskott möjlighet att yttra sig med

anledning av behandlandet av prop. 1995/96 och därtill väckta motioner. Detta har

förmodligen sin orsak i det att majoriteten av de olika utskottens beredningsområden, direkt
eller indirekt, berördes av propositionen. Samtliga utskott förutom jordbruksutskottet,

socialförsäkringsutskottet, skatteutskottet och arbetsmarknadsutskottet avgav också
yttranden.258 Det understryks av trafikutskottet att informationsteknikens utveckling och

användning under benämningar som datapolitik och ADB-politik har behandlats av regering

och riksdag alltsedan 1960-talet. Behandlingen då, till skillnad från nu, har oftast gällt
avgränsade frågor inom särskilda politikområden eller samhällssektorer. I nuläget påverkar

informationstekniken hela samhällsutvecklingen menar man.259

I trafikutskottets betänkande lyfts den både i propositionen och av försvarsutskottet

aktualiserade frågan beträffande informationsteknikens betydelse för samhällets säkerhet och
sårbarhet fram. Det framhålls bland annat att risken att obehöriga utnyttjar svagheter i teknik

                                                                                                                                                              
255 För exempel på denna typ av argumentation i Prop. 1995/96:125 se s. 4, 10, 15, 54, 82.
256 Trafikutskottets betänkande 1995/96: TU19 s. 1.
257 Trafikutskottets betänkande 1995/96: TU19 s. 1f.
258 Trafikutskottets betänkande 1995/96: TU19 s. 2.
259 Trafikutskottets betänkande 1995/96: TU19 s. 7f.
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och system måste beaktas.260 Perspektivet på informations- och kunskapssamhället som ett

”risksamhälle” är tydligt närvarande.

Moderaterna – Ny modernisering

I moderaternas motion med anledning av regeringens proposition framförs påståendet att

regeringens nationella IT-strategi är alltför håglös. Det hänvisas till den förra (borgerliga)

regeringens ambition, den att ”Sverige senast år 2010 skall tillhöra den globala utvecklingens
absoluta spjutspetsar när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin”, och

man menar att regeringens proposition är otillräcklig i förhållande till det målet. Denna
målsättning och ambition har avskrivits av den nya regeringen heter det.261 Det heter vidare att

”all idé- och tankeverksamhet på detta område [IT-området] avstannat i regeringen. Det är

allvarligt eftersom den tekniska utvecklingen under de gångna två åren gått fortare än

någonsin tidigare [min kursivering]”. En rapport från Sveriges Tekniska Attachéer citeras:

”Om Sverige skall ligga i täten år 2000, måste vårt land öka tempot.” I anslutning till detta
citat ställs den retoriska frågan om inte ”regeringens saktfärdighet redan förspillt

möjligheterna för vårt land att nå en position bland världens främsta IT-nationer”.262

I debatten gör moderaternas representant gällande att informationstekniken ”medför en

revolution fullt i klass med den industriella revolutionen”.263 Analogin mellan
informationstekniken och industriella revolutionen utvecklas i polemik med en av

socialdemokraternas representanter som enligt den moderata representanten underbetonar

informationsteknikens roll: ”Informationstekniken är inte bara rälsen järnvägen byggdes av.
Den är även ångmaskinen loket drevs med, ångmaskinen man använde i de industriella

processerna, ångkvarnarna och mycket annat som skapade en enorm utveckling…Vi står litet
grand inför ett nytt sådant hopp i teknikutvecklingen genom informationstekniken. [min

kursivering]”

Utvecklingen då var inte bara enorm utan också “god”: ”Det var en utveckling som inte bara

berikade dem som hade det bra, utan framför allt fick det stora flertalet en betydande höjning

av levnadsstandarden genom industrialismens genombrott…” Analogin ger att också denna
gång är det en “god” utveckling vi står inför. Socialdemokraterna beskylls av den moderata

                                                  
260 Trafikutskottets betänkande 1995/96: TU 19 s. 14 & 31ff.
261 Mot. 1995/96:T51 s. 2.
262 Mot. 1995/96:T51 s. 3.
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representanten för att vara rädda för tekniken – något som mot bakgrund av den moderata

artikuleringen av Utvecklingen som “god” inte bara ter sig irrationellt utan också direkt farligt
ty ”Det finns alltid vinnare och förlorare, och förlorarna är nästan alltid de som kommer på

efterkälken. Vinnarna är de som ligger i framkanten”.264 Tekniken är Utvecklingens motor och

tekniken är “god” alltså är Utvecklingen “god”. Denna utvecklingsoptimism med ett starkt
inslag av teknikdeterminism känns igen från tiden före de nationella IT-planerna (se ovan).

Den diskuterade omvandling av samhället där informationsteknologin tilldelats huvudroll

framstår i den moderata motionen som än mer fundamental, dramatisk och radikal än vad

fallet är i regeringens proposition. En radikalare Epokskiftestanke artikuleras. Denna
artikulation utmanar den socialdemokratiska dito. Då utmaningen gäller diskursens

nodalpunkt (Epokskiftestanken) är ansatsen inte mindre än att säga vad debatten egentligen

handlar om. Eller, betraktat ur moderaternas position som oppositionsparti, vad den bör

handla om.

Det betonas att det rör sig om en förändring av de grundläggande villkoren beträffande såväl

ekonomin som människors sociala relationer. Arbetsmarknaden får en ny karaktär heter det

och det framhålls att många jämför IT:s genombrott med den industriella revolutionen.
Författaren och filosofen Lars Gustafsson citeras: ”För oss ännu inte riktigt fattbara tekniska

framsteg, t.ex. på sådana områden som artificiell intelligens och elektronisk kommunikation,
genteknik och energiteknik, kommer att förändra arbete och liv i den industriella världen lika

radikalt som en gång ångan och elektriciteten.”

Udden är förstås riktad mot den socialdemokratiska regeringen. Regeringens syn på sakernas

tillstånd framställs som alltför begränsad och bunden, tyngd och förblindad av tröga och
hindrande traditioner som hör det svunna industrisamhället till.265

Sveriges förhållningssätt till informationstekniken måste ses i ett bredare perspektiv än vad
regeringen gör. Det heter också att den utmaning vårt land står inför  i grunden inte är teknisk.

Ett helt samhällssystem måste istället utvecklas för att kunna möta krav som är helt
annorlunda än de som gällde i det gamla industrisamhället. Med all tydlighet målas således

                                                                                                                                                              
263 Prot. 1995/96:105 s. 49.
264 Prot. 1995/96:105 s. 66f.
265 Mot. 1995/96:T51 s. 3ff.
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bilden av vad som förefaller vara ett ”postindustriellt” samhälle upp i den moderata motionen.

Fyra faktorer lyfts fram som centrala. 1) Omsättningshastigheten ökar, inte minst i ekonomin.
Detta innebär att förutsebarheten minskar och behovet av flexibla strukturer tilltar. 2)

Individualiseringen förstärks. Detta kopplas till att möjligheterna att skräddarsy produkter och

tjänster ökar på bekostnad av standardiserad löpandebandproduktion. 3) Kunskaper blir
alltmer betydelsefulla. Både vad det gäller nationens konkurrenskraft och den enskildes

sociala rörlighet. 4) Arbetslivet förändras i riktning bort från det beständiga arbetet i riktning
mot mer rörliga anställningar, tidsmässigt och geografiskt, och med starkare inslag av

egenanställning och egenföretagande än vad som är fallet i dag.266

Utifrån 1-4 ovan – moment i den artikulering av Epokskiftestanken som görs i motionen –

artikuleras ett övergripande imperativ; förnyelse. De strukturer som så länge har präglat vårt

samhälle måste förnyas. Det framhålls att länder som inte anpassas till de mer lättrörliga
villkor som nu allt tydligare framträder kommer inte heller att lyckas med avseende på

ambitionen att bli världsledande IT-länder. En ny tid kräver nya friska tag: ”En IT-strategi
värd namnet måste ta utgångspunkt i vetskapen om de fundamentala förändringar som bl.a.

teknologin aktualiserar. De konkreta IT-frågorna måste fogas in i en moderniseringsstrategi

för hela det svenska samhället [min kursivering].” 267

Det är intressant att notera att i den vision av den nya epoken som artikuleras i den moderata
motionen är framhållandet om att det handlar om någonting mer än teknik tydligare än i den

socialdemokratiska propositionen. Detta är en konsekvens av den i förhållande till den i den

socialdemokratiska proposition som adresseras moderata radikaliseringen av
Epokskiftestanken. På basis av denna radikalisering diskrediteras den socialdemokratiska

artikuleringen av epokskiftet som alltför snävt orienterat mot tekniken i sig. Den radikalare
Epokskiftestanke som artikuleras i den moderata motionen låter sig på intet sätt hanteras av

teknikpolitik allena. Samhället snarare än tekniken adresseras. Tekniken spelar i den moderata

argumentationen rollen som det som aktualiserar brister i ett förlegat system som inte längre
kan svara upp mot den nya tidens krav. Det räcker därför inte med ”Åtgärder för att bredda

och utveckla användningen av informationsteknik” (namnet på regeringens proposition
1995/96:125). Det är det svenska samhällets ekonomiska och sociala strukturer som ytterst

                                                  
266 Mot. 1995/96:T51 s. 4.
267 Mot. 1995/96:T51 s. 5.
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måste reformeras, därav efterlysandet av en moderniseringsstrategi för hela det svenska

samhället. Här är det tydligt att tekniken används som politisk resurs – i moderaternas
artikulering av Epokskiftestanken legitimerar epokskiftet ett systemskifte.

Denna moderniseringsstrategi antyds också i motionen. Som sedvanligt inbegriper den en rad
skattesänkningar. Dessutom måste statens roll reformeras. Vi har sett att även

socialdemokraterna tillstår att statens roll och uppgifter måste förändras i takt med
samhällsutvecklingen. Socialdemokraterna utesluter dock inte att staten kan, och man får

förmoda ibland bör, spela rollen som medaktör på marknaden även i informations- och

kunskapssamhället.268 I den moderata motionen framhålls det att regeringens proposition
uttrycker en talande ambivalens. Det heter att regeringen åtminstone delvis har insett att staten

inte klarar av att detaljstyra IT-utvecklingen men likväl önskar ge staten en för Sverige

traditionell styrande roll.

Enligt den moderata motionen går utvecklingen i den nya epoken (i den moderata motionen
används inte ”informationssamhälle”, ”kunskapssamhälle” eller någon liknande nyepokal

beteckning) alltför fort och i alltför individualiserade banor för att den ”allestädes närvarande,

ombesörjande och reglerande staten skall kunna fungera på ett för medborgarna gagneligt och
utvecklande sätt.” Det är i företagen den avgörande informationstekniska utvecklingen sker,

staten bör snarare än att själv agera medaktör på marknaden underlätta och stimulera
företagandet i Sverige.269

Kristdemokraterna – Regeringen lever i dåtid

I kristdemokraternas motion med anledning av regeringens IT-proposition av år 1996
artikuleras en motbild liknande den moderata. Det heter bland annat att regeringen lever i

”dåtid” och att omvärlden, till skillnad från regeringen inte står still. I motionen används

begreppet ”IT-samhället” som nyepokal beteckning. Det görs gällande att ”IT-samhället”,
med dess enorma informationsflöde, vidare aktualiserar behovet av normer och värderingar.

Detta för att förse den enskilda individen med en ”inre kompass” med vilken han eller hon

kan värdera informationen. Den judisk-kristna etiken lyfts fram i sammanhanget. IT handlar
för (då) kds inte bara om kronor och ören utan också om andra och ”högre mål”.270 I debatten

                                                  
268 Prop. 1995/96:125 s. 16.
269 Mot. 1995/96:T51 s. 5ff.
270 Mot. 1995/96:T52 s. 24ff.
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heter det att ”När vi talar om IT får vi inte försvinna in i teknikens dimma, utan människan

och hennes behov måste hela tiden sättas i centrum”.271 Argumentationen har tydliga
paralleller med norska Kristelig Folkepartis argumentation samma år (se ovan).

Epokskiftestanken artikuleras som en moralisk och etisk angelägenhet. Bestämmandet av

epokskiftet som en moralisk och etisk angelägenhet görs mer specifikt utifrån en judisk-
kristen horisont eller diskurs.

Intressant att notera är att normer och värderingar i hög grad tilldelas den roll som kunskap

har i folkpartiets artikulering av Epokskiftestanken. Medan folkpartiet här anknyter till en

borgerlig intellektualistisk bildningstradition med rötter i upplysningstiden anknyter
kristdemokraterna snarare till det sena 1900-talets remoralisering av politiken. Svenska

kristdemokraternas spektakulära framgångar under 1990-talet – i valet 1998 kom

kristdemokraterna att bli mer än dubbelt så stora som folkpartiet (42 mandat jämfört med 17)
– framstår lätt som svårgripbara om de inte betraktas mot bakgrund av det Francis Sejersted

har betecknat som ”värdedebattens återkomst”.272 Den socialdemokratiska hegemonins fall
innebar att saklighetsdiskursens samhällsvetenskapliga övernorm luckrades upp. Moral och

etik blev åter gångbart gods i politiska program och i politiska debatter. Alf Svensson, som

kom att leda svenska kristdemokraterna i drygt trettio år (1973-2004), kunde surfa på
saklighetsdiskursens fall och ”nymoralismens” uppgång. Det som startat som en tämligen

disparat och marginaliserad politisk rörelse med abortmotstånd som en av huvudfrågorna
tycktes i och med 1990-talets politiska framgångar på allvar ha tagit plats i riksdagen som ett

bredare värdekonservativt folkparti. För en tid kunde Alf Svensson framstå som den som axlat

”etikens” och ”moralens” åter ärofulla mantel. Symptomatiskt är dock att ”etik” blir ett
honnörsord också i andra partidiskurser – den kristdemokratiska profileringen på just ”etik”

består dock.

Tekniken och Utvecklingen framstår i huvudsak som “goda” krafter, dock inte lika entydigt

som fallet är i den moderata artikuleringen av Epokskiftestanken: ”Informationstekniken har
                                                  
271 Prot. 1995/96:105 s. 62.
272 Se vidare Sejersted 2005 s. 476ff m.fl. s. Kristdemokraterna fick genom ett valsamarbete med centerpartiet ett
mandat i riksdagsvalet 1985. Det skulle dröja till valet 1991 innan partiet av egen maskin tog sig in i riksdagen
men då gjorde man det med råge och fick 26 mandat (drygt 7%, nästan dubbelt så mycket som det
riksdagsspärren [4%] kräver). Norge har, i jämförelse med Sverige, ett etablerat kristdemokratiskt folkparti med
en betydligt längre historia. Kristelig Folkeparti grundades redan 1933 – svenska kristen demokratisk samling
grundades först 1964. Också norska KrF gick starkt framåt i slutet av 1990-talet. I valet 1997 nästan fördubblade
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kommit för att stanna. Den förändrar alla våra liv i många avseenden – i de flesta till det

bättre. Tekniken medför dock risker och fallgropar som bör uppmärksammas.” Till
kategorierna ”risker” och ”fallgropar” hör att den tekniska utvecklingen, som går med

”svindlande hastighet”, kör om vissa människor som inte behärskar tekniken vilka då

”isoleras från viktiga delar av samhällslivet”.273

Staten skall enligt kds motion inte ställa upp konkreta mål för hur informationstekniken och
dess användningar skall utvecklas de närmaste decennierna: ”Vi vet för lite om den

teknikutveckling, vi vet för lite om människors egna mål och ambitioner och vi vet framför

allt att staten inte bör styra i detalj.” 274 Statens roll i IT-samhället måste vara klart avgränsad
heter det och det framhålls att regeringen i propositionen visar på en ”oroande klåfingrighet”,

en tendens att lägga sig i på alla möjliga områden.275 Staten bör lyfta fram exempel på

användning av IT snarare än bedriva regelrätt näringsverksamhet som ”medaktör”.

Dessutom framhålls det att utbildning av vuxna människor inte kan komma som påbud
uppifrån som replik på regeringens föreslagna utbildningsåtgärder för diverse grupper i

samhället. Vill man som enskild individ lära sig mer om IT kan man välja mellan ett otal

kurser anordnade av företag, studieförbund, olika skolor mm.276 Staten bör vidare bedriva en
generellt sund näringspolitik snarare än att ha en speciell näringspolitik för IT.277

Enligt kds motion implicerar IT-samhället slutet för ”de stora monolitiska organisationerna”.

Dessa bryts sönder eller konkurreras ut av grupper av småföretag i samverkan. Denna

utvecklingstendens sägs gälla inte bara företag och näringsliv utan beskrivs som en omdaning
från storskaligt till småskaligt vilken förändrar förutsättningarna för många av de fundament

den svenska välfärdsstaten vilar på. Udden är förstås riktad mot regeringen. Regeringen lever
i dåtid, de monolitiska organisationernas tid, och uppmanas avslutningsvis att flytta fokus från

dåtid till framtid. Kritiken här söker göra gällande att regeringen inte bara ligger ett utan

snarare två steg efter enligt linjen dåtid – nutid – framtid.278

                                                                                                                                                              
partiets parlamentariska representation i förhållande till valet 1993 (97: 25 mandat, 93: 13 mandat).
Uppenbarligen var jordmånen god för både svenska och norska kristdemokrater vid millenniets slut.
273 Prot. 1995/96:105 s. 62f.
274 Mot. 1995/96:T52 s. 27.
275 Mot. 1995/96:T52 s. 29.
276 Mot. 1995/96:T52 s. 31.
277 Mot. 1995/96:T52 s.34.
278 Mot. 1995/96:T52 s. 37f.
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Folkpartiet – Medborgaren i centrum

Folkpartiets motion och debattinlägg med anledning av regeringens proposition förstärker

intrycket att de borgerliga partierna artikulerar en i förhållande till socialdemokraterna
radikalare Epokskiftestanke. En motbild som trycker på det nya i det nya, en motbild som

söker exploatera den ambivalens med avseende på epokskiftets dignitet och karaktär

(postindustriellt informationssamhälle eller en ”vidareutveckling av industrisamhället”?) som
finns i 1996 års IT-proposition. Begreppet ”IT-samhälle” används i motionen liksom i kds

motion.279 Dessutom används begreppet ”kunskapssamhälle” i avslutningen samt under
debatten.280

I motionen målas visionen om ett ”IT-samhälle för alla” upp vilket är intressant med tanke på
att regeringens IT proposition år 2000 kom att heta ”Ett informationssamhälle för alla”.281

Motionen inleds med konstaterandet att frågan inte längre är om IT-samhället kommer eller ej
– vi lever redan mitt i det och den snabba utvecklingen påverkar alla delar av samhället.

Regeringen stryks lite medhårs då det framhålls att det i dess proposition finns ”många bra

ställningstaganden”. Kritiken låter dock inte vänta på sig.

Det görs gällande att det i regeringens proposition saknas en vision och en vilja till offensiva
satsningar på en del områden. Anledningen till denna brist sägs vara regeringens ”oförmåga

att inse utvecklingens betydelse”. Regeringen klandras för sitt språkbruk, ”att satsa på

användningen av IT” vill de folkpartistiska motionärerna ändra till ”att satsa på utveckling av
IT-tillämpningar” med hänvisning till att IT handlar om pågående processer och inte kort och

gott om att ta i bruk färdiga system och produkter.282

Utgångspunkten måste vara den enskilda individen heter det. Det framhålls också att

informationstekniken aldrig får bli ett elitens maktmedel: ”Det får inte bli ett elektronikens
klassamhälle med starka och svaga, med egen eller ingen e-mail-adress.” 283 Utvecklingen är

inte entydigt “god” utan medför risker. Ett demokratiskt hot där medborgare utan datorer är

utestängda från sin demokratiska rätt att påverka konceptualiseras. Det understryks att ”För
liberaler har demokratin en prislapp som är värd att betala”. Det demokratiska hotet har också

                                                  
279 Mot. 1995/96:T58 s. 22.
280 Mot. 1995/96:T58 s. 30, Prot. 1995:96:105 s. 56.
281 Mot. 1995/96:T58 s. 22ff.
282 Mot. 1995/96:T58 s. 20.
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en mer subtil sida där kunskap är botemedlet. Det heter att den ökade tillgången till

information ökar behovet av kunskap då vi annars lätt blir offer för olika slag av
manipulation: ”Kunskapen är alltså om möjligt ännu viktigare nu än tidigare, eftersom

behovet av att kunna sovra och ifrågasätta är mycket större än någonsin tidigare.”284

Att regeringen i propositionen placerat näringslivet under övriga insatsområden ses vidare inte

med blida ögon: ”Enligt Folkpartiet liberalerna är det ett centralt mål att den snabba
utvecklingen på IT-området får genomslag i näringslivet. Allt annat innebär en

felprioritering.” Gällande näringslivet heter det vidare under rubriken ”Sverige skall leda

utvecklingen, inte följa den” att ”vi är på väg att lämna industrialismens tid bakom oss och

med den de gamla värderingarna. Vid varje samhällsomvälvning dyker det upp personer som

har begåvats med en förmåga att läsa av samhällsutveckling. För hundra år sedan var det de

tidiga industrialisterna, idag är det IT-företagarna [min kursivering]”.285 I debatten framhålls
att i de nätverksbaserade företagen ersätts gamla hierarkiska och formella strukturer av

människor som väljer att jobba med projekt i löst sammansatta och flexibla nätverk.286

IT lyfts vidare fram som det redskap som kan göra den folkpartistiska visionen om den aktiva

medborgaren till verklighet.287 Avslutningsvis slås ett slag för jämställdheten. Det betonas att
informationstekniken skulle kunna vara en ”jämställdhetens murbräcka” men att tekniken

hittills har haft motsatt verkan. I det folkpartistiska IT-samhället för alla är kvinnor med och
utvecklar normer för teknikens utformning; jämställdhet är en kvalitetsfaktor inom alla

områden, inte minst inom IT heter det.288

Centerpartiet – Nätverk och decentralisering

Centerns motion och debattinlägg trycker också de på den grundläggande förändringen som

IT sägs medföra: ”informationstekniken förändrar människors och nationers villkor i grunden.

Avståndens betydelse minskar. Nationsgränser suddas ut och ekonomin internationaliseras
ytterligare. Den grundläggande förändringen av kommunikationsmönstret kommer radikalt att

påverka samhällsstrukturen. [min kursivering]” Epitetet ”revolution” används. I så motto

                                                                                                                                                              
283 Mot. 1995/96:T58 s. 21.
284 Prot. 1995/96:105 s. 55 & 79.
285 Mot. 1995/96:T58 s. 26.
286 Prot. 1995/96:105 s. 55.
287 Mot. 1995/96:T58 s. 21.
288 Mot. 1995/96:T58 s. 30.
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stämmer centerpartiet in den borgerliga artikuleringen av en radikalare Epokskiftestanke med

udden riktad mot socialdemokratin. Särskilt betonas en gammal hjärtefråga för centern som i
Epokskiftestankens ljus fått ny skjuts– decentralisering. Det framhålls att utvecklingen

kommer att gå från centralt styrda hierarkier till decentraliserade nätverk, att företag och

organisationer kommer att bli mindre men samtidigt fler och att den nya tidens arbetsform är
nätverkets.289

Nätverksformen sägs också verka för gräsrotsdemokrati då den öppnar möjligheter att bryta

gamla maktstrukturer. Det framhålls att det är nödvändigt med politisk beredskap för att möta

utvecklingen. Begreppet ”IT-samhälle” används. Utvecklingen på IT-området omtalas som en
”revolution” och det varnas för att den snabba utvecklingen medför en risk att samhällets

anpassning inte hinner med. Utvecklingen får inte bara rulla på och marknaden får inte ensam

diktera riktlinjerna. Nödvändigheten av att underordna tekniken politiska mål och riktlinjer
understryks. IT skall vara ett verktyg för tillväxt, demokrati och decentralisering.290

Den teknik- och utvecklingssyn som genomsyrar centerpartiets argumentation är inte lika

entydigt positiv som exempelvis moderaternas. Tekniken är mer problematisk. Det varnas för

klyftor som den nya tekniken kan skapa och ”risksamhället” är en implicit närvarande hotbild
i understrykandet av säkerhets- och sårbarhetsfrågornas centrala vikt.291 Då tekniken och den

Utveckling som tekniken är överordnad motor i inte är oproblematisk, inte givet god, krävs en
aktiv politik. Utvecklingen måste styras i rätt riktning – politik är ingenting externt i

förhållande till en god Utveckling. Politik skall här förstås som någonting mer än att lägga till

rätta för Utvecklingen genom exempelvis avregleringar. Vi kommer längre fram se att
centerpartiets i denna mening politiska aktivism får ett tydligt avtryck i den statliga aktivism

som karaktäriserar partiets ståndpunkt i bredbandsfrågan.

I motionen kritiseras regeringens proposition. Det efterlyses ett förtydligande av de där

angivna målen samt mer konkreta förslag hur tillväxt och tillgänglighet skall främjas.
Angående tillgängligheten framförs förslaget att riksdagen bör fatta beslut om att

grundläggande IT-tjänster, till exempel nätanslutning, skall vara tillgängliga för människor
och företag i hela landet till samma pris på ett liknande sätt som det i slutet av 1800-talet

                                                  
289 Mot. 1995/96:T57 s. 10, Prot. 1995/96:105 s. 52.
290 Mot. 1995/96:T57 s. 11f.
291 Prot. 1995/96:105 s. 52f, 68, 76.
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beslutades att kostnaden för att skicka ett brev med posten skulle vara densamma över hela

landet.292

Vänsterpartiet och miljöpartiet – Epokskiftet ifrågasatt

I vänsterpartiets motion artikuleras en lite annorlunda och mörkare motbild, en motbild som

lägger större tyngd på möjliga problem med IT än vad som är fallet i övriga riksdagspartiers

motioner och regeringens proposition. Det framhålls inledningsvis att man i stora delar
instämmer med regeringspropositionen. Man vill dock ”peka på en del av de problem och

möjligheter som den nya tekniken innebär”. Regeringens nationella IT-strategi
problematiseras i punktform:

• IT kan skapa än större klyftor mellan rika och fattiga länder,

• IT kan öka, men även minska, klyftorna mellan olika regioner i Sverige,
• IT kan öka, men även minska, klyftorna mellan hög- och lågutbildade.293

Angående klyftor mellan rika och fattiga länder framhålls det att medan OECD-länderna har

17,4% av befolkningen så har de 92,9% av IT-marknaden.294

I motionen framförs också en kritik av det sätt på vilket miljöområdet behandlas i
propositionen. Det pläderas för att miljöområdet och miljöproblematiken borde lyftas fram

som ett av målen med IT-strategin snarare än att behandlas under ”övriga insatsområden”
samt att tekniken borde användas i syfte att åstadkomma en arbetstidsförkortning.295

I vänsterpartiets motion står inte IT självklart för ett historiskt epokskifte. Ett avsnitt ur
regeringens proposition där det görs gällande att IT, liksom tidigare genombrottstekniker i

historien, ser ut att medföra ett epokskifte citeras och det framhålls att IT och den nya
tekniken kan ha denna strukturomvandlande kraft – det är dock ingen självklarhet.

Motionärerna trycker på att IT är ett kommunikationsmedel, ett verktyg som kan användas på

olika sätt.296 Kontentan blir den att informationstekniken i sig inte nödvändigtvis implicerar
något epokskifte och om den skulle göra det så är det inte nödvändigtvis till någonting bättre.

                                                  
292 Mot. 1995/96:T57 s. 12ff.
293 Mot. 1995/96:T56 s. 1.
294 Mot. 1995/96:T56 s. 1f. Siffrorna anges vara hämtade från OECD:s vetenskapsavdelning.
295 Mot. 1995/96:T56 s. 4.
296 Mot. 1995/96:T56 s. 1ff.
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Diskursteoretiskt betraktat är detta intressant. Nodalpunkten, Epokskiftestanken, ifrågasätts.

Ifrågasättandet kan betraktas som dubbelt. Dels deskriptivt (“Är det rimligt att tala om ett
epokskifte?”) och dels normativt (“Givet att ett epokskifte är fallet är detta verkligen

någonting bra?”). I perspektivet på Epokskiftestanken som en tankefigur enligt Asplund (se

”Vilket epokskifte? - Epokskiftestanken” ovan) betonades Epokskiftestankens tydliga relation
till framstegstanken, tydlig i det att Epokskiftestanken oftast artikuleras som ett bättre och

högre historiskt tillstånd (“Det blir bättre och bättre”). I praktiken är det, bland annat därför,
väldigt svårt att hålla isär och skilja på deskriptiva och normativa inslag i artikuleringar av

Epokskiftestanken.

Sistnämnda förhållande blir tydligt i debatten där en av vänsterpartiets två debattörer, för

övrigt huvudmotionären i vänsterpartiets motion (Mot. 1995/96:T56 är inte en partimotion),

förhåller sig till begreppet ”revolution”. Debattören ifråga tillstår att epitetet ”revolution” har
vissa poänger i sammanhanget: ”Jag tror nämligen det handlar litet grand om det. Vi har

snuddat litet vid att detta är en väldig kraft vi har fått i vår hand och som kan förändra hela
samhället.”297 Debattören menar dock att moderaternas och centerpartiets företrädare som

omtalat informationsteknikens utveckling som en ”revolution” ”har glömt bort ett steg”. Det

steget gäller människan, inte bara den enskilda individen utan hela samhället.298 Det blir
tydligt att ”revolution” som det används av nämnda representant för vänsterpartiet inte

uttömmande kan förstås som en verklighetsbeskrivning med endast deskriptivt innehåll. Det
är inte ”revolution” om det inte blir “bättre” – ”revolution” har ett normativt innehåll som

utvecklas i samband med att det som moderaternas och centerpartiets företrädare ”glömt bort”

diskuteras.

Lika tydligt blir det att varken tekniken eller Utvecklingen automatiskt är “god”. Risken för
olika typer av ökade klyftor som framhålls i motionen berördes ovan. I debatten varnas det

även för avtagande mellanmänskliga kontakter: ”Risken är att vi blir lika platta människor

som den skärm som vi kommunicerar genom. Av den anledningen är det viktigt att vi
använder oss av tekniken på ett sådan sätt att vi kan styra den genom politiska beslut.”299

                                                  
297 Prot. 1995/96:105 s. 56.
298 Prot. 1995/96:105 s. 57.
299 Prot. 1995/96:105 s. 84.
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Statens roll lyfts fram. Det görs gällande att eftersom IT visserligen är etablerad men ännu

inte är, och kanske aldrig blir, var man och kvinnas egendom så är statens förhållningssätt
avgörande för utvecklingen. Att staten skall ha en aktiv roll legitimeras med historiska

argument. Det framhålls att statens roll historiskt sett har varit avgörande för uppbyggnaden

av infrastrukturen i Sverige. Telegrafledningar och järnvägar lyfts fram som exempel på
verksamheter som stat och kommun har ansvarat för och som har knutit ihop Sverige. Det

pläderas för att staten också denna gång bör ha ansvaret för att etablera den nya tekniken i
hela Sverige och för alla svenskar liksom det ”en gång i tiden var politiska beslut om en

allmän folkskola som gjorde att Gutenbergs uppfinning av boktryckarkonsten efter 400 år

äntligen blev tillgänglig för hela folket.” 300

Även i miljöpartiets motion och debattinlägg förefaller Epokskiftestanken relativt nedtonad.

Påståendet att ”IT-samhället är och förblir en avspegling av det verkliga samhället och att
försöka idealisera IT-samhället är i längden ofruktbart” [min kursivering], serverat

inledningsvis i motionen, ger vid handen att IT inte har någon självklar epokomdanande roll. I
debatten heter det att den ”politiska debatten tyvärr präglats av alltför många ord som

'spjutspets' och 'IT-elit'. Dessa ord avslöjar i stor utsträckning oförlösta pojkdrömmar och

tvivelaktiga politiska ställningstaganden”. I miljöpartiets motion, liksom i vänsterpartiets,
varnas det för att tekniken, i sig neutral, står till förfogande också för destruktiva krafter. Den

uppmärksammade spridningen av barnpornografi på Internet lyfts fram som ett exempel.301

Ytterligare en parallell till vänsterpartiets motion är pläderingen för att området ”miljö och

IT” borde ha gjorts till ett delmål för den nationella IT-strategin istället för att förpassas till
”övriga insatsområden”.302 Av de här behandlade motionerna är för övrigt miljöpartiets den

kortaste.

                                                  
300 Mot. 1995/96:T56 s. 2f.
301 Mot. 1995/96:T59 s. 32, Prot. 1995/96:105 s. 59.
302 Mot. 1995/96:T59 s. 32f.
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SAMMANFATTNING 1994-96

Både svenska Vingar åt människans förmåga och norska Den norske IT-veien: Bit for bit

uppvisar de drag som i bakgrunden till detta kapitel lyftes fram som typiska för 1990-talets
IT-planer. En radikal Epokskiftestanke artikuleras – ny IKT står i båda dokumenten för ett

historiskt epokskifte i full paritet med den industriella revolutionen med avseende på dignitet.

En utpräglat teknikpositiv hållning är moment i båda dessa radikalare artikuleringar av
Epokskiftestanken. Allra tydligast är den teknikpositiva hållningen i det svenska dokumentet

där tekniken tilldelas en närmast mytisk kraft. Tekniken framställs i hög grad som

oproblematisk, som en positiv kraft och möjligheter till gagn för samhällsutvecklingen. Vissa
negativa risker med tekniken framhålls dock (hotbilder diskuteras samlat i ”Hotbilder” i den

tematiska delen).

I den positiva teknikförståelse som genomsyrar både den svenska och den norska planen

ligger vidare framställandet av ny IKT som ett universalverktyg. Det finns få, om några,
aspekter på samhälle och samhällsliv som den nya tekniken inte förutspås förändra och

påverka – oftast till det bättre. Ny IKT framställs som en kraft och ett verktyg i både den
”hårda” och ”mjuka” upplysningens tjänst. Den nya tekniken får exempelvis borga för både

vitaliserat ekonomiskt liv och fördjupad demokrati.303 Epokskiftestankens nära relation till

framstegstanken, som diskuterades ovan i ”Vilket epokskifte? – Epokskiftestanken”, blir
tydlig i de artikulationer av Epokskiftestanken som görs i Vingar åt människans förmåga

respektive Den norske IT-veien: Bit for bit.

Vid sidan av de talrika likheterna mellan den svenska och norska IT-planen noterades det att

“mjuka” frågor som demokrati- och kulturfrågor betonas starkare i den norska planen än i den
svenska där frågor om ekonomi och näringsliv dominerar. I så motto påminner den svenska

IT-planen mer om ”Bangemannrapporten”, där Epokskiftestanken artikuleras som ett i första
hand ekonomiskt fenomen, än vad den norska gör. I linje med detta är att vikten av ett starkt

och brett engagemang också från det offentligas sida understryks i den norska IT-planen men

inte i samma grad i den svenska och än mindre i ”Bangemannrapporten”. Det poängterades att
“mjuka” frågor självfallet också diskuteras i den svenska IT-planen och “hårda” i den norska.

                                                  
303 Jag har i ett annat sammanhang lyft fram tanken om det dubbla framstegets framträdande roll (“hård” och
“mjuk” utveckling, materiella och socialt framsteg) som ett av IT-samhällets karaktäristika. Se Johansson 2003 s.
81ff.



136

Det handlar således om en tyngdpunktskillnad – någonting mer än en nyansskillnad men

mindre än en väsenskillnad. Denna skillnad i tyngdpunkt med avseende på “hårda” respektive
“mjuka” frågor är intressant – inte minst mot bakgrund av att 1990-talets IT-planer i de flesta

avseenden var väldigt lika varandra.

Här vill jag lyfta fram tre möjliga orsaker till nämnda tyngdpunktskillnad. Notera att dessa

möjliga orsaker inte utesluter varandra. Notera vidare att det är just möjliga orsaker –
hypoteser som syftar att sätta skillnaden i skilda men icke uteslutande sammanhang.

• Skilda moderniseringstraditioner. I ”Syfte, material & avgränsningar”, under ”Vitsen

med en norsk-svensk komparation” i del I, framhölls det att moderniseringsprocessen
historiskt sett haft olika tyngdpunkter i Norge respektive Sverige. I Norge kom

politiken, medborgarskapet och demokratin tidigt i centrum medan Sverige låg före

Norge vad det gäller ekonomisk, industriell och teknisk modernisering. Uttryckt med
Liedmans terminologi var den ”hårda” upplysningen i hög grad (i högre grad än i

Norge) motor i den svenska moderniseringen medan den ”mjuka” upplysningen i hög
grad (i högre grad än i Sverige) var motor i den norska. Skillnaden i tyngdpunkt som

påvisats i IT-planerna med avseende på “hårda” respektive “mjuka” frågor – “hårda”

respektive “mjuka” imperativ – korresponderar med skillnaden i tyngdpunkt med
avseende på moderniseringsprocessen. Epokskiftestankens “moderna halt” underströks

i den teoretiska diskussionen i del I. Givet Epokskiftestankens “moderna halt” är det
inte förvånande om artikulationerna av den influeras av de historiskt skilda

moderniseringstraditionerna. Förståelsen av vad det var att vara modern då influerar

förståelsen av vad det är att vara modern nu. Förståelsen av hur steget in i en ny epok
togs sist – steget in i det moderna industrisamhället – påverkar förståelsen av hur

steget skall tas från det moderna industrisamhället till nästa epok –
”informationssamhället” eller ”kunskapssamhället”.

• Generellt fokusskifte från “hårdare” till “mjukare” frågor i den europeiska debatten
om ”informationssamhället”. Debatten om och policymakeriet kring

”informationssamhället” inom EU under 1990-talet kan indelas i två faser. Första
fasen, där “hårda” frågor är i fokus, kan sägas kulminera i ”Bangemannrapporten”

1994. Vi har sett att i denna rapport är marknadsfrågor i förgrunden.

Epokskiftestanken artikuleras som ett i första hand ekonomiskt fenomen, Epokskiftet
äger så att säga rum på marknaden. Sociala perspektiv på ”revolutionen” behandlas i
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betydligt mindre utsträckning. 1995 tillsattes emellertid en High Level Expert Group

(HLEG) och ett Information Society Forum (ISF) i syfte att ”analysera de sociala
aspekterna på informationssamhället”. Detta markerar inledningen på en andra fas i

debatten om ”informationssamhället” på EU-nivå, en fas där “mjukare” frågor

fokuseras.304 Placerar vi in Vingar åt människans förmåga (som presenterades 1994)
och Den norske IT-veien: Bit for bit (som presenterades 1996, ett och ett halvt år

senare) i detta sammanhang står det klart att den svenska rapporten kom före
fokusskiftet på EU nivå och den norska efter. I ”Teoretiska perspektiv” under

”Diskursteori” betonades att diskurser inte är slutna enheter, speciellt inte de offentliga

diskurser som undersöks i denna avhandling. Det är uppenbart att norska politiker tog
intryck av HLEG. Vi såg exempelvis att kommittén som behandlade förslaget om

inrättandet av en norsk IT-kommission citerade uttalanden från HLEG-representanter

och använde dessa i den egna teknikkritiska argumentationen. Lika uppenbart är det
att ”Bangemannrapporten” influerat svenska politiker och Vingar åt människans

förmåga. Intressant är vidare att jämföra titeln på slutrapporten från HLEG – Building

the European Information Society for us all (1997) – med titeln på den

socialdemokratiska IT-propositionen år 2000 – ”Ett informationssamhälle för alla”.

Det finns således anledning att relatera tyngdpunktskillnaden med avseende på
“hårda” respektive “mjuka” frågor i den norska respektive svenska IT-planen till den

övernationella politiska diskursen på EU-nivå och den fokusförskjutning som ägde
rum i denna diskurs.

• Skillnad i politisk färg. Den svenska IT-planen är en produkt av en borgerlig regering
med moderaternas Carl Bildt som statsminister. IT-kommissionen, som svarade för

sammanställandet av den svenska IT-planen, leddes av statministern själv och Carl
Bildt torde i kraft ordförandeskapet i IT-kommissionen och en markerad profilering i

IT-frågor personligen ha präglat dokumentet i hög grad. Den norska IT-planen är en

produkt av Arbeiderpartiet, av Gro Harlem Brundtlands regering. Traditionellt har
högerpartier profilerat sig som näringslivets partier i högre grad än socialdemokratiska

partier vilka traditionellt profilerat sig som den fackligt organiserade arbetarklassens

                                                  
304 Henten & Kristensen 2000 s. 82ff.
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och arbetarrörelsens företrädare.305 Detta kan vara en orsak till att “hårda” frågor är

mer framträdande än “mjuka” i den svenska IT-planen än vad fallet är i den norska.

I den svenska diskursordningen är de politiska blocken väldigt tydliga. De borgerliga

partierna (moderaterna, folkpartiet, kds och centerpartiet) har det gemensamt att de artikulerar
en i förhållande till den socialdemokratiska regeringen radikalare Epokskiftestanke. Dessa

artikulationer är i hög grad riktade mot och utmanar regeringens artikulation av
Epokskiftestanken. Att det pågår en diskursiv kamp mellan två politiska block är uppenbart.

Detta är intressant mot bakgrund av att blockpolitikens död och den politiska vänster-

högerskalans upplösning ofta är moment i artikulationer av Epokskiftestanken på andra arenor
än den formella politikens.

Den norska diskursordningen uppvisar en mer öppen terräng. Høyre artikulerar en radikalare
Epokskiftestanke som har mycket gemensamt med hur svenska moderaterna artikulerade

Epokskiftestanken under samma period. Också Venstre artikulerar en radikal
Epokskiftestanke som dock inte inbegriper de tongivande dragen av teknik- och

utvecklingsdeterminism som återfinns i Høyres och svenska moderaternas respektive

artikulationer. Kristelig Folkeparti artikulerar till skillnad från sina svenska partibröder (och
systrar) en försiktigare, mer moderat Epokskiftestanke. Liksom sina svenska partibröder

artikulerar Kristelig Folkeparti dock Epokskiftestanken som en etisk och moralisk

angelägenhet. Senterpartiet skiljer sig från sina svenska partibröder i samma avseende som

Kristelig Folkeparti.

                                                  
305 Jfr exv. Lindblad. 1984 s. 78ff.
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NORGE: IT-POLITISK REDEGJØRELSE 1997

Den 28 januari 1997 presenterade planleggningsminister Bendik Rugaas regeringens första

IT-politiska redogörelse enligt den ordning som fastställts av Stortinget föregående år. Det var
fortfarande Arbeiderpartiet som innehade regeringsmakten. Thorbjørn Jagland hade dock

avlöst Gro Harlem Brundtland på statsministerposten. En mer moderat Epokskiftestanke

artikuleras i 1997 års IT-politiska redogörelse, mer moderat i jämförelse med Den norske IT-

veien: Bit for bit där ”revolusjon” var ett centralt moment. Här heter det att ”Noen mener at

informasjonsteknologien er en drivkraft som vil kunne endre vår hverdag og vårt samfunn like

gjennomgripende som den industrielle revolusjon. Revolusjon eller ikke. Vi står midt oppe i
en utvikling som lar oss bearbeide, lagre og transportere store mengder av informasjon til

svært lave og stadig fallende kostnader. Konsekvensene møter vi daglig, for eksempel i form
av billig forbrukerelektronikk, strekkoder i butikken, endringer i bank- og

postkontorstrukturen og stadig nye informasjonstilbud på nettet” [min kursivering].306

Användandet av epitetet ”revolusjon” och likställandet av genomslaget av ny IKT med den

industriella revolutionen, som i ”Bangemannrapporten” och Den norske IT-veien: Bit for bit,

är inte längre självklarheter – inte längre moment i artikuleringen av Epokskiftestanken.

Revolutionen och likställandet anförs indirekt snarare än direkt som utgångspunkt för texten

själv som fallet var 1996. Att ny IKT medför en historisk utveckling och förändring av rang
påstås dock.

Uttryck för denna mer moderata reartikulering av Epokskiftestanken framkommer också i

diskussionen om utbildning under rubriken ”Et lærende folk”: ”Vi trenger uten tvil større kraft

og tempo i IT-utviklingen i utdanningssektoren, men det må være en balansert utvikling. Vi
må innse at ting tar tid, og det er nødvendig med ydmykhet i forhold til utviklingen og ha

realistiske forventninger til hva IT kan gjøre for undervisning og utdanning. Vi vet at IT-

utviklingen går fort. Men vi vet også at utviklingen ofte går i andre retninger enn vi først hade

tenkt oss, og vi vet at forventninger og håp om resultater ikke alltid innfris. Dette vil ikke

minst gjelde IT i utdanningen. [min kursivering]” 307 Utvecklingens allians med Framsteget
ifrågasätts.

                                                  
306 IT-politisk redegjørelse 1997 s. 2, http://www.stortinget.no/stid/1996/s970128-01.html (02-09-15).
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Utvecklingen framställs alltså inte som nödvändigtvis “god”. Tekniken sägs öppna ett hav av

möjligheter, både positiva och negativa, och ”uten nødvendig organisatorisk og kulturell

tilpasning får vi ikke de resultater vi ønsker oss [min kursivering]”.308 En viktig uppgift för

regeringen anges vara att ”føre en politikk som forhindrer en negativ utvikling, og som stiller

krav til hvordan teknologien tas i bruk”.309 Utvecklingen framstår således som både “god”
och “ond” samt kontrollerbar åtminstone i vissa avseenden.

Den mer nyanserande och problematiserande reartikuleringen av Epokskiftestanken kan, mot

bakgrund av den kritik av Den norske IT-veien: Bit for bit fick gällande just bristande

problematisering, diskursteoretiskt ses som ett uttryck för hur det diskursiva fältet fungerar
just som ett konstitutivt yttre. Problematiseringen av Epokskiftestanken skall nämligen också

ses mot bakgrund av en då nyligen utförd opinionsundersökning som åberopas i

redogörelsen.310 Opinionsundersökningen har den tämligen 80-talsklingande titeln
Datasamfunnet och syftade till att ”avdekke nordmenns instilling til et mer datapreget

samfunn, de konsekvenser det kan føre til, og hvordan man ser på myndighetenes rolle og
muligheter i dette samfunnet”. Ett av denna opinionsundersöknings mer iögonfallande

resultat, som också anförs i den IT-politiska redogörelsen, är att för det stora flertalet är

”datasamfunnet” ett kyligare och tuffare samhälle där vi visar mindre omsorg för varandra.

Kommentaren till detta resultat är att ”bruken av teknologien ikke må ta overhånd –
menneskelig nærhet og samvær vil alltid ha en egenverdi som teknologien aldri kan erstatte.

Vi må ha klart for oss at det er menneskene som skaper maskinene og innholdet i dem, og

ikke omvendt”. Det enligt opinionsundersökningen kyligare och tuffare ”datasamfunnet” med
mindre mänsklig omsorg och social kontakt bemöts med en diametralt motsatt bild av

samhället med ökad mänsklig omsorg och social kontakt – maskiner framhålls vara nyttiga
verktyg som förenklar vardags- och arbetsliv och ger oss mer, inte mindre, tid för sociala

aktiviteter.311

                                                                                                                                                              
307 IT-politisk redegjørelse 1997 s. 5.
308 IT-politisk redegjørelse 1997 s. 2.
309 IT-politisk redegjørelse 1997 s. 3.
310 Datasamfunnet, En holdningsundersøkelse gjennomført av Scan-Fact på oppdrag fra
Samferdseldepartementet, Samferdseldepartementet, 1997.
311 IT-politisk redegjørelse 1997 s. 7f.
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Problematiseringen av Epokskiftestanken till trots så avslutas 1997 års IT-politiska

redogörelse i utopins och framstegstankens tecken: ”Den virtuelle virkeligheten viser oss
verden i en ny dimensjon. Og vi aner rekkevidden av Jostein Gaarders utsagn: ’Når verden

finnes til, er grensene for det usannsynlige allerede overskredet’. Aldri har vi hatt så mange

muligheter til å gjøre ting som tidligere var umulig, ikke minst når det gjelder å forbedre
menneskelig livskvalitet. Problemet er ikke at maskiner tilpasset våre allehånde behov lærer å

tenke som mennesker, men at vi glemmer å gjøre det. Dette er kanskje den største
utfordringen i alle de valg som må gjøres på veien mot det gode samfunn.” 312 Det är också

strategiskt riktigt att avsluta ett dylikt dokument på ett sådant sätt – det positivt visionära ger

regeringen politiskt initiativ.

Målsättningen för ”IT-veien videre” är att IT skall bli en ”bærebjelke i 'Det norske hus', et

bærende element som samtidigt binder de ulike rommene sammen og lar oss kommunisere,
informere og hjelper oss med å utvikle kunnskap og innsikt”. Metaforiken utvecklas: ”I

mange moderne hus har arkitekten valgt å la bærebjelken være synlig i interiøret. Kanskje bør
vi gjøre det samme i ’Det norske hus’? Ikke fordi IT er viktig i seg selv, men for å

avmystifiere og menneskeliggjøre IT og bruken av IT i det 'Norske hus' – slik at vi ikke blir

fremmede i eget hus. La meg også minne om at 'Det norske hus' har en plass i 'den globale

landsby' [min kursivering].” 313 ”Det norske hus” kan närmast jämföras med det svenska

uttrycket ”folkhem”. Anledningen att uttrycket ”folkhem” inte kan användas på samma sätt i
Norge som i Sverige – det vill säga som ett uttryck för nationell enhet eller gemenskap - är att

ordet ”hem” är olika i bokmål och nynorsk (”hjem” resp. ”heim”).

De sakområden som pekats ut som prioriterade i Den norske IT-veien: Bit for bit kvarstår.

Begreppet ”informasjonssamfunn” används fortsatt som nyepokal beteckning. En överordnad
målsättning anges vara både av “hård” och “mjuk” art, dels att infria målen om tillväxt och

samtidigt förhindra att denna tillväxt sker till priset av nya sociala skiljelinjer i samhället.

Norge skall ligga i framkant av utvecklingen. Goda materiella och immateriella
förutsättningar för en sådan position framhålls – de högsta IT- och teleinvesteringarna i

världen, en hög utbildningsnivå och ”at vi er et oversiktlig og velorganisert land”.314
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Den nya IT-näringen förutspås komma att stå för en större andel av BNP än oljesektorn i

framtiden. Näringslivet skall själv svara för ett effektivt användande av IT – statens uppgift
anges vara att tillse rambetingelser som ger stabila investeringsvillkor men också att mer

direkt stimulera den ekonomiska utvecklingen genom exempelvis stöd till forskning och

utveckling.315 En styrka relevant i sammanhanget anges vara ”den skandinaviske modellen for
systemutvikling” – ett etablerat samarbete för parterna på arbetsmarknaden och i arbetslivet

som slår vakt om användarinflytande och ger förmågan att möta användarnas behov med
tekniskt sunda och avancerade lösningar.316

Faran beträffande nya sociala skiljelinjer konceptualiseras i första hand som
kunskapsbaserade klyftor mellan de som kan och de som inte kan hantera teknologin – en vid

det här laget bekant hotbild. I att kunna hantera teknologin läggs också förmågan att

strukturera och välja ut information som kan omsättas till kunskap, en förmåga som sägs bli
allt viktigare. Det framhålls att vi måste undvika att mer information betyder att vi blir mindre

informerade – farhågor i stil med att man kan “drunkna i information”, påtalat av Senterpartiet
i stortingsdebatten föregående år, anas i bakgrunden. En könsmässig ojämlikhet fruktas –

pojkar som kan och flickor som inte kan.

Motmedlet mot en dylik utveckling anges ligga i satsningar på utbildningen och på tillgången

till informationsteknik. Uttrycket ”livslang læring” används.317 ”Risksamhället” är en fortsatt
närvarande framtidsbild, både vad det gäller individ och samhälle i stort. På individnivå

framstår personvärn och tillit till tekniken som viktiga problem, på samhällsnivå fortsatt den

ökade allmänna sårbarheten hos ett samhälle som på ett grundläggande sätt är beroende av
komplexa tekniska system.318

Utvecklingens internationella och globala karaktär framhålls och det är inte helt klart

huruvida någon distinktion mellan ”internationell” och ”global” görs. ”Globalt” tycks stå för

”internationellt” i stor skala – det vill säga något som involverar nationer över hela världen –
snarare än att ha en egen distinkt betydelse. Behovet av aktivt samarbete med andra länder
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understryks med förbehållet att ”vi må forme vår egen IT-vei basert på norske verdier og

norsk fortrinn”.319

Den nya tekniken sägs bära på en dubbelhet vad det gäller centralisering kontra

decentralisering. Å ena sidan kan den verka centraliserande då stora informationsmängder och
arbetsuppgifter kan hanteras på ett och samma ställe. Å den andra decentraliserande då

geografiska avstånd får mindre betydelse. Att ta vara på teknikens decentraliserande potential
framhålls som viktigt, både med avseende på det offentliga och det privata.

Brønnøysundregistrene och Nasjonalbibiliotekavdelningen i Rana nämns som exempel på

landsomfattande offentliga dataregister och gemensamma tjänster som kunnat lokaliseras till
glesbygd tack vare den nya tekniken.

Perspektivet på teknik som någonting som förintar arbeten, som vi sett prov på i Senterpartiets
inlägg i stortingsdebatten 1996, bemöts med argumentet att tekniken skapar en tillväxt och

nya jobb som mer än väl kompenserar för de gamla arbeten som blir överflödiga. Mer
kunskap beträffande IT-utvecklingens konsekvenser för målsättningen gällande hållbar

utveckling efterlyses – kommer informationssamhället att vara ett grönt samhälle? Inte bara

naturvetenskaplig och teknisk kunskap efterlyses – också samhälls- och kulturvetenskaplig
kunskap om hur IT påverkar vardagsliv, arbetsliv och social stratifiering anges vara

önskvärd.320

Kritik, motbilder och konsensus

Stortingsdebatten i anslutning till 1997 års IT-politiske redegjørelse var livlig och inkluderade
samtliga stortingspartier. Debatten samkördes med en utmanande interpellation från

Sosialistisk Venstreparti – mer om den under ”Sosialistisk Venstreparti – den problematiska
revolutionen” nedan.

Høyre – Orwellskt övervakningssamhälle eller flexibelt kunskapssamhälle?

Ett genomgående drag i Høyres kritik av regeringens IT-politiske redegjørelse 1997 är

anförandet av bristen på konkretion. Inledningsvis hänvisas det till Brigitte Bardot(!):
”Brigitte Bardot uttalte en gang at det mest usympatiske ved datamaskiner er at de bare kan si
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ja eller nei – ikke kanskje. Bardot ville derfor kanskje vært fornøyd med

planleggningsministerens redegjørelse. Den var nemli en studie i luftige uttalelser.” 321

Längre fram i debatten heter det att ”Redegjørelsen som ble holdt av statsråden, og for så vidt

også inlegget i dag, bærer preg av veldig mange visjoner, og debatten så langt, med noen få
unntak, er – i hvert fall så langt jeg har klart å følge med – er også preget av veldig mange

luftige tanker og få konkrete tiltak” 322, ”Regjeringens IT-redegjørelse er en lang presentasjon
av visjoner og luftige tanker, men lite konkret fokus på handling” 323, ”Det er en ordrik debatt

vi har idag, med mange luftige svev og med få konkrete nedslag. Jeg savner i statsråd Rugaas’

redegjørelse konkrete forslag til tiltak for hvordan Norge skal utnytte informasjonssamfunnet

[min kursivering]” 324 och ”Det mangler ikke på store ord i Regjeringens uttalelser om Norge

som en spyddspiss i utvikling og anvendelse av informasjonsteknologi. Men hittills har

utviklingen skjedd mer på tross av enn på grunn av Regjeringens politikk” 325 samt ”Høyre
ønsker handling, ikke mer retorikk. Det er nå det gjelder, snart er det for sent”.326

Frågan om personvärn är en av de konkreta frågor som betraktas som central och som både

under- och felbehandlad i regeringens IT-politiske redegjørelse.327 I ett historiskt perspektiv är

Høyres val att göra frågan om personvärn till huvudnummer i sin kritik av 1997 års IT-
politiske redegjørelse intressant. Här är nämligen Høyre historiskt betraktat i sitt esse. Medan

svensk höger på ett tidigts stadium i hög grad kom att representera näringslivets män (och
senare kvinnor) bibehöll norska Høyre sin särskilda profil som förvaltare av en rättsstatlig

tradition med rötter i ämbetsmannaregimen.328 Det är också i det närmaste svårt att i mitt

material hitta exempel på moderat kritik av en sittande socialdemokratisk regering som inte

gäller samhällets ekonomiska sfär, medan vi ska ha klart för oss att när Høyre – som fallet är

här – opererar i den juridisk-legala sfären historiskt sett är på ”hemmaplan”.

Diskussionen beträffande personvärn visar på en problematisering av tekniken, eller rättare

sagt av möjliga konsekvenser av tekniken. Vi har sett att Høyre föregående år pläderade för en
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ökad betoning av teknikens positiva sidor i en offentlig debatt man menade överdrev faror

knutna till ny IKT. Bakgrunden till detta pläderande var en artikulering av Epokskiftestanken
där Utvecklingen artikulerades som i grunden “god” och ej kontrollerbar.

I förhållande till tidigare betonande av positiva möjligheter den nya tekniken tänks bära på
markerar diskussionen om personvärn en nyansering och problematisering. Det heter att ”Med

Høyres utgangspunkt er det viktig nettopp å ha en kritisk holdning til den delen av
informasjonsteknologien som, om den blir misbrukt, åpner for overvåkning av

enkeltmennesker, innsamling av informasjon og sammenkobling av informasjon som på ulike

måter kan krenke enkeltmenneskers integritet og frihet [min kursivering]”.329

Betecknande här är användandet av ordet missbruk. Det pekar i riktning mot en syn på

tekniken där det så att säga inte är tekniken i sig det är någonting fel på utan i så fall brukarna
som missbrukar tekniken. Utifrån en sådan tekniksyn tänks inte bruk av tekniken kunna leda

till personvärnsrelaterade problem (vilket det har visat sig att det i vissa fall gör) – sådana
problem är resultatet av missbruk av tekniken – tekniksynen är fortfarande markerat positiv

men tekniken är inte entydigt “god” utan snarare “neutral”. En mörk motbild av ett Orwellskt

övervakningssamhälle tecknas, ett obehagligt scenario framställt som konsekvensen av ett
underlåtande att ta personvärnet på allvar och instifta lagar och regler som förhindrar

missbruk av den nya tekniken.330

Ytterligare evidens för en från Høyres sida i förhållande till föregående års stortingsdebatt

mer nyanserad och problematiserande hållning till tekniken som likväl håller fast vid en i
grunden positiv tekniksyn finns: ”Teknologi skaper problemer, men de kan løses ved en

dialog mellom beslutningstakere og brukere. Vi vet det vil skje store endringer i måten vi
organiserer oss på – både politisk og faglig. Men vi vil også få muligheter til å styre vårt liv

fra en en mus, tastatur og en skjerm hjemme i stua – og dermed mulighet for å miste den

menneskelige kontakt. Men jeg velger å si med Mark Twain: De fleste av mine bekymringer

ble det aldri noe av. [min kursivering]” 331 Först framställs tekniken som problematisk och

problem med den pålyses. I nästa andetag avfärdas dock den problematiska sidan av tekniken
minst sagt lättsamt. Denna tillförsikt kan förstås mot bakgrund av föregående års artikulering
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av Epokskiftestanken där tekniken inte bara klassificeras som i grunden “god” utan också som

den helt överordnade faktorn med avseende på historisk utveckling. I denna starkt
teknikdeterministiskt anstrukna artikulering av Epokskiftestanken ligger det nära till hands att

sätta likhetstecken mellan teknisk utveckling och historisk utveckling.

Utvecklingssynens andra moment, synen på Utvecklingen som oundviklig/okontrollerbar är

också den fortsatt närvarande: ”Informasjonssamfunnet er her enten vi liker det eller ikke, og
det må mötes med konkrete tiltak, ikke luftig språkbruk.” 332 Konklusionen blir således att den

övergripande utvecklingssynen från föregående år fortsatt färgar Høyres argumentation.

Problematiseringen av tekniken sker inom snarare än utanför ramarna för den artikulering av
Epokskiftestanken som gjordes i föregående års stortingsdebatten och skall inte betraktas som

en revidering av denna i grunden. Värt att notera är dock att tekniksynen nyanserats och

tekniken framträder mindre entydigt som “god” än föregående år.

En spänning liknande den i ”Bangemannrapporten”, mellan ”informationssamhället” som å
ena sidan någonting oundvikligt och å andra sidan som någonting skapat föreligger dock. Det

sägs nämligen inte bara om ”informasjonssamfunnet” att det är här vare sig vi vill det eller

inte utan också att ”Å bygge informasjonssamfunnet krever en nasjonal strategi båret frem i
en bevisst satsning i næringslivet, i undervisningssektoren og i forsknings miljøene”.333

Om det Orwellska övervakningssamhället tjänar som en mörk retorisk motbild byggd på en

kritik av regeringen (“så kan det bli om inte regeringen skärper sig”) så tjänar

”kunnskapssamfunnet” som en motbild som både kompletterar och utmanar (Arbeiderpartiets)
”informasjonssamfunn”: ”I det tidsbildet som stadig forsterkes, er ikke informasjon

mangelvare. Høyre vil legge vekt på skillet mellom informasjon og kunnskap. Det er evnen til
å orientere seg fram til viktig informasjon og utnytte den til å opparbeide kunnskap som er

den verdifulle ressursen…Den utviklingen som er på gang, basert på ny teknologi, gir

mangfold av nye muligheter for enkeltmennesket og samfunnet, særlig med vekt på
valgfrihet, desentralisering og mangfold…Kunnskapssamfunnet vil kalle på ideer og

mangfold og maktspredning som motsats til offentlige eller private monopoler. [min
kursivering]” 334
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”Kunskapssamfunnet” artikuleras vidare som ett globalt och postindustriellt samhälle där
kompetensen är viktigare än kapitalet.335 Skolan sägs i allt högre grad utmanas vad det gäller

att ”skille mellom kunnskapssamfunnet og et mer passivt informasjonssamfunn, og å stimulere

den enkeltes evne til kreativitet og egen handling og ikke bli en passiv mottaker av inntrykk
[min kursivering]”. Ytterligare en egenskap som tillskrivs ”kunnskapssamfunnet” är

komplexitet – i ”kunnskapssamfunnet” förmår inte lagar och regler allena reglera människors
uppföranden, beteenden och handlingssätt. Det åligger skola och familj att förse den enskilda

individen ”med normer og gi opplæring i å sette grenser”.336

Utifrån artikuleringen av ”kunnskapssamfunnet” framställs tillgången till den nya tekniken –

som är ”kunnskapssamfunnets” kärna – som central. Detta gäller både med avseende på det

offentliga och det privata. Nyckeln till en god basinfrastruktur sägs ligga i liberaliseringen av
teleinfrastrukturen. Høyre vill delprivatisera Telenor och tillse att myndigheternas roll

fokuseras på att främja konkurrens. Samtidigt understryker man att man betraktar det som
viktigt att säkra tillgången till IT i hela landet till rimliga priser.337 Valmöjligheter och

konkurrens i telesektorn skall säkra IT-infrastrukturen.338 Tillgången inbegriper också att tillse

att skolorna har utrustningen i tillräcklig omfattning.339 Tillgångens mentala sida, det vill säga
den kompetens som användandet av modern IKT förutsätter, lyfts också fram.340

En mer strategiskt inriktad debatt i Norge efterlyses. Det heter att ”Vel nok snakker man om

IT, om data, om internett og E-mail, men for mye av debatten dreier seg om leken og for lite

om verdiskapingen”. Kunskapssamhället står för ett ”paradigmeskifte” i näringslivet vilket
framhålls som centralt och i alltför ringa omfattning uppmärksammat.341

Kristelig Folkeparti – Verkligheten är inte virtuell

Inledningsvis stryks regeringen medhårs. Det konstateras att regeringens IT-politiska
redogörelse är både omfattande och grundlig då man valt en bred infallsvinkel och dryftar

flertalet av de problemställningar som är knutna till ny IT. Det framhålls dock att
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redogörelsen i liten grad innehåller mer djupgående analyser av de mest aktuella och akuta

frågorna som tarvar strategiska svar och lösningar inom kort.342

Regeringens tempo måste skruvas upp, ”Tiden er egentlig overmoden for fastlegging av en

nasjonal IT-strategi…Det er en betydelig fare for at vi som beslutningstakere diskuterer IT-
politkk basert på det som om kort tid vil fortone seg som fortidens premisser”. Detta kan läsas

inte bara som en politiskt taktisk kritik av regeringen utan också som ett uttryck för ett
moment som finns i samtliga artikuleringar av Epokskiftestanken, understrykandet av

utvecklingens snabbhet – i långbänken springer Utvecklingen ifrån politiken. Inte bara tempo

utan också en mer ”offensiv linje” efterlyses givet att Norge skall ligga i framkant: ”Fra
Kristelig Folkepartis side deler vi Regjeringens ambisjon om å ligge i forkant av utviklingen.

Skal vi imidlertid klare det, er jeg redd det trengs en langt mer offensiv linje enn det

planleggingsminister Rugaas’ redegjørelse bærer bud om [min kursivering].” 343

Tematiken från föregående års artikulering av Epokskiftestanken – tekniken för människan
inte människan för tekniken – utvecklas. En central fråga anges vara om vi låter oss styras av

tekniken eller om tekniken skall styras av oss. Denna fråga skall inte tolkas som en retorisk

sådan, frågan framhålls som viktig och problematiseras: ”Politisk blir det gitt nokså
selvfølgelige, selvoppfyllende svar på dette spørsmålet, men reelt er faktisk ikke spørsmålet

så opplagt. Teknologien åpner nye muligheter, og vi vil selvfølgelig alltid kunne si nei til å ta i

bruk disse mulighetene, men i praktis viser historien at vi like gjerne lar oss styre. Vi klarer

ikke å si nei. [min kursivering]”

Som exempel på teknik som vi inte klarat att tacka nej till – med ödesdigra resultat – nämns

atomteknik och bio- och genteknik. “Bomben” och moralisk förkastlig genmanipulation är
underförstådda skräckexempel på tillämpningar av atom-, bio- och genteknologi som

mänskligheten inte klarat att säga nej till. Även informationsteknologin förutspås kunna

generera moraliskt förkastliga utväxter: ”Kanskje prøver vi å gjerde inn annvendelseområdene
for den nye oppdagelsen, den nye teknologien, men ofte svikter styrningsmekanismene og

inngjerdingene…Faren er at informasjonsteknologien kan sette oss på skli inn i en passiv

konsumentkultur, der vi erstatter ekte menneskelige opplevelser med billige erstatninger,
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subtitutter for det ekte og det egentlige…Derfor vil vi ikke bytte ut dette mellommenneskelige

med Bill Gates’ virtuelle møte gjennom mobiltelefonen eller på Internett. [min kursivering]”

Den “mjuka” mänskligheten ställs mot den “hårda” tekniken. Den virtuella “verkligheten” får

inte likt idévärlden i platonsk metafysik bli verkligare än “Verkligheten” själv –
“Verkligheten” framstår som per definition mellanmänsklig, direkt och oförmedlad till sin

karaktär – allt annat är substitut. Det framhålls att även om vi gärna hävdar att vi styr tekniken
så låter vi i stor utsträckning snarare tekniken styra oss. En medveten strategi som siktas in på

att motverka ”skjevvirkningene” av den nya tekniken efterlyses. Tekniken skall underordnas

den överordnade målsättningen om ett tryggare och mer rättfärdigt samhälle med ökad
livskvalitet för medborgarna.

Till kategorin ”skjevvirkninger” hör också den tidigare uppmärksammade hotbilden
innebärande en skiktning av samhället enligt linjen de som behärskar tekniken kontra de som

inte gör det – ett slags “kunskapens klassamhälle”. Också den könsmässiga aspekten på denna
hotbild uppmärksammas – pojkar/män som kan kontra flickor/kvinnor som inte kan – IT på

tvären i förhållande till målsättningen gällande jämlikhet mellan könen. Skolan och

skolpolitik blir centrala i denna hotbild och regeringens IT-politiska redogörelse kritiseras för
bristande konkretion på detta område liksom på området personvärn och jämlikhet.344

Venstre – Informationstekniken är inte bara nya verktyg

I en metaforisk inledning levereras en kritik av regeringens IT-politiska redogörelse
beträffande något som också Høyre och Kristelig Folkeparti anför – en kritik gällande

bristande konkretion: ”Det er ikke sjelden at vi politikere beskyldes for å dyrke detaljer og for
å mangle oversikt. Det hevdes at vi ikke ser skogen for bare trær. I IT debatten er det mange

som går i den motsatte fella: Det ser ikke trærne for bare skog…Jeg savner i Regjeringens og

planleggingsministerens vilje til å gå litt mer i dyben, til å tore å forlate skogkanten og
undersøke hva som kan befinne seg dypere inne i skogen, og også vurdere hvilke trær som bør

hugges først.”

Det konstateras att den politiska debatten gällande ny IT inte kommit igång riktigt ännu, trots

att denna teknik redan satt igång stora samhällsförändringar. Till en viss del sägs detta bero på

                                                  
344 S. tid. 1996-97 s. 2218f, 2225, 2233, 2236.
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att politiker inte varit speciellt duktiga på att lyfta fram bra exempel på vad dessa

samhällsförändringar består i och vad politiker kan göra för att ”forsøke å styre disse mektige
kreftene” – regeringens IT-politiska redogörelse sägs halta också i dessa avseenden.

Uppfattningen att ny IT kort och gott är verktyg som kan användas i politiken kritiseras och
problematiseras. Kritiken och problematiseringen av denna uppfattning bygger på den

radikala artikuleringen av Epokskiftestanken under föregående års argumentation, en
artikulering som fortsatt är närvarande: ”Vi har å gjøre med mektige drivkrefter som både

forandrer samfunnet, vår opplevelse av samfunnet og våre muligheter som borgere i

samfunnet. Dette perspektivet er det lett å glemme når vi står midt oppe i det og bit for bit blir
kjent med nyvinningene teknologien gir oss. Ofte ser vi dette først når endringene har

skjedd.”

Här sätter man fingret på en iögonfallande inkonsistens i den politiska debatten beträffande

den nya epoken både i Norge och Sverige – framställandet av ny IKT som blott verktyg att
använda kombinerat med påståendet att den nya tekniken implicerar genomgående

samhällsförändring, ett epokskifte. Vi har sett flera prov på denna i grunden motsägelsefulla

argumentation. Tillstår man att den nya tekniken implicerar ett epokskifte blir det
motsägelsefullt att beskriva samma teknik som blott verktyg – det blir en reduktion som

bortser från det man hävdat i första ledet, att tekniken implicerar genomgripande
samhällsförändring.

Betecknande är att socialdemokratin, socialdemokraterna respektive Arbeiderpartiet, i sina
artikuleringar av Epokskiftestanken uppvisar denna inkonsistens.345 Detta skall ses mot

bakgrund av dessa partiers ambivalens i förhållande till epokskiftets dignitet och karaktär (se
”Kampen om framtiden ” i den tematiska delen).

En historisk exemplifiering av tidigare informations- och kommunikationstekniks omdanande
kraft anförs: ”La oss ta et stort øyeblikk i norsk politisk historie som eksempel, nemli

borgernes kamp mot embetsmannsstaten, som endte med at Venstre ble stiftet og
                                                  
345 Jfr Stefan Karlsson som i sin avhandling vilken behandlar aktuella svenska regeringsalster och utredningar
under perioden 1994-2004 visar att både det han benämner ”maskinmetaforen” och ”verktygsmetaforen”
förekommer i undersökningsmaterialet. Enligt ”maskinmetaforen” förstår tekniken som en
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parlamentarismen ble innført som styringsprinsipp i 1884. Denne demokratiske omveltningen

ville ikke vært mulig uten den kommunikasjonsteknologiske revolusjonen som pågikk i økende

tempo fra 1850-årene. [min kursivering]” Den kommunikationstekniska revolutionen bestod

den gången av järnvägar, bättre vägar, fler ångbåtsförbindelser, utbyggd posttjänst,

landsomfattande telegrafitjänster, ett större och tillgängligare utbud av tidningar och press. En
spridning av information och meningsbrytning över hela landet möjliggjordes och var en

förutsättning för den breda folkliga kampen mot ämbetsmannastaten heter det.

Den historiska utläggningen öppnar för samtidskritik: ”Idag – 113 år senere – preges

demokratiet vårt av at for få deltar, og at for mange føler avmakt. Dessuten har så mye blitt så
komplisert at man av og til føler at man må være ekspert for å delta. Her gir

informasjonsteknologien store muligheter, men Regjeringen virker defensiv, ja noen ganger

nesten uintressert.” Det framhålls att det är ett privilegium att få vara politiker i en tid med så
stora förändringar – informationstekniken betyder inte bara nya verktyg utan också

fundamental samhällsförändring – några styrningsmöjligeter försvinner men nya uppstår.

Om den fundamentala samhällsförändringen heter det att den ”vil ha kraft til både å styrke og

svekke grunnleggende verdier som ytringsfrihet, personvern, maktspredning og trygghet. Men
nettopp fordi dette er så usikkert, og fordi dette i vesentlig grad handler om liberale verdier,

mener jeg at Venstres liberale sentrumrolle har store oppgaver i den debatten som nå
kommer”. Argumentationen har således en för Venstre passande ideologisk inramning – det är

liberala värden som står på spel och vilket parti kan vara bättre lämpat att försvara dylika

värden än det parti som stod på barrikaderna första gången det begav sig, i kampen mot
ämbetsmannastaten, under det sena 1800-talets kommunikationstekniska revolution? I

Venstres artikulering av Epokskiftestanken möts historia, samtid och framtid. Detta visar på
Epokskiftestankens historicitet, vilken betonades inledningsvis. Men det handlar också om att

använda historien för att för att måla samtid och framtid i en för det egna partiet gynnsam

politisk färg.

Liksom Høyre och Kristelig Folkeparti kritiseras regeringen på området personvärn. Det heter
att erfarenheten från Stortinget de senaste åren dessvärre visar att Arbeiderpartiet och

                                                                                                                                                              
”samhällsproducerande maskin” –en aktiv agent i samhällsutvecklingen medan ”verktygsmetaforen” förstår
tekniken som just neutrala verktyg i människans tjänst. Se vidare Karlsson 2005 s. 74ff.
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regeringen är mindre bekymrade om personvärnet än andra partier och att den IT-politiska

redogörelsen är alltför tyst på området personvärn. Det framhålls att om personvärnet skall
vara reellt i ”informasjonssamfunnet” så måste några nya rättigheter för enskilda individer

slås fast. En sådan rättighet är utgångspunkten att den enskilda individen skall ha äganderätten

till informationen om sig själv, en andra att det alltid skall finnas anonyma alternativ i
samband med exempelvis betalning av varor.

Till debatten huruvida ”informasjonssamfunnet” ger fler eller färre arbetsplatser vill man

lägga att detta är avhängigt näringslivspolitiken – bra näringslivspolitik = fler jobb, dålig

näringslivspolitik = färre jobb. Småföretagen anges vara nyckeln i sammanhanget. Slag slås
också för fortbildningens och det livslånga lärandets samhällsroll samt behovet av mer

datautrustning i skolorna.346

Senterpartiet – Informationstekniken som verktyg

Senterpartiets argumentation bär vittnesbörd om en fortsatt, utvecklad och nyanserad

problematiserande hållning gentemot tekniken och Epokskiftestanken. Informations- och

kommunikationstekniken sägs stå för en ”svært uklar framtidsvisjon”.347 Likställandet av
epokskiftet med den industriella revolutionen problematiseras, fort går utvecklingen dock:

”Mange har i debatten idag vært opptatt av de mulighetene som ny teknologi gir, og det er i
debatten også brukt forholdvis store ord om det vi opplever. Jeg synes det er vanskelig å ha

noen sikker formening om at det vi er inne i, vil bli en mer eller mindre omfattende revolusjon

enn den industrielle revolusjon. Men det vi iallfall med sikkerhet kan si, er at endringene går

mye raskere enn de gjorde den gang. I løpet av bare få år vil vår måte å leve på endres ved at

vi arbeider, kommuniserer og konsumerer på nye måter. [min kursivering]” 348

En fråga som många ställer anges vara vad ny IT har med politik att göra, och om det är ett

samband, vilka förväntningar man kan ha på att politiken kan använda tekniken för att främja
samhällspolitiska mål. Skepsis sägs råda på sistnämnda punkt då det är marknaden och inte

politiken som är på offensiven i våra dagar. Det heter också att ”meir allment erkjenner me at

                                                  
346 S. tid. 1996-97 s. 2220ff.
347 S. tid. 1996-97 s. 2212.
348 S. tid. 1996-97 s. 2253.
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politikken, demokratiet og vår evne til å utvikla oss innanfor humaniora kjem til kort i møtet

med dei eksplosive teknologiske og økonomiske endringane”.349

Utvecklingen och användningen av IT framhålls som en sida av samhällsutvecklingen där den

politiska apparaten för länge sedan blivit omkörd. Omkörd både vad det gäller kunskap om

utvecklingens innehåll och hur man skall lägga till rätta för att denna sida av
samhällsutvecklingen kan bli ett nyttigt hjälpmedel för den enskilda individen.350

Det offentliga sägs stå inför en målkonflikt gällande vad som är viktigast för dess del – IT

som konkurrensmedel eller IT som redskap för stärkande av mänskliga band, det vill säga

samhällsbyggande. Parti tas för sistnämnda målsättning som överordnad för det offentliga.
Inte bara teknologin utan också ekonomin ”har som kjent for lengst brote ut av sine

samfunnspolitiske rammer”. Gemenskaper på alla plan sägs därför vara stadda i upplösning –

allt tal om att bygga nätverk, både sociala och politiska, ses som betecknande för
gemenskapernas upplösning.

Målsättningen blir mot bakgrund av ovanstående artikulering av Epokskiftestanken att

återerövra politiskt initiativ: ”I ein slik situasjon vil det vera meningslaust om me nyttar vår

politiske energi, som forresten er ein minkande ressurs, både til å fyra opp under ei utvikling

som går av seg sjølv, og til å styra unna dei verste fallgruvene. Heller enn å tenkja forretning

bør me på det politiske planet samla energien vår till offensive framstøt for å setja

samfunnsmål i fokus for bruken av informasjonsteknologi. [min kursivering]”351 Utvecklingen

är självgående och behöver inte stimuleras – snarare styras. Utvecklingen är problematisk och

den politiska möjligheten att gripa in i den är i avtagande – här gäller det att mobilisera de
politiska resurserna snabbt. Revolutionären Mao(!) citeras: ”Et Mao-citat lyder slik: 'Når

forandringens vind blåser, søker mange ly. Men noen bygger vindmøller.' Anvendt på IT-

revolusjonen betyr det å bygge vindmøller å være med og styre utviklingen. [min

kursivering]” 352 Att bygga ”väderkvarnar” handlar i det här fallet alltså inte om att bädda för

Utvecklingen eller skynda på den, det handlar om att styra Utvecklingen.

                                                  
349 S. tid. 1996-97 s. 2212.
350 S. tid. 1996-97 s. 2227.
351 S. tid. 1996-97 s. 2213.
352 S. tid. 1996-97 s. 2243f.
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Den allmänt omfattade devisen ”Norge i framkant” – fastspikad redan i Den norske IT-veien:

Bit for bit med den kärnfulla formuleringen ”Som utkant må vi være i forkant” –
problematiseras utifrån den utvecklingssyn som artikulerats: ”Det blir snakka mykje om at

Noreg må vera i forkant når det gjeld informasjonsteknologi. Uheldigvis er det tempoet i

utviklinga mange då har i tankane. Uheldigvis, for det kan då ikkje vera ei prioritert oppgåve

for det offentlege å setja mer fart på ein prosess som alt er eksplosiv? Noreg bør vera i tet,

men helst på den måten at me klarer å bruka informasjonsteknologien som reiskap for å nå

samfunnspolitiske mål. [min kursivering]” Här, liksom på andra håll i argumentationen,

framgår också att informationsteknologin enligt Senterpartiet är att betrakta som redskap,

verktyg. Om man inverterar och gör Venstres devis, att informationsteknologin inte bara är
(nya) verktyg, normativ istället för empirisk, till informationsteknologin bör bara vara (nya)

verktyg, så tror jag man fångar något väsentligt i den tekniksyn som artikuleras av

Senterpartiet.

Viktigt att understryka är att Senterpartiet, som trycker på att informationsteknologin är just
verktyg, och Venstre som trycker på att informationsteknologin inte bara kan betraktas som

verktyg, skiljer sig åt markant beträffande hur Epokskiftestanken artikuleras. I Venstres

argumentation har vi sett att en accentuerad och radikal Epokskiftestanke artikuleras, medan
Epokskiftestanken i Senterpartiets argumentation i huvudsak artikuleras negativt i meningen

att den ifrågasätts och kritiseras snarare än fylls med ett positivt innehåll. Betecknande för
detta förhållande är den närmast totala frånvaron av nyepokala begrepp i stil med

”informasjonssamfunnet” vilket flitigt förekommer i Venstres argumentation.353

Senterpartiet gör sig således inte skyldig till den inkonsistens som i korthet nämndes ovan, det
att både trycka på ett teknikdrivet epokskifte samtidigt som man betraktar tekniken blott som

verktyg.

Nämnda tekniksyn ligger också bakom Senterpartiets ovilja att skriva under på regeringens

devis ”IT som bærebjælke i Det norske hus”: ”Eit mi vurdering kan ikkje IT framstillast som
ein bærebjelke eller eit samfunnsmål på linje med t.d. arbeid for alle eller rett til utdanning. IT

er først og fremst eit verkemiddel for å nå samfunnsmål å må derfor sjåast som eit

                                                  
353 Vid två tillfällen i de omfattande och talrika inlägg Senterpartiet gör i debatten om 1997 års IT-politiske
redegjørelse används begreppet ”IT-samfunnet” och då närmast indirekt. Vi ett tillfälle används begreppet
”datasamfunnet”. Den egna argumentationen bärs dock  aldrig upp av något nyepokalt begrepp. Se S. tid. 1996-
97 s. 2238, 2239, 2255.
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teknologiskt hjelpemiddel for automasjon av produksjonsprosessar, kontroll og

kvalitetssikring av desse, eller som hjelpemiddel på område der det offentlege har ansvar for å
informere næringslivet og det enkelte individer. [min kursivering]” 354 Ett verktyg, ett

instrument eller ett hjälpmedel kan inte gärna betecknas som ”en bærebjelke i Det norske hus”

– mer teoretiskt uttryckt: ett fundament kan inte vara av enbart instrumentell natur utan måste
också ha substantiella egenskaper.

Regeringens IT-politiske redegjørelse anses inte speciellt behjälplig i sammanhanget ”når

temaet ikkje var ei sak, men heller eit vidtfemnande og diffust framtidsperspektiv”. Tre

områden lyfts fram som viktiga att fokusera på konkret. Dessa områden kan sammanfattas
med begreppen lokalsamhälle, demokrati och sysselsättning.

Lokalsamhället gäller den angivna ambitionen att göra informationstekniken tillgängligt på
lokal nivå och att öka kännedomen om det nära. Det framhålls att Internet än så länge gjort

oss mer bekanta med fjärran platser än med livet i vår lokala miljö och att behovet av att
vända på denna stek är stort. Demokrati gäller att använda IKT för att stärka demokratin och

motverka ”krisa innen demokratiet”. Tanken som redovisas går ut på att använda

informationsteknologin på ett sådant sätt att medborgarnas egen förmåga och vilja att delta i
det politiska livet stimuleras: ”Grundtvig sa ein gong at heller enn å opplyse folk frå ein

sentral, skulle borgarne setjas i stand til sjølve å skaffe seg informasjon og kunnskap…Om
partia oppnar seg mot sine medlemer og veljarar ved at monologen på toppen vert erstatta

med ekte tovegs kommunikasjon, vil dei truleg få sin renessanse. Via informasjonsteknologien

kan folkestyret kanskje ta tilbake tapt terreng. [min kursivering]” I informationsteknologin ses
således en potential med avseende på realiserandet av en mer kommunikativ demokrati,

kunskap artikuleras tydligt som en demokratisk resurs, ej blott som en ekonomisk sådan.

Sysselsättning gäller frågan om ny IKT skapar fler arbeten än den slår ut. Regeringen anses

besvara denna fråga med ett alltför lättsamt ja. I botten på denna kritik ligger förmodligen ett
perspektiv där tekniken och teknisk utveckling kan stå för förlorade jobb och dehumaniserat

samhällsliv. Detta perspektiv såg vi också prov på från Senterpartiets håll föregående år.355

                                                  
354 S. tid. 1996-97 s. 227.
355 S. tid. 1996-97 s. 2212f.
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Sosialistisk Venstreparti – Den problematiska revolutionen

Interpellationen till statsministern sätter tonen: ”Statssekretærutvalget for IT har lagt fram en

teknokratisk rapport som handler mer om hvordan samfunnet skal tilpasse seg teknologien
enn hvordan teknologien kan brukes til å nå samfunnsmessige mål. Det er for passivt når vi

står foran en revolusjon like grunnleggende som oppfinnelsen av boktrykkerkunsten eller

forbrenningsmotoren. Nye jobber vil bli skapt, samtidig som gamle forsvinner. Skillet mellom
jobb og hjem vil endres. Mange aktiviteter vil skje gjennom representasjon av virkeligheten

snarere enn gjennom virkeligheten sjøl. IT kan gi økt kunnskap og utvidet demokrati, men
også minsket kreativitet, nye klasseskiller og redusert personvern. Hvilke tiltak legger

Regjeringen opp til for å møte IT-samfunnet på en offensiv, men kritisk måte? [min

kursivering]”

Att en accentuerad Epokskiftestanke artikuleras här behöver knappast påpekas. Epokskiftet
står för både positiva och negativa scenarion: ”Det er en revolusjon som kan bety en kolossal

utvidelse av ytringsfriheten, men som samtidigt skaper en teknologi som ville gjort Stalin

grønn av missunnelse. Det er en revolusjon som gjør at all faktabasert kunnskap bare ligger et
par tastetrykk unna, men som ikke nødvendigvis gjør at vi førstår verden bedre. Det er en

revolusjon som skaper en global verden, men som kan bety at nabolagene samtidigt smuldrer
opp. Det er en antiautoritær, individskapende revolusjon, men vi vet ikke hvordan den vil

påvirke felleskapene.”

Revolutionens hastighet beskrivs som ”kolossal”. En parallell mellan näringsliv och samhälle

dras i syfte att introducera det förhållningssätt till ”revolusjonen” som bör gälla: ”Akkurat
som forskning har vist at bare bedrifter som vet hva de vil, har nytte av IT-investeringer – det

nytter ikke bare å sette igang investeringer, man må vete hva måler er – akkurat slik er det

selvfølgelig også for samfunnet. Bare den som har en strategi og vet i hvilken retning man vil,
kan dra nytte av IT-investeringer. Målet må være å bruke IT til å skape det Norge vi vil, ikke

at Norge skal tilpasse seg IT-utviklingen. [min kursivering]” 356

Ovan står ”samfunnet” uppenbarligen för staten – det handlar ju om statliga investeringar och

statliga strategier. En tendensen att sätta likhetstecken mellan samhälle och stat, mellan

                                                  
356 S. tid. 1996-97 s. 2208.
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förstärkt demokrati och förstärkt statligt inflytande, föreligger. Ett styrningsimperativ

aktiveras – vi (=staten), inte en anonym teknisk utveckling, skall skapa det nya Norge.

Alla varma och uppskattande ord om de möjligheter den nya tekniken öppnar ställs mot

styrningsimperativet och samma möjligheter framträder i en annan dager: ”Fremtiden står

foran oss som en mur av muligheter. Slik føles det stundom når vi nærmer oss IT-samfunnet.

Vi ser mulighetene, men mangler styrningsredskapene eller viljen til å nytte
styrningsredskapene for at mulighetene skal virkeliggjøres, slik at teknologien blir menneskets

tjener og et redskap for å forme et samfunn slik vi ønsker det. [min kursivering]” 357

Utan styrningsredskap och vilja att bruka dessa framställs alla möjligheter den nya tekniken

bjuder på som begränsningar snarare än reella möjligheter i positiv bemärkelse. På den

punkten heter det också att ”Vårt utgangspunkt må være at det skapende menneske kan ta
styring med maskinene, og at ikke maskinene skal ta styring med oss” och att ”Vi må se

informasjonsteknologi som noe som skal bygge på menneskers kunnskap og skaperkraft, og
informasjonen i maskinene kommer i annen rekke” samt ”Dette er vår avgjørende utfordring:

Å gjøre maskinene til våre tjenere og unngå at vi blir maskinenes tjenere”.

Norges position internationellt framhålls. Det konstateras med belåtenhet att Norge antagligen

är det land som har den största masspridningen av IT. Regeringens IT-politiska redogörelse
kritiseras för bristande konkretion. Förändringens snabba takt sägs implicera att ny kunskap

fort blir gammaldags – kunskap som färskvara. Detta medför i sin tur behovet av ett livslångt

lärande. Något som sägs innebära ”en formidabel oppgave å hindre intellektuelle
klasseskiller”.

Ett “kunskapens klassamhälle” är en påtagligt närvarande hotbild. För att stävja en utveckling

i en sådan riktning ställs målet att ”Norge skal ha den beste utdanningen i verden, den beste

skolen i verden og den beste etterutdanning for å bygge på det man har lært” upp. Lärarrollen
beskrivs som stadd i förändring – från föredragshållare till ”guide gjennom informasjons-

jungelen”. Kritiskt tänkande måste betonas i skolan, det heter att ”Vi må satse på kritiske
mennesker som førsøker forstå verden og ikke bare se den” och att ”oppgaven er å skape et

samfunn av Pippi Langstrømper og ikke et samfunn av Tommy-er og Annika-er”, sistnämnda

                                                  
357 S. tid. 1996-97 s. 2216.
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uttryck hämtat från datakritikern Espen Holms bruk av Astrid Lindgrens sagofigurer. Behovet

av datautrustning i skolan understryks – något som regeringen inte anses göra i tillräcklig
utsträckning.

Regeringes IT-politiska redogörelse kritiseras också för att inte ta ”informasjonsmotorvegen”
på tillräckligt allvar. Med ”informasjonsmotorvegen” avses ”den sammensmeltningen av TV,

video, telefon og Internett som vil komme i ganske nær framtid”. Regeringen anses
underbetona yttrandefriheten i avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet. Mångfald

på ”informasjonsmotorvegen” pekas ut som en viktig förutsättning för yttrandefrihet och

motvikt till maktkoncentrationer – en överhängande fara i sammanhanget anges vara den att
de som äger näten också kan komma att kontrollera innehållet på näten – fusionen av Telenor

och Schibstedt betraktas som problematisk i detta hänseende.

Yttrandefrihetshänsyn motiverar också ett tillseende av att alla i Norge får en någorlunda

likvärdig tillgång till ”informasjonsmotorvegen”. Frågan som i sammanhanget måste ställas
anges vara huruvida marknaden kan ge ett rikstäckande utbud eller om staten måste gå in och

säkra ett någorlunda likvärdigt utbud över hela landet. Det framhålls att det kanske är för

tidigt att besvara denna fråga nu men att den bör aktualiseras redan nu. Även personvärnet
anses underbetonat i regeringens IT politiska redogörelse.

Den antiauktoritära och individualiserande karaktären som tillskrivs ny IKT problematiseras. I

förlängningen därav ses en orientering mot intressebaserade sociala nätverk vilka sägs utgöra

ett hot mot de lokala gemenskaperna. Fotbollsfantasterna kommunicerar med hela världens
fotbollsfantaster, datanördarna med hela världens datanördar, operafantasterna med hela

världens operafantaster och så vidare – ”Man får altså en global virkelighet av relativt løse
kontakter, samtidigt som de lokale felleskapene går i oppløsning fordi det er mindre å snakke

med naboene om”. Den största kulturella utmaningen i ”datateknologins tidsålder” anges vara

”Hva skal verne og styrke fellesskapene mot den i og for seg positive sprengkraften som
ligger i individualiseringen?”. En ambivalens i förhållande till individualisering föreligger

alltså.358

                                                  
358 S. tid. 1996-97 s. 2208ff.
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Rød Valgallianse – Demokrati eller diktatur?

Rød Valgallianse gjorde endast ett inlägg i den omfattande debatten i anslutning till

regeringens IT-politiska redogörelse 1997. Inlägget är minst sagt tillspetsat: Dagens debatt er

eigentleg ein debatt om Noreg skal utvikle seg i retning av eit betre demokrati eller i retning

av eit diktatur. Eg trur det er det som er noko av kjernen i spørsmålet om korleis ein skal

bruke informasjonsteknologien i samfunnssamanheng. [min kursivering]”

Argumentationen bakom denna fräna bedömning tar sin utgångspunkt i en kritik av
regeringens påstådda ovilja att i tillräcklig grad förse skolor med datautrustning och en appell

om att detta tillses. En restriktiv politik med avseende på datautrustning i skolan anses få

konsekvensen att endast de besuttna kommer att ha tillgång till den nya tekniken i vid
bemärkelse, det vill säga både fysiskt och mentalt. Då informationstekniken ”er ei veldig,

omformande kraft, ikkje berre i utdanninga, men i heile samfunnet” – en radikal
Epokskiftestanke är närvarande men förblir tämligen oartikulerad – innebär en sådan politik

att de som redan är besuttna och har makt blir än mer besuttna och får än mer makt medan de

obesuttna blir än mer obesuttna och får än mindre makt – en polarisering som ”betyr at da blir
den moderne informasjonsteknologien et verktøy i retning diktatoriske tilstander i fleire stadig

fleire delar av samfunnet”.359

Fremskrittspartiet – Släpp tekniken fri

Liksom Rød Valgallianse gjorde Fremskrittspartiet endast ett inlägg i debatten. Det framhålls

att ”Informasjonsteknologien er idag på mange måter endelig privatisert, dog i den forstand at

privatpersoner nå har fri adgang til den. Slik har det ikke alltid vært”. Den retoriska frågan
huruvida regeringens intensiva aktivitet på området informationsteknik är ett försök att ”gjøre

IT til et sosialdemokratisk virkemiddel” ställs.

Det görs gällande att arbetarrörelsen historiskt sett alltid har försökt att bromsa tillgången till

informationsteknik: ”De som husker køer av telefoner, monopolisering av fjernsyn,
monopolisering av radio og massmedia i det hele, skjønner at det åpenbart vært en del av

ideologien.” Det sägs mot bakgrund av detta vara helt andra krafter än arbetarrörelsen och
socialdemokratin som ”medført at vi er kommet i den situasjonen vi i dag heldigvis befinner

oss”.

                                                  
359 S. tid. 1996-97 s. 2222.
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Utifrån den historiska beskrivningen av arbetarrörelsens och socialdemokratins
förhållningssätt till informationsteknik ställs frågan huruvida Arbeiderpartiets och regeringens

”IT-vei” är en ambition att ”ta igjen de tapte skanser og regulere det som reguleres kan”.

Antydningar i den riktningen ses i statens roll som ägare inom telecomsektorn, Telenors
position och verksamhet. Konkurrens betecknas som en nödvändighet, inte minst för att få till

stånd en utbyggd elektronisk infrastruktur. Att lägga till rätta för en sådan infrastruktur
behöver inte vara en offentlig uppgift heter det, privata aktörer kan göra det i konkurrens med

varandra med reducerade priser för användarna som följd. Utvecklingens tempo och

ovissheten beträffande vilka tekniska lösningar som visar sig varaktiga sägs rimma illa med
”store, tunge offentlige administrasjoner”.360 Den för norsk socialdemokrati föga smickrande

historieskrivningen till trots är Epokskiftestanken oartikulerad i Fremskrittspartiets korta

inlägg. Understrykandet av Utvecklingens snabbhet och påståendet att Utvecklingen sprungit
ifrån stora offentliga organisationer känner vi dock igen från andra artikuleringar av

Epokskiftestanken. Särkilt från de respektive borgerliga lägrens högra flanker.

                                                  
360 S. tid. 1996-97 s. 2219f.
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SVERIGE: INTERIMSKRIVELSER I (1996-98)

Utvecklingen i informationssamhället

Drygt ett år efter det att regeringens proposition ”Åtgärder för att bredda och utveckla
användningen av informationsteknik” [Prop. 1995/96:125] presenterats och antagits

överlämnade regeringen skrivelsen ”Utvecklingen i informationssamhället” till riksdagen. Det
har redan nämnts att det i samband med att riksdagen antog den i propositionen framförda IT-

politiken också bestämdes att regeringen årligen borde återkomma till riksdagen med en

skrivelse beträffande utvecklingen på IT-området. ”Utvecklingen i informationssamhället” är
den första av två skrivelser vilka föregår regeringens nästkommande IT-proposition ”Ett

informationssamhälle för alla” [Prop. 1999/2000:86].

Den första skrivelsens titel, ”Utvecklingen i informationssamhället” [min kursivering]

antyder att användningen av det nyepokala begreppet ”informationssamhälle” fastare har
förankrats i det socialdemokratiska toppskiktet. Det är väl värt att notera att begreppen

”informationssamhälle” och ”kunskapssamhälle”, vilka flitigt förekommer i propositionen av
år 1996, ofta sammansatt till ”informations- och kunskapssamhället”, här i titeln har renodlats

till ”informationssamhället”. Det sammansatta begreppet ”informations- och

kunskapssamhället” används dock ett flertal gånger i själva skrivelsen. Begreppet
”kunskapssamhället” används och lyfts fram när utbildningsfrågor diskuteras under rubriken

”Utbildning i kunskapssamhället”.361

I skrivelsen bekräftas den tidigare i propositionen aviserade nationella IT-strategin. Det

framhålls att regeringen inte ser skäl att redan nu ompröva strategin eller
handlingsprogrammet.362 Begreppet ”globalisering” framhålls tydligt under en egen rubrik

angående den övergripande utvecklingen på ”IT-området”. Detta kan diskursteoretiskt

betraktas som ett led i artikulerandet av ”informationssamhället” som myt betraktad. Först
artikulerar man Epokskiftestanken utifrån det nationella, (det “kända”), sedan vänds fokus

mot omvärlden (det “okända”). Det framhålls att teknikutvecklingen kombinerat med
världsomspännande nätverk av den typ Internet utgör ökar globaliseringen. Beroendet av

nationella och geografiska gränser minskar. Ett dilemma i sammanhanget anges vara att

                                                  
361 Skr. 1997/98:19 s. 32ff.
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medan kommunikationerna och de ekonomiska system dessa bär upp blir alltmer globala så är

demokratiskt inflytande fortfarande nationellt baserat.363 En spänning i projektet att artikulera
Epokskiftestanken som en nationell myt anas då ett av momenten är nationens minskade

betydelse.

Det betonas att den tekniska utvecklingen fortsätter i oförminskad snabb takt, att utvecklingen

innebär att alltmer information kan överföras på kortare tid till en ökande skara användare.
Denna utveckling aktualiserar behovet av en elektronisk infrastruktur av mått. Det framhålls

att när större datamängder som till exempel rörliga bilder och musik skall distribueras krävs

på sikt en större överföringskapacitet än den som befintlig infrastruktur kan bistå med.364

Vad det gäller utvecklingen av tjänster i informationssamhället görs det gällande att

Internetmarknaden i Sverige börjar visa tecken på en högre grad av mognad. E-post sägs
fortfarande dominera men exempelvis användandet av olika typer av banktjänster ökar.365

Med anledning av behovet av en elektronisk infrastruktur betonas vikten av tillgänglighet för

alla. Det framhålls att utvecklingen av informationstekniken inte får skapa nya klyftor i

samhället. Den bör istället bidra till att överbrygga befintliga klyftor. Med ”tillgänglighet för
alla” avses inte bara regionalt jämlik tillgång till IT utan också könsmässig, åldersmässig och

överhuvud en jämlik tillgång för alla grupper i samhället. Denna tillgång i vid mening handlar
således inte bara om den fysiska tillgången till IT utan också om tillgång till den kunskap som

användandet av IT förutsätter.366 Det betonas att i regeringens IT-politik ligger båda

åtagandena, det vill säga dels att säkerställa att tillräckliga investeringar görs i den fysiska
infrastrukturen och dels att främja tillgängligheten till IT-tjänster exempelvis via satsningar på

utbildningsområdet. De prioriterade statliga områdena samhällets informationsförsörjning och
utbildningen är således intimt relaterade.

Debatten med anledning av skrivelsen aktualiserar den spänning beträffande epokskiftets
dignitet som noterades i 1996 års proposition och debatt. Här heter det att ”IT är en

samhällsomdanande kraft inför framtiden. Det är inte bara ytterligare ett verktyg som
                                                                                                                                                              
362 Skr. 1997/98:19 s. 13.
363 Skr. 1997/98:19 s. 12.
364 Skr. 1997/98:19 s. 9f.
365 Skr. 1997/98:19 s. 10f.
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underlättar. Samhället kommer i grunden att förändras”. Tekniken ”påverkar all mänsklig

verksamhet – inte minst det politiska och kulturella livet” En radikalare Epokskiftestanke
artikuleras. Här är dock resonemanget följdriktigare än föregående år då det betonas att

informationstekniken inte bara är ett verktyg. Den omdanande Utvecklingen hanteras bäst

med ”vår hederliga svenska modell med blandning av marknadskrafter och ett politiskt
ansvar”. Utvecklingen är inte automatiskt “god” – den inrymmer både möjligheter och risker

– men den är åtminstone delvis kontrollerbar.367

IT-kommissionen & Ungdomens IT-råd

I anslutning till regeringens redovisning av det gångna årets verksamheter och utveckling på
IT-området nämns två i sammanhanget intressanta utredningar; IT-kommissionens rapport

”Sverige inför epokskiftet” [SOU 1997:63] och Ungdomens IT råds ”MEGA-BYTE” [SOU

1996:181].

IT-kommissionen inrättades som sagt av den borgerliga regeringen 1994 med dåvarande
statsminister Carl Bildt som ordförande. Kommissionen skulle verka för en bred användning

av informationsteknik i Sverige med sikte på höjd livskvalitet och främjad svensk

konkurrenskraft internationellt. Arbetet resulterade på det här stadiet i bland annat tidigare
behandlade ”Vingar åt människans förmåga” (SOU 1994:118). I och med regeringsskiftet

1994 tillkallades en ny IT-kommission den 19 januari 1995. Regeringsombildningen i mars
1996 resulterade i en tredje IT-kommission. Det framhålls att regeringens IT-proposition 1996

till stora delar byggde på överväganden och förslag från IT-kommissionen. Kommissionens

arbete efter IT-propositionen 1996 skulle främst inriktas på tre frågor: (1) hur IT-
användningen kan bidra till tillväxt och sysselsättning, (2) hur tillgängligheten till IT kan öka

oberoende av bostadsort, kön, utbildning och ålder, och (3) hur scenariot för framtiden kan se
ut, vilka blir IT-användningens konsekvenser och vilka strategiska beslut skall fattas.368 Här är

förstås fråga (3) mest intressant.

I ”Sverige inför epokskiftet” paras dramatiken i det förestående millennieskiftet med den

minst lika dramatiska Epokskiftestanken. Vi står inte bara inför ett nytt millennium utan också

inför en ny historisk epok. Begreppet ”kunskapssamhälle” används snarare än

                                                                                                                                                              
366 Skr. 1997/98:19 s. 16ff.
367 Prot. 1997/98 s. 127ff.
368 SOU 1997:63 s. 20f.
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”informationssamhälle” vilket dock förekommer men i mindre grad än ”kunskapssamhälle”.

Det är dock inte vilket kunskapssamhälle som helst som vi är på väg in i utan det
”nyindustriella kunskapssamhället” [min kursivering].369

Formuleringen ”nyindustriell” är intressant. Jag har tidigare sökt göra gällande att en viss
spänning beträffande epokskiftets dignitet kan skönjas i regeringens IT-proposition år 1996.

Ett sätt att förstå spänningen är att den gäller ”informations- och kunskapssamhällets” status
som ”industriellt” eller ”postindustriellt”. Begreppet ”nyindustriellt” kan sägas jämka mellan

polerna ”industriellt” och ”postindustriellt”. Begreppet ”det nyindustriella

kunskapssamhället” ger vid handen att detta samhälle inte är postindustriellt men inte heller
samma gamla industrisamhälle vi vant oss vid. Då IT-kommissionens utredning färdigställdes

efter 1996 års IT-proposition är en inte helt orimlig hypotes den att artikuleringen av

Epokskiftestanken som ”nyindustriellt kunskapssamhälle” växer fram i den av
socialdemokraterna tillsatta IT-kommissionen som ett överskridande av nyss nämnda

spänning.

En följdhypotes är den att socialdemokratin i sin artikulering av Epokskiftestanken strävar

efter att bibehålla begreppet ”industriell” i en eller annan form snarare än att använda
begreppet ”postindustriell”. Detta då begreppet ”industriell” konnoterar värderingar som står

industrimoderniteten och socialdemokratin nära, till exempel värderingar (positiva) gällande
fackföreningar, jämlikhet, välfärdsstaten, ”den svenska modellen” etcetera. På ett

motsvarande sätt kan begreppet ”postindustriell” sägas konnotera värderingar av nyliberalt

och nykonservativt slag.370 Detta resonemang utvecklas i den tematiska delen (se ”Kampen
om framtiden”).

I det ”nyindustriella kunskapssamhället” är det en välutvecklad IT-industri och en hög grad av

användning av IT i samhället, i företag, organisationer och offentlig sektor som får hjulen att

snurra. Individer, företag, organisationer och stater som inte kan, vill eller orkar se hur IT
påverkar dem kommer att få det allt svårare heter det. Det som var en styrka för Sverige i det

gamla industrisamhället riskerar att bli en svaghet i det nya. Det heterogena samhället, inte det

                                                  
369 SOU 1997:63 s. 5.
370 Den nykonservative samhällsteoretikern Daniel Bell har kommit att bli en av de främsta källorna för teorier
om det postindustriella samhället. Hans nykonservatism färgar inte bara de egna verken utan har också tenderat
att färga begreppet ”postindustriellt samhälle”. Jfr Anderson 2000.
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homogena, får ett försprång i framtiden. Det gamla industrisamhället byggde på homogenitet i

utbildning och arbetsorganisation. I det nyindustriella kunskapssamhället blir det allt viktigare
med individens egen och unika kunskap och förmåga. Det är inte likformigt utbildade

medborgare som behövs utan individer som kan utföra icke rutinartade arbetsuppgifter. Det

framhålls också att nationalstaten i det gamla industrisamhället är stark medan det i det nya
snarare är kraften i varje särskild region som blir en viktig faktor. Med informationssamhället

påskyndas globaliseringen.371

I IT-kommissionens rapport framhålls också styrkefaktorer med relevans för det

nyindustriella kunskapssamhället som Sverige har att vårda och utveckla. Dessa är:
• Det finns en nationell handlingsplan för informationstekniken som regering och

riksdag står bakom (det vill säga den nationella IT-strategin och det handlingsprogram

som presenterats i IT-propositionen 1996).
• Det finns en välutbildad arbetskraft.

• Det finns en stark ambition och tradition i det svenska samhället att utveckla kunskap
och kompetens.

• Sverige har i jämförelse med de flesta andra länder en väl utbyggd infrastruktur för

information.
• Det finns många gynnsamma betingelser för företagande.

• Svenska myndigheter och företag ligger, internationellt sett, långt framme när det
gäller användningen av datorer och nätverk för affärer.

• Det finns ett globalt tänkande och kultur.

• Det finns logistikkunnande i Sverige och förmåga att hålla samman komplexa
system.372

Under rubriken ”Utvecklingen inom vissa viktiga områden” lyfts bland annat kunskaps- och

kompetensfrågor och frågor relaterade till infrastrukturen fram – detta svarar väl mot två av

regeringens prioriterade uppgiftsområden, nämligen utbildningen och samhällets
informationsförsörjning. Beträffande utbildningen aktualiseras uttrycket ”livslångt lärande”;

då samhällsutvecklingen är ”starkt accelererad” blir kunskap mer och mer en färskvara som
måste förnyas och underhållas. Det framhålls att det är olyckligt att mycket av diskussionerna

                                                  
371 SOU 1997:63 s. 5ff.
372 SOU 1997:63 s. 9.
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beträffande förnyelsen av skolan har handlat om IT och datorer då datorerna bara är redskap

som måste sättas in i ett större sammanhang, ett sammanhang som kräver pedagogisk
förnyelse. Detta resonemang harmonierar väl med det krav på ett nytt förhållningssätt till

kunskap som ingår i artikuleringen av Epokskiftestanken i regeringens IT-proposition 1996.373

Beträffande infrastrukturen framhålls Internet som det kanske mest demokratiska mediet i

mänsklighetens historia varför alla medborgare, på det ena eller andra sättet, bör ha tillgång
till det. IT-kommissionen gör liksom regeringen bedömningen att behovet av bandbredd för

telefon, internettrafik, radio, TV m.m. kommer att fortsätta att öka kraftfullt.374

Utredningen ”MEGA-BYTE” utfördes av Ungdomens IT-råd, ett råd bestående av fem

ungdomar i åldern 14-27 år med en kommittésekreterare på 28 år och en ”expert”

(departementsrådet Lars Bryntesson) på 36 år.375 Rådets skulle enligt kommittédirektivet i sitt
arbete verka utåtriktat med framför allt barn och ungdomar i fokus. Till rådets arbetsuppgifter

hörde bland annat att samla in och förmedla kunskap om hur barn och ungdomar kan utnyttja
modern informationsteknik i skolan och på fritiden.376

Utredningen ”MEGA-BYTE” är intressant då den innehåller en ingående artikulering av
Epokskiftestanken. Bland annat så framförs det nyepokala begreppet ”glokalsamhälle” vid

sidan av begreppen ”informationssamhälle” och ”kunskapssamhälle”. I det epokskifte med IT
som motor och katalysator som det görs gällande att vi står inför (eller snarare mitt i) urskiljs

två tongivande tendenser: globalisering och decentralisering. Informationssamhälle sägs vara

det globala samhället men också det lokala, därav beteckningen ”glokalsamhället”. Vi
kommer att arbeta globalt men bo lokalt. IT ökar möjligheterna att bo på en plats men arbeta

och verka på en annan. Utvecklingen beträffande människors deltagande i demokratiska
processer sägs följa en liknande väg. Människor engagerar sig å ena sidan i det lokala, den

jordnära vardagen, och å andra sidan i de globala sammanhangen medan den nationella

”mellanarenan” i allt större utsträckning förlorar mark.

                                                  
373 SOU 1997:63 s. 10f.
374 SOU 1997:63 s. 14ff.
375 SOU 1996:181 s. 4.
376 SOU 1996:181 s. 200f. [Dir. 1995:2]



167

Det framhålls också att de ekologiska faktorerna bidrar till att pressa fram ett mer lokalt

anpassat samhälle medan de ekonomiska faktorerna är en pådrivande kraft bakom den globala
utvecklingen. Informationstekniken ger de tekniska förutsättningarna för ett integrerande av

nivåerna lokalt och globalt. Kommunikationens utveckling och flöden sägs möjliggöra ett

globalt och lokalt samagerande.377

Under rubriken ”Att styra eller styras av utvecklingen – det är frågan” presenteras tio ”tidens
tecken” som sägs vara av vikt för förståelsen av den pågående samhällsomvandlingen och

förmågan att styra och inte bara låta sig styras av utvecklingen. Dessa är nätverkandet,

tjänstesektorns expansion, rörligheten, skapa sina egna jobb, det ekologiskt bärkraftiga
samhället, hierarkierna faller, dynamik i samhällsprocesserna och tidens tempo, voice – exit,

det livslånga lärandet och lokalt + globalt = glokalt.378

Epokskiftestanken artikuleras som en övergång från industrisamhälle till glokalsamhälle.

Övergången till glokalsamhället jämförs med övergången till industrisamhället bland annat
vad det gäller samhällsomvandlingens dignitet. Samtiden placeras i skarven mellan två

samhällsformer (industrisamhället och det glokala informations- och kunskapssamhället) och

diagnostiseras som lidande av övergångsproblem till exempel i form av arbetslöshet och
bristande politiskt engagemang hos ungdomar. Det heter att liksom när samhället övergick

från jordbrukssamhälle till industrisamhälle så är det svårt för människor som befinner sig
mitt i denna stora samhällsomvandling att inse vidden av omställningen. En skillnad mellan

förestående och föregående epokskifte som betonas är att denna gång går utvecklingen

avsevärt mycket snabbare.

En annan parallell till föregående epokskifte som tecknas är att liksom begreppen arbetstid,
fritid, semester och pension saknade mening före industrisamhället så tyder mycket på att

dessa begrepp kommer att förlora sin mening när vi går in i informationssamhället. Det

framhålls att det informationstekniska samhället, till skillnad från industrisamhället,
kännetecknas av en ökad rörlighet, otrygghet och marknadskänslighet med oöverblickbara

nätverk och konstellationer samt tillfälliga och informella kontakter snarare än
industrisamhällets stabila organisationer och livslånga medlemskap. Samhället sägs

                                                  
377 SOU 1996:181 s. 58f.
378 SOU 1996:181 s. 18ff.
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domineras av kommunikation och förändring snarare än produktion och stabilitet. Denna

förändring sägs kräva en medveten omprövning och förändring av våra värderingar och
ideal.379

En schematisk karta beträffande samhällets faser ställs upp:

Jordbrukssamhälle Industrisamhälle Kunskapssamhälle

Övergripande mål överlevnad materiellt

välstånd

personlig

utveckling

Produktion mat varor tjänster

organisationsform familjen företaget nätverket

Viktigaste resurs mark kapital kunskap

[Källa: SOU 1996:181 s. 47.]

Det framhålls att vi måste ”våga” lämna industrisamhället bakom oss. Tanken tycks vara att
det glokala informations- och kunskapssamhället kommer vare sig vi vill det eller inte och att

en förutsättning för att vi i någon mån skall kunna styra och inte bara styras av Utvecklingen
är ett uppbrott i tid från tänkande och värderingar som är passé. I sammanhanget ställs

konceptionen av trygghet upp som ett exempel på ett område där en övergång från ett

traditionellt till ett alternativt tänkande måste komma in. Den traditionella konceptionen av
trygghet ur ett utifrånperspektiv med organisationen, lagar och regler samt stabiliteten i

centrum ställs mot framtidens trygghetskonception med ett inifrånperspektiv som betonar
verksamheten, kompetensen och förändringarna.380

Att individen betonas alltmera som en följd av samhällsutvecklingen framhålls: ”Allting
individualiseras och det är i den egna personligheten och kompetensen som individen måste

finna trygghet.” Detta sägs dock inte innebära att framtidens samhälle kommer att sakna

solidaritet och känsla för människokollektivet, glokalsamhället sägs vara både för individen
och kollektivet. Solidariteten och känslan för kollektivet kommer att få andra uttrycksformer

snarare än att försvinna förutspås det. I glokalsamhället kommer individen att utveckla ett
patos för den lokala omgivningen och den globala helheten. Det är som individ jag är stark

men jag kan bara ha glädje av den styrkan tillsammans med andra individer. Nationen sägs

                                                  
379 SOU 1996:181 s. 44ff.
380 SOU 1996:181 s. 51f.
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hamna på mellanhand i sammanhanget likaså masspartiers ideologier. Vi kommer att leva i

det lilla men tänka i det globala.381

Svenska ”MEGA-BYTE” ger mycket tydligt uttryck för den romantiska postmaterialistiska

diskurs som diskuterats tidigare. Postmaterialismen kan knappast få ett tydligare uttryck än
här där det påstås att kunskapssamhällets medborgare som ”övergripande mål” har ”personlig

utveckling”, till skillnad från industrisamhällets medborgare som hade ”materiellt välstånd”
som ”övergripande mål”. Den romantiska postmaterialistiska diskursens intellektualism får

också den ett tydligt uttryck här. Medan industrisamhällets viktigaste resurs är ”kapital” är

kunskapssamhällets ”kunskap”.

Betonandet av samhällets individualisering, ideologiernas och de stora gemenskapernas

(nationalstaten, ”masspartier”, formella organisationer) tillbakaträdande till förmån för den
egna personligheten, den egna kompetensen och de ”små” och ”nära” gemenskaperna (den

egna bygden, familjen, företaget) skulle lika gärna kunna återfinnas i en kampanjskrift från
Svenskt Näringsliv som i den statliga utredning tillsatt av en socialdemokratisk regering som

det trots allt är fråga om här.382 Tesen om ”de stora organisationernas död” har bland annat

utmanat de historiskt sett starka och välorganiserade nordiska facken som riskerar att framstå
som ”omoderna”. Det har tidigare poängterats att det romantiska postmaterialistiska

tankegods som blir så tydligt i 1990-talets intellektualism var mest artikulerat i
managementfilosofin, en managementfilosofi som också hittade in i politiken.383

                                                  
381 SOU 1996:181 s. 60f.
382 ”Glokalisering” är ett nyckelbegrepp i Svenskt Näringslivs kampanj för ekonomisk globalisering och mot den
heterogena globaliseringskritiska rörelse som vuxit i styrka efter millennieskiftet. Se
http://www.svensktnaringsliv.se/ (05-10-07).
383 Kulturforskare som David Harvey och Fredric Jameson har utifrån marxistiskt influerade utgångspunkter sökt
förklaringar av det ”postmoderna genombrottet” som kulturfenomen betraktat, ett ”genombrott” som har
uppenbara historiska beröringspunkter med 1990-talets romantiska postmaterialism. Både Jameson och Harvey
kan sägas betrakta ”postmodernismen” som senkapitalismens ideologiska överbyggnad, ”Postmodernism, or, the
cultural logic of late of late capitalism” som det heter hos Jameson. Se vidare Jameson 1991, Harvey 1989. Den
svenske journalisten och författaren Mikael Nyberg kan sägas fullfölja denna marxistiska tradition då han
betraktar det som här av mig har sammanförts under beteckningen ”romantisk postmaterialism” som delar i ”den
ideologiska myten om det postindustriella paradiset”, vilken han betraktar som ett nytt sätt att legitimera och
dölja konflikten mellan arbete och kapital i en tid då den välfärdsstatliga kompromissen mellan just arbete och
kapital urholkats. Nyberg pekar bland annat på förhållandet att det sena 1900-talets posttayloristiska
managementfilosofi (i romantisk postmaterialistisk anda) tenderar att retoriskt nivellera, dölja och bortse från
materiella motsättningar som han menar de facto ökat. I posttayloristisk retorik förstås exempelvis anställda som
”medarbetare”, chefer som ”ledare” eller ”mentorer”, företagskulturens centrala utgångspunkt sägs vara att ”alla
är med i samma team”, arbete och kapital blir ”kompetens och kreativitet”, sloaganliknande formuleringar som
”hierarkierna faller” och ”platta organisationer” är talrika också i mitt eget politiska material– och parallellt med
detta nyspråk har de ekonomiska skillnaderna mellan olika samhällklasser ökat. Se vidare Nyberg 2002. Det
klassamhälle som träder fram i Nybergs kritik från vänster påminner mer om den klassiska industrikapitalismens
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Diskursteoretiskt kan dylikt romantiskt postmaterialistiskt idégods med fördel betraktas som

moment i den artikulation av Epokskiftestanken som vinner hegemoni – det vill säga som
delar i den version av framtiden, det ”informationssamhälle”, som blir det ”officiella”.

Symptomatiskt för detta förhållande är att de romantiskt postmaterialistiska idégodset

överskrider den politiska vänster-högerskalan.

Att nationen kommer att minska i betydelse sägs hänga samman med bland annat att den nya
tidens nätverk inte är nationsbundna. Informationsteknikens genomslagskraft förutspås öka i

takt med att bredbandstekniken utvecklas.384 Tillgången lyfts fram som den avgörande frågan

– liksom i regeringens IT-proposition 1996 och skrivelse 1997. Tillgång definieras likaså här i
vid mening – det talas om fysisk tillgång och mental tillgång. Den fysiska tillgången och den

mentala tillgången är lika viktig för att samhällsutvecklingen skall gå i önskvärd riktning. Den

önskvärda riktningen är den som leder mot ett jämställt och jämlikt glokalsamhälle.
Funktionshindrade lyfts fram som en grupp som kan ha stor glädje av IT. Staten skall ha en

aktiv roll, marknaden anses inte på egen hand kunna garantera en utveckling i önskvärd
riktning.385

Trafikutskottet – Kursen ligger fast

I trafikutskottets betänkande med anledning av regeringens skrivelse ”Utvecklingen i

informationssamhället” bekräftas och tillstyrks regeringens hållning att inte i nuläget ompröva
den i proposition 1995/96 presenterade IT-politiken. Det framhålls av utskottet att man gör

bedömningen att informationstekniken i grunden har en positiv samhällsomdanande betydelse

men att de risker som den för med sig likväl måste uppmärksammas i syfte att göra
övergången till ett kunskaps- och informationssamhälle gynnsam. Liksom vid behandlandet

av IT-propositionen 1996 avstyrks samtliga motionsyrkanden med anledning av skrivelsen
och regeringens IT-politik. Det betonas nu liksom då att syftet med de flesta avslagna

yrkandena torde komma att uppfyllas på sikt.386

                                                                                                                                                              
ekonomiskt segregerade samhälle och mindre om det ”kunskapens klassamhälle” som symptomatiskt nog är en
ofta förekommande hotbild i mitt eget material (Se ”Hotbilder” i den tematiska delen).
384 SOU 1996:181 s. 66.
385 SOU 1996:181 s. 71ff.
386 Trafikutskottets betänkande 1997/98: TU7 s. 1.
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Opposition & samarbetspartier – Bibehållna positioner

Motionerandet och debatterandet med anledning av skrivelsen och regeringens IT-politik

följer i mångt och mycket tidigare gjorda positioneringar. Av förklarliga skäl renderar en

skrivelse inte lika många motioner som en proposition. Här nämns och behandlas motioner
och/eller debattinlägg från moderaterna, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Moderaterna fortsätter sin kritik av regeringen såsom varande motståndare till Utvecklingen.

Tillspetsat framställs socialdemokratin närmast som den “goda” Utvecklingens antites. Det

moderata efterlysandet av en moderniseringsstrategi för hela det svenska samhället –
underbyggt av den radikala artikulering av Epokskiftestanken som gjordes i motionen med

anledning av regeringens IT-proposition 1996 – ligger i botten.

Det heter bland annat att socialdemokraternas förhållningssätt har ”präglats av en motvilja till

en utveckling man inte riktigt rår över själv. Därför har de föredragit en politik som bygger på
kontroll över användningen av medierna. Den syn som en gång lade grunden för radio- och

TV-monopolet präglar nu också socialdemokraternas syn på användningen och utvecklingen

av IT och de medier som den moderna informationstekniken för med sig …det är hög tid att
regeringen inser att en helt ny syn på samhället är nödvändig” [min kursivering].

Kommunikationsminister Ines Uusmann citeras i den moderata motionen: ”Internet är en
fluga som kanske blåser förbi.”387 Det heter att informationssamhället redan är här och att det

inte beror på politiska regleringar eller beslut. Politiska beslut anses dock inte vara

oväsentliga i sammanhanget. Det framhålls att minsta försök att reglera, socialisera eller
förhindra Utvecklingen motverkar nytt företagande eller riskerar att leda till att företaget,

projektet eller till och med idén, flyttar utomlands. Det betonas att insikten om att det är på
marknaden den framtida IT-utvecklingen skall ske är nödvändig 388

Moderaternas inlägg i riksdagsdebatten följer ett liknande mönster: ”Jag tycker det är viktigt
att Socialdemokraterna känner att utvecklingen, som är så snabb, är någonting de måste

begränsa. Det enda sättet man kan tänka sig att göra det på är att kontrollera och lägga på

ytterligare begränsningar. Jag menar att de helt enkelt är omöjliga…I ett fritt och öppet
samhälle kommer denna utveckling att fortsätta, vad vi än gör. Det är som jag ser det svårt för

                                                  
387 Mot. 1997/98:K333 s. 6.
388 Mot. 1997/98:K333 s. 4.
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Socialdemokraterna att hindra den.”389 Utvecklingen går inte bara snabbt – den går inte heller

att stoppa, den är ej kontrollerbar utan i hög grad autonom. Som tur är går utvecklingen
”framåt” – det är en “god” utveckling. Utifrån denna artikulering av Utvecklingen framstår

varje försök att ifrågasätta den som minst sagt futilt. Notera att Utveckling här framstår som

synonymt med teknisk utveckling, mer specifikt synonymt med informationsteknisk
utveckling.

Folkpartiet profilerar sig genom att fortsatt framhålla sin vision om det aktiva

medborgarskapet och betonar följaktligen vikten av tillgången till samhällsinformation för

medborgarna. Den aktiva medborgaren och den demokratiska dialogen kräver insyn och
tillgång till samhällsinformation av olika slag. Till grundläggande medborgarskapskunskap

hör också kunskap om rättigheter och skyldigheter – något som det heter att alltför få

medborgare har och ett område där informationstekniken kan vara behjälplig. Det anses i
motionen att det bör utredas ”vilka kostnader som kan vara förknippade med önskemålet att

tillhandahålla e-postadress och Internetanknytning till alla medborgare”.390 Den folkpartistiska
profilen, aktivt medborgarskap, kommer att dyka upp igen.

Vänsterpartiet argumenterar fortsatt för global solidaritet och rättvisa, en aktiv stat i IT-
utvecklingen och för att utveckla kopplingen av IT till miljöområdet och

arbetstidsförkortning. Det heter att ”surfa på nätet blir en surfning mellan olika välståndsöar”
och en FN-konferens efterlyses i sammanhanget.391 Beträffande statens roll så föreslås

inrättandet av ett ”Statens databanverk”, det vill säga en slags motsvarighet till Statens

banverk fast på IT-området.392

I miljöpartiets debattinlägg artikuleras Utvecklingen tydligt på ett annat sätt än vad fallet är i
moderaternas motion och debattinlägg: ”Varje gång vi skall debattera det här är det ungefär

samma frågor som dyker upp. En av de mest intressanta är hur mycket vi som politiker

egentligen skall gå in och peta i den här utvecklingen, som egentligen i viss mån har fötts av
sig själv. På ett sätt skall det självklart finnas en kreativitet i den egna utvecklingen som inte

är beroende av statlig styrning. Men för mig finns det en absolut koppling mellan politik och

                                                  
389 Prot. 1997/98:35 s. 118f.
390 Mot. 1997/98:T3 s. 5f, Prot. 1997/98:35 s. 122.
391 Mot. 1997/98:T912 s. 9.
392 Mot. 1997/98:T912 s. 5f.
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framtid. Det är självklart att vi som politiker skall försöka påverka samhällsutvecklingen. Det

är själva poängen med vår verksamhet. På det sättet finns det också ett berättigande för att
politiker lägger sig i IT-utvecklingen.”393 Politik är inget externt i förhållande till

Utvecklingen, en Utveckling som varken är automatiskt god – en hotbild som är närvarande är

övervakningssamhället394 – eller okontrollerbar. Notera att Utvecklingen här inte entydigt
framstår som synonym med informationsteknisk utveckling – ”IT-utvecklingen” påverkar

”samhällsutvecklingen” men likhetstecken mellan ”IT-utvecklingen” och
”samhällsutvecklingen” sätts inte.

Trafikutskottets betänkande kommenterar den i vänsterpartiets motion efterlysta kopplingen
av IT till miljöområdet och miljömål på ett intressant sätt. Det framhålls att ”enligt gällande

IT-politiska riktlinjer skall informationstekniken utnyttjas för att öka medborgarnas

livskvalitet. Därav följer enligt utskottets mening att utvecklingen mot ett
informationssamhälle även innebär en utveckling mot ett långsiktigt hållbart ekologiskt

samhälle”.395 Här kopplas livskvalitet – hållbar ekologisk utveckling – informationssamhälle
samman. Livskvalitet och hållbar ekologisk utveckling integreras i begreppet

”informationssamhälle”. En liknande manöver såg vi i artikuleringen av Epokskiftestanken i

utredningen ”MEGA-BYTE” av Ungdomens IT-råd (SOU 1996:181) ovan –
”glokalsamhället” är ett grönt samhälle.

                                                  
393 Prot. 1997/98:35 s. 125.
394 Prot. 1997/98:35 s. 126.
395 Trafikutskottets betänkande 1997/98: TU7 s. 12.
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SAMMANFATTNING 1996-98

Den norska diskursordningen utmärks av en problematisering av Epokskiftestanken.

Arbeiderpartiet artikulerar i regeringens IT-politiska redogörelsen 1997 en i förhållande till
1996 försiktigare, mer moderat Epokskiftestanke. Høyre mjukar upp sin positiva tekniksyn,

tekniken leder inte automatiskt till det “goda” ”kunnskapssamfunn” som artikuleras som

motbild till Arbeiderpartiets ”informasjonssamfunn” – vilket enligt Høyre bland annat riskerar
att urarta i ett Orwellskt kontrollsamhälle. Kristelig Folkeparti utvecklar och fördjupar

tematiken från föregående år – tekniken för människan inte människan för tekniken. Detta

genom att ställa människan mot tekniken och antyda det elände tekniken kan leda till om den
inte underkastas människan förstådd som en etisk och moraliskt högstående varelse. Tekniken

kan aldrig bli ett fullvärdigt substitut för det mänskliga därför måste det mänskliga få
definiera det tekniska – inte omvänt. Också Senterpartiet utvecklar sin problematiserande

hållning gentemot tekniken och Epokskiftestanken. Sosialistisk Venstreparti har till skillnad

från regeringen inga problem med epitetet ”revolusjon” – en radikalare Epokskiftestanke
artikuleras fortsatt. Revolutionen framställs dock som djupt problematisk, ett “kunskapens

klassamhälle” är en påtagligt närvarande hotbild. Den teknikdrivna Utvecklingen är inte
automatiskt i framstegets tjänst utan måste styras.

Dessa problematiseringar av Epokskiftestanken och tekniken – speciellt vad det gäller
regeringen (Arbeiderpartiet) och Høyre där problematiseringarna tydligt avviker från

respektive partiers artikuleringar av Epokskiftestanken föregående år – kan sättas i samband
med den opinionsundersökning Scan-Fact genomförde på uppdrag av

Samferdseldepartementet. Den utbredda folkliga skepsis mot ett mer datapräglat samhälle

som lyfts fram som ett centralt resultat av denna opinionsundersökning står i bjärt kontrast till
regeringens och Høyres respektive artikuleringar av Epokskiftestanken 1996 där en utpräglad

teknikpositiv hållning (speciellt i Høyres fall) var moment. Diskursteoretiskt kan detta förstås
i termer av att det diskursiva fältet – de betydelsetillskrivningar som utesluts i en diskurs för

att skapa entydighet – visar sin funktion som just det konstitutiva yttre, det vill säga påverkar

diskurserna som undersöks här. En utbredd folklig förståelse av tekniken i mörkare dager
tycks stå i konflikt med speciellt regeringens och Høyres positiva teknikförståelse. Detta är

förstås problematiskt för politiska partier som i en representativ demokrati har sitt

existensberättigande i att representera (olika grupper av) “folket”. Problematiseringen av
tekniken kan betraktas som ett sätt att hantera denna spänning.
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Venstre söker sig i sin argumentation tillbaka till Venstrestatens pionjärtid – en tid då Venstre
var statsbärande parti och inte som vid tiden för debattinlägget ett parti med blott en plats i

Stortinget. Venstres historiska tillbakablick handlar dock om mer än drömmeri och nostalgi –

det handlar om begreppsmakt. Här i form av att använda historien som maktresurs.
Venstrestatens triumf över embetsmannsstaten 1884 är onekligen en positivt laddad hållpunkt

i norsk politisk historia. Konstigt vore det annars ty 1884 är året för parlamentarismens
genombrott i Norge. 1884 markerar därför ett avgörande steg i riktning mot demokrati. Den

demokratiska omvandlingen av Norge kopplas vidare samman med 1850-talets

”kommunikasjonsteknologiske revolusjon” – järnvägar, telegraf, ångbåtstrafik etcetera (se
Venstres debattinlägg ovan samt introduktionen i del I). Det råder en bred konsensus kring

uppfattningen att ”den kommunikasjonsteknologiske revolusjonen” då gick hand i hand med

den demokratiska omvandlingen. Att ” den kommunikasjonsteknologiske revolusjonen” var
en väsentlig del i demokratiseringsprocessen. 113 år senare är det dags för en

”kommunikasjonsteknologiske revolusjon” igen. Enligt Venstre är det nu – som då – ”liberale
verdier” som står på spel. Exempelvis demokratiska värden. Alltså är det inte mer än rätt att

Venstre också denna gång spelar en central politisk roll. Argumentet bygger på att genom

artikulation etablera en likhet mellan då – 1884 och 1850-talets kommunikationstekniska
revolution – och nu – 1997 och 1990-talets kommunikationstekniska revolution. Att etablera

en sådan likhet är att göra att det positivt laddade 1884 till en begreppsmaktresurs för Venstre
1997.

Den svenska diskursordningen utmärks av bibehållna positioner snarare än problematisering
av de artikulationer av Epokskiftestanken vi såg prov på 1996. I debatten artikuleras dock från

socialdemokratiskt håll tydligt en radikalare Epokskiftestanke – jämför detta med norska
Arbeiderpartiets försiktigare, mer moderata, reartikulation av Epokskiftestanken. En av de två

utredningar som aktualiserades i regeringens skrivelse harmonierar uppenbart med denna

radikalisering av Epokskiftestanken. I ”MEGA-BYTE” (SOU 1996:181) artikuleras
Epokskiftestanken tydligt som ett epokskifte med samma dignitet som övergången från

jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Det ”glokala kunskapssamhället” ersätter det gamla
industrisamhället – det mesta är nytt och lite om något från den gamla samhällsformationen

kommer att gälla i den nya. Mycket är nytt även i det ”kunskapssamhälle”, alternativt

”informationssamhälle”, som artikuleras i IT-kommissionens ”Sverige inför epokskiftet”
(SOU 1997:63). Det är dock ett ”nyindustriellt” – inte postindustriellt – samhälle.
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Epokskiftestanken artikuleras här, liksom i regeringens IT-proposition 1996, som en

samhällsform som är en vidareutveckling av industrisamhället snarare än som ett radikalt
historiskt brott där industrisamhället ersätts av en ny samhällsform.
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NORGE: IT-POLITISK REDEGJØRELSE 1998

Stortingsvalet hösten 1997 resulterade i regeringsskifte. Arbeiderpartiets minoritetsregering

ersattes av en sentrumregjering – en koalitionsregering bestående av Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet och Venstre – också den en minoritetsregering. Kjell Magne Bondevik (Kristelig

Folkeparti) axlade statsministermanteln. Den andra april 1998 presenterade nærings- og

handelsministeren Lars Sponheim (Venstre) denna regerings första (och enda) IT-politiska
redogörelse för Stortinget.

I 1998 års IT-politiska redogörelse är en mer radikal artikulering av Epokskiftestanken åter en
direkt och betonad utgångspunkt för resonemanget: ”Den digitale revolusjonen vårt land og

verden for øvrig er inne i, er bare noen år gammel. Likevel er mye allerede forandret på en
måte som vi knapt trodde ville være mulig for bare en stortingsperiode eller to siden. Og, på

samme måte, om tre til fire år vil vi trolig være fortrolig med helt nye måter å bruke

informasjonsteknologi på, måter som vi i dag ikke forestiller oss…En økende grad del av
arbeidstid og fritid går med til å behandle informasjon. Produksjon av varer og tjenester

automatiseres, digitaliseres og formidles elektronisk i økende grad. Informasjonsøkonomien
med produksjon av kunnskap, informasjonsprodukter og tjenester, bearbeidning og formidling

av informasjon, utgør en økende andel av vår økonomi. [min kursivering]” Perspektivet på

utvecklingens snabbhet illustreras empiriskt med påståendet att telejätten Ericssons intäkter
till halvparten kommer från produkter som inte existerade för två år sedan.

En bakgrundsfaktor till den i förhållande till föregående års IT-politiska redogörelse

radikalare artikulering av Epokskiftestanken torde stå att finna i den uppenbart framträdande

roll Venstre spelat i sammanställandet av redogörelsen, främst i kraft av nærings- og
handelsministeren Lars Sponheim, ansvarig för redogörelsen. Vi har sett att Venstre i den här

undersökta stortingsdebatten konsekvent har artikulerat en radikalare Epokskiftestanke.
Radikalare än regeringskollegan Kristelig Folkeparti och definitivt radikalare än den andra

regeringskollegan, Senterpartiet, som ju snarast ifrågasatt Epokskiftestanken. Både Kristelig

Folkeparti och Senterpartiet har i tidigare inlägg sökt problematisera förhållandet mellan
Människa och Maskin. Evidens för denna problematiserande förståelse av tekniken och en

viss spänning mellan en dylik teknikförståelse och en mer optimistisk dito med Venstres

signum återfinns i 1998 års IT-politiska redogörelse.
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Efter den allmänna bestämningen av läget lyfts specifikt norska förhållanden fram. Det

framhålls att IKT kan vara betydelsefullt i alla samhällssektorer – inte bara i de tekniska.
Fiskeri – och havsbruksnäringen samt glesbygdsproblematik – lyfts fram. I det sista fallet

anläggs perspektivet på ny IKT som något som upphäver geografiska avstånd och förbättrar

välfärden. Nämnda perspektiv får en empirisk exemplifiering i framhållandet av befintlig
praktik vad det gäller telemedicin. Rubriken ”Norge – et informasjonssamfunn” talar sitt

tydliga språk. Informationssamhället är inte något som komma skall – det är redan här och
Norge är ett sådant samhälle: ”La oss ta som et utgangspunkt at Norge et stykke på vei

allereda er et informasjonssamfunn. IT er ikke bare noe som en gang vil forandre samfunnet,

mye er allerede forandret. [min kursivering]”

Vad är då ett informationssamhälle? Vad motiverar utgångspunkten att tillskriva Norge

bestämningen ” informasjonssamfunn”? Följande anförs: att 1,4 miljoner norrmän i februari
1998 hade tillgång till Internet, antingen på arbetsplatsen eller hemma eller både och; att

nästan hälften av alla norska företag är anslutna till Internet; att nästan 90% av den statliga
verksamheten har Internetanknytning; att allt fler skolor tar Internet i bruk i undervisningen,

det framhålls att 90% av gymnasieskolorna våren 1997 hade Internetanknytning; att telenors

landstäckande telenät är fullt digitaliserat; samt att IT ingår och är centralt i alla
politikområden.

De signum för ” informationssamhället” som här lyfts fram är således den “hårda” tekniken

utan referens till “mjukare” sociala faktorer. Framför allt får Internet stå som

informationssamhällets signum par excellence – fyra av de sex anförda punkterna ovan
handlar ju om Internet. Det framhölls ju dock tidigare i redogörelsen att ” Norge et stykke på

vei allerede er et informasjonssamfunn” [min kursivering]. De “hårda” faktorerna – läs
tekniken, och då tydligen i första hand Internettillgång och bruk – betraktas som de mest

basala faktorerna i ett informationssamhälle, som förutsättningar för ett sådant samhälle.

Informationssamhället Norge artikuleras. Norge är ett informationssamhälle i en basal mening

men inte ett fullt utvecklat sådant – utvecklingen pågår ständigt. I Internet ses också en
potential att ge nytt innehåll till värden som öppenhet, användarorientering och individuellt

anpassade valmöjligheter. Frågan hur man från politiskt håll bör förhålla sig till

Internetutvecklingen ställs – skall den användas till att förnya och vidarutveckla demokratin
eller ensidigt överlämnas i kommersiella intressens händer? Det heter att ” Både anarkister og
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gamle hippier og nyrike kapitalister og liberalister trykker nettet til sitt bryst fordi de ser

muligheter for å realisere sine idealsamfunn!”. Också frågan huruvida IT kan spela en roll i
vägen mot en ”grønnere” och mer hållbar utveckling ställs.396

Tre huvudteman drivs i redogörelsen, samtliga vid det här laget bekanta. IT-kompetens och IT
i utbildningen lyfts fram som ett av regeringen prioriterat område, IT som närings- och

distriktspolitiskt medel för tillväxt i alla delar av landet som ett annat och människan i
centrum i informationssamhället som ett tredje. Sista temat gäller att ”bidra til at IT-

utviklingen styrker og ikke svekker fellesverdiene vi bygger samfunnet vårt på”. Att

inledningsvis framhålla ”mennesket i centrum i informasjonssamfunnet” som ett av tre
huvudteman och av regeringen prioriterade områden rimmar aningen illa med definitionen av

informationssamhälle ovan – som ju sätter maskiner, inte människor, i centrum.

I avhandlingen av det första temat, IT-kompetens och utbildning, framhålls att behovet av IT-

kompetens ökat dramatiskt i takt med ökade investeringar i IT i näringsliv och förvaltning.
Näringslivet sägs ha behov av personer med en sammansatt kompetens av ett slag som det

offentliga i nuläget inte tillhandahåller. Omställningar och strukturomvandlingar – epokskiftet

kort och gott – reser krav på en reformering av utbildningsväsendet. Det offentliga
utbildningsväsendet får inte halka efter i utvecklingen vad det gäller att svara upp mot

samtidens och framför allt framtidens kunskapsbehov.

En artikulering av Epokskiftestanken liknande den gällande ett ”flexibelt kunskapssamhälle”

tycks ligga i botten här för resonemanget beträffande IT-kompetens och utbildning. Ett
likvärdigt utbud för alla vad det gäller utbildning i IT betonas. Detta mot bakgrund av den

konstaterade stora skillnaden vad det gäller kvalitet och kvantitet med avseende på utrustning
mellan olika kommuner och olika skolor. Behovet av ”livslang læring” understryks och sägs

implicera en rad utmaningar som bland annat skall mötas med internetbaserad

distansundervisning.

Gällande IT som närings- och distriktspolitiskt medel lyfts spänningen mellan vision och
praktik fram. Visionen – IT upphäver geografiska avstånd, priserna blir mindre beroende av

avstånd, nackdelarna med småskalsdrift minskar, omedelbarhet, friare

                                                  
396 IT-politisk redegjørelse 1998 s. 1 & 5, http://www.stortinget.no/stid/1997/s980402-01.html (02-09-15).



182

lokaliseringsmöjligheter för företag och entreprenörer av olika slag, nya

organisationsmöjligheter, nätverkssamarbete. Praktiken – en centraliseringsvåg, närmare
hälften av alla IT-tjänster som utförs utförs från Oslo. Denna i förhållande till visionen

motstridiga praktik kopplas samman med bristen på IT-kompetens, det heter att omfattande

bruk av IT i distrikten förutsätter att det också finns kompetenscentra där – inte bara i Oslo.

Kompetens och kunskap framstår som nyckeln både vad det gäller närings- och
distriktspolitik. Små och medelstora företag pekas ut som centrala både vad det gäller

näringspolitiken överlag och distriktpolitiken. Ett huvudmål för telepolitiken anges vara att

säkra grundläggande teletjänster av hög kvalitet för hela landets hushåll och företag.

Till temat närings- och distriktspolitik kopplas också vad som anges som en viktig

kulturpolitisk utmaning – hotet beträffande en i första hand Internetmedierad anglisering av
Norge. Vi känner igen framhållandet av en sådan hotbild från tidigare dokument, också från

den svenska debatten, om än där inte lika konsekvent som i den norska. En näringspolitisk
potential med elektronisk handel framhålls avslutningsvis.

En diskussion beträffande ” mennesket i centrum i informasjonssamfunnet” avslutar 1998 års
IT-politiska redogörelse. Här handlar det om Människa och inte Maskin: ”IT-debatten blir fort

en debatt om de tilpassninger næringsliv og myndigheter må gjøre for å effektivisere og dra
nytte av nye muligheter. Jeg vil gjerne bruke siste del av denne redegjørelsen til å fokusere på

det som uansett bør være det viktigste, nemligen hvordan vi kan sette enkeltmennesket i

sentrum i informasjonssamfunnet. [min kursivering]”

Frågor som ställs och anges som centrala i sammanhanget är hur det skall säkras att
informationssamhället ger möjligheter för flertalet och inte bara för nya eliter, hur ny teknik

kan brukas för att realisera de ” liberale og sosiale verdier som samfunnet vårt bygger på, så

som åpenhet og innsyn, og alles mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet” och när man bör
avstå från att ta den nya tekniken i bruk med hänsyn till personvärn och etiska överväganden.

Det pläderas för en bred debatt i dessa frågor: ”Skal disse spørsmålene få sin rettmessige plass
i den offentlige debatten, må flere stemmer enn de som vanligvis høres få slippe til. [min

kursivering]” Som exempel på ansatser till en sådan bredare debatt nämns de under

föregående regering tillsatta Unges IT-forum och Eldres IT-forum (jfr. Ungdomens IT-råd i
Sverige).
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Människan kommer före Maskinen och den senare skall inte bestämma den förra: ”Selv om vi
opplever at gamle forestillinger snus på hodet, gamle sannheter og myter avlives, er ikke

teknologien den avgjørende drivkraften som skal styre samfunnet vårt, hverdagslivet og de

sosiale forandringsprosessene. Regjeringen mener en slik teknologideterministisk forståelse
simpelthen fratar oss vesentlige grep og kan hindre en ønsket utbredelse og anvendelse av ny

teknologi. Vi er ikke i blinde krefters vold, men står overfor verktøy og virkemidler som må

gjøres tilgjengelig og tas i bruk på våre premisser. Vi må ta utgangspunkt i og analysere de

sosiale prosessene omkring teknologiutviklingen. Teknologien er oppstått i vår hverdag og

reflekterer denne. Det er her mulighetene til politisk påvirkning ligger. [min kursivering]”397

Kritik, motbilder och konsensus

Arbeiderpartiet – Från vision till realitet

I Arbeiderpartiets inlägg i debatten med anledning av 1998 års IT-politiska redogörelse görs

en begreppslig omprövning – det pläderas för att begreppet ”IT” vidgas till begreppet ”IKT”:

”Den nye teknologien handler om noe mer enn informasjon. Den handler i stor grad også om

kommunikasjon. Det er på tide at IT-begrepet utvides til IKT - informasjons- og

kommunikasjonsteknologi. Dersom NRK og Telenor ble dannet idag, ville de trolig ha vært
ett selskap. Informasjon og kommunikasjon går hånd i hånd i den digitale tidsalder. [min

kursivering]” IKT är idag ett vedertaget begrepp. Bakgrunden är en inledande citering av den

amerikanske IT-gurun Nicholas Negropontes påstående att den digitala revolutionen är över
och att vi nu lever i ”den digitale sivilisasjon”.398

Argument för att byta ut begreppet ”informasjonsteknologi” mot ”informasjons- og

kommunikasjonsteknologi” hämtas också från stortingsdebatten själv: ”Vi treng ein

kontinuerlig debatt om teknologi og samfunn også i Stortinget, og gjerne ein kritisk debatt.
Både den IT-politiske utgreiinga frå den førre regjeringa og den som nå ligg føre, er grunnlag

for det. Så kan det kanskje vere grunn til å skyte inn at uttrykket ’informasjonsteknologi’

burde ein etter kvart byte ut med uttrykket  ’informasjons- og kommunikasjonsteknologi’, for

det er kommunikasjonsdelen her som er den vesentlege. [min kursivering]” 399

                                                  
397 IT-politisk redegjørelse 1998 s. 1ff.
398 S. tid. 1997-98 s. 2591f.
399 S. tid. 1997-98 s. 2578.
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Att formulera, omformulera och definiera en debatts centrala begrepp är en grundläggande

källa till begreppsmakt.

Diskussionen ovan aktualiserar det nyepokala begreppet ”kommunikationssamhället”. En

historisk utläggning aktualiserar i sin tur begreppet ”kunskapssamhället”:
”Kunnskapsgrunnlaget som i sin tid muliggjorde industrisamfunnet, var nøye koblet opp mot

utbredelsen av den trykte boken. Med Gutenbergs teknikk kunne all skrift bli representert og
reprodusert av et begrenset sett med støpte typer…Basisferdighetene i samfunnet basert på

boken som informasjonskanal måtte bli lesning og skrivning. I kunnskapssamfunnet og det

digitale mediets tidsalder er det ikke nok å kunne lese, skrive og regne. [min kursivering]”

”Kunskapssamhället” sägs implicera nya basfärdigheter. En sådan anges vara kunskapen att

skaffa sig ny kunskap – företrädesvis genom användning av digitala medier. Att kunna något
räcker inte heller. Det anges att man måste kunna kommunicera sin kunskap till andra,

förmedla och presentera, samt ha förmågan att se utöver egna fackmässiga, sociala och
kulturella gränser. Förmågan till lagarbete anges också som en basfärdighet i

”kunnskapssamfunnet” – detta då även specialister i högre grad måste kunna ingå i

helhetskoncept.400

För politikernas del här och nu anges en förståelse av teknikens samhälleliga roll snarare än
fackmässig kunskap om tekniken i sig som det önskvärda – det är dags att ta steget från vision

till realitet heter det. Debatterna och utredningarna beträffande informationssamhället sägs ha

genererat en bred konsensus partierna emellan vad det gäller möjligheter och risker –
oenigheten gäller i första hand statens roll i informationssamhället – där Sosialistisk

Venstreparti hårdast driver linjen statlig styrning och Fremskrittspartiet den motsatta linjen.

Regeringens IT-politiska redogörelse kritiseras för att inte ge tillräcklig plats åt resonemang

beträffande den industriella sektorn – det framhålls att denna sektor är den där informations-
och kommunikationsteknologin kanske har haft de mest omfattande konsekvenserna redan

nu.401 Devisen ”Vi må over fra visjon til realitet” aktualiserar också frågor kring
infrastrukturen. Behov av en förbättrad nationell elektronisk motorväg som säkrar tillräcklig

                                                  
400 S. tid. 1997-98 s. 2590.
401 S. tid. 1997-98 s. 2584.
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nätkapacitet för landets hushåll och företag framhålls som en av IT-politikens viktigaste

frågor – för Arbeiderpartiet är det självklart att det är en politisk uppgift att sörja för en sådan
infrastruktur. Regeringen kritiseras i sammanhanget för att ha röstat mot en nationell

handlingsplan för utbyggnad av ett landstäckande bredbandsnät. Det framhålls att landet inte

har råd med en politik som inte satsar på framtiden – då riskerar Norge att hamna i ” bakkant”
istället för i ” forkant” av utvecklingen.402

Høyre – Kunskap - teknik - näringsliv

Høyres tidigare artikuleringar av Epokskiftestanken, artikuleringar som vi sett betonar
epokskiftets positiva möjligheter framför (på bekostnad av?) negativa risker genomsyrar

också fortsättningsvis Høyres argumentation: ”Den forestående teknologiske revolusjon vil

sannsynligvis stort sett bli sett på som et fremskritt for den enkelte, og dermed for samfunnet

som sådant. Det vil nok først og fremst være nye muligheter som vil prege dette bildet.

Personligen har jeg en optimistisk og positiv holdning til hva et IT-samfunn vil kunne føre til.
[min kursivering]”

Värt att notera här är framstegstankens individliberalistiska inramning – framsteg för den
enskilda individen implicerar framsteg för samhället. I en mer låt oss kalla det

kommunitaristisk version av en dylik framstegstanke skulle det snarare vändas på steken;
framsteg för samhället, för samhällets olika gemenskaper, implicerar framsteg för individen. I

en mer kommunitaristisk diskurs konstitueras individen som individ just genom de olika

gemenskaper hon ingår i (familjen, den lokala hembygdsföreningen, fotbollslaget…).
Individen är så att säga ingenting ”i sig själv” utan måste alltid betraktas och definieras, både

av sig själv och andra, i termer av de gemenskaper hon ingår i.

”Kunnskapssamfunnet” är fortsatt närvarande. Enkel och billig tillgång på enorma mängder

information framhålls som ett centralt förhållande som dock inte utgör ett alternativ till
”tradisjonell kunnskap”. Maskiner och databaser ställs mot ”den kunnskap som finst inne i

hovuda våre” och det är den senare som är den största och viktigaste ”konkurranseføremonen,

eller den største konkurranseulempa, dersom kunnskapen ikkje held mål”. Förmåga till kritisk
bearbetning av information och systematisk sökning av information betonas. Ett

otillfredsställt behov av spetskompetens ”innen IT” och ett akut behov av utökade

                                                  
402 S. tid. 1997-98 s. 2592f.
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studieplatser ”på IT-sida” understryks i sammanhanget – detta inom kort om Norge skall vara

”ein utkant i forkant”.

Liksom hos Arbeiderpartiet framhålls infrastrukturen och infrastrukturella satsningar som

centrala. Aktualiserandet av infrastrukturella frågor pekar mot en övergång från mer visionär
idédebatt till sakfrågedebatt, en övergång med liknande motsvarighet i den svenska debatten.

Särskilt näringslivets behov av en elektronisk infrastruktur av rang betonas.403

Sosialistisk Venstreparti – Kunskap - teknik - demokrati

Liksom hos Høyre intar kunskapsfrågan en central plats i Sosialistisk Venstrepartis

argumentation. Det framhålls att om den ofta uttalade visionen beträffande en övergång från

en svart oljeekonomi till en grön kunskapsekonomi skall realiseras krävs krafttag på
utbildningsområdet. De potentialer den nya tekniken bär på och behovet av kunskap kopplas

dock till möjligheten att vitalisera demokratin snarare än till att stärka näringslivet. Internets
genomslag jämförs med boktryckarkonstens dito vad det gäller demokratiserande potential:

”Det [Internet] har en mulighet for demokratisering som ingen annen teknologi noensinne har

hatt – kanskje med unntak av boktrykkerkunstens oppfinnelse for 500 år siden.”

Förhållandet mellan Människa och Maskin problematiseras liksom i föregående års debatt.
Krafttagen som efterlyses på utbildningsområdet innebär inte bara att se till att skolor och

universitet inte blir tekniska muséer utan faktisk har teknik som är av dags dato utan också ”i

like stor grad at lærerne må gis anledning til å lære å bruke utstyret, utstyrets muligheter, men

kanskje like viktig: utstyrets begrensninger. Det betyr altså at vi må lære oss å få et fornuftig

og avbalansert forhold til teknologi, sånn at teknologien ikke styrer oss, men at teknologien

blir en naturlig del av de hverdagsprosessene som vi tross alt har [min kursivering]”.

Också Sosialistisk Venstreparti berör i sina inlägg den elektroniska infrastrukturen. Här gäller
det pläderande för att alla i Norge skall beredas möjlighet till ISDN-anslutning, något som

90% i dagsläget uppges ha.404

                                                  
403 S. tid. 1997-98 s. 2581f, 2591.
404 S. tid. 1997-98 s. 2583, 2588.
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SVERIGE: INTERIMSKRIVELSER II (1998-99)

Informationssamhället inför 2000-talet

Regeringens andra skrivelse, ”Informationssamhället inför 2000-talet”, är också den en
bekräftelse av den tidigare i propositionen från 1996 framförda politiken. Beträffande statens

respektive marknadens roll i utvecklingen görs tydligare markeringar i marknadens favör. Det
betonas att utvecklingen är och bör vara marknadsledd. Statens roll skall vara att underlätta

utvecklingen och att främja användningen av den tillgängliga tekniken i landets alla delar.

Marknadsmässig utveckling av nät, tillämpningar och informationssystem skall förenas med
politiskt fastställda mål och riktlinjer för hur samhällets kommunikations- och

informationssystem skall fungera. Staten skall prioritera mellan alternativa åtgärder för att på
bästa sätt kunna utnyttja fördelarna med den nya tekniken och ”skapa det

informationssamhälle vi vill ha”.405

Policyn inför 2000-talet är ”informationsteknik för alla”.406 Denna formulering ligger nära

formuleringen ”ett informationssamhälle för alla” vilken kom att bli namnet på regeringens
nästa IT-proposition (Prop. 1999/2000:86). I det betänkande från trafikutskottet som

behandlar regeringens skrivelse ”Informationsteknik för alla” framgår det att regeringen den

23 juli 1998 tillsatte en särskild utredare med uppdrag att undersöka tillgången till avancerad
informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur ur ett regionalt och socialt

perspektiv.407 Detta uppdrag kom att resultera i utredningen ”Bredband för tillväxt i hela
landet: Närings-, regional- och välfärdspolitiska aspekter på IT-infrastrukturen”. Denna

utredning skall strax synas närmare.

I debatten artikuleras från socialdemokratiskt håll – liksom föregående år – en radikalare

Epokskiftestanke: ”Samhällsomdanande kraft – ja vi har sagt det tidigare, men det tåls sägas

igen. IT är inte bara ett verktyg, IT förändrar hela vårt samhälle i grunden. Det förändrar vårt
sätt att leva, bo, arbeta och kommunicera. Förändringen är så genomgripande att vi idag inte

kan se vidden av den. Sverige som IT-nation eller digitalt samhälle är i fronten och skall så
förbli [min kursivering].”408 Näringsminister Björn Rosengren stämmer in i både den radikala

                                                  
405 Skr. 1998/99:2 s. 4.
406 Skr. 1998/99:2 s. 4ff.
407 Trafikutskottets betänkande1998/99:TU4 s. 22.
408 Prot. 1998/99:70 s. 50.
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artikuleringen av Epokskiftestanken och argumentationen i linje med “Sverige på första

plats”: ”Sverige är och skall förbli en IT-nation av yttersta världsklass. Sverige bejakar
teknikutveckling, kunskap och kompetens, och så skall det vara även i

framtiden…utvecklingen går, som det har sagts här i talarstolen, oerhört fort. Vi politiker

måste hela tiden vara offensiva för att behålla Sveriges tätposition. Vi måste lämna

industrisamhällets gamla strukturer. Vi måste anpassa regler och normer till de behov och

villkor som kommer att gälla för medborgarna och företagen i det framtida digitala samhället

[min kursivering].”409

Spänningen beträffande epokskiftets dignitet som följt socialdemokratiska artikuleringar av
Epokskiftestanken sedan 1996 förefaller här vara upplöst till förmån för en radikalare

Epokskiftestanke. Men en spänning ersätts av en annan. De extrapolitiska imperativ som

ingår som moment i artikuleringen av den radikala Epokskiftestanken rimmar nämligen illa
med ett överordnat politiskt imperativ som också det är ett moment. Detta politiska imperativ

förekommer både här, tidigare och i nästkommande proposition. Här heter det exempelvis att
”Vi måste ha en politisk vilja och kompetens att styra informationssamhället med en tydlig

viljeinriktning”.410 Å ena sidan kräver den snabba Utvecklingen anpassning och uppbrott från

gamla strukturer. Å den andra sidan skall en politisk vilja och kompetens vara avgörande för
informationssamhällets utformning. Mer om denna spänning i den tematiska delen (se

”Kampen om framtiden”).

Kritik, motbilder och konsensus

Tongångarna i motioner och debatt känns vid det här laget igen. I debatten aktualiserades

dock risker med tekniken i högre utsträckning än tidigare. Millennieskiftet knackade på
dörren och ”risksamhället” steg in i plenisalen – skulle det sårbara systemsamhället klara

millennieomställningen? Utskottsbetänkandet – och följaktligen också debatten – behandlade

nämligen inte bara skrivelsen ”Informationssamhället inför 2000-talet” utan även skrivelserna
”Lägesrapport om IT-omställningen inför år 2000” (Skr. 1998/99:40) samt ”Elektronisk

handel” (Skr. 1997/98:190).

Vänsterpartiet trycker på att IT-politiken bör prioritera utjämning av olika typer av klyftor.

Rättvisa – förstått som utjämning av klyftor – är huvudnumret i vänsterpartiets argumentation.
                                                  
409 Prot. 1998/99:70 s. 57f.
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De klyftor som adresseras spänner över ett brett spektrum. Här finns globala klyftor mellan

fattiga och rika delar av världen, klyftor mellan glesbygd och tätort, mellan lågutbildad och
högutbildad, mellan fattig och rik, mellan kvinna och man, mellan äldre och yngre, mellan

funktionshindrade och icke funktionshindrade, mellan dyslektiker och icke-dyslektiker…Den

snabba Utvecklingen innebär risker att dessa klyftor ökar – Utvecklingen är inte “god” per se

men inte heller utom räckhåll för politiken. Ett rättvist informationssamhälle kräver en aktiv

politik. Man efterlyser en internationell FN konferens liksom en utredning av inrättandet av
ett Statens databanverk samt utvecklandet av miljö- och arbetstidsförkortningsfrågorna i IT-

politiken (igen).411

Miljöpartiets debattinlägg är intressanta. Inläggen uppehåller sig uteslutande vid risker med

tekniken. Tekniken framstår således som minst sagt problematisk. Regeringen kritiseras för

bristfälliga omställningsåtgärder inför millennieskiftet. Det pläderas för att de svenska
kärnkraftsreaktorerna bör vara stoppade under timmarna kring årsskiftet ”Naturligtvis skall vi

inte råka ut för någonting som Tage Danielsson redan på sin tid framförde i sin monolog om
osannolikheten i det som hände i Harrisburg”. Någon Epokskiftestanke artikuleras

överhuvudtaget inte.412 Detta harmonierar med miljöpartiets svala förhållande till

Epokskiftestanken föregående år och pekar också mot ett intressant och mer generellt
förhållande. Nämligen förhållandet att ett moment i radikala artikuleringar av

Epokskiftestanken i allmänhet är en positiv tekniksyn och omvänt att en mindre positiv
(ambivalent eller negativ) tekniksyn i allmänhet är ett moment i mer moderata eller negativa

artikuleringar av Epokskiftestanken – eller som här i argumentationer där Epokskiftestanken

överhuvudtaget inte artikuleras. Detta resonemang utvecklas i den tematiska delen.

Den moderata kritiken av regeringen innehåller uttryck som ”missade chanser”,
”informationsteknikens stålverk 80”, och ”regeringens tänkande stammar från en gammal

verklighetsbild”.413 Angående bredband framhålls från moderat håll att varje hem och företag

bör ges tillgång till bredband till väsentligen samma kostnad som telefonabonnemang senast
inom tre år. Det betonas att det inte primärt är statens uppgift att se till att detta blir verklighet,

staten skall endast agera där ingen utbyggnad annars skulle komma till stånd, exempelvis i

                                                                                                                                                              
410 Prot. 1998/99:70 s. 51.
411 Mot. 1998/99:T803, Prot. 1998/99:70 s. 35f.
412 Prot. 1998/99:70 s. 46ff, 50, 65.
413 Mot. 1998/99:T818, Mot. 1998/99:K282.
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glesbygd. I vilket fall skall staten inte själv bygga, äga eller driva bredbandsnät utan bedriva

upphandling från privata aktörer.414

Även moderaterna kritiserar i debatten regeringen för valhänt hantering av ”problemet inför

2000-årsskiftet”. Framför allt sägs regeringen i denna fråga – liksom i IT-politiken överlag –
ha agerat saktfärdigt. Denna kritik skall dock inte tas som intäkt för en syn på tekniken som

sådan som problematisk i linje med miljöpartiets tekniksyn utan handlar snarare om ett
oppositionspartis ihärdiga kritik i en fråga där man profilerat sig, en fråga som man gjort till

“sin”. Det refereras ett flertal gånger till (regeringen) Bildts påstådda framsynthet med

avseende på mellennieskiftesproblematiken och IT-politiken överlag – en framsynthet som
ställs i kontrast till regeringens påstådda saktfärdighet. Moderater kan IT – socialdemokrater

kan inte IT – tycks budskapet vara. Miljöpartiet beskrivs som ”tomhänt” vad det gäller IT-

politik och det heter att ”de som ser 2000-problematiken som en möjlighet att prata om
jordens undergång, om att kärnkraftverk skall explodera…försvårar debatten”. Om något

kärnkraftverk skulle kunna tänkas drabbas är det något ”gammalt sovjetiskt byggt
kärnkraftverk på andra sidan Östersjön”.415

Kristdemokraterna konstaterar inledningsvis i debatten att man ”kan i mycket dela
regeringens syn på IT-frågorna”. Tre saker saknas dock enligt kristdemokraterna: ”bättre

ledarskap, fiber åt folket och tuffare tag inför år 2000.” Kristdemokraternas fortsatta
argumentation vittnar om att den radikalare Epokskiftestanke där epokskiftet artikulerades

som en moralisk angelägenhet, och Utvecklingen som i huvudsak – dock inte lika entydigt

som hos moderaterna – “god”, fortfarande gäller. Ett bättre ”IT-ledarskap” efterlyses mot
bakgrund av ”de enorma möjligheter att få nya tjänster, nya arbeten, ökad kunskapsspridning

och, rätt hanterad, en bättre demokrati” informationstekniken ”ger oss”. Fyra ”kritiska frågor”
ställs: ”Är det bara fördelar med IT? Alla kan väl inte jobba med datorer? Vad skall alla de

andra, som inte kan eller vill utbilda sig inom detta område, göra? Och hur skall man stoppa

allt elände som väller fram på Internet?”

Dessa frågor utmynnar i en karaktärisering av ”synen på IT” i Sverige. Tre läger urskiljs. För
det första de som är ”på gränsen till fanatiska och gör datorer och informationsteknik i övrigt
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till ett självändamål, som helt okritiskt hyllar allt som kommer fram på dataskärmen och som

tror att alla företagsidéer kan lyckas bara man har tillräckligt många datorer och system till
förfogande”. För det andra de som ser ”datorn och Internet som hotet om världens undergång.

På Internet kan pedofiler sprida sin avskyvärda hantering. Recept för att tillverka bomber kan

fritt hämtas med känt resultat” För det tredje – och denna kategori placerar den
kristdemokratiska debattören sig själv i – ”de som inser att det finns två sidor av myntet – en

mörk och en ljus sida – och som väljer att satsa på den nya teknikens möjligheter och
samtidigt bekämpa det destruktiva”. Tekniken och Utvecklingen är inte entydigt “god” men

det “onda” kan bekämpas, teknik och Utveckling är delvis kontrollerbar. Beträffande

bredband – ”fiber åt folket” – heter det att ”staten har ett huvudansvar för infrastrukturen. Det
innebär inte att staten inte skall betala varje meter fiberoptisk kabel som grävs ned. Det mesta

tror vi kan göra på rent kommersiell basis. Men där marknaden inte räcker till måste staten ta

ett särskilt ansvar”.416

Folkpartiets argumentation bekräftar och reartikulerar i hög grad den radikalare artikuleringen
av Epokskiftestanken som vi såg prov på 1996. Framför allt framställs Internet som

”informationssamhällets” eller ”IT-samhällets” signum: ”En sådan genomgripande ny

teknik[Internet] där information samtidigt finns tillgänglig för alla kan inte undgå att påverka

vår världsbild. 'På ett dunkelt sätt som i en spegel' hette det i den gamla bibelöversättningen.

Idag måste vi välja andra metaforer. Ingen förstår att speglar då bestod av putsade
mässingplattor som gav en oklar spegelbild. På samma sätt kommer många av dagens uttryck

och bilder att bli obegripliga för dem som växer upp i informationssamhället [min

kursivering].” Epokskiftestanken artikuleras också nu liksom 1996 som en som en
demokratisk angelägenhet för den enskilda medborgaren. Folkpartiet driver fortsatt sin

profilering med sikte på medborgarskap och demokrati. Det heter bland annat att
informationstekniken ger medborgaren möjligheten att delta i den demokratiska

beslutsprocessen i dialog med andra och möjligheter att bevaka sina intressen gentemot

myndigheter.

Tekniken och Utvecklingen framstår dock som mindre problematisk än 1996. Detta då en
ovisshet med avseende på det närmare innehållet i den omvälvande förändring som

informationstekniken sägs implicera uttrycks och paras med ”den liberala slutsatsen” att
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”politiker skall och kan göra mycket lite för att påverka informationsteknikens utveckling.

Politiker skall inte hindra utvecklingen utan sträva efter att skapa förutsättningarna för att
tekniken kommer så många människor som möjligt till godo”. Den ovisshet inför

Utvecklingens närmare innehåll som uttrycks utmynnar i tillförsikt. Utvecklingen är i grunden

god och extrapolitisk. Därför varken kan eller skall politiker påverka den – däremot kan
politiker bädda för den. Här artikuleras Utvecklingen på ett sätt som påminner om

moderaternas artikulering av densamma. Beträffande IT-infrastruktur och bredband betonas
det att IT måste vara tillgängligt för alla men varnas för att staten inte bör gå in för något

särskilt system eller lansera någon storskalig plan för att ge alla bredband: ”Statliga

jättesatsningar brukar misslyckas.” 417

I Centerpartiet debattinlägg utmynnar den politiska aktivism som var ett moment i

centerpartiets artikulering av Epokskiftestanken 1996 i en statlig aktivism i frågan om IT-
infrastrukturen. Regeringen, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet kritiseras för att

inte ”varit beredda att förorda en målmedveten offensiv satsning på fiber till hemmen och
företagen. De hoppas mera på att marknaden skall lösa problemet. Att avvakta eller hoppas på

att marknaden ordnar saken går kanske för sig i de större städerna men bidrar knappast till

lika möjligheter för alla i hela landet”. Centerpartiets traditionella roll som landsbygdens
försvarare är en viktig bakgrund till både den politiska aktivism som artikuleras i

Epokskiftestanken och den statliga aktivism som det här pläderas för. Att denna fråga är
viktig för partiet understryks av det faktum att all taltid spenderas på den. Det är rimligt att

här tala om en politisk profilering. Denna statliga aktivism går närmare ut på att staten sörjer

för att ett landstäckande nät av optofiber byggs ut.

Den policyförpackning som denna statliga aktivism med avseende på IT-infrastruktur förses
med är intressant ur ett begreppsmaktperspektiv. Centerpartiet benämner den nämligen

”digital allemansrätt” och framställer sig således som denna digitala allemansrätts

förespråkare och försvarare. Allemansrätten – allas rätt att använda annans mark för tillfälliga
syften (exv. vandring, bärplockning, övernattning) – är en omhuldad och uppskattad rättighet

som också är något av det mest blågula som finns. Den svenska allemansrätten framställs
oftast som något just svenskt, det vill säga som unik för Sverige. Unik eller inte så är

allemansrätten något av en svensk nationalklenod. Att, som centerpartiet gör, använda
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begreppet ”allemansrätt” i ett annat sammanhang och tala om den egna politiken som en

politik för en ”digital allemansrätt” är ett sätt att använda de positiva värden som begreppet
”allemansrätt” konnoterar – ett sätt att ge den egna politiken symbolisk legitimitet och tyngd.

Också historiska argument anförs: ”Samhället har historiskt tagit ett ansvar för landets
infrastruktur. Det har gällt utbyggnaden av vägar och järnvägar, elnät och teleförbindelser. I

dagens samhälle är det om möjligt ännu viktigare att det tas ett samhällsansvar för den
infrastruktur som kan lägga grunden för tillväxt och utveckling i 2000-talets

kunskapssamhälle.” Även det nyepokala begreppet ”informationssamhälle” används.418

Långbänken – Bredbandet under utredning

Det redan nämnda regeringsbeslutet att utreda bredbandet gällde alltså studerandet av

tillgången till avancerad informations- och kommunikationsteknik ur ett ”regionalt och socialt
perspektiv”. Utredningen kan betraktas som en naturlig följd av regeringens IT-politik och

vision om informationssamhället som den presenterats och utvecklats under perioden 1996
(första IT-propositionen)-1998 (andra skrivelsen). Ett stående inslag i denna politik och vision

har gällt samhällets informationsförsörjning. En förutsättning för ett ”informationssamhälle”

med hög delaktighet är en elektronisk infrastruktur som håller måttet. Ett
”informationssamhälle för alla” tycks förutsätta bredband åt alla.

Vad är då bredband? Bredband definieras i utredningen ”Bredband för tillväxt i hela landet”

som en överföringskapacitet gällande data- och telekommunikation, närmare bestämt en

överföringskapacitet på minst 2Mbit/s i båda riktningarna. Bredband är alltså inte enligt
utredningen någon speciell teknik utan en hög överföringshastighet. Huruvida denna

överföringshastighet sedan nyttjar ledning (trådburen kommunikation) eller bärvåg (trådlös
kommunikation) avgör inte om det är bredband; det är överföringshastigheten som räknas.

2Mbit/s är alltså en överföringshastighet på 2 miljoner bitar per sekund. Hur snabbt är det då?
En jämförelse kan vara på sin plats. Ett 56K-modem, i skrivande stund något av

standardmodemet för hushåll, ger som namnet antyder en maximal överföringshastighet till

och från användaren på 56 000 bitar per sekund. Bredband skall alltså enligt utredningens
definition vara minst 35 gånger snabbare. Med ett digitalt modem och s.k. ISDN-teknik kan
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en maximal överföringshastighet på 128 000 bitar per sekund (128k) uppnås, alltså även det

långt under bredbandsstandard.

Viktigt i sammanhanget är att definitionen av bredband innehåller kravet att

överföringshastigheten på minst 2Mbit/s föreligger i båda riktningarna, det vill säga både till
och från användaren. Ofta, företrädesvis i vardagssammanhang och mellan lekmän, framhålls

endast överföringshastigheten som är riktad mot användaren. Exempelvis så klagas det i dessa
sammanhang ofta på att det tar för lång tid att ladda ner applikationer och olika typer av

dokument från Internet. Den som har skickat stora dokument innehållande exempelvis rörliga

bilder elektroniskt vet dock att den utgående överföringshastigheten, överföringshastigheten
från användaren, också är betydelsefull. Faktum är att många av de bredbandslösningar som

finns på marknaden i dagsläget inte är bredband enligt utredningens definition, detta just på

grund av att de inte håller måttet vad det gäller överföringshastigheten, och då speciellt med
avseende på överföringshastigheten i riktning från användaren.419

Det framhålls också i utredningen att ”de reella behoven hos breda användargrupper av en

digital infrastruktur är ännu inte särskilt uttalade”.420 Att så är fallet tycks styrkas av faktumet

att många bredbandslösningar inte lever upp till de krav på överföringshastighet som uppställs
i utredningen. Det förefaller sannolikt att om den faktiska efterfrågan hos breda

användargrupper motsvarade de höga krav på överföringskapacitet som utredningen ställer
upp så skulle marknaden i högre grad ha levererat lösningar som svarar upp mot dessa krav,

åtminstone i tätorter där den befintliga elektroniska infrastrukturen är väl utbyggd. Att

överföringshastigheten som genereras av befintliga bredbandslösningar ofta är betydligt lägre
i riktning från användaren tyder på att användarna företrädesvis utnyttjat IT “passivt”, exv. i

form av “nedladdningar” från Internet. Detta torde dock gälla hushåll i högre utsträckning än
företag. Kontentan blir den att bredbandet som definieras i utredningen (2Mbit/s i båda

riktningarna) emanerar ur och tänks svara mot en vision om framtiden –

informationssamhället. I informationssamhället skall vi inte bara använda IT “passivt”, lika
ofta som vi “laddar ner” applikationer och komplexa dokument skickar vi själva sådana. Den

svenska medborgaren i ett ”informationssamhälle för alla” skall tillhöra ”de interagerande”
och inte ”de interagerade” för att alludera på Castells.421 I det perspektivet kan också den så
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kallade personaldatorreformen från 1996 ses. Denna reform, som konkret innebar att

arbetsgivaren genom ett avdrag på bruttolönen för datorhyra/datorinköp kunde göra
datorkostnaden avdragsgill, kom att sprida datorer till en majoritet av Sveriges hushåll.422 Men

det räcker inte med en dator för att tillhöra de ”interagerande” i ”informationssamhället”. En

annan förutsättning är en elektronisk infrastruktur som håller måttet.

Utredningens uppdrag gällde mer precist att kartlägga befintlig infrastruktur, att analysera
tekniska utvecklingstendenser samt att leverera förslag till hur staten i samverkan med

näringsliv och teleoperatörer kan uppnå en god regional och social täckning med avseende på

infrastrukturen.423 Huvudfrågan anges av utredaren gälla vilken roll staten skall ta på sig vad
det gäller utvecklingen av en infrastruktur för IT i syfte att främja dels tillväxt (“hårt”

imperativ) och dels regionala och sociala mål beträffande tillgänglighet för alla (“mjukt”

imperativ).424 Utredningen innehåller en hel del sifferexercis och diskussion kring diverse
juridisk realia av mindre intresse i föreliggande sammanhang. Vad som däremot är intressant

här är argumentationen i linje med “Sverige på första plats” och diskussionen kring
förhållandet mellan stat och marknad.

Till att börja med bör det framhållas att konsensus beträffande tillgängligheten för alla var
fallet och denna konsensus var en av utredningens utgångspunkter. Nämnda konsensus var

uttalad och partiövergripande. Utifrån utgångspunkten ”tillgänglighet för alla” formulerades
dock medlen att nå dithän på olika sätt, främst genom skiftande betoningar av statens roll i

sammanhanget. Vi har sett att partier som vänsterpartiet och centerpartiet har önskat ett djupt

statligt engagemang som inte utesluter statligt ägande, medan partier som moderaterna och
folkpartiet uttryckt farhågor inför ett djupt statligt engagemang och pekat mot mer

marknadsinriktade lösningar. Dessa förhållanden lyfts också fram i utredningen.425

En argumentation i linje med “Sverige på första plats” ligger tydligt i botten på och

genomsyrar hela utredningen. Talande är att ”Sverige skall behålla sin ledande roll som IT-
nation” inleder sammanfattningen av utredningens visioner och mål. En väl fungerande IT-

infrastruktur för bredbandskommunikation anges vara en förutsättning för detta mål. Det
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framhålls dock lite längre fram att ”Sverige skall ha världens bästa IT-infrastruktur [min

kursivering] för att uppnå ökad tillväxt i hela landet och ökad internationell konkurrenskraft”,
det vill säga den argumentation jag benämnt “Sverige på första plats” transformeras

bokstavligt till ett rent ekonomiskt argument.426

Jag vill dock inte acceptera den bokstavliga transformationen utan göra gällande att det

handlar om mer än kronor och ören, det handlar också om en liten stats (Sveriges) självbild.
Blotta faktumet att det heter att ”Sverige skall ha världens bästa IT-infrastruktur för att…”

och inte ”Sverige skall ha en god IT-infrastruktur för att…” eller något liknande stöder min

tes. Att vara tvåa räcker inte. Att förstnämnda argumentationen inleder sammanfattningen av
utredningens visioner och mål (under den explicita rubriken ”Vision och mål”) gör ju inte

heller min tes mindre plausibel. Formuleringens placering och position i texten stöder den.

Argumentation i linje med “Sverige på första plats” finns självklart inte bara i
sammanfattningen utan dyker med jämna mellanrum upp i själva utredningen.427

Höga ambitioner implicerar höga krav på kompetens. Under rubriken ”Kompetensfrågor”

varnas det för att bristen på kompetenta nätbyggare kan hindra Sverige från att bygga den

infrastruktur som ett informationssamhälle behöver.428 Mot bakgrund av den uttalade
föresatsen att Sverige skall ha ”världens bästa IT-infrastruktur” framstår problemet

sannerligen som akut. Låter vi ”världens bästa IT-infrastruktur” implicera “världens bästa
informationssamhälle”, en i sammanhanget inte helt orimlig dock outtalad implikation,

framstår självbilden i det närmaste som pompös och uppblåst. I det visionära tydliggörs och

accentueras nationella självbilder.

Beträffande statens roll i utvecklingen av den elektroniska infrastrukturen och därmed i
förlängningen också i ”informationssamhället” självt framförs och diskuteras tre

huvudinriktningar. Dessa benämns konkurrenslinjen, investeringslinjen, samt

efterfrågelinjen.429 Att inte göra någonting alls, det vill säga att staten inte agerar alls med
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avseende på utbyggnad av elektronisk infrastruktur, inte agerar alls i bredbandsfrågan, nämns

också som ett ”nollalternativ” men diskuteras knappt.430

Under rubriken ”Sammanhållna reformpaket eller successiv förändring?” diskuteras huruvida

staten bör engagera sig genom att genomdriva sammanhållna reformpaket eller om staten
snarare bör verka i riktning mot successiva förändringar; snabbt helhetsgrepp kontra successiv

och decentraliserad utbyggnad. Ställning tas för sistnämnda inriktning. Jämförelser görs med
tidigare initierade stora statliga projekt, närmare bestämt med miljonprogrammet,

Öresundsbron och JAS-projektet. Problem med stora statliga projekt diskuteras utifrån dessa

exempel och det konstateras att en dylik jättesatsning på bredband torde vara allt annat än
önskvärd och effektiv.

Förutsättningarna för en statligt driven utbyggnad av bredbandsnät enligt ”de stora
programmens” filosofi sägs vara högst ogynnsamma. Snarare ses möjligheten till en snabb

och målmedveten utbyggnad av den elektroniska infrastrukturen i att stimulera fram en
mängd olika insatser i olika delar av landet med olika huvudmän som initiativtagare, byggare

och ägare. Det framhålls att ett sådant tillvägagångssätt måste ske inom ramen för en

”enhetlig struktur” för att möjliggöra hopkoppling. En möjlig ”enhetlig struktur” anges vara
någon form av central bredbandsfunktion som skulle kunna arbeta med att uppnå

förutsättningar för öppnande och integration av existerande och nybyggda nät.431 Det betonas
också att den statliga styrningen så långt det är möjligt bör undvika att låsa sig vid specifika

tekniker. Detta bland annat på grund av den snabba tekniska utvecklingen på området; denna

beskrivs som ett ”sjudande fält av utveckling”.432

Utredarens syn på statens roll betecknas av densamme som en ”filosofi” vilken är ”energiskt
initierande”. Staten skall alltså enligt denna ”filosofi” bidra till utbyggandet av ledning med

hög kapacitet genom stimulerande åtgärder snarare än att själv vara huvudman för ”ett

kolossalt utbyggnadsprogram” enligt ”de stora programmens tid”. Underförstått är att ”de
stora programmens tid” är förbi. Den snabbhet, rörlighet och/eller föränderlighet som med

mer eller mindre emfas understrukits i samtliga artikuleringar av Epokskiftestanken kan anas
som bevekelsegrund för utdömandet av ett stort statligt utbyggnadsprogram. Staten skall dock

                                                  
430 SOU 1999:85 s. 101.
431 SOU 1999:85 s. 53ff.
432 SOU 1999:85 s. 57f.
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ta ett speciellt ansvar för tillgången till bredbandskommunikation i de glest befolkade delarna

av landet. En central bredbandsfunktion, Post- och telestyrelsen omnämns som tänkbar
kandidat, bör inrättas med främst stimulerande, koordinerande, integrerande och tillseende

roll; den bör inte själv vara ägare. Ett ”nationellt strukturprogram” bör upprättas som garant

för bland annat enhetlighet med avseende på integrationsmöjligheter och säkerhet gällande de
olika näten.433

                                                  
433 SOU 1999:85 s. 125ff.
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NORGE: IT-POLITISK REDEGJØRELSE 2000

Vid tidpunkten för nästa IT-politiska redogörelse hade Arbeiderpartiet återerövrat

regeringsmakten i skepnaden av ännu en minoritetsregering. Återfått regeringsmakten kanske
är en bättre beskrivning än återerövrat ty regeringsskiftet berodde på att Kjell Magne

Bondeviks sentrumregjering avgick 16/3 2000 efter att den fällts i gaskraftfrågan.

Arbeiderpartiet bildade regering med Jens Stoltenberg som statsminister.

IT-redogörelsen anno 2000 har karaktären av en programskrift och en radikal

Epokskiftestanke artikuleras. Betecknande är att sakfrågor får stå tillbaka för mer visionära
och generella utläggningar. Bakgrunden till detta upplägg torde åtminstone delvis stå att finna

i det politiska läget – Arbeiderpartiet har återerövrat regeringsmakten, nu gäller det att
återerövra framtiden. Visioner och ”stora berättelser” har en mobiliserande potential som

sakfrågor inte har. Den IT-politiska redogörelsen av år 2000 presenterades av dåvarande

nærings- og handelsminister, eller ”eMinisteren” som hon titulerade sig själv, Grete Knudsen.

Redogörelsen inleds med en emotivt laddad pseudohistorisk utläggning: ”For om lag 150 år
siden stod en amerikansk portrettmaler ved navn Samuel Morse og arbeidet med et portrett av

general La Fayette i Washington. Samtidig ble hans kone alvorlig syk og døde. Det tok

imidlertid over sju dager før nyheten nådde Morse. Grepet av sorg begynte Morse å fundere
på om det var mulig å fjerne barrieren mellom tid og rum, slik at ingen lenger skulle behøve å

være borte fra de nærmeste når de trengte dem mest. Resultatet ble at Morse fant ut hvordan
man kunne bruke elektrisitet til å sende beskjeder, og slik oppfant han telegrafen. For første

gangen kunne en beskjed levereres over avstand uten budbringer. Samuel Morse la grunnlaget

for den elektroniske kommunikasjons-revolusjonen. Emosjon ble til innovasjon. [min
kursivering]” Skillnaden då och nu sägs vara att hastigheten varmed den tekniska

utvecklingen rullar på är betydligt högre nu än förr, ”Aldri før har vel virkeligheten endret seg
mer mellom generasjonene enn nå”.

Epokskiftestanken som artikuleras är som sagt av det radikalare slaget: ”Hele samfunnet er i
endring. Samfunnets byggestener står unner press: selve institusjonene, familien, styresettet,

økonomien, arbeidet og organisasjonene.” Omvandlingen tecknas således som i det närmaste

total. Förståelse uttrycks för ”frykten for det nye” men det framhålls att det inte går att vända
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förändringar av den här digniteten ryggen, ”Verden vil ikke vente på oss. Utviklingen vil

overkjøre oss om vi ikke tar kommandoen og setter oss i førersetet [min kursivering]”.

Det heter också att globaliseringen och de ”store endringene” inte bara emanerar ur den

tekniska utvecklingen – också politiska val och beslut har påverkat den aktuella utvecklingen.
Utvecklingen artikuleras således som åtminstone delvis kontrollerbar, det finns ett politiskt

handlingsutrymme, detta impliceras av påståendet att politiska val och beslut är en
konstituerande del av utvecklingen själv. Detta kan jämföras med hur vi sett Utvecklingen

artikuleras av exempelvis Høyre och svenska moderaterna. Där framstår politiken som

någonting yttre i förhållande till Utvecklingen – i bästa fall som någonting som bäddar för och
röjer väg för den “goda” Utvecklingen och i värsta fall som någonting som lägger hinder i

vägen för samma Utveckling.

Det politiska handlingsutrymmet legitimerar en framstegstanke. Utvecklingen är inte “god”

per se men då den inte heller är blind, det vill säga helt självgående och autonom, utan delvis
politiskt kontrollerbar och konstituerad, kan de negativa riskerna bemästras: ”Men tross alle

utfordringene: Det digitale samfunnet vil bli et bedre samfunn. Ny teknologi vil frigjøre

arbeidskraft og ressurser. Det er et mål før regjeringen å utnytte den nye teknologien til å
videreutvikle velferdssamfunnet. Dette krever at potensialet i norsk økonomi utnyttes,

samtidig som vi lykkes i å inkludere alle i informasjonssamfunnet.”

Det “mjuka” imperativet par excellence är här liksom i den svenska debatten tillgänglighet

och  delaktighet: ”Et informasjonssamfunn for alle er vår viktigste utfordring. Norge er et
stort land, med få mennesker. Alle skal gis muligheten til å være med – kvinner, menn, gamle

og unge, uavhengig av bosted, livssituasjon eller inntekt…Om vi skal løfte Norge over i den
digitale fremtiden, må vi bygge broer som bærer oss alle.”

Vid sidan av ”informasjonssamfunnet” används ”kompetenssamfunnet” och ”den nye
økonomien” som nyepokala begrepp eller i nyepokal betydelse. ”Kompetenssamfunnet” är

vad det låter som – en variation av ”kunskapssamfunnet” som vi stött på tidigare, det vill säga
en samtids och framtidsbild som på olika sätt problematiserar kunskap och sätter kunskap i

centrum för samhällsutvecklingen. ”Den nye økonomien” beskrivs som en

”kunnskapsøkonomi” där produktionsfaktorerna är ”menneskelig kreativitet og kunskap”
snarare än ”arbeidskraft og maskiner”. Lärande anges som nyckeln i ”den nye økonomien”,
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lärande i skolan, i fortbildning, i arbetsliv – livet igenom. Detta då höjd förändringstakt i

samhället, teknisk utveckling, ökad internationell konkurrens och globalisering av ekonomin
ställer nya krav på kompetens.

Samhällsutvecklingen sägs kräva mer flexibla sätt att organisera utbildning, arbete och fritid
på. Näringslivet sägs ställa nya krav på kompetens och sätten på vilka vi tillägnar oss

kompetens. I sammanhanget heter det att ”Mange påstår at i den kunskapsbaserte økonomien
vil det bli større behov for kreativa egenskaper, samarbeidsevner og tverrfaglig kompetanse.

Dette ønsker også Regjeringen å oppmuntre til [min kursivering]”. ”Risksamhället” är

implicit närvarande i understrykandet av vikten av IT-säkerhet. Det framgår att Nærings- og
handelsdepartementet har tillsatt en utredargrupp i syfte att utreda IT-sårbarheten i samhället.

Förståelsen om hur det bör förhålla sig krockar dock med förståelsen om hur det faktiskt
förhåller sig. Norge beskrivs på ett sätt som får landet att te sig långt ifrån den ideala ”nye

økonomien” som den konceptualiserats av diverse framtidsgurus. Det konstateras att Norge
sackar efter vad det gäller innovationsförmåga i termer av FoU insatser, vilka är lägre i Norge

än i omgivande länder; i termer av FoU resultat vilka i förhållande till insatserna är lägre än i

omgivande länder, dessutom kommersialiseras norska innovationer i för låg grad; i termer av
att norska innovationer inte når ut till de internationella marknaderna, den kunskapsbaserade

delen av norskt näringsliv betjänar i huvudsak endast en norsk marknad. Norge beskrivs också
som omgivet av länder som är mer attraktiva ur näringssynpunkt.

Bilden som framträder i redogörelsen är att Norge fortfarande är en råvaruexportör – det
svarta guldet stod 1997 tillsammans med gas för 54% av landets totala varuexport och bara

15% av exporten samma år var teknologibaserad. Med viss tillförsikt konstateras det dock att
norsk IT-näring i termer av omsättning nu passerat petroleumsektorn och att företags- och

bolagsetableringen på Internet ökar kraftigt, ”Det er en spennende utvikling, men fortsatt er

norsk IT-næring relativt mindre enn i flere av våre konkurrentland”.

Mot bakgrund av denna klyfta mellan förståelsen av hur det bör vara och hur det faktiskt är
anges uppgiften att öka kunskaps- och teknikinnehållet i norsk varuexport som prioriterad.

Detta skall ske i nära samarbete med EU – 75% av norsk export går enligt uppgift i

redogörelsen till EU-länder. Vad EU företar sig på området ter sig överlag som centralt i
redogörelsen och man hoppas kunna dra nytta av olika EU-projekt.



202

Framhållandet av Norges plats som ett av de världsledande länderna vad det gäller bruk av
Internet och mobiltelefoner aktualiserar regeringens ståndpunkt gällande behovet av en

utbyggnad av den elektroniska infrastrukturen. Det framhålls att om nyss nämnda tätposition

skall hållas ”må vi hele tiden ligge foran, både teknologiskt sett og reguleringsmessig”.

En viktig ingrediens i att ligga ”foran teknologiskt sett” anges vara ligga i täten med ett
rikstäckande bredbandsnät. Det noteras att tiden är knapp då både Nederländerna, Sverige och

Australien har större ambitioner på detta område. Liksom regeringen i Sverige vid samma tid

pläderar den norska regeringen här för en konkurrens- och efterfrågelinje snarare än en
investeringslinje vad det gäller statens roll i utvecklingen av ett bredbandsnät. Mer direkta

statliga ingripanden sägs bara vara tänkbara i de fall där regioner och/eller grupper i annat fall

skulle bli utan bredband till ett rimligt pris.

I redogörelsen framgår det också att ett teknologiråd inrättats – något som diskuterats av och
till alltsedan undersökningsperiodens början. Om detta teknologiråd heter det att det ”vil få et

nytt og mer offensivt mandat og ny sammensettning. Rådet overføres til Nærings- og

handelsdepartementet og skal følge trender, gi råd og ta initiativ til prosjekt og andre tiltak”.
Betecknande är att bredbandet är den enda sakfråga som inte bara behandlas generellt och

svepande utan också mer konkret. Debatten kan sägas visa tecken på mognad i den meningen
att varje vision som förutsätter en dramatisk ökning av användningen av ny IKT också

förutsätter en elektronisk infrastruktur som kan svara upp mot de ökade kapacitetskraven för

att kunna realiseras.

Avslutningsvis knyts säcken ihop. Den radikala artikuleringen av Epokskiftestanken med
momenten kunskapens centrala roll, det “mjuka” imperativet (tillgänglighet och delaktighet),

Norge som en utkant i framkant och den utvecklingssyn som artikuleras utmynnar i följande

utblick: ”Fremtidens vinnere er de som deler kunnskap. Det digitale Norge skal bli et bedre
samfunn for alle…Norge skal lede an i det digitale samfunn. Målene er klare, veien er

utfordrende og bakkene bratte. Skal vi greie dette, må vi foreta noen tøffe valg. Den gamle tid
må vike for den nye. Alle skal være med, så det blir ikke enkelt. Regjeringen inviterer hele

samfunnet til å delta. Utfordringen går først og fremst til vårt næringsliv og til det norske folk.
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Bare dere kan lede denne revolusjonen…Vi vil skape et informasjonssamfunn for alle. Norge

er mulighetenes samfunn.” 434

Kritik, motbilder och konsensus

Høyre – Att lägga till rätta för Utvecklingen

Regeringens IT-politiska redogörelse ges en hel del ros, främst vad det gäller regeringens
hållning i bredbandsfrågan – fasa uttrycks inför Senterpartiets förslag om direkta statliga

investeringar i ett bredbandsnät. Att säkra ett rikstäckande bredbandsnät – bredbandsfrågan –
”handler om helt andre ting enn politiske vedtak, det handler om å legge til rette for en

konkurranse som går så fort at vi ikke evner å fange opp det som egentlig skjer, om å

avmonopolisere og deregulere. Det vi kan gjøre fra det offentliges side, er det som for så vidt
står i redegjørelsen: stimulere etterspørsel for å nå de målene vi har satt oss [min

kursivering]”.

Man är dock, liksom regeringen, öppen för ett mer direkt statligt ingripande i enskilda fall om

det skulle visa sig att de kommersiella intressena inte räcker hela vägen fram. Regeringens IT-
politiska redogörelse sägs allmänt utgöra ”et godt grunnlag for det videre arbeidet med å

tillrettelegge for en utvikling der vi har et høyt ambisjonsnivå. Jeg opplever det slik at det er
et høyt ambisjonsnivå i Regjeringen, og det samme tror jeg er tilfellet i Stortinget [min

kursivering]”. De höga ambitionsnivåerna handlar enligt Høyre om att fastställa

”rammebetingelser som gjør det mer interessant for næringslivet å etablera seg i Norge enn i
andre land – vanskeligare er det ikke”.

Notera att politikens roll här i hög grad beskrivs som tillrättaläggande i meningen att lägga till

rätta för Utvecklingen utan att gripa in i den. Att undanröja hinder för Utvecklingen snarare

än att försöka styra den. Att lägga till rätta för Utvecklingen handlar ju om att
”avmonopolisere og deregulere” och fastställa ”rammebetingelser”. Ytterligare evidens för

detta förhållande framkommer i den kritik som riktas mot regeringen. Detta harmonierar inte

bara med en allmänt nykonservativ syn på vad politiken bör befatta sig med utan också med
hur Høyre tidigare artikulerat Epokskiftestanken, artikuleringar där Utvecklingen i grunden är

“god” och okontrollerbar.

                                                  
434 S. tid. 1999-2000 s. 2942-2947.
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Regeringens allmänna ambitionsnivå beröms som sagt. Däremot heter dock att ”de skisserte
virkemidlene – i den grad en kan si at det er skissert mange virkemidler – kanskje ikke er

tilstrekkelige for å nå de målene som jeg oppfatter at det er bred enighet om”. När

”oljealderen går mot slutten” krävs krafttag – ett ”informasjonssamfunn for alle” kräver en
insats av alla, ”Stivbente strukturer og motvilje mot nødvendige endringer vil etter mitt skjønn

være den største trusselen vi står overfor”. Politikens viktigaste uppgift är att röja väg för den
“goda” och okontrollerbara Utvecklingen. Tiden efter oljeåldern kräver att stelbenta strukturer

och motvilja mot nödvändiga förändringar undanröjs. Mot bakgrund av dessa förhållanden

efterlyses konkretion beträffande insatser i IT-politiken.435

Kristelig Folkeparti – Människa eller Maskin?

Två huvudteman återfinns i Kristelig Folkepartis argumentation med anledning av den IT-

politiska redogörelsen anno 2000: bredbandet och teknologirådet. Att bredbandet diskuteras är
föga förvånande, fokuseringen på teknologirådet kanske förefaller mer originell då detta bara

omnämndes i korthet i den IT-politiska redogörelsen.

För att bättre förstå inte bara Kristelig Folkepartis fokusering på och argumentation

beträffande teknologirådet, utan överlag, bör vissa utgångspunkter beaktas. Kristelig
Folkepartis argumentation tidigare i undersökningsperioden har konsekvent problematiserat

förhållandet mellan Människa och Maskin. Maskinen har ställts mot Människan och ställning

har tagits för Människan, inte Maskinen. Så är också fallet år 2000: ”IKT er et viktig verktøy,

men må aldri bli et mål i seg selv. Når statsråden sier at det digitale samfunnet skal bli et

bedre samfunn for alle, vil jeg spørre: På hvilken måte? Blir det umiddelbart bedre ved

surfing og handling på Internett? Blir det mer nærhet og medmenneskelig varme av dette?

Har statsråden sett seg blind på virkemidlene? Hvilke verdier er det som skal ligge til grunn i

det digitale samfunnet for å gjøre det til et bedre samfunn, slik statsråden har sagt? Hvordan

mener statsråden vi skal utvikle det digitale samfunnet, slik at vi fortsatt tar vare på den

menneskelige verdiene som det aller viktigste? [min kursivering]” 436

Besinning och nykterhet efterlyses också vad det gäller hur man använder och förhåller sig till

de nyepokala beteckningarna: ”Det er klart at med desse nye uttrykka – den nye økonomien
                                                  
435 S. tid. 1999-2000 s. 3166f, 3172f, 3178.
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og alt dette her – kan vi lett gå øver i ei slags besverjingsform som nesten blir som ein slags

keisarens nye klede. Ditfor trenger vi edruelegheit.” 437 Detta efterlysande av besinning kan
tolkas som en varning för att de nyepokala beteckningarna tenderar att fungera som alltför

totaliserande verklighetsbeskrivningar.

Angående teknologirådet uttrycks oro över de (få) formuleringar som behandlade ämnet i

regeringens redogörelse. Bland annat heter det att ”Det høyrdest meir ut som om ein ville

tilbake til ei instrumentalistisk tenking, ok ikkje ha ei uavhengig og fri tenking som skal dra

heile folket med [min kursivering]”.438 För att teknologirådet inte bara skall bli teknikens

”keisarens nye klede” efterlyses oberoende och kritisk funktion – helt i linje med tidigare
hållning i frågan, och inte minst med den teknikförståelse som framgått i Kristelig Folkepartis

artikulering av Epokskiftestanken. Givet att det föreligger en motsättning mellan Människa

och Maskin ter sig ju behovet av en teknikkritisk hållning minst sagt akut.

Beträffande bredbandet argumenteras det inte explicit för en alternativ hållning från statens
sida. Däremot uttrycks en skepsis mot marknadens förmåga att garantera

bredbandskommunikation i hela landet till ett rimligt pris. En ökad konkretion från regeringen

på detta område efterlyses. Att i sammanhanget enbart lyfta fram möjligheterna betraktas som
oansvarigt, Utvecklingens och Teknikens tvetydighet understryks: ”Moglegheitene er så

absolutt til stades, men her, som så ofte før, ligg det snubbelsteiner som kan føra til at
utveklinga vert ei heilt anna enn den me tenkte, ønskte og trudde ville verta ein realitet.” 439

Venstre – Ros & ris

Venstre gör endast två kortare inlägg i debatten med anledningen av regeringens IT-politiska
redogörelse år 2000. Kanske beror denna passivitet på att man från Venstres håll menar att

redogörelsen i huvudsak är bra och att det som är bra redan initierades av den

centrumregering Venstre satt med i föregående mandatperiod: ”det saklige innholdet i
redegjørelsen var veldig bra, iallfall for Venstre, for det er svært vanskelig å finne konkrete

tiltak i redegjørelsen som ikke for lengst er utredet eller satt i verk av den forrige nærings- og

handelsministeren [Lars Sponheim] og den forrige regjeringen.” Regeringen får också ros för
den vikt som läggs vid ett tätt samarbete med EU och grannländer vad det gäller IT-politiken.

                                                                                                                                                              
436 S. tid. 1999-2000 s. 3177.
437 S. tid. 1999-2000 s. 3170.
438 S. tid. 1999-2000 s. 3170, 3171, 3172, 3181.
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Också regeringens hållning i bredbandsfrågan delas och man understryker det implausibla i en

”gammeldags satsning på direkte statlig utbygging” i förhållande till en marknads- och
efterfrågestimulerande lösning.

Riset då? Regeringen kritiseras för att inte presentera några konkreta nya tilltag, inte gå
vidare. En övertro på offentliga institutioner och verkningsmedel vad det gäller den

nyskapande sägs också föreligga i redogörelsen.440

Senterpartiet – Staten som möjligheternas garant

Senterpartiets kritiska hållning gentemot Epokskiftestanken har luckrats upp. Vi såg i

debatten 1996 och 1997 att i den mån Epokskiftestanken artikulerades så artikulerades den

negativt, den adresserades i form av kritik och ifrågasättanden snarare än i from av positivt
innehåll. Tekniken, som man menade alltför ensidigt betraktades från den ljusa sidan,

problematiserades. Nu, i debatten anno 2000, efter en nyligen avslutad regeringsposition i
sentrumregjeringen tillsammans med Venstre och Kristelig Folkeparti, har nämnda

problematiserande hållning nyanserats ytterligare.

Man använder nu själv i den egna argumentationen den vid det här laget i Stortinget

etablerade nyepokala beteckningen ”informasjonssamfunnet” och talar varmt om teknikens
möjligheter. Politik är dock någonting annat och mer än att lägga till rätta för Utvecklingen:

”Det nye informasjonssamfunnet gir oss spennende perspektiver når det gjelder verdiskaping,

næringsutvikling og kompetansehevning for hele det norske samfunnet. Som politikere er det

vårt ansvar å sørge får å holde fast på noen overordende politiske mål og styre mot disse

målene også i en omskiftelig og kompleks virkelighet. [min kursivering]” ”Mulighetenes
samfunn” är enligt Senterpartiet i hög grad resultatet av ”solid politisk styrning”. Det heter att

staten tidigare genom bland annat aktiva satsningar på infrastruktur har borgat för den

enskilda medborgarens möjligheter i det moderna samhället – så bör också ske denna gång.

Liksom det svenska Centerpartiet pläderar det norska Senterpartiet för att staten skall agera

aktivt i bredbandsfrågan, det vill säga genom direkta statliga investeringar och statligt ägande,
inte bara efterfråge- och konkurrensstimulans. Det heter att den sistnämnda linjen, den som

omhuldas av regeringen, hotar att skapa ett geografiskt A- och B-lag, stad respektive distrikt.
                                                                                                                                                              
439 S. tid. 1999-2000 s. 3177, 3180f, 3183.
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Norge måste ha som mål att ”være ledende i verden på bruk av ny teknologi” – underförstått

hela Norge, inte bara de större städerna.

Den EU-kritiska hållningen gör sig också gällande, Nærings- och handelsministern anbefalls

att ”engasjere seg mer i hvordan Norge skal virkeliggjøre den digitale allemannsretten, enn å
klistre norske målsettninger opp mot EUs. Det er ikke nødvendigvis det mest offensive” [min

kursivering]. 441 Notera att ”digital allemansrätt” också är namnet på den motion i
bredbandsfrågan som centerpartiet i Sverige väckte 1999.

Sosialistisk Venstreparti – Teknisk utveckling = samhällsutveckling

Sosialistisk Venstreparti anser att både debatten och redogörelsen beträffande IT-politiken är

på tok för snäv: ”Jeg synes at den debatten som idag har vært etter nærings- og
handelsministerens redegjørelse, viser at det er en for snever tilnærmning til hva teknologien

medfører for vårt samfunn. Denne debatten har egentlig vært en næringspolitisk debatt,
hvordan man næringspolitisk skal legge til rette for at vi ikke skal tape i konkuransen, som det

heter, med andre land…Men dypest sett dreier dette seg om veldig mye annet, som ikke er

berørt i debatten. [min kursivering]”

Liksom tidigare står den nya tekniken för en revolution, ett epokskifte i dess fulla bemärkelse.
Vi har sett hur denna radikala Epokskiftestanke artikulerats av Sosialistisk Venstreparti

tidigare. Revolutionen är dock, nu liksom då, problematisk. Utifrån utgångspunkten att den

tekniska utvecklingen bestämmer samhällsutvecklingen överlag och dessutom är
problematisk, och därför en samhällelig och politisk angelägenhet, måste ju varje teknikdebatt

bli en samhällsdebatt. Den teknikförståelsen ligger i botten på Sosialistisk Venstrepartis
efterlysande av ett breddande av debatten. Samhällsutvecklingen, läs den tekniska

utvecklingen, är inte “god” i sig, dock i vissa avseenden styrbar. Teknikdebatt måste därför

vara kritisk och handla om ”hvilke muligheter vi har for å styre de bitene av teknologien som
er intressante”.

Även Sosialistisk Venstrepartis syn på teknologirådets ideala sammansättning, organisering
och funktion skall ses i ljuset av hur Epokskiftestanken artikulerats. Det understryks att ett

sådant råd bör ha en bred och tvär sammansättning. Inte bara teknisk expertis utan också
                                                                                                                                                              
440 S. tid. 1999-2000 s. 3174f.
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annan expertis (samhällsvetenskaplig och humanistisk) och lekmän bör ingå. Rådet bör

organiseras så att det har en i förhållande till regeringen självständig position, förslagsvis
utses av Stortinget, inte regeringen, för att inte bli underkastat ”rådende motretninger i ulike

departementer eller politiske miljøer”. Funktionen skall vara att utifrån en kritisk

utgångspunkt bidra till offentlig debatt samt agera rådgivare för regering och storting.

Angående bredbandsfrågan understryks svårigheten att förutse den tekniska utvecklingen – en
ensidig satsning på bredband är inte nödvändigtvis det riktiga för alla delar av landet, ny

teknik kan ge andra alternativ. Det framställs som självklart att flera former av teknik måste

beaktas, och lika självklart att staten skall ha en aktiv roll i sammanhanget samt att marknaden
inte kan tillgodose hela Norge vad det gäller elektronisk infrastruktur.442

Fremskrittspartiet – Informationssamhällets krav

Debatten och redogörelsen handlar enligt Fremskrittspartiet djupast sett om ”hvordan norske
politiske myndigheter skal forholde seg til den teknologiske utviklingen som er i ferd med å

endre hele samfunnet [min kursivering]” – en Epokskiftestanke av det radikalare slaget är

alltså utgångspunkten. En viktig faktor när man skall ta ställning till detta spörsmål anges vara
att nationalstatens myndigheter aldrig förr har haft så små möjligheter att påverka

Utvecklingen som idag. Budskapet är att dagens politiker måste förstå vilket
handlingsutrymme de har (väldigt begränsat och i avtagande) och handla därefter.

Det heter att traditionella politiska instrument och lösningar, exempelvis skatteinstrumentets
användning i fördelningspolitiken, inte längre fungerar, inte i den globala ekonomin, ”den nye

økonomien”. Detta då resurser flyttas dit villkoren är bäst, och det i betydligt högre tempo och
i större utsträckning än förr. USA framställs om ett bra exempel på ett land där man är ”godt

igang med et arbeid for å se på hvordan skattesystemet fra industrisamfunnet kan tilpasses

informasjonssamfunnets krav [min kursivering]”.

Mot bakgrund av en sådan beskrivning av samtid, framtid och politik är det föga förvånande

att Fremskrittspartiet förespråkar en marknadsstyrd hantering av bredbandsfrågan.443

                                                                                                                                                              
441 S. tid. 1999-2000 s. 3164f, 3181.
442 S. tid. 1999-2000 s. 3168, 3170f, 3173f, 3182; S. tid. 1997-98 s. 2719 ff.
443 S. tid. 1999-2000 s. 3165, 3169f.
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Norska bredband

Den 13 april 2000 presenterade ”interdepartemental arbeidsgruppe om bredbånd” sin rapport

Bredbånd til hele landet. Forslag til nasjonal satsning. Det är inte bara titeln som påminner

om den svenska motsvarigheten till rapporten – Bredband för tillväxt i hela landet. Närings-,

regional- och välfärdspolitiska aspekter på IT-infrastrukturen (SOU 1999:85). Direktiv och

innehåll i denna rapport påminner så starkt om den svenska motsvarigheten att det är
frestande att skriva förlaga istället för motsvarighet (se ”Långbänken – Bredbandet under

utredning” ovan).

I rapporten diskuteras, liksom i den svenska motsvarigheten, statens förhållningssätt till

bredbandsutbyggnad i termer av en konkurrenslinje, en efterfrågelinje samt en

investeringslinje och ställning tas – igen liksom fallet är i den svenska motsvarigheten – för
konkurrens- och efterfrågelinjen och mot investeringslinjen. En argumentation genomsyrad av

devisen ”Norge – en utkant i forkant” ligger i botten på rapporten. Att Norge skall ligga i
framkant på utvecklingen med avseende på IKT anges både som mål och vision mer än en

gång. Detta kan betraktas som ytterligare en likhet med den svenska utredningen där en

argumentation i linje med “Sverige på första plats” är påtagligt närvarande. Tillgänglighet för
alla betonas också i den norska rapporten. Nyansskillnader finns. En antyds redan när man

jämför titlarna. Den svenska rapporten är, som titeln antyder, mer fokuserad på ekonomiska
och näringspolitiska frågor. I den norska rapporten framstår exempelvis utbildningspolitisk

och kulturpolitisk hänsyn tydligt som områden i paritet med ekonomisk och näringspolitisk

hänsyn.444

                                                  
444 Bredbånd til hele landet. Forslag til nasjonal satsning. Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe om
bredbånd, 13.04.2000, http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/rapporter/028021-220002/index-ind001-b-n-a.html (04-
02-14).
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SVERIGE: IT-PROPOSITIONEN 2000: ETT INFORMATIONSSAMHÄLLE FÖR
ALLA

År 2000 var det dags igen – en ny IT-proposition, ”Ett informationssamhälle för alla” (Prop.

1999/2000:86)”, överlämnades till riksdagen. Titeln på propositionen är intressant i

sammanhanget. Låt oss betrakta titlarna på de nyckelskrifter med avseende på IT-politik den
svenska regeringen presterade under perioden 1996-2000. Regeringens första proposition,

”Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik”, har en tämligen
snäv och deskriptiv titel där ingen nyepokal beteckning ingår. Det sammansatta begreppet

”informations- och kunskapssamhälle” förekommer dock flitigt i själva propositionen.

Regeringens första skrivelse, ”Utveckling i informationssamhället”, har en titel som antyder
att begreppet ”informationssamhälle” mognat. Det nyepokala begreppet

”informationssamhälle” har fått titelstatus. Intressant är att det sammansatta begreppet
”informations- och kunskapssamhälle”, som så flitigt förekommer i första propositionen, i

titeln på första skrivelsen brutits upp och renodlats till just ”informationssamhälle”.

Andra skrivelsens titel, ”Informationssamhället inför 2000-talet”, ger utryck för ett fortsatt

artikulerande av begreppet ”informationssamhälle” som diskursteoretisk myt betraktad. I
andra skrivelsen görs en policyformulering, ”informationsteknik för alla”. Denna

policyformulering vidgas och transformeras sedan i enlighet med den myt regeringen

artikulerat till ”Ett informationssamhälle för alla”. Det har redan i anslutning till behandlandet
av SOU 1999:85 ”Bredband för tillväxt i hela landet” påpekats att tillgängligheten för alla,

med avseende på tillgång till elektronisk infrastruktur, delades av samtliga partier. Uttrycket
”Ett informationssamhälle för alla” handlar dock om någonting mer än bara tillgång till en

infrastruktur, ”Ett informationssamhälle för alla” kan inte uttömmande översättas till ett

samhälle där alla medborgare har ett jack i väggen som ger en överföringshastighet om minst
2Mbit/s för tele- och datakommunikation punkt slut. ”Ett informationssamhälle för alla”

uttrycker någonting mer än vad som fångas med en sådan snäv och rent empirisk definition.

Det är detta som gör det berättigat att här betrakta ”informationssamhället” som en myt i
diskursteoretisk mening. ”Informationssamhället för alla” innehåller både empiriska och

normativa moment, sammanflätade, samt refererar till ”Sverige” som myt betraktad. Ett
svenskt ”informationssamhälle” är ett ”informationssamhälle för alla”.



212

I propositionen ”Ett informationssamhälle för alla” kopplas inledningsvis Sveriges ledande

roll till tillgängligheten: ”Mot bakgrund av att Sverige redan är en ledande IT-nation bör
ambitionen vara att Sverige som första land [min kursivering] blir ett informationssamhälle

tillgängligt för alla.” 445 Vi har sett att tillgängligheten inte bara står för fysisk tillgänglighet

utan också mental dito. Argumentet genomsyras av vad jag benämnt “Sverige på första plats”.
“Sverige på första plats” är ett moment i regeringens artikulering av Epokskiftestanken, det

vill säga i ”Informationssamhället för alla”. Det blir tydligt att ”informationssamhället för
alla” som myt betraktad är intimt relaterad till myten om ”Sverige” som ett föregångsland och

föredöme, relaterad till den i vår samtid uppmärksammade och av många kritiserade bilden av

Sverige som “världens modernaste land” – något som ligger nära och ofta översätts till
Sverige som ”världens bästa land”.

Detta intryck förstärks ytterligare av socialdemokratiska inlägg i debatten: ”Många i vår
omvärld imponeras av Sveriges framsteg. Den svenska modellen, eller den

socialdemokratiska modellen som jag kallar den, innebär att våga ta den som inte andra
länder gör att både klara tillväxten och tillgängligheten och utjämna de klassmässiga och

geografiska skillnaderna…Det är inget annat land som gör på det sättet som vi gör. Vi är

alltså unika i det sammanhanget. Vi vill försöka få med samtliga och inte lämna några bakom
oss när vi går in i det nya samhället och den nya ekonomin [min kursivering].”446 Här

framhävs inte bara Sverige som mönsterstat. Sverige framställs som ”landet annorlunda”, som
någonting positivt unikt.447 Det råder inte heller någon tvekan om vilka vi har att tacka för att

så är fallet – mönsterstaten Sverige förses med etiketten “tillverkad av socialdemokratin”. Om

moderater heter det att ”de alltid stått på kapitalets sida gentemot folket”. Om den senaste
borgerliga regeringen  att de ”definitivt inte hade sådana föresatser om en bredd som omfattar

alla”.448

Den övergripande artikuleringen av Epokskiftestanken har inte ändrats; informationssamhället

är fortfarande en ”vidareutveckling” av industrisamhället. I debatten artikuleras dock, liksom
föregående år, en radikalare Epokskiftestanke som skär sig en aning mot den försiktigare

                                                  
445 Prop. 1999/2000:86 s. 1.
446 Prot. 1999/2000:126 s. 48 & 53.
447 Jfr Sejersted 2005 s. 498f.
448 Prot. 1999/2000:126 s. 49 & 51.
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artikuleringen av Epokskiftestanken i själva propositionen som är väldigt lik 1996 års dito.449

Det betonas i propositionen att IT och informationssamhället inte bara gäller en integration av
datorer, medieteknik och telesystem i snävt teknisk mening utan också sammantaget utgör ett

sociotekniskt system där sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer alla samverkar

och påverkar informationsteknikens utveckling och användning i samhället.450 Lite längre
fram heter det att ”IT handlar inte enbart om datorer, fiberoptiska kablar eller dataprogram,

utan även om människor, kunskaper, kommunikation och kultur”.451 Det heter också att ”IT-
politiken är i grunden inte ett tekniskt utan ett demokratiskt projekt som handlar om att ge alla

människor tillgång till den nya teknikens möjligheter.”452

Denna betoning på tekniken sedd i ett vidare perspektiv är intressant, och då inte bara

betraktad utifrån den ovan skisserade utvecklingslinjen med avseende på regeringens olika

skrivelser under den undersökta perioden. Minst lika intressant är det att betrakta
resonemanget med den kritik som regeringens föregående IT-proposition (”Åtgärder för att

bredda och utveckla användningen av informationsteknik”) väckte som bakgrund. Vi har sett
att denna kritik från moderat och folkpartistiskt håll bland annat sökte göra gällande att

regeringen hade en alltför snäv syn på teknik och teknisk utveckling, att regeringen betraktade

tekniken och den tekniska utvecklingen enbart i termer av artefakter. Med utgångspunkt i
denna kritik kan betoningen av den vidare definitionen av teknik och teknisk utveckling som

framförs i ”Ett informationssamhälle för alla” läsas som ett resultat av den diskursiva kamp
som förts mellan de olika aktörerna, både mellan regeringspartiet och övriga partier och inom

regeringspartiet.

En summering av vidtagna åtgärder och pågående utvecklingsåtgärder på de områden som

prioriterades i 1996 års IT-proposition (rättsordningen, utbildningen och samhällets
informationsförsörjning) görs.453 Kunskap, kreativitet och mångfald framhålls som

nyckelfaktorer för framgång i informationsåldern.454 Begreppet ”informationsåldern” har inte

använts förut. Begreppet ligger dock språkligt nära begreppet ”informationssamhälle”. Det

                                                  
449 Prot. 1999/2000:126 s. 50 & 55f.
450 Prop. 1999/2000:86 s. 14.
451 Prop. 1999/2000:86 s. 22.
452 Prop. 1999/2000:86 s. 24.
453 Prop. 1999/2000:86 s. 18ff.
454 Prop. 1999/2000:86 s. 20.
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kan också noteras att begreppet ”informationsåldern” används i Castells välrenommerade

trilogi ”Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur”.

Det poängteras att propositionen är en vidareutveckling av den politik som uttrycktes i 1996

års proposition. ”Den oerhört snabba” tekniska utvecklingen sägs dock motivera en förnyad
bred genomgång av IT-politikens olika områden. Faktorer som framhålls och sägs ha fått

ökad vikt i debatten sedan 1996 års IT-proposition och som bör beaktas i den ”nya
inriktningen” är:

• Den kraftiga ökningen av antalet persondatorer och mobiltelefoner gör att det blir mer

angeläget att dessa och andra IT-utrustningar inordnas under sunda
kretsloppsprinciper. En annan miljöaspekt är att IT förbättrar möjligheterna att

åstadkomma miljöförbättringar till exempel genom ”intelligenta” transporter och

miljöövervakning.
• Om utvecklingen av den nya tekniska infrastrukturen helt styrs av marknaden, riskerar

detta att missgynna landets glesare befolkade delar.
• Politiken måste i högre grad ta hänsyn till frågor om etnisk mångfald och integration.

Vilket också kan ha betydelse för IT-politiken, till exempel i vilken grad

informationssamhället integrerar eller stänger ute vissa grupper.455

Dessa synpunkter arbetas sedan in i regeringens förslag om IT-politikens inriktning där det
framhålls att det skall vara vägledande för IT-politiken att främja:

Tillväxt genom att:

• öka den svenska IT-sektorns internationella konkurrenskraft,
• bidra till nya marknader, fler jobb och ökad produktivitet i hela samhället genom

användningen av IT,
• öka den elektroniska handeln.

Sysselsättning genom att:
• öka anställningsbarheten genom att ge IT-utbildning med hög kvalitet på alla nivåer.

Regional utveckling genom att:

                                                  
455 Prop. 1999/2000:86 s. 22.
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• bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet genom en bra IT-

infrastruktur.

Demokrati och rättvisa genom att:

• öka allas möjlighet till information om offentlig verksamhet och delaktighet i politiska
beslutsprocesser, både i Sverige och i övrigt inom EU genom användningen av IT,

• bidra till ett aktivare medborgarskap genom att IT skapar nya möjligheter att använda
yttrandefriheten,

• att tillvarata IT:s möjligheter att bevara och utveckla kultur, kulturarv och språk i

Sverige.
• Inte otillbörligt kränka människors integritet när IT används.

Livskvalitet genom att:
• öka individernas välfärd genom användningen av IT i vardags- och arbetslivet,

• höja utsatta gruppers livskvalitet genom användningen av IT.

Jämställdhet och mångfald genom att:

• öka alla människors förutsättningar att utnyttja informationsteknikens möjligheter
oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och eventuella funktionshinder.

• Bidra till att sammansättningen av IT-specialister motsvarar befolkningen med
avseende på kön och etnisk bakgrund.

En effektiv offentlig förvaltning genom att:
• låta den offentliga förvaltningen bli en föregångare i användningen av IT,

• bidra till att elektronisk kommunikation sker på ett säkert sätt mellan myndigheter,
människor och företag.

Ett hållbart samhälle genom att:
• använda IT för att främja en ekologiskt hållbar utveckling,

• bidra till att minska transporters miljö- och hälsopåverkan genom användning av IT,
• inordna IT-utrustningen i ett hållbart kretslopp.456

                                                  
456 Prop. 1999/2000:86 s. 25ff.



216

Med anledning av de faktorer som lyfts fram som tongivande och väsentliga i debatten och

som syns i formuleringen av IT-politikens inriktning ovan kan några intressanta iakttagelser
göras. Vi har sett att både vänsterpartiet och miljöpartiet i motionerandet i anslutningen till

regeringens IT-proposition 1996 och de två interimskrivelserna 1997 resp. 1998 pläderat för

en mer uttalad koppling mellan IT och miljöområdet. Regeringens stödpartier tycks i IT
propositionen av år 2000 ha fått gehör för sina synpunkter.

Vi har också sett att vänsterpartiet 1996 med anledning av föregående IT-proposition

artikulerade en relativt mörk motbild som tryckte på möjliga problem i form av ökade klyftor

både i Sverige och mellan länder. Denna mörkare motbild tycks ha lämnat avtryck i
propositionen ”Ett informationssamhälle för alla”. Förutom avtrycken i formuleringen av IT-

politikens inriktning så framhålls det i propositionen att tekniken inrymmer flera möjliga

framtider där det mörkare spektrumet domineras av utanförskap, utslagning, ökade sociala
klyftor, risker samt kommersialisering och förytligande av kulturella värden.

Även ”risksamhället” är alltså fortfarande närvarande i artikuleringen av Epokskiftestanken.

Ansatsen att bidra till att kåren av IT-specialister i sin sammansättning skall motsvara

befolkningen med avseende på kön och etnisk bakgrund hör hemma i samma fåra;
”informationssamhället för alla” kan inte vara ett samhälle med en “informationselit” och ett

“informationsproletariat”, eller ”interagerande” och ”interagerade” för att än en gång alludera
på Castells. Det betonas att vi faktiskt behöver IT-experter. Ett allmänt kunskapslyft med

avseende på hela befolkningen skall dock hindra att klyftan mellan folket och expertisen blir

så djup att en dylik situation uppstår. Sverige behöver både spets och bredd i IT-kompetensen,
och dessa två behöver inte stå i motsatsställning heter det.457

Vi kan också se att i regeringes förslag till IT-politikens inriktning lyfts tanken om ett

”aktivare medborgarskap” fram. Detta känns igen från folkpartiets tidigare motioner där

folkpartiet sökt profilera sig just genom att göra tanken om det aktiva medborgarskapet och
den aktiva medborgaren till sin. Tydligen var det inte deras, regeringen kan också. Vi kommer

dock att se att folkpartiet i sin motion fortsätter sin profilering med avseende på ”aktivt
medborgarskap”.

                                                  
457 Prop. 1999/2000:86 s. 23.
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På ett plan är regeringens förslag beträffande IT-politikens inriktning en studie i ”stora

berättelser”. Här kopplas ”informationssamhället för alla” samman med det ekologiskt
hållbara kretsloppssamhället; debatten om ”ekologisk modernisering” var intensiv både i

Sverige och i EU vid tiden för propositionens framläggande, och det multikulturella

samhället; om vilket debatten var minst lika intensiv, åtminstone i det svenska offentliga
samtalet. ”Informationssamhället för alla” artikuleras som en storhet som inrymmer det

ekologiskt hållbara kretsloppssamhället och det multikulturella samhället.
”Informationssamhället för alla” blir något av en “megaberättelse”.

Kopplingen mellan informationssamhället och det ekologiskt hållbara kretsloppssamhället
görs också utifrån en argumentation i linje med “Sverige på första plats”. Det framhålls att

”Sverige skall bygga vidare på den styrkeposition Sverige har som föregångsland i

omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle”.458 Vi är inte bara bra på IT utan också på
miljö.

Utifrån nyss diskuterade förslag om IT-politikens inriktning formuleras tre nya prioriterade

statliga uppgifter: tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till

informationssamhällets tjänster.459 Kanske skulle jag säga nygamla; kompetensen att använda
IT och tillgängligheten till informationssamhällets tjänster ligger nära utbildningen respektive

samhällets informationsförsörjning, två av de prioriterade statliga uppgiftsområdena i 1996
års IT-proposition.

Tilliten till IT som prioriterad statlig uppgift visar på ”risksamhällets” aktualitet. Det
framhålls att samhället i dag är betydligt mer sårbart än tidigare. Sammankopplingen av

kommunikationen i olika system ökar exponeringen av för den information som hanteras.
Bristande säkerhet kan få fatala konsekvenser. Samtidigt är en ökad användning av IT en

förutsättning för informationssamhällets utveckling. En ökad användning av IT exempelvis i

form av elektronisk handel kräver tillit till IT. Säkerhetsfrågan blir därmed central.460

Kompetensen att använda IT gäller såsom aviserat i förslaget om IT-politikens inriktning både
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spetskompetens, specialistkompetens, och en bredare kompetens hos alla medborgare.

Uttrycket ”livslångt lärande” används flitigt.461

Tillgängligheten till informationssamhällets tjänster gäller i hög grad bredbandet. Det pläderas

för att ett ”nationellt IT-infrastrukturprogram” som omfattar hela infrastrukturen på IT-
området skapas. Detta program skall i första hand vara vägledande och underlätta en

utbyggnad i marknadens regi. Programmet bör innehålla förslag till regler och riktlinjer som
garanterar säkerheten och framkomligheten. Staten skall ha det övergripande

säkerhetsansvaret i den tekniska infrastrukturen, men bör inte själv i detalj peka ut tekniska

lösningar. Kommuner bör få möjlighet att ansöka om stöd för att ordna abonnentanslutning
med hög överföringskapacitet i glest bebyggda områden, stöd där en sådan anslutning skulle

bli väsentligt mycket dyrare för abonnenten än i normala fall.

Det framhålls också att utredningens (SOU 1999:85) förslag delvis överensstämmer med

regeringens förslag. Ett övervägande beträffande skattelättnad för bredbandsanslutning
föreslås också. Regeringen menar att hushåll och företag i alla delar av landet bör få tillgång

till bredband ”inom de närmaste åren”.462 Det framgår att ytterligare en utredning tillsats med

anledning av bredbandsfrågan. Denna utredning skall utreda behovet av en IT-infrastruktur i
syfte att ge en helhetsbild samt ge underlag för principerna för ansvarsfördelningen mellan

staten och övriga aktörer liksom de organisatoriska formerna för statlig medverkan.463

Kritik, motbilder och konsensus

Motionerandet och debatterandet med anledning av regeringens proposition ”Ett
informationssamhälle för alla” speglar förhållandet att den IT-politiska debatten i hög grad

övergått från idédebatt till sakfrågedebatt. Vi har sett att en liknande övergång också var fallet
i Norge. ”Bredband” var ett ord som vid denna tid inte bara var på hart när varje politikers

läppar utan också flitigt diskuterades av andra aktörer än politiker i det offentliga samtalet,

exempelvis ekonomer. I det följande behandlas den borgerliga oppositionens motioner och
debattinlägg – det vill säga motioner och debattinlägg från moderaterna, folkpartiet,

kristdemokraterna och centerpartiet – samt debattinlägg från regeringens stödpartier

(vänsterpartiet och miljöpartiet). Liksom vid utskottsbehandlingen av motionerna med
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anledning av 1996 års IT-proposition avstyrker trafikutskottet också denna gång samtliga

motioner men bedömer att ”syftet med flertalet kommer att tillgodoses”.464

Moderaterna – Låt marknaden styra utbyggnaden av bredband

I den moderata motionen framhålls Sveriges starka ställning på IT-området och behovet av

reformer i syfte att hindra en utveckling som skulle medföra att Sveriges position i IT-toppen
blott blir ”en kort historisk parentes”. Principen att staten inte skall syssla med ”sådant som

andra gör lika bra eller bättre” känns igen. Detta gäller förstås bredbandet; staten skall inte
konkurrera med de bredbandsaktörer som redan etablerat sig på marknaden. Angelägna

utbyggnader som inte är kommersiellt möjliga kan komma till stånd genom att staten

upphandlar bredbandstjänster. Staten skall inte heller med skattemedel låsa sig vid någon
bestämd teknik då den tekniska utvecklingen går så fort. Staten har dock en viktig roll som

föregångare och användare av den nya tekniken.465

Intressant att notera är att det nyepokala begreppet ”informationssamhälle” inte används eller

förekommer i motionen. Däremot används det sammansatta begreppet ”Internet- och
kunskapssamhället”, ett nyepokalt begrepp som inte siktats tidigare.466 Det moderata

undvikandet av det etablerade nyepokala begreppet ”informationssamhälle” kan tolkas som
ett sätt att profilera sig i förhållande till en socialdemokrati som konsekvent använt sig av

begreppet ifråga och gjort det till “sitt”; att markera ett alternativ, att säga att den moderata

framtiden är någonting annat än den socialdemokratiska. Vid sidan av ”Internet- och
kunskapssamhället” används begreppet ”den nya ekonomin”, ett ofta förekommande

nyepokalt begrepp i den ekonomiska diskursen vad det gäller den nya epoken.467

Den moderata motionen har också en tydlig slagsida mot ekonomiska spörsmål. Rubriker som

”Konkurrens istället för statliga bredband”, ”Utbud och efterfrågan på bredband”, ”Bättre
klimat för individer, investeringar och företag” sätter tonen i motionen. Regeringens föresats

att se till att alla får bredband inom ett par år beskrivs som ”närmast marknadsfientlig”. Detta
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då en sådan föresats implicerar statligt engagemang och statliga subventioner vilket torde

resultera i ”osund konkurrens”.468

Statens uppgift är inte att bygga nya statliga bredband utan att tillse att avreglering,

konkurrens och marknadsekonomin fungerar heter det.469 Professor Leonard Waverman vid
London Business School citeras: ”Jag skulle förstå om Grekland lekte med tanken på statliga

investeringar i bredbandsnät. Men att Sverige – världens främsta IT-nation – planerar att
genomföra miljardinvesteringar i bredband och därigenom låsa fast sig vid en viss teknik

förvånar mig.” 470 Det betonas att behovet av bredbandskapacitet inte är något som växer fram

över en natt utan något som växer fram över tid. Det görs gällande att det på kort sikt främst
är de mindre och medelstora företagen – inte hushållen – som behöver anslutningar med

högre kapacitet.471 I debatten heter det att ”Tekniken finns. Den kommunala initiativförmågan

finns. Med andra ord behövs inte pekpinnar och förmyndaraktioner från statens sida. Låt
marknaden fungera. Tvinga inte fram något i förtid”.472 Marknaden representerar den “goda”

Utvecklingen och ingrepp i den undanbedes.

Kristdemokraterna – Marknad & människa

I kristdemokraternas motion sjungs också där marknadens lov. Intressant att notera är att

inledningsvis citeras och tillstyrks det i IT-propositionen aviserade övergripande målet att
Sverige som första land skall bli ett ”informationssamhälle för alla”. Det framhålls dock att kd

i förhållande till regeringen har avvikande uppfattningar beträffande IT-politikens utformning.

Detta sägs gälla främst beträffande ”strukturella åtgärder”, men också om att låta marknaden
bygga ut infrastrukturen innan staten tar vid. Det heter att i motionen utvecklar vi ”vår syn på

ett informationssamhälle för alla”. Ett större ansvarstagande från riksdagens sida med
avseende på IT-debatten efterlyses; i motionen föreslås inrättandet av ett särskilt

framtidsråd.473

Nyckelord i den kristdemokratiska motionen är marknad och människa. Vad det gäller

marknaden och bredbandet deklareras en hållning i linje med moderaternas och folkpartiets

                                                  
468 Mot. 1999/2000:T28 s. 43.
469 Mot. 1999/2000:T28 s. 45.
470 Mot. 1999/2000:T28 s. 48.
471 Mot. 1999/2000:T28 s. 49f.
472 Prot. 1999/2000:126 s. 14.
473 Mot. 1999/2000:T24 s. 8.
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respektive hållningar. Staten skall företrädesvis gripa in endast i glesbygd. Det heter att staten

varken kan eller skall garantera en viss kapacitet på telekommunikationen till alla ställen i
landet men att staten har ett regionalpolitiskt ansvar vad det gäller utbyggnaden av

infrastruktur. Det betonas att näringslivet är i förändring och att det på sikt kommer att växa

fram ett nytt näringsliv där information och kunskap blir viktigare än maskiner och
inventarier. Vinnarna i denna utveckling är entreprenörerna och de ”ansvarstagande

medarbetarna”; förlorarna ”de som slår vakt om det invanda och förlegade”.

Det anses vara klart att ”samhället i stort håller på att gå från ett produktionssamhälle till ett

informationssamhälle”. Stora delar av vårt regelverk och vår syn på arbetsmarknaden sägs
vara baserade på ett ”industriellt tänkande”, ett tänkande som förutsätter stora arbetsgivare

och relativt maktlösa medarbetare med fackföreningar som (för)medlande länk. Framtiden

sägs komma att präglas av mindre företag som är mer flexibla i sin organisation. Konflikten
mellan ägare och arbetstagare förutspås bli mindre och alla kommer enligt motionen att känna

sig delaktiga i arbetet i större utsträckning än tidigare. Denna utveckling sägs kräva
förändringar i regelverk och – får man förmoda – tänkesätt. Detta resonemang knyts till

Sveriges ställning som en av världens ledande IT-nationer – strukturella reformer krävs om vi

skall behålla täten.474

Människan då? Jodå det är en “marknadshumanism” som förespråkas – marknaden är
människans vän. Inledningsvis betonas att för kd är den viktigaste utgångspunkten den att

människan står i centrum. Det framhålls att kristdemokraterna ”redan i mitten av 1980-talet”

förordade inrättandet av ”folkets datakontor” (=medborgarkontoren) och att tanken då var och
fortfarande är att informationstekniken är till för människor och inte tvärtom.475

Kristdemokraternas artikulering av Epokskiftestanken som en moralisk och etisk
angelägenhet ligger här i botten på resonemanget. I debatten heter det att ”Kristdemokraterna

vill vara utvecklingsoptimister just för att IT kan göra livet lättare att leva, om vi hanterar

tekniken rätt”. Men det heter också att ”Den som är utvecklingsoptimist har lätt att blunda för
nackdelarna inom just sitt område. Vi ser denna trend i samhällsdebatten. Många hyllar allt

som börjar med IT och blundar för avigsidorna i IT-samhället. Det är aldrig fel att tala om etik
och moral, men just nu känns det extra angeläget när vi möter nazisternas hatpropaganda på
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Internet, och när datavirusen sprider allt större förödelse världen över”. Också den välbekanta

hotbilden beträffande nya klyftor i samhället, här förstådd mot bakgrund av den amerikanska
debatten om digital divide, adresseras.476 Man framställer sig sålunda som

utvecklingsoptimister med vissa reservationer.

En efterlysning av försöksverksamhet med Internetbaserad röstning i ”någon kommun

och/eller skola” görs.477 Det betonas att de vinster man kan göra med hjälp av IT inom vården
skall bidra till ökad tid för patienterna och inte till att minska vårdpersonalen. Regeringen

kritiseras vidare för att i propositionen inte komma med tillräckliga förslag beträffande IT

inom kultursektorn.478

Folkpartiet – Marknad & medborgare

Också folkpartiets motion med anledning av regeringens proposition inleds med

framhållandet av Sveriges position som framstående IT-nation. Sen kommer bredbandet. Det
konstateras att debatten i väntan på en ny regeringsproposition har varit häftig: ”Alla har

debatterat bredband.” En tilltro till marknaden och ett avrådande från statlig styrning och

engagemang vad det gäller bredbandsfrågan deklareras även i folkpartiets motion. Det
framhålls dock att ”Som liberaler har vi inga ideologiska blockeringar i att statligt

ansvarstagande eller stimulanser absolut inte får ske”. Sådant statligt ansvarstagande och
stimulerande kan bli aktuellt exempelvis i glesbygd.479

I motionen görs gällande att regeringen kan avhålla sig även från det begränsade ekonomiska
engagemanget som propositionen innebär. Varje statlig planeringspolitik förutspås göra den

”explosion” av utveckling av tekniska produkter som är fallet på IT-området en björntjänst.
Det framhålls att en statlig planeringspolitik i värsta fall resulterar i att ”företagen ställer sig

och väntar på vilka områden utredningen kommer att peka ut som statligt stödberättigade”.480

Statens roll bör inte vara att ”forcera fram” en utbyggnad av bredband. Man anser att det
nationella infrastrukturprogram regeringen föreslår inte bör genomföras.481 Man vill inte heller

införa skattelättnader för bredbandsanslutning. Detta då man menar att en sådan skattelättnad
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kan störa den marknadsmässiga prissättningen och att det ändå främst är stadsbor med god

ekonomi som efterfrågar bredbandskapacitet.482

Profileringen att sätta medborgaren i fokus fortsätter. Begreppet ”informations- och

kommunikationssamhället” används. I ”informations- och kommunikationssamhället” flyttas
det demokratiska inflytandet närmare den enskilda medborgaren. Den nuvarande

representativa demokratiska formen behöver kompletteras med nya former för samråd och
medborgarinflytande. I motionen föreslås praktiska försök med medborgarpaneler i

samverkan med nätbaserade studiecirklar. I medborgarpaneler tänks beslutande

ställningstaganden kunna prövas i ”vissa typer av frågor”. Dessa frågor skulle företrädesvis
vara av lokalt slag tänks det. Det framhålls att en sådan typ av komplettering av dagens

demokratiska beslutsfattande skulle kunna motverka det utbredda ointresset för politiskt

engagemang via de etablerade politiska organisationerna.483 Denna hemställan avstyrks av
trafikutskottet med hänvisning till att prov med beslutande medborgarpaneler baserade på

samråd i Internetbaserade studiecirklar berörs i regeringens proposition och något extra
initiativ anses därför inte nödvändigt.484

I debatten (re)artikuleras en radikal Epokskiftestanke: ”Jag tror att vi har bevittnat början till
en ny industriell revolution under 1990-talet. Teknikutvecklingen har gått med rasande fart,

och vardagen för oss människor har förändrats oerhört. Vår livsstil och vårt sätt att arbeta har
förändrats. Vi kommunicerar med varandra på ett helt annat sätt och betydligt mer än tidigare.

Makten har på många sätt omfördelats när människor på elektronisk väg kan få information

och komma i kontakt med oss makthavare på ett enklare sätt…I framtiden kommer avstånden
att spela en betydligt mindre roll, och framtiden är egentligen redan här [min kursivering].”485

Centerpartiet – Stat & bredband

Centerpartiets motion med anledning av regeringens proposition sticker ut. Den är offensiv
och bottnar i uppfattningen att staten bör ta ett stadigt grepp och ett ansvar som inbegriper

statligt ägande med avseende på utbyggnad av bredband till landets alla hushåll och företag.

Denna uppfattning deklareras i motionen ”En digital allemansrätt” som väcktes under den
allmänna motionstiden 1999 innan regeringens proposition ”Ett informationssamhälle för
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alla” hade lagts fram. En statligt ägd infrastruktur menas vara den enda garanten för

likvärdighet i hela landet.486 Den i propositionen aviserade bredbandspolitiken sägs implicera
”visionens död – det blir inte bredband åt alla”.487 Denna statliga aktivism i bredbandsfrågan

såg vi prov på också föregående år. Det är väl värt att notera att centerpartiet stod ensamma i

denna uppfattning om hur bredbandsutbyggnaden skulle hanteras.

Dubierna beträffande att låsa sig vid en bestämd teknik med hänvisning till den snabba
tekniska utvecklingen delas inte av centerpartiet. Det konstateras att debatten om den tekniska

utvecklingen ibland har utgått från att den tekniska utvecklingen kan ”gå förbi fysikens

lagar”. Det görs gällande att vi här och nu har en specifik teknik som också kommer att hålla
måttet under en lång tid framöver – optisk fiber.488 Centerpartiet artikulerar bredbandsfrågan

som en politisk fråga, inte en teknisk fråga. Nyss nämnda bedömning av optisk fiber som en

teknik som står sig även i framtiden är ett moment i denna artikulation. En i debatten vanlig
invändning mot en stor statlig insats enligt centerpartiets linje är att stora investeringar i en

specifik teknik kan straffa sig då den snabba tekniska utvecklingen kan göra denna teknik
inaktuell och därmed investeringarna i den olönsamma – bredbandsfrågan artikuleras som en i

hög grad teknisk fråga. Centerpartiets bedömning av optisk fiber som en teknik som står sig

även i framtiden ifrågasätts och är inte ett moment i artikuleringarna av bredbandsfrågan som
en i hög grad teknisk fråga.

Mot bakgrund av denna uppfattning kritiseras regeringens proposition för att vara bristfällig.

Den anses innehålla för få konkreta förslag och vara kännetecknad av begrepp som ”bereder”,

”utreder”, ”överväger” och ”återkommer”.489

Intressant att notera är också att regeringens val av nyepokalt begrepp,

”informationssamhället”, under rubriken ”På väg mot informationssamhället?” angrips

explicit: ”Traditionellt har olika samhällstyper betecknats genom vad som är den ekonomiska

basen. Utan tvekan kommer denna bas inom kort vara kunskap…Beteckningen
'kunskapssamhälle' borde därmed vara en bättre benämning på det samhälle vi ser. Man kan

också tänka sig 'nätverkssamhället' eller, för all del, 'relationssamhället'.”
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Det görs gällande att regeringens ”informationssamhälle för alla” ger en alltför statisk och
ensidig bild som bottnar i målformuleringen ”bred IT-kompetens i samhället och ett starkt

förtroende för användandet av denna teknik”. Det centerpartistiska ”kunskapssamhället”

artikuleras som mer dynamiskt. Detta i termer av tillvaratagande av människors kunskap och
kreativitet samt förändringar av strukturer och funktionssätt i samhälle och näringsliv med

utgångspunkt i detta tillvaratagande av människors kunskaper och kreativitet.
Argumentationen avslutas med en hemställan där det görs gällande att det IT-politiska målet

bör formuleras som att ”Sverige som första land skall bli ett kunskapssamhälle för alla [min

kursivering]”.490

Vänsterpartiet och miljöpartiet – Regeringens stödpartier

Regeringens stödpartier, vänsterpartiet och miljöpartiet, presenterade inga egna motioner med

anledning av propositionen. Bakgrunden till detta torde vara att regering och stödpartier var
eniga, eller åtminstone ville framställa sig som eniga, i sakfrågan – bredbandet. Företrädare

för båda partierna bedyrar i debatten att de sympatiserar med den syn på utbyggnad av

bredband som finns i propositionen.491 I en debatt som i jämförelse med denna mer har den
öppnare karaktären av idédebatt än sakfrågedebatt (exv. debatten med anledning av 1996 års

proposition) kan också stödpartier kosta på sig motioner där man polemiserar med och
profilerar sig i förhållande till en regering som man sedan stöder i sak. Detta förhållande

hindrar inte att både vänsterpartiets och miljöpartiets representanter i debatten säger saker av

intresse i föreliggande sammanhang.

Vänsterpartiets debattinlägg vittnar fortsatt om en teknikförståelse där tekniken är
problematisk. Man skulle nästan kunna tro att det är en företrädare för kristdemokraterna i

talarstolen och inte en vänsterpartist när det framhålls att ”Diskussionen idag handlar tyvärr

väldigt lite om de etiska aspekterna. Vad använder vi tekniken till? Ska våra ungdomar sitta
och spela spel och titta på porr?”. Vänsterpartiets representant lyckas också få in en mening

om det globala rättviseperspektivet i en sakfrågedebatt som i hög grad handlar om blågula

bredband: ”Jag tycker också att vi ska tänka på att försöka sprida IT till de fattigare länderna.
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Jag tycker att Sverige skall gå i spetsen för det arbetet”.492 Detta är intressant med tanke på att

en argumentation i linje med “Sverige på första plats” dominerar de andra partiernas
debattinlägg (undantaget miljöpartiets) och därmed debatten som helhet.

Också miljöpartiets debattinlägg vittnar om en fortsatt kritisk teknikförståelse. Tekniska
framsteg framställs som problematiska i meningen att tekniska framsteg inte alltid är framsteg

punkt slut utan också kan medföra förändringar i negativ riktning. Exemplet som anförs lever
förmodligen inte riktigt upp till den teknikkritiska ambitionen. Det gäller nämligen TV:s

utslagning av de mindre biograferna. Det varnas dock för att alltid se ny teknik som ett

”undermedel”. Ytterligare en risk med den nya tekniken som anförs gäller mänskliga
relationer. Kommer vi att umgås mer på nätet än via det personliga umgänget? Är den nya

informationstekniken rentav ett hot mot det mänskligaste som finns – kärleken? ”Visserligen

finns det exempel på att människor fattat tycke för varandra över nätet men den dominerande
källan till kärlek mellan två människor är ändå det fysiska mötet mellan fyra ögon…Här

kanske näringsminister Björn Rosengren kan utveckla sambandet mellan regeringens
ambition att höja födelsetalet och spridandet av den bredbandiga ensamheten.”493 Perspektivet

på teknik som ett hot mot det mänskliga i människan diskuteras i den tematiska delen (se

”Människan och Maskinen”). Notera att detta perspektiv på tekniken är betydligt synligare i
den norska diskursordningen än i den svenska.

                                                  
492 Prot. 1999/2000:126 s. 17f.
493 Prot. 1999/2000:126 s. 43.



227

SAMMANFATTNING 1998-2000

Både den norska och svenska diskursordningen utmärks av att den elektroniska

infrastrukturen – bredbandet – hamnar i fokus. Detta kan betraktas som en övergång från vad
som brukar klassificeras som idédebatt till sakfrågedebatt men det är viktigt att understryka

kontinuiteten. Idédebatten är ingen exkurs som avlöses av en konkret sakfrågedebatt.

Idédebatten och sakfrågedebatten är i själva verket delar av samma diskursiva process. Att i
detta fall dra en skarp gräns mellan idédebatt och sakfrågedebatt är i min mening inte

fruktbart – något som att understryka kontinuiteten mellan idédebatt och sakfrågedebatt

däremot är. E. H. Carrs berömda ”Politics are made up of two elements – utopia and reality –
belonging to two diffrent planes which can never meet”494 döljer mer än den belyser i detta

fall. Argumentetet för detta förhållande följer nedan.

Både i Norge och i Sverige fastslogs en likartad, för att inte säga identisk, policy för

hanterandet av bredbandsfrågan. I denna policy förordas marknadslösningar framför statligt
engagemang. Bredbandsfrågan är en fråga som i första hand skall lösas av marknaden.

Direkta statliga investeringar enligt en investeringslinje döms ut. Statligt engagemang i
bredbandsutbyggnaden bör enligt policyn begränsas till efterfrågestimulerande åtgärder. Ett

mer direkt statligt engagemang kan bli aktuellt i glesbygd där marknaden inte bedöms räcka

till. Denna policy är intimt kopplad till hur Epokskiftestanken artikulerats, inte minst av norsk

och svensk socialdemokrati som i kraft av sin regeringsställning ytterst svarade för den policy

i bredbandsfrågan som fastslogs. I artikuleringar av Epokskiftestanken av norsk och svensk
socialdemokrati är Utvecklingens snabbhet ett moment. Utvecklingen går fortare än någonsin

och speciellt fort går den tekniska utvecklingen. Statliga investeringar i bredband bedöms

därför kunna bli omkörda av den snabba Utvecklingen. En ny och överlägsen teknik kan
plötsligt se dagens ljus och göra statliga investeringar i bredband obsoleta.

Bredbandsfrågans intima koppling till de olika artikuleringarna av Epokskiftestanken blir än

tydligare när den borgerliga oppositionens kritik av socialdemokratins hantering av

bredbandsfrågan beaktas. Igen är Utvecklingen – det vill säga hur Utvecklingen artikuleras –
nyckeln. Att Utvecklingens snabbhet betonas är inget som utmärker norsk och svensk

socialdemokratis artikuleringar av Epokskiftestanken. Vi har sett att detta är ett moment i de

                                                  
494 Carr 1966 s. 93.
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flesta artikulationer av Epokskiftestanken. Utvecklingens förhållande till politiken samt

Utvecklingen normativa status är dock punkter där partidiskurserna skiljer sig åt.

Socialdemokratin – både norsk och svensk – artikulerar Utvecklingen på ett sådant sätt att den

framstår som varken “god” eller “ond” och delvis konstituerad eller åtminstone
kontrollerbar/påverkbar av politiken. I både den norska och svenska diskursordningen kan en

spänning i Arbeiderpartiets respektive socialdemokraternas artikulering av Epokskiftestanken
skönjas. Spänningen gäller förhållandet mellan politiska och extrapolitiska imperativ. Mellan

politiska krav och politiska mål å ena sidan och extrapolitiska krav – sådant som

Utvecklingen kräver – å den andra.

När moderaterna i Sverige och Høyre i Norge kritiserar respektive socialdemokratiska

regeringar för hanteringen av bredbandsfrågan gör de det utifrån den utvecklingssyn de
artikulerat – en utvecklingssyn som skiljer sig från socialdemokraternas respektive

Arbeiderpartiets. Här är Utvecklingen “god” och politiken någonting som i hög grad är
externt i förhållande till utvecklingen ty Utvecklingen är inte bara “god” den är också i hög

grad autonom/okontrollerbar. I den norska diskursordningen såg vi att det från Høyres sida år

2000 hette att säkra ett rikstäckande bredbandsnät ”handler om helt andre ting enn politiske
vedtak”. Det handlar enligt Høyre snarare om att avmonopolisera och avreglera. Stelbenta

strukturer och motvilja mot nödvändig förändring framhålls som det största problemen.495 I en
sådan utvecklingssyn finns ingen motsättning mellan politiska och extrapolitiska imperativ ty

dessa sammanfaller då Utvecklingen är “god”. Politik blir därför att bädda för Utvecklingen –

inte gripa in i den eller styra den.

I den svenska diskursordningen kritiseras det begränsade ekonomiska engagemang från
statligt håll som det nationella infrastrukturprogrammet implicerar av moderaterna och

folkpartiet med utgångspunkt i en liknande utvecklingssyn. Politiken skall helst i än mindre

grad än vad som är fallet i socialdemokraternas bredbandspolicy, en policy som ju trots allt i
hög grad gör bredbandsfrågan till en fråga för marknaden, gripa in i Utvecklingen. Den

begränsade politiska intervention som utifrån den socialdemokratiska utvecklingssynen är
fullt legitim är utifrån moderaternas utvecklingssyn illegitim. Detta då Utvecklingen enligt

socialdemokratin varken är “god” eller “ond” och delvis konstituerad eller åtminstone

                                                  
495 S. tid. 1999-2000 s. 3166f, 3172f, 3178.
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kontrollerbar/påverkbar av politiken medan Utvecklingen enligt moderaterna är “god” och

politiken någonting som i hög grad är externt i förhållande till Utvecklingen ty Utvecklingen
är inte bara “god” den är också i hög grad autonom/okontrollerbar. Som vi såg varnades det i

sammanhanget från moderat håll bland annat för ”osund konkurrens”.496 Utvecklingens primat

handlar i bredbandsfrågan i hög grad tydligt om marknadens primat.

Det är viktigt att understryka att det i varken den norska eller svenska diskurordningen är ett
enat borgerligt block som står mot socialdemokratin i bredbandsfrågan. En sådan

schablonbild är långt ifrån giltig. Partier som Høyre, Venstre och Fremskrittspartiet i Norge är

i grunden positiva till den bredbandspolicy som regeringen (Arbeiderpartiet) för fram. Detta
då de är sympatiska till att betrakta bredbandsfrågan som i första hand en fråga för

marknaden. Detsamma gäller moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas förhållande

till den bredbandspolicy som presenteras av den svenska socialdemokratiska regeringen. Men
i de respektive borgerliga lägren finns också de partier som står längst från Høyre och

moderaterna i bredbandsfrågan – Senterpartiet respektive centerpartiet.

Senterpartiet respektive centerpartiet är partier som pläderar för en betydligt aktivare hållning

från statens sida i bredbandsfrågan än vad som är fallet i respektive regeringars
bredbandspolicyer. Detta kan förstås mot bakgrund av dessa partiers traditionella

glesbygdsprofil och harmonierar också med hur Epokskiftestanken artikulerats av
Senterpartiet respektive centerpartiet. Senterpartiet och centerpartiet är de borgerliga partier i

den norska respektive svenska diskursordningen som tydligast problematiserat tekniken och

Utvecklingen. Denna problematisering utmynnar i en politisk aktivism i förhållande till
Utvecklingen, en aktivism som i bredbandsfrågan får formen av pläderandet för en aktivare

stat i bredbandsutbyggnaden.

Kristelig Folkeparti står inte Senterpartiet långt efter i den teknik- och utvecklingskritiska

argumentationen. Liksom Senterpartiet är Kristelig Folkeparti mer emfatiska i den teknik- och
utvecklingskritiska argumentationen än sina svenska partibröder (centerpartiet respektive

kristdemokraterna). I bredbandfrågan intar Kristelig Folkeparti, även om man inte explicit
argumenterar för ett alternativ till regeringens policy, en betydligt mer marknadskritisk

                                                  
496 Mot. 1999/2000:T28 s. 43.
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hållning än sina svenska partibröder. Svenska kristdemokraternas hållning i bredbandsfrågan

är i linje med moderaternas och folkpartiets utpräglat marknadspositiva hållning.

Dessa skillnader kan sättas in i ett större sammanhang. Ett sammanhang som går utöver de

enskilda partidiskurserna och snarare visar på tyngdpunktskillnader i diskurordningarna och
ytterst i norsk respektive svensk politisk kultur. En tyngdpunktskillnad som redan berörts är

den mellan “hårda” och “mjuka” frågor eller imperativ. I sammanfattningen för perioden
1994-96 föreslogs skilda moderniseringstraditioner som en möjlig bakgrund till nyss nämnda

tyngdpunktskillnad. Under undersökningens gång har fler belägg för en sådan

tyngdpunktskillnad framkommit. Det i den norska diskursordningen i förhållande till den
svenska mer tongivande teknik- och utvecklingskritiska inslaget kan också det sättas i

samband med tyngdpunktskillnaden “hårt” och “mjukt” och följaktligen också med de skilda

moderniseringstraditionerna. Detta resonemang sammanfattas i den tematiska delen under
”Nordiska modellen utmanad?”.
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DEL III: TEMATISK DEL

I ”Syfte, material och avgränsningar” angavs att det som skall undersökas är hur framtid och

epokskifte med koppling till ny IKT har konceptualiserats i svensk respektive norsk formell

politisk debatt 1990-2000. Det för denna avhandling centrala begreppet Epokskiftestanken har
tjänat som ett metodiskt verktyg under den kronologiska delen där det utifrån

diskursteoretiska utgångspunkter har undersökts hur de olika aktörerna artikulerar

Epokskiftestanken. Denna undersökning har genererat fyra centrala teman som skall
diskuteras i denna del av avhandlingen. Dessa teman tjänar som en precisering och

kondensering av syftet:

• Epokskiftet och Utvecklingen. Undersökningen av hur de olika aktörerna artikulerar

Epokskiftestanken har visat på ett utpräglat utvecklingstänkande och en tydlig tendens
till teknikdeterminism. I detta tema diskuteras och problematiseras detta

utvecklingstänkande och tendensen till teknikdeterminism.
• Kampen om framtiden. De olika aktörernas artikulationer av Epokskiftestanken är i

hög grad riktade mot andra aktörers artikulationer av densamma. Det pågår en

diskursiv kamp mellan aktörerna i de respektive diskursordningarna. I detta tema
diskuteras denna kamp, en kamp om inte bara framtiden utan också om samtiden och

historien.
• Hotbilder. Det utpräglade utvecklingstänkandet har en baksida i form av en rad

hotbilder. Vad händer om Utvecklingen kör in på fel spår? I detta tema sammanfattas

och diskuteras de hotbilder som framkommit i den kronologiska delen.
• ”Nordiska modellen” utmanad? I detta tema problematiseras den nordiska aspekten

och skillnader mellan den svenska och norska debatten. Det som i den kronologiska
delen benämnts som argumentation i linje med ”Sverige på första plats” respektive

”Norge – En utkant i forkant” sätts i ett sammanhang. Ett sammanhang som knyter det

påtagliga och partiövergripande både svenska och norska självförtroendet till
”nordiska modellen”.

EPOKSKIFTET OCH UTVECKLINGEN

Centralt i både den norska och svenska diskursordningen är Utvecklingen. Diskursteoretiskt

betraktat är Utvecklingen en flytande signifikant – central i båda diskursordningarna och
samtidigt väldigt öppen för tillskrivning av olika betydelser. I den kronologiska delen har det
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framgått att Utvecklingen artikuleras på olika sätt av de båda diskursordningarnas aktörer.

Vart leder Utvecklingen oss? Är Utvecklingen bra eller dålig? Kan Utvecklingen styras?
Dessa och andra frågor aktualiseras och besvaras på skilda sätt. Det föreligger givetvis också

likheter med avseende på hur Utvecklingen framställs av de politiska partierna i riksdagen

respektive Stortinget. Syftet med detta kapitel är att sammanfatta skillnader och likheter samt
diskutera dessa.

Att Utvecklingen aktualiseras i så hög grad är föga förvånande. Epokskiftestanken är en

gemensam nodalpunkt för de diskurser som har undersökts. Det har också poängterats att

aktörernas hegemoniska projekt ytterst kan sägas vara att artikulera Epokskiftestanken i den
aktuella diskursordningen. Så vill exempelvis de svenska moderaterna inte bara ge sin åsikt

om ”kunskapssamhället” utan ambitionen är att säga till riksdagen vad ”kunskapssamhället”

faktiskt är. Projektet att artikulera Epokskiftestanken, i exemplet att säga vad
”kunskapssamhället” faktiskt är, implicerar att en utvecklingssyn artikuleras. Att artikulera

Utvecklingen blir ett centralt delprojekt i artikuleringen av Epokskiftestanken. För att säga till
dig vad ”kunskapssamhället” faktiskt är måste jag också säga nåt om hur vi hamnade där,

vilka faktorer som bidragit och hur ”kunskapssamhället” skiljer sig från ”industrisamhället”.

Jag kanske också säger något om huruvida ”kunskapssamhället” är ett bättre eller sämre
samhälle än ”industrisamhället” – om Utvecklingen från ”industrisamhälle” till

”kunskapssamhälle” är en “god” eller “ond” utveckling. Jag måste kort och gott artikulera en
historisk utvecklingssyn.

Uttrycket ”historisk utveckling” undviks ofta av moderna historiker till förmån för ”historisk
förändring” eller liknande. Anledningen är att ”utveckling” lätt för tankarna till inte bara

förändring utan positiv förändring – begreppet ”utveckling” har ofta en normativ innebörd.497

Man behöver inte vara historiker för att se kopplingen mellan ett uttryck som ”historisk

utveckling” och det framstegs- utvecklings- och stadietänkande som är så tongivande i

västerlandets modernare idéhistoria. Comte, Hegel och Marx är bara några få av de namn från
vår idéhistoriska kanon som trots stora inbördes olikheter kan ställas upp som goda

representanter för dylika förståelseformer. Dessa tänkare uppvisar stora skillnader
innehållsligt. Min poäng är dock att de trots stora innehållsliga skillnader delar en gemensam

form för tänkande – utvecklings- och stadietänkande. Likheten jag vill lyfta fram här ligger

                                                  
497 Jfr Robins & Webster 1999 s. 48.
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således inte i vad Comte, Hegel och Marx har tänkt utan i hur de har tänkt.

Framstegstänkandet – utmärkande för upplysningstänkare som exempelvis Condorcet – är
nära kopplat till utvecklings- och stadietänkandet och kan betraktas som en instans av detta.

Ofta används ”utvecklingstanken” synonymt med ”framstegstanken”. Detta är delvis

missvisande då exempelvis Marx utvecklingstanke inte är identisk med Condorcets
framstegstanke. Däremot uppvisar Marx utvecklingstanke likheter med Condorcets

framstegstanke som förståelseform betraktad.

Inte heller måste man vara historiker för att se ett samband mellan Epokskiftestanken och

framstegs-, utvecklings- och stadietänkande som förståelseform betraktad. I del I
argumenterade jag för att Epokskiftestanken och de nyepokala begreppen har en

iögonfallande “modern halt”. Epokskiftestanken artikuleras, som vi sett, ofta som ett bättre

och högre historiskt stadium som avlöser ett tidigare historiskt stadium. De nyepokala
begreppen som artikulationerna av Epokskiftestanken utmynnar i bär därför tydlig vittnesbörd

om västerlandets långa – och fortsatta – tradition av framstegs- utvecklings- och
stadietänkande.498 De diskurser som undersökts i denna avhandling är i den meningen i allra

högsta grad moderna – inte postmoderna.

Utvecklingen som teknisk utveckling – Teknikdeterministiska förståelseformer

Att artikulera Epokskiftestanken medför således att en historisk utvecklingssyn artikuleras.
Men det är inte vilken utveckling som helst som i första hand adresseras utan en teknisk

utveckling – närmare bestämt utvecklingen av ny IKT. Jag har definierat Epokskiftestanken

som den samtida västerländska föreställningen om eller framhållandet av ett historiskt
epokskifte där ny IKT spelar en central roll. Jag har också argumenterat för att

Epokskiftestanken har en djup historisk resonansbotten i den moderna upplevelsen av ständig
förändring, ständigt uppbrott, ständigt epokskifte. Moderniseringsprocessen kan förstås som

en ständig utvidgning av det mänskliga handlingsutrymmet. I denna process innehar de

moderna gudarna Förnuftet, Tekniken och Vetenskapen huvudroller.499

                                                  
498 Den norske sociologen Thomas Mathiesens kritik av föreställningen att vi lämnat eller just är i färd med att
lämna industrisamhället för att vandra in i ett ”vakkert og deilig informasjonssamfunn” kan läsas som en kritik
inte av framstegs-, utvecklings- och stadietänkande som sådant men väl som ett argument för att detta tänkande
och sätt att förstå samhälle och samhällsutveckling i detta fall givit upphov till galna resultat. Se vidare
Mathiesen 1999 s. 21 m.fl. s.
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Vidare poängterades det – också det i del I – att ”informationssamhällets” namnkunnigare

”profeter” har en gemensam nämnare i att deras framställningar har en stark tendens till
utvecklingsdeterminism. Framtiden framställs som bestämd, utstakad och determinerad.

Utvecklingen rullar på mot sitt mål vare sig vi vill det eller inte. När tekniken görs till

Utvecklingens överordnande motor har vi att göra med en speciell sorts determinism,
nämligen så kallad teknikdeterminism. Denna form av determinism känner vi igen från del II,

den kronologiska delen. Även om Epokskiftestanken som vi sett artikuleras på olika sätt
kvarstår ju tekniken som utvecklingsmotor i den ena eller den andra formen. Jag skall här

sammanfatta, problematisera och nyansera Utvecklingens teknikdeterministiska dimension.

Detta innebär givetvis att de olika artikulationerna av Utvecklingen vi stött på under resans
gång behandlas.

Först vill jag dock poängtera att den idéhistoriska kontexten som berördes inledningsvis i
detta kapitel inte förlorar sin mening för att ämnet är teknikdeterminism.

Teknikdeterministiska förståelseformer har en betydligt längre historia än både den nya IKT
och de diskurser där denna IKT har huvudroll som undersökts här. Att ta den tongivande roll

som teknikdeterministiska förståelseformer spelar och fortsatt spelar när IKT diskuteras som

intäkt för att teknikdeterminismen kom med Internet vore att göra ett grovt idéhistoriskt
missgrepp. Jag betraktar teknikdeterminismen som en instans av det

utvecklingsdeterministiska tänkandet som är tongivande i den västerländska modernitetens
idéhistoria snarare än som en egen och unik kategori. Comte, Hegel och Marx igen. Det

modernas “gudar” – Förnuftet, Vetenskapen och Tekniken – kan ses som ett panteon snarare

än som skilda makter. Förnuftet som Vetenskapens moder och Tekniken som Vetenskapens
inte alltid välartade barn…Så var, med grov förenkling, Förnuftet Utvecklingens motor för

Hegel, (natur)Vetenskapen för Comte, Tekniken för Marx – utvecklingsdeterministiska
blickar av tre inflytelserika tänkare från skilda men besläktade gudars horisonter.

Teknikdeterminism är ett ämne som har stötts och blötts inom STS-fätet (Science and
Technology Studies).500 Ämnet vetter också mot en omfattande filosofisk diskussion om

determinismens vara eller icke vara i allmänhet.501 Jag avser inte att här försöka att

                                                                                                                                                              
499 Angående moderniseringsprocessen förstådd som ständig utvidgning av handlingsutrymmet se vidare
Kylhammar 2002, 2004 och 2005.
500 Se vidare exv. Smith & Marx (ed) 1994 för ett antal uppsatser i STS-traditionen på ämnet teknikdeterminism.
501 Se vidare exv. James 1951 för en filosofisk klassiker på temat determinism.
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sammanfatta eller positionera mig i förhållande till dessa omfattande diskussioner. Min

diskussion av ämnet teknikdeterminism är pragmatisk i så motto att den förläggs på en nivå
som passar undersökningsmaterialet och avhandlingens syfte. Detta innebär bland annat att

huvudärendet här inte är att ta ställning till teknikdeterminismens eventuella giltighet.

Kommunikationsforskarna, tillika sociologerna, Kevin Robster och Frank Webster beskriver

det moderna idealet för vetenskaplig och teknisk utveckling som ett ideal där utveckling inte
betraktas som ett socialt fenomen utan tvärtom som en kraft i framstegets tjänst utanför det

sociala. Denna utveckling, som alltså ses som extern i förhållande till sociala relationer,

betraktas som en rationell ordning med en egen logik och ett eget mål. Vetenskapliga och
tekniska framsteg betraktas som både uppenbaranden och manifestationer av denna i

förhållande till det sociala externa ordning. Vetenskapliga och tekniska innovationer är

upptäckter av och insikter i en objektiv ordning utanför det sociala snarare än produkter av
sociala sammanhang.502

Idealtypiskt för teknikdeterministiska förståelseformer är, för det första, att tekniken tillskrivs

autonom aktörsstatus – tekniken blir ett aktivt subjekt.503 Tekniken blir en egen och autonom

kraft som förändrar samhället. I detta perspektiv får tekniken lätt karaktären av en naturkraft
bortom social och politisk påverkan och kontroll. Idealtypiskt för teknikdeterministiska

förståelseformer är, för det andra, att göra gällande att en teknik med nödvändighet leder till
ett bestämt historiskt tillstånd: ”In each case, a complex event is made to seem the

inescapable yet strikingly plausible result of a technological innovation. Many of these

statements carry the further implication that the social consequences of our technical
ingenuity are far-reaching, cumulative, mutually reinforcing, and irreversible.” Två vanliga

och illustrativa exempel från populärvetenskaplig diskurs är ”Bilen skapade förorterna” och
”P-pillret framkallade den sexuella revolutionen”. Den norske statsvetaren och

tekniksociologen Trond Buland nämner ytterligare exempel: ”stigbøylen skapte

føydalsamfunnet”, ”dampmaskinen skapte industrialismen”, ”boktrykkerkunsten forårsaket
                                                  
502 Robins & Webster 1999 s. 49ff.
503 Detta skall inte blandas ihop med aktantbegreppet som används inom ANT (Actor – Network Theory). I ANT
är inte aktörsbegreppet begränsat till människor utan också naturobjekt och artefakter kan vara aktörer – s.k.
aktanter. En avgörande skillnad mellan en teknikdeterministisk förståelse av tekniken som aktör och aktanter är
emellertid att medan teknikdeterminismen förstår tekniken som autonom aktör betonas det inom ANT att varken
aktörer eller akanter har några fristående egenskaper. De blir till i och genom nätverk och representerar noderna
som förändras när själva nätverket förändras. Nätverken – inte tekniken som aktör (eller för den delen mänskliga



236

reformasjonen”, ”datamaskinen skaper fremmedgjøring i arbeidslivet”, ”robotene skapte

arbeidsløshet i industrien”, ”atombomben forhindret krig mellom supermakter”.504

Teknikdeterministiska förståelseformer är inte begränsade till populära diskurser och

lekmannadiskurser. Lynn White jr:s omdiskuterade vetenskapliga verk Medieval technology

and social change från 1962, som nämndes i den kronologiska delen, exemplifierar en

vetenskapligt sofistikerad form av teknikdeterminism. Även om påståendet att ”stigbøylen
skapte føydalsamfunnet” taget för sig är att betrakta som en vulgarisering av Whites tes

kvarstår faktum att White i sin analys trycker på en teknisk artefakts (stigbygelns) betydelse

för feodalsamhällets uppkomst och uppbyggnad i en sådan grad och på ett sådant sätt att
epitetet teknikdeterminism är befogat.

Populära berättelser om teknik som de som anfördes ovan bidrar till ett “före-och-efter-
tänkande” som dels tenderar att få tekniken att framstå som autonom aktör och dels är

uppenbart kopplat till Epokskiftestanken – och visar på Epokskiftestankens koppling till
utvecklings- och stadietänkandet. Före p-pillret: det sexuellt traditionella samhället. Efter p-

pillret det sexuellt revolutionerade samhället. Före stigbygeln: det pre-feodala samhället. Efter

stigbygeln: det feodala samhället. Före ångmaskinen: det förindustriella samhället. Efter
ångmaskinen: det industriella samhället. Före det sena 1900-talets nya IKT: industrisamhället.

Efter det sena 1900-talets nya IKT: informationssamhället. Spridningen och det genomslag
dylika berättelser har fått understryker det faktum att vardagsförståelsen av teknik ofta har

starka teknikdeterministiska drag.505 Tendensen i den samtida västerländska ”teknokulturen”

där föreställningen om tekniska revolutioner blivit norm, rutin och vardagsmat gör sig
påmind.506 Jag har också tidigare försökt att visa på att en vidare idéhistorisk kontext kan

bidra till vår förståelse av teknikdeterminismens starka ställning som förståelseform genom att
se den som en instans av utvecklingsdeterministiska förståelseformer som är tongivande i

västerlandets moderna idéhistoria.

De allra flesta historiker, sociologer, filosofer med flera som studerar teknik och teknisk

utveckling är idag eniga om att teknikdeterministiska förklaringsmodeller ger överförenklade
                                                                                                                                                              
aktörer) – är konstituerande med avseende på förändring. Jfr Ilshammar 2002 s. 47f, Latour 1996 s. 200ff, Latour
1998 s. 50ff.
504 Se vidare Buland 1999 s. 3, Smith & Marx (ed) 1994 s. xi.
505 Jfr Marx & Smith 1994 s. ixff.
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och direkt felaktiga resultat när de används för att förklara komplexa historiska processer som

exempelvis feodalsamhällets och industrisamhällets uppkomst eller reformationens orsaker.
Teknikdeterminismen betraktas som reduktionistisk då den bortser från bland annat sociala,

ekonomiska, politiska och kulturella faktorer. Teknik och teknisk utveckling kan inte

rättvisande förstås och analyseras oberoende av sociala, ekonomiska, politiska och kulturella
kontexter menar de allra flesta som forskar inom fältet teknik-samhälle. Tekniken kommer

inte dalande ner från himlen.507 Detta innebär självfallet inte att samhället inte påverkas av
tekniken men samhället påverkar också tekniken. Teknikdeterminismen är blind för den

ömsesidiga interaktionen teknik-samhälle.508

Jag vill här införa en distinktion mellan svag och stark teknikdeterminism.509 Med svag

teknikdeterminism avser jag idealtypiskt artikulationer av Utvecklingen där det som ovan

anfördes som teknikdeterminismens första karaktäristika – tekniken som aktör och autonom
kraft som förändrar samhället – är ett moment. Med stark teknikdeterminism avser jag

idealtypiskt artikulationer av Utvecklingen där i tillägg det som ovan anfördes som
teknikdeterminismens andra karaktäristika är ett moment. I den starkt teknikdeterministiska

artikuleringen av Utvecklingen är tekniken inte bara en aktör och en autonom kraft som

förändrar samhället. Samhällsförändringen som tekniken orsakar har också en bestämd,
oundviklig och nödvändig riktning och ett lika bestämt, oundvikligt och nödvändigt mål. Här

är det viktigt att understryka att dylika klassificeringar, givet undersökningsmaterialets och
klassificeringarnas art, aldrig kan bli mer än preliminära och relativa – relativa i förhållande

till just de framställningar av Utvecklingen som behandlats här, det vill säga relativa i

förhållande till varandra. Det handlar om att påvisa tendenser i de olika artikuleringarna av
Epokskiftestanken och – framför allt – att positionera dessa i förhållande till varandra. Det

handlar om att relatera och förhålla de olika artikuleringarna av Utvecklingen till de nyss
redovisade idealtyperna svag respektive stark teknikdeterminism.

                                                                                                                                                              
506 Se vidare Robins & Webster 1999 s. 1ff.
507 Jfr Buland 1999 s. 3f.
508 Teknikdeterminismens motpol kan sägas vara SCOT (Social Construction Of Technology) – en teoribildning
inom STS (Science and Technology Studies)-fältet. Som namnet antyder betonar SCOT sociala faktorers
konstituerande roll – tekniken växer fram i sociala processer där olika aktörer gör olika tolkningar och förhandlar
med varandra. Grov förenklat kan det sägas att om en teknikdeterministisk syn hävdar teknik→samhälle så
hävdar SCOT samhälle→teknik. Det grova i den förenklingen är bland annat att det inom socialkonstruktivistisk
teknikteori finns en driven ambition att upplösa gränsen mellan teknik och kontext, mellan teknik och samhälle,
då denna gräns anses vara arbiträr och föga fruktbar. Man talar hellre om den ”sömlösa väven”. Se Bijker 1995
för en SCOT-klassiker.
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En svag form av teknikdeterminism kan tyckas vara inbyggd i Epokskiftestanken som jag
definierat den. Men så är inte fallet. Jag har definierat Epokskiftestanken som den samtida

västerländska föreställningen om, eller framhållandet av, ett historiskt epokskifte där ny IKT

spelar en central roll. Att ge tekniken en central roll i en historisk process betyder inte
nödvändigtvis att tekniken tilldelas autonom aktörsstatus. Epokskiftestanken som sådan

implicerar inte teknikdeterminism. Däremot är svag teknikdeterminism ett moment i många
av de artikulationer av Epokskiftestanken som undersökts här. Teknikdeterminism gäller ju

inte frågan om tekniken är av betydelse för samhället och historisk förändring utan hur den är

det, på vilket sätt, och hur förhållandet mellan teknik och samhälle är beskaffat.

Epitetet ”revolution” förekommer ofta i artikuleringarna av Epokskiftestanken. Företrädesvis i

radikalare artikuleringar. I denna revolution är det dock inte en förtryckt arbetarklass eller ett
uppåtsträvande borgerskap som är utlösande och drivande huvudaktör. Huvudaktören är icke-

mänsklig – huvudaktören är ny IKT. Parallellen till industriella revolutionen är uppenbar. Vi
har sett att Epokskiftestanken ofta artikuleras som en ”revolution” av samma dignitet som den

industriella revolutionen. Som en ”revolution” som innebär slutet för industrisamhället och

början på ”informationssamhället”, på samma sätt som industriella revolutionen innebar slutet
för agrarsamhället och början på industrisamhället.510

I den artikulering av Epokskiftestanken som finns i ”Bangemannrapporten” är en svag form

av teknikdeterminism ett moment. I beskrivningen av ”revolutionen” framstår ny IKT som en

aktör som av egen kraft genomgripande påverkar samhället. Beträffande
teknikdeterminismens andra karaktäristiska – det som i tillägg till det första definierades som

stark teknikdeterminism ovan – är ”Bangemannrapporten” ambivalent. Det noterades i den
kronologiska delen (del II) att det föreligger en spänning i artikuleringen av

”informationssamhället” i Bangemannrapporten. ”Informationssamhället” framställs som å

ena sidan en oundviklig historisk storhet och å andra sidan som en skapad historisk storhet,
                                                                                                                                                              
509 Den av mig stipulerade distinktionen mellan stark och svag teknikdeterminism skall inte blandas ihop med
distinktionen mellan hard och soft technological determinism i Marx & Smith 1994.
510 En förståelse av ”den industriella revolutionen” som ett teknikstyrt radikalt historiskt brott kan kritiseras på
samma grunder som en likartad förståelse av den samtida ”informationsrevolutionen”. “Informationsevolution”
kanske är ett bättre begrepp i sammanhanget. Likaså är på motsvarande sätt kanske “den industriella
evolutionen” är ett bättre uttryck än ”den industriella revolutionen”. Ekonomhistoriker påpekar ofta att det som
betecknas som ”den industriella revolutionen” var en långt mer komplex och utdragen process än vad epitetet
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som någonting vi bygger, som ett medel att nå mål. Här finns således teknikdeterminismens

andra karaktäristiska – att samhällsutveckling som tekniken orsakar har en bestämd,
oundviklig och nödvändig riktning och mål. Informationssamhället är någonting som

ankommer vare sig politiker eller andra aktörer vill det eller inte. Men i framställande av

”informationssamhället” som en skapad storhet, någonting som vi bygger, som ett medel att
nå mål finns också den starka teknikdeterminismens motsats – informationssamhället är

någonting som måste byggas och inrättas med sikte på att infria vissa mål. Det tycks inte vara
givet att ”informationssamhället” ankommer och framför allt inte hur det kommer att se ut.

Ambivalensen i ”Bangemannrapporten” med avseende på stark teknikdeterminism kan sättas i
samband med Epokskiftestankens nära relation till framstegs- och utvecklingstanken. Tonen i

rapporten är i grunden utvecklingsoptimistisk. Epokskiftestanken artikuleras som en

”revolution”, en revolution som drastiskt stegrar människans intellektuella kapacitet.511 Den
artikuleras också som i första hand ett ekonomiskt fenomen, epokskiftet äger rum på

marknaden. ”Bangemannrapporten” andas Schumpetersk ”kreativ förstörelse”. Att bygga det
nya handlar mycket om att riva ner det gamla. Politikens uppgift anges att i första hand vara

att bädda för den “goda” Utvecklingen genom att genomföra nödvändiga avregleringar. I linje

med denna utvecklingsoptimism (det är en “god” ”revolution”), intellektualism
(”revolutionen” handlar i första hand om kunskap) och ekonomism (”revolutionen” äger rum

på marknaden) är att väldigt lite sägs om de sociala implikationerna av ”revolutionen”. Också
vad som faktiskt sägs. Det sociala hot som konceptualiseras och adresseras är ju en i första

hand intellektuell klyfta. En klyfta mellan de som kan hantera och har tillgång till den nya

tekniken och de som inte kan och inte har det. Medicinen som ordineras handlar om att genom
utbildningsinsatser ”förbereda européerna för informationssamhällets ankomst”.512 Nya

klasskillnader och klassmotsättningar skall utbildas bort.

Parallellen till den industriella revolutionen är uppenbarligen inte utsträckt till att också gälla

de sociala implikationerna. Det som brukar betecknas som ”den industriella revolutionen” var
ingalunda någon söndagspromenad in i en ny och bättre historisk epok. Tvärtom utmärktes

                                                                                                                                                              
”revolution” ger vid handen. Jfr Beckman 1987 s. 37, Johansson 1993 s. 76, Robins & Webster 1999 s. 89ff,
Cameron 1989 s. 163ff.
511 Se blockcitatet i del II under ”Europe and the Global Information Society – Bangemannrapporten”. Europé
and the Global Information Society – Recommendations to the European Council [Bangemann report]
http://www.rewi.hu-berlin.de/datenschutz/report.html (02-05-04) s. 2.
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den industriella revolutionen bland annat av social misär, enorma klassklyftor och skärpta

klassmotsättningar, strejker och brutala metoder att kuva strejkande. Det är väl värt att notera
att den samtida ”informationsrevolutionen” som vi sett artikuleras som en

samhällsomvandling i full paritet med den industriella revolutionen vad det gäller historisk

dignitet – detta inte bara i ”Bangemannrapporten” – samtidigt artikuleras som en betydligt
mindre problematisk omvälvning vad det gäller det sociala.513 I ”Bangemannrapporten”

framställs ”revolutionen” i huvudsak som intellektuell och ekonomisk i meningen
hemmahörande på marknaden och få sociala implikationer i vidare bemärkelse diskuteras.

Framställandet av epokskiftet som ett relativt smärtfritt steg in i en ny och framför allt bättre
historisk epok understryker Epokskiftestankens närhet till framstegstanken och

utvecklingsdeterministiska förståelseformer. Spänningen i ”Bangemannrapporten”

beträffande ”informationssamhället” som å ena sidan en oundviklig storhet och å andra sidan
som något som måste byggas är utifrån en dylik både utvecklingsoptimistisk och

utvecklingsdeterministisk syn inte nödvändigtvis en spänning – den “goda” Utvecklingens
nödvändiga riktning sammanfaller med det informationssamhälle som trots allt måste byggas.

Ett nytt samhälle måste byggas javisst – men det kan bara se ut på ett sätt. Det oundvikliga

och nödvändiga är i själva verket oundvikligt och nödvändigt i meningen att det är den enda
önskvärda vägen in i framtiden. Bakom nödvändigheten finns således det politiska – det

politiska iklädes nödvändighetens skrud – ty någonting önskvärt framställs som nödvändigt.
Det handlar till syvende och sist om framtidsscenarier önskvärda för en eller flera

aktörsgrupp(er) – inte om universell nödvändighet. Det har tidigare betonats att nyepokala

begrepp som ”Informationssamhället” diskursteoretiskt betraktat är myter och som sådana
innehåller både deskriptiva och normativa moment, sammanflätade. ”Bangemannrapportens”

avreglerade ”informationssamhälle” är i allra högsta grad en politisk konstruktion, trots skenet
av neutral verklighetsbeskrivning.

De partidiskurser som ligger närmast ”Bangemannrapporten” och en stark
teknikdeterministisk artikulering av Utvecklingen är de båda diskursordningarnas

högerflyglar – moderaterna respektive Høyre. Vi har sett att bakom regeringen Bildts (1991-
94) ”enda vägens politik ” finns en utvecklingssyn som tenderar att inte bara framställa

                                                                                                                                                              
512 Europé and the Global Information Society – Recommendations to the European Council [Bangemann report]
http://www.rewi.hu-berlin.de/datenschutz/report.html (02-05-04) s. 2.
513 Jfr Henten & Kristensen 2000 s. 98f.
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tekniken som aktör och autonom kraft (svag teknikdeterminism) utan målet är också givet

(stark teknikdeterminism). Om det bara finns en väg finns det rimligtvis bara en
slutdestination. Liksom i ”Bangemannrapporten” är den moderata hållningen drivet

intellektualistisk – kunskap skrivs fram som överordnad ödesfaktor, tydligt inte minst i

Vingar åt människans förmåga (1994). Att moderaterna föredrar den nyepokala beteckningen
”kunskapssamhälle” framför ”informationssamhälle” understryker detta förhållande.

Även Høyre föredrar (sitt) ”kunnskapssamfunn” framför (Arbeiderpartiets)

”informasjonssamfunn”. Stortingsdebatten 1996 vittnar som vi sett om en hårt driven

teknikdeterministisk hållning där paralleller till Lynn White jr:s teknikdeterministiska
klassiker Medieval Technology and Social Change från 1962 anas. Denna hållning mjukas

sedermera upp något men norska Høyre framstår fortfarande, tillsammans med svenska

moderaterna, som de partidiskurser med jämförelsevis mest markerat teknikdeterministiskt
inslag.

Vad det gäller den andra änden av skalan, vilka partidiskurser som har det minst

teknikdeterministiskt markerade inslaget, blir bilden mer komplex. Värt att notera är att

graden av teknikdeterminism, åtminstone inte på något enkelt sätt, kan översättas till och
sägas korrelera med den politiska vänster-högerskalan. Norska Sosialistisk Venstreparti

betonar den tekniska utvecklingens sprängkraft minst lika emfatiskt som Høyre (och för den
delen svenska moderaterna) – men till skillnad från Høyre ligger Utvecklingen här inom

räckhåll för politiken. Om vi jämför med min definition av svag teknikdeterminism – tekniken

betraktas som en aktör och autonom kraft som förändrar samhället – finner vi att i både
Høyres och Sosialistisk Venstreparti tenderar att betrakta tekniken som aktör men i Høyres

artikulering av Utvecklingen framstår denna aktör, till skillnad från vad som är fallet i
Sosialistisk Venstrepartis, i hög grad som autonom, bortom räckhåll för politiska beslut. En

jämförelse av Høyres ”Politikken må tilpasses den nye virkeligheten, og ikke omvent”514 och

Sosialistisk Venstrepartis ”Målet må være å bruke IT til å skape det Norge vi vil, ikke at
Norge skal tilpasse seg IT-utviklingen”515 ger en kärnfull illustration av skillnaden, en skillnad

som alltså bottnar i partiernas respektive artikuleringar av Utvecklingen. Høyres krav på att
politiken måste anpassa sig till Utvecklingen och inte tvärtom emanerar ur två moment varav

                                                  
514 S. tid. 1995-96 s. 3758.
515 S. tid. 1996-97 s. 2208.
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ett är just beskrivningen av Utvecklingen som i hög grad autonom. Det motsatta är fallet vad

det gäller Sosialistisk Venstreparti, Utvecklingen är inte autonom utan inom räckhåll för
politiken. Det andra momentet gäller Utvecklingens normativa status. I Høyres, och för den

delen även i svenska moderaternas, artikulering av Utvecklingen ingår inte bara momentet att

den i hög grad är autonom, Utvecklingen är också “god”. I Sosialistisk Venstrepartis
artikulering av Utvecklingen ingår momentet att den är problematisk, potentiellt “ond”.

Betecknande är att tendensen att framställa tekniken som “god” eller “ond” tydligast

framträder i de partidiskurser som i högst grad tenderar att framställa tekniken som en aktör,

autonom eller inte. Detta hänger samman med förhållandet att en förutsättning för att tekniken
skall ha ett inneboende värde är att den åtminstone är relativt autonom, åtminstone har någon

form av aktörsstatus. Detta gäller således för likväl utpräglat utvecklingsoptimistiska

artikulationer av Utvecklingen (exv. Høyre, moderaterna) som mer utvecklingspessimistiska
dito (exv. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti). Radikalare artikuleringar av

Epokskiftestanken implicerar ofta – men inte alltid – en positiv tekniksyn, något som
understryker Epokskiftestankens närhet till framstegstanken. Ett tydligt undantag från denna

regel är Sosialistisk Venstreparti som artikulerar en radikal Epokskiftestanke men också

uttrycker en tekniksyn där tekniken är problematisk, potentiellt “ond”. Det är vidare politiskt
logiskt att de partier som i högst grad tenderar att framställa Utvecklingen som autonom också

framställer den som “god” och omvänt att partier som tenderar att framställa Utvecklingen
som problematisk eller “ond” också betonar att Utvecklingen inte är autonom utan inom

räckhåll för politiska beslut. Båda hållningarna undviker därmed den politiskt omöjliga

positionen där Utvecklingen är både autonom och “ond” – en närmast fatalistisk
utvecklingspessimism som knappast någon politiker i världen skulle komma på tanken att

saluföra.

En av poängerna med mina stipulativa definitioner av svag och stark teknikdeterminism är att

de faktiskt trots allt i ett väsentligt avseende svarar mot den politiska vänster-högerskalan då
högerpartierna (moderaterna och Høyre) tydligast tenderar att framställa tekniken som inte

bara en autonom aktör utan också som en kraft som för samhället mot ett nödvändigt och
bestämt mål.

Socialdemokratin – svenska socialdemokraterna respektive norska Arbeiderpartiet –
artikulerar Utvecklingen på ett sätt som ligger nära det jag definierat som svag
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teknikdeterminism. Men som vi såg i jämförelsen mellan Høyre och Sosialistisk Venstreparti

kan det vara skillnad på svag teknikdeterminism och svag teknikdeterminism. Liksom fallet
var i jämförelsen mellan Høyre och Sosialistisk Venstreparti gäller det frågan om

Utvecklingens autonomi och normativa status. Socialdemokratin ger uttryck för en talande

ambivalens vad det gäller just Utvecklingens autonomi. Ibland framställs Utvecklingen som
delvis politiskt konstituerad och politiskt kontrollerbar – då handlar politik om att påverka och

styra Utvecklingen. Ibland betonas Utvecklingens autonomi – då handlar politik om att
anpassa sig till Utvecklingen. Tidigare beskrev jag detta som en spänning mellan politiska

imperativ och extrapolitiska imperativ.

KAMPEN OM FRAMTIDEN

Teknik- och utvecklingsdeterminism är inte bara att betrakta som en förståelseform utan
också som en politisk strategi. Tydligast blir detta förhållande när de båda

diskursordningarnas högerflyglar, svenska moderaterna respektive norska Høyre, som alltså

driver den jämförelsevis hårdaste teknik- och utvecklingsdeterministiska linjen, angriper sina
socialdemokratiska antagonister. Här paras den starka teknikdeterminismen med

utvecklingsoptimismen, framställandet av Utvecklingen som “god”. Den i hög grad autonoma
och “goda” Utvecklingen har kört om socialdemokratin – epokskiftet kräver systemskifte. Då

Utvecklingen i hög grad är autonom finns det föga socialdemokratin kan göra – det politiska

instrumentet rår inte på den autonoma Utvecklingen. Då Utvecklingen också är “god” i tillägg
till autonom är det inte bara politiskt omöjligt att försöka styra den utan också förkastligt i

normativ mening…Argumentationen från de båda diskursordningarnas högerflyglar söker på
detta vis ställa socialdemokratin inför fullbordat faktum – Utvecklingen har redan passerat

den traditionella socialdemokratiska välfärdsstaten och nått ett högre och bättre stadium.

Detta är varken resultatet av – eller möjligt att i någon högre grad påverka med – politiska
beslut.

Ett antipolitiskt moment är således tydligt närvarande i högerpartiernas (svenska moderaterna

respektive norska Høyre) artikulationer av Epokskiftestanken. Med antipolitisk avser jag här

en beskrivning av Utvecklingen som både oberoende av och bortom räckhåll för formella
politiska beslut. Synen på en mer aktiv interventionistisk statlig IT-politik som någonting

negativt som snarare riskerar att lägga hinder i vägen för Utvecklingen än att positivt bidra till
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den är uttryck för detta antipolitiska moment som emanerar ur moderaternas respektive

Høyres artikulering av Utvecklingen som både i hög grad autonom och “god”.516

Tidigare påpekade ambivalens hos både svensk och norsk socialdemokrati, spänningen mellan

att å ena sidan ibland framställa utvecklingen som i hög grad autonom och å andra sidan att
ibland framställa Utvecklingen som i hög grad konstituerad av och kontrollerbar med

politiska beslut är intressant. I första fallet handlar politik om att hantera extrapolitiska
imperativ, att anpassa politiken till Utvecklingens krav förstådda som krav externa i

förhållande till politiken själv. Denna position ligger nära de borgerliga lägrens respektive

högerflyglar, svenska moderaterna och norska Høyre. I andra fallet handlar politik om att
hantera politiska imperativ, att ställa politiska krav på och politiskt styra Utvecklingen.

Renodlade kan dessa två positioner förstås som ytterpunkter och motpoler på en skala

gällande politikens räckvidd, utrymme och möjligheter; som två motsatta politikuppfattningar.

Ambivalensen beträffande socialdemokratin och Epokskiftestanken gäller också epokskiftets
dignitet och karaktär – hur ny är den nya epoken egentligen? Frågan om epokskiftets dignitet

och karaktär kan sägas vara kopplad till de två olika och motsatta politikuppfattningarna på så

vis att ju nyare den nya epoken så att säga är desto aktuellare blir den första
politikuppfattningen, politik som hanterandet av extrapolitiska imperativ. Undersökningen i

del II visade att radikalare artikuleringar av Epokskiftestanken i allmänhet åtföljs av
framhållandet av akuta extrapolitiska imperativ, oförhandlingsbara krav som bara måste

tillgodoses i Utvecklingens namn (första politikuppfattningen ). Mer moderata artikulationer

av Epokskiftestanken ger däremot i allmänhet mer utrymme åt politiska imperativ, politiska
krav på och politisk styrning av Utvecklingen (andra politikuppfattningen).517

Det råder inget tvivel om att socialdemokratins historiska och traditionella politikuppfattning

ligger nära det som ovan beskrevs som den andra positionen. Tilltron till politiska lösningar

har varit stark, det politiska instrumentet betraktat som vitalt, utrymmet och räckvidden för
politiken stort. Politik har för socialdemokratin många gånger handlat om samhällsbygge – få,

om något, samhällsområde har betraktats som utanför den formella politikens räckvidd och
                                                  
516 Jfr exv. Mot. 1994/95:Ub903, Mot. 1997/98:K333, Prot. 1997/98:35 resp. S. tid 1995-96 s. 3758, S. tid. 1996-
97 s. 2252, S. tid. 1999-2000 s. 3166f, 3172f, 3178.
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intresseområde. Nära nog alla samhällets rum har betraktats som öppna för politiska ingrepp

och regleringar. Den sociala ingenjörskonsten är ett uttryck för denna socialdemokratins
historiska och traditionella politikuppfattning. En sådan politikuppfattning förutsätter en stark

stat – något som både Sverige och Norge historiskt sett har haft. Devisen har varit frihet

genom staten snarare än den liberala devisen frihet från staten.

Epokskiftestanken – rättare sagt de artikulationer och versioner av Epokskiftestanken som
uppnår hegemoni på den storpolitiska arenan (versionerna som artikuleras i USA:s NII och

EU:s ”Bangemannrapporten”) – utmanar socialdemokratins historiska och traditionella

politikuppfattning. Dessa hegemoniska versioner av Epokskiftestanken ligger definitivt på
den högra sidan av den politiska vänster-högerskalan. Det är ingen slump att de båda

diskurordningarnas högerflyglar (moderaterna och Høyre) i sina respektive artikulationer av

Epokskiftestanken ligger närmast Bangemannrapporten. Privat sektor betonas framför
offentlig, statligt ägande och mer interventionistisk politik avrådes bestämt – allt i

epokskiftets namn. Detta går alltså stick i stäv med den traditionella socialdemokratiska
politikuppfattningen som betonar både offentlig sektor och statligt ägande. Sverige och Norge

har också historiskt sett haft relativt stor offentlig sektor och hög andel statligt ägande.

Både socialdemokratin och dess historiska och traditionella politikuppfattning kan betraktas

som produkter eller barn av industrimoderniteten. De hegemoniska versionerna av
Epokskiftestanken proklamerar denna modernitets död och en ny modernitets födelse – det

postmoderna eller postindustriella informationssamhället. Detta ställer socialdemokraterna

inför ett dilemma, ett dilemma som är en viktig bakgrund till socialdemokratins ambivalenta
hållning till epokskiftet som påpekades ovan. Om den nya epoken så att säga är för ny går

socialdemokratins historiska kapital förlorat – ett kapital som bygger just på den industriella
välfärdsstat som Utvecklingen sägs ha kört om. Å andra sidan måste socialdemokratin vara

modern, i socialdemokratins historiska kapital ligger också rollen som bärare av det moderna,

som modernitetens förkämpe. Ställda mot de hegemoniska versionerna av Epokskiftestanken
krockar dessa två socialdemokratins historiska kapital. Det moderna (industrimodernitetens

välfärdsstat) har blivit omodernt och hotar att göra hela socialdemokratin omodern. Vi har i
del II sett att – och hur – socialdemokratins borgerliga antagonister söker göra just detta

                                                                                                                                                              
517 Radikalare versioner av Epokskiftestanken kan sägas bära med sig ett slags undantagstillståndstänkande. Här
gäller det att hänga med den snabba Utvecklingen in i den nya epoken – tid för eftertanke finns inte, tid för den
ofta långsamma demokratiska processen saknas. Jfr Kylhammar 2004 s. 135.
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gällande när de framställer socialdemokratin som en åldring som för länge sedan blivit

omkörd av Utvecklingen.

Projektet för socialdemokratin blir således att återerövra moderniteten, helst utan att offra det

historiska kapitalet. Jag har visat att de svenska socialdemokraternas artikulering av
Epokskiftestanken i både IT-propositionen 1996 (Prop. 1995/96:125) och 2000 (Prop.

1999/2000:86) betonar att informationssamhället är en ”vidareutveckling av
industrisamhället”. Detta är en mer måttfull artikulering av Epokskiftestanken jämfört med

exempelvis moderaterna som tydligt målar upp en bild av ett postindustriellt samhälle. Att

inte bara notera utan också sätta denna skillnad i ett sammanhang handlar, menar jag, om
betydligt mer än hårklyveri och lek med ord. Postulerandet av ”informationssamhället” som

en ”vidareutveckling av industrisamhället” snarare än som ett postindustriellt samhälle ger en

framtidsbild som både kan betraktas som modern och progressiv utan att för den skull tvinga
socialdemokratin att offra det historiska kapitalet knutet till industrimoderniteten.

”Informationssamhället” är en ny epok ja – men inte så ny att socialdemokratin förstådd som
industrimodernitetens och välfärdsstatens barn akterseglats.

Parollen ”Informationssamhället för alla” för lätt tankarna till någon form av elektroniskt
folkhem518 och det är precis det som är meningen. Socialdemokraternas

”informationssamhälle för alla” skall vara ett barn både av den nya moderniteten och den
gamla. Bakom ”informationssamhället för alla” finns just socialdemokratins projekt att

återerövra moderniteten utan att behöva göra avkall på sitt historiska kapital. Sprickorna i

fasaden är dock uppenbara. ”Informationssamhället för alla” låter som och för tankarna till
stora, statliga, klassiska socialdemokratiska samhällsbyggande projekt som exempelvis

miljonprogrammet. Men är det så? Svaret måste bli nej.519

”Informationssamhället för alla” innehåller en paradox som belyser detta förhållande.

”Informationssamhället för alla”, förstått som vad det låter som att vara, ett samhällsbyggande
projekt av klassiskt socialdemokratiskt snitt, implicerar en stark och aktiv statsmakt av

liknande karaktär som den statsmakt som genomförde exempelvis miljonprogrammet. Men,
                                                  
518 Uttrycket ”digitalt folkhem” används exempelvis i SOU 2002:25 s. 10. Denna utredning är förvisso utanför
undersökningens tidsram (1990-2000).
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och här kommer paradoxen: i själva visionen om ”informationssamhället” ligger just att den

typen av stat och den typen av kraftfull interventionistisk politik som skulle krävas för att
realisera ”informationssamhället för alla” betraktat som ett klassiskt socialdemokratiskt

projekt är passé. Vi har sett att både den svenska och den norska bredbandsutredningen

avrådde från djupare statligt engagemang och förordade marknadslösningar istället. Denna
hållning harmonierar med de hegemoniska artikulationerna av Epokskiftestanken som

socialdemokratin inte riktigt orkar eller vill utmana.

Denna tematik anknyter till den svekdebatt som förts och fortsatt förs inom vänstern i bred

mening, både i Sverige och Norge. Det har bland annat talats om ”socialdemokratins
högerdans” i form av sviktande tro på och nedskärningar i offentlig sektor, bristande försvar

av arbetsrätten och allmän lamhet vad det gäller klassiska hjärtefrågor för ett arbetarparti.

Priset för att återerövra moderniteten har varit en anpassning till de hegemoniska versionerna
av Epokskiftestanken snarare än att försöka anpassa dessa versioner efter klassiska

socialdemokratiska ideal och klassisk socialdemokratisk politik. Det har tidigare konstaterats
att de hegemoniska versionerna av Epokskiftestanken ligger till höger på den politiska

vänster-högerskalan – anpassning innebär därför helt logiskt i socialdemokratins fall en

rörelse högerut. På detta vis kan man sätta in Epokskiftestanken i ett större sammanhang –
systemskiftet socialdemokratins rörelse högerut.

Hittills har resonemanget i hög grad begränsats till socialdemokratin och dess antagonister

längst till höger. Men det finns ju fler partier än socialdemokraterna, Arbeiderpartiet,

moderaterna och Høyre. De politiska blocken är tydligare i den svenska diskursordningen än i
den norska som är mer heterogen. Strategin att framställa socialdemokratin som en åldring

som sprungits om av Utvecklingen är dock en allmänborgerlig strategi – den är dock tydligare
i den svenska diskursordningen än i den norska. Inom ramen för denna övergripande strategi

har vi sett att de svenska borgerliga partierna i sina respektive artikuleringar av

Epokskiftestanken ger utrymme åt profilfrågor: Etiken för kristdemokraterna,
medborgarskapet för folkpartiet, decentralisering och glesbygd för centerpartiet. Intressant att

notera är att det är just centerpartiet som är det enda svenska riksdagsparti som driver linjen

                                                                                                                                                              
519 Drygt 360 miljarder kronor har avsatts till bil- och järnvägstrafiken i Sverige för de närmaste åren medan
motsvarande siffra för utbyggandet av bredband är cirka tio miljarder. Något digitalt folkhem eller statlig
jättesatsning i paritet med miljonprogrammet är det uppenbarligen inte fråga om. Se Ilshammar 2004.
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att staten bör göra stora direkta investeringar i ett rikstäckande bredbandsnät. Denna hållning

kan sättas i samband med centerpartiets glesbygdsprofil.
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HOTBILDER

Inledningsvis framhölls det att IKT kan sägas tillhöra den begränsade skara teknologier som

är ”världsbildande” i meningen att den genererat (och fortsatt genererar) både utopiska och
dystopiska framtidsbilder. Detta då denna skara av teknologier både stimulerar och utmanar

den moderna centralmyten om framsteget.520 Kärnkraften är ett annat exempel på en dylik

teknologi.521 Detta drag är synligt också i de politiska debatter som studerats i denna
avhandling. Här tänkte jag sammanfatta de hotbilder som aktualiserats i debatterna.

Betecknande är att partier med en mer negativ tekniksyn i högre grad än partier med en mer

positiv tekniksyn lyfter fram hot och faror med tekniken.

Risksamhälle, klyftor & segregering, kulturskymning

Risksamhället är en hotbild som är närvarande i båda diskursordningarna under hela

undersökningsperioden. Risksamhället är ett sårbart systemsamhälle. Risksamhället

problematiserar teknikberoendet i ”informationssamhället”. Den givna akademiska källan för
denna hotbild är den tyske sociologen Ulrich Becks vid det här laget moderna klassiker

Risksamhället – På väg mot en annan modernitet.522 Hot mot integritetsskydd och personvärn
var som vi såg ett viktigt tema i stortingsdebatten 1997. Den svenska debatten med anledning

av den socialdemokratiska regeringens andra skrivelse ”Informationssamhället inför 2000-

talet” (Skr. 1998/99:2) är tydligt präglad av det förestående millennieskiftet som kastade sin
skugga över debatten. Miljöpartiets system- och teknikkritiska hållning blir väldigt tydlig i det

att man under debatten uteslutande uppehåller sig vid teknikens risker och inte tvekar att
blanda in kärnkraften i debatten – en annan ”världsbildande” teknik för att än en gång

använda Beckmans ord.

En annan i båda diskursordningarna ofta förekommande hotbild gäller ökade sociala klyftor i

samhället. Denna hotbild förekommer i tre varianter. Den första gäller hotet om en

segregering av samhället på basis av tillgång till hårdvara – teknikens materiella aspekt,
datorer helt enkelt. Den andra aspekten gäller kunskap – kunskap att hantera och använda

tekniken – teknikens immateriella aspekt. Hotbilden här är ett slags kunskapens klassamhälle.
Det finns en klar genusaspekt i denna hotbild – pojkar som kan kontra flickor som inte kan.

                                                  
520 Jfr Beckman 1995.
521 Se vidare Anshelm 2000.
522 Se vidare Beck 2000.
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Delvis bygger denna genusaspekt på schablonbilder av pojkar och flickor – den utåtriktade,

teknikintresserade pojken surfar på Internet medan flickan sitter hemma och leker med
dockor. Hotbilden gällande ett segregerat kunskapens klassamhälle påminner om Castells

resonemang beträffande en polarisering av samhället där interagerade ställs mot

interagerande.523 Ofta kombineras den materiella aspekten och den immateriella
kunskapsaspekten. Tillgång syftar då på både fysisk tillgång till tekniken samt till kunskap

och förmåga att hantera densamma. Den tredje och sista varianten på temat ökade klyftor och
segregering gäller en segregering av offentligheten. Närmare bestämt en uppsplittring av

offentligheten i separata rum bestående av intressebaserade nätverk utan förbindelse med

varandra, en rad parallella pseudooffentligheter utan gemensamt rum där olika intressen och
åsikter kan mötas och brytas mot varandra.524 Denna hotbild är närvarande endast i den norska

diskursordningen. Detta ligger i linje med att det jag benämnt som “mjuka” frågor i högre

grad aktualiseras och har en jämförelsevis mer framträdande plats i den norska
diskursordningen än i den svenska.

Utvecklingen kan också om den kör in på fel spår utgöra ett kulturhot. Denna hotbild

förekommer i två versioner som är närvarande i båda diskurordningarna. I den första

versionen hotar ett glättigt underhållningssamhälle där porr, spel och andra kommersiella och
lättkonsumerade tjänster och produkter ersätter och tränger ut det nationella kulturarvet.

Akademiska källor till denna hotbild står att finna hos exempelvis Castells och Postman.525

Den andra versionen av Utvecklingen som kulturhot gäller norska respektive svenska språket.

Små språk som norska och svenska riskerar att hamna i kläm i de engelskdominerade

nätverken. En anglisering av både språk och kultur hotar, en anglisering som i värsta fall
skulle kunna utradera både svenska och norska språket. Denna version av Utvecklingen som

kulturhot understryks med större emfas i den norska diskursordningen än i den svenska. Detta
ter sig följdriktigt då norska språket är mindre än det svenska och dessutom består av två

skriftspråk; bokmål respektive nynorsk.

Människan och Maskinen

Ett fjärde intressant hotbildskomplex gäller förhållande mellan människa och maskin. Att

problematisera förhållandet mellan människan och maskinen har en lång historia och kan

                                                  
523 Castells 1999 s. 375f.
524 Jfr Sejersted 2000, Sejersted 2005 s. 468.
525 Se exv. Castells 1999 och Postman 1986.



251

betraktas som typiskt modernt. En klassiker i sammanhanget är Mary Shelleys (1797-1851)

roman Frankenstein, skriven 1818. Tematiken i denna roman – skapelsen som vänder sig mot
sin skapare – har åtskilliga uttryck i samtida populärkultur. Filmer som Matrix, Teminator, I

Robot är exempel på mastodontproduktioner från Hollywood som få i vår del av världen kan

ha undgått. Gemensamt för dessa filmer är just temat att skapelsen, maskinen, vänder sig mot
sin skapare, människan. Människan tvingas föra en ofta ojämn kamp mot de tekniskt mycket

mer avancerade maskinerna. Endast det mänskliga i människan kan ge henne ett övertag mot
maskinen. Det unikt mänskliga ställs mot det kallt maskinella. En dikotomi mellan människa

och maskin, mänskligt och maskinellt, konstrueras. Maskinen är inte längre blott ett verktyg i

människans tjänst utan – visar det sig – människans värsta fiende.

Denna dikotomi mellan människan och maskinen, mellan det mänskliga och det maskinella,

får uttryck också i de politiska debatter som undersökts här. Värt att notera är att dessa former
av hotbilder är betydligt mer framträdande i den norska diskurordningen än i den svenska –

något som också det ligger i linje med att “mjuka” frågor aktualiseras i högre grad i den
norska debatten än vad fallet är i den svenska. Låt oss börja med hotbilder som skulle kunna

sammanföras under rubriken “kontrollsamhälle”. Här är hotet den möjlighet till kartläggning,

registrering och i slutändan kontroll av medborgarna som den nya tekniken bäddar för. I
stortingsdebatten 1997 fokuserar Høyre på personvärn och målar i sin polemik med

regeringen upp en mörk hotbild som för tankarna till George Orwells roman 1984 (1949).
Orwell är den givna skönlitterära klassikern på temat kontrollsamhälle – storebror ser dig.

Storebror behöver dock inte, som i Orwells 1984, vara en totalitär stat utan kan också i

”informationssamhället” vara privata aktörer, exempelvis företag som registrerar
medborgarnas konsumtionsvanor och använder riktad reklam.

Frågan är dock om inte en annan dystopi, också den en klassiker, är mer relevant än Orwells

1984. Jag tänker på Aldous Huxleys Du sköna nya värld (1932).526 Liksom i 1984 beskrivs i

Du sköna nya värld ett kontrollsamhälle. Huxleys kontrollsamhälle är dock mer subtilt än
Orwells. Uttryckt med Niel Postmans ord så är det i Huxleys samhälle inte Storebror som

tittar på oss utan vi som tittar på och följer Storebror – frivilligt.527 Kontrollen och makten är
inte som hos Orwell extern i form av en allseende Storebror utan kontrollen och makten över

                                                  
526 Jfr Apenes 2000 s. 73ff, Postman 1986 s. 160ff.
527 Postman 1986 s. 160.
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medborgaren har internaliserats genom bland annat medicinering och ”genmanipulering”.

Medborgarna i Huxleys kontrollsamhälle känner sig bedrägligt fria, harmoniska och lyckliga i
sin träldom. Parallellen till ”informationssamhället” kan tänkas ligga i att vi som fria

medborgare och som konsumenter i praktiken kontrolleras av och är penetrerade av

samhällets åsiktsfabriker i form av reklam, nyheter, propaganda, etcetera. Vi upplever oss fria,
vi tror att vi gör fria val men i praktiken är vi helt betingade av den allestädes flödande

“informationen” – vi är fria i vår träldom.

Allmänna resonemang på temat ett kyligare maskinsamhälle, ett samhälle där det maskinella

tränger ut det mänskliga, förekommer både i den norska och svenska diskursordningen. Det
norska kommittéutlåtande 1996 som behandlar förslaget om inrättandet av en norsk IT-

kommission samt regeringens Den norske IT-veien: Bit for bit ger prov på dylika

teknikkritiska resonemang, resonemang där tekniken inte bara är ett verktyg, människans vän,
utan också potentiellt människans fiende.528 Värt att notera är att Øystein Djupedal från

Sosialistisk Venstreparti var ordförande i den aktuella kommittén och kan i kraft av sitt
ordförandeskap har bidragit till den teknikkritiska hållningen. Sosialistisk Venstreparti har

som vi sett haft en teknikkritisk hållning under hela undersökningsperioden. Denna

teknikkritiska hållning är originellt nog ett moment i Sosialistisk Venstrepartis radikala
Epokskiftestanke. Radikalare artikuleringar av Epokskiftestanken åtföljs annars i allmänhet av

en mer positiv tekniksyn. Hos Sosialistisk Venstreparti finns ytterligare uttryck för den
teknikkritiska hållningen. Ett sådant uttryck berör någonting väldigt grundläggande för

dikotomin människa-maskin; skapelsen (maskinen) vänder sig mot sin skapare (människan).

Ett hot om maskinernas herravälde över människorna med paralleller till populärkulturens
maskinstyrda världar, till exempel Matrix- eller Terminator-filmernas maskinstyrda världar,

anas när Sosialistisk Venstreparti deklarerar att den avgörande utmaningen är att göra
maskinerna till våra tjänare och undgå att bli maskinernas tjänare.529

Också Kristelig Folkeparti berör detta för dikotomin människa-maskin grundläggande tema –
skapelsen som vänder sig mot sin skapare – när de menar att frågan om huruvida vi låter oss

styras av tekniken eller om tekniken skall styras av oss är central. Här är det dock etiken

snarare än politiken som skall rädda människan från tekniken. Mänskligheten måste ha

                                                  
528 Innst. S. nr. 148 1995-96.
529 S. tid. 1996-97 s. 2210.
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moralisk pondus att säga nej till moraliskt förkastliga utväxter av tekniken när det behövs. Det

virtuella får inte ersätta det mänskliga, det simulerade får inte ersätta det verkliga.530

Uppfattningen att ett framtida kyligare maskinsamhälle väntar delades också av norska folket

– åtminstone om man ska tro den opinionsundersökning som genomfördes av Scan-Fact för
Samferdseldepartementets räkning 1997. Detta dystra framtidsscenario bemöts av den norska

regeringen med ett framhållande av det mänskligas unicitet. Med humanistiskt patos
deklareras det att mänsklig närhet och samvaro har ett egenvärde som tekniken aldrig kan

ersätta. Det understryks att det är människor som skapar maskiner och innehållet i maskinerna

och inte omvänt.531 Skapelsen kan således inte vända sig mot sin skapare. Dessutom är det
mänskliga unikt och överlägset det maskinella. Här kan ytterligare än parallell till

populärkulturens maskinstyrda världar dras. Också där finns ofta en utpräglad humanism i

botten. Då människan till slut besegrar maskinerna sker det ofta genom att det unikt
mänskliga används. Det mänskliga har ett värde och en kraft som till syvende och sist visar

sig vara kraftfullare än den mest avancerade maskin.

I den svenska diskursordningen är det betecknande nog de systemkritiska partierna,

vänsterpartiet och miljöpartiet, samt kristdemokraterna som står för det lilla som finns av den
typ av teknikkritik som bygger på en dikotomi mellan människa och maskin. Vänsterpartiet

varnar i debatten 1996 för risken ”att vi blir lika platta människor som den skärm vi
kommunicerar genom”.532 Maskinen och det maskinella framställs som ett potentiellt hot mot

människan och det mänskliga. I debatten år 2000 framställer miljöpartiet tekniken som ett

potentiellt hot mot det mänskligaste av allt – kärleken – då det varnas för ”den bredbandiga
ensamheten”.533 Kristdemokraterna betonar liksom sina norska partibröder etikens roll i den

nya epoken. Vad det gäller teknikkritiken ligger man dock långt efter Kristelig Folkeparti
även om vissa varnande ord med anknytning till dikotomin människa-maskin förekommer.534

Om svenska miljöpartiet är det mest teknikkritiska partiet i den svenska diskursordningen så
är norska Senterpartiet det mest teknikkritiska partiet inte bara i den norska diskursordningen

utan överlag. I det teknikkritiska perspektiv som Senterpartiet anlägger ingår uppfattningen att
                                                  
530 S. tid. 1996-97 s. 2218 m.fl. s.
531 IT-politisk redegjørelse 1997 s. 7.
532 Prot. 1995/96:105 s. 84.
533 Prot. 1999/2000:126 s. 43.
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tekniken och teknisk utveckling mycket väl kan leda till dehumaniserat samhällsliv och

förlorade arbetstillfällen.

Faktumet att teknikkritiska resonemang överlag är betydligt mer tongivande i den norska

diskursordningen än i den svenska är intressant. Diskursutrymmet535 för teknikkritik förefallet
vara större i den norska diskursordningen än i den svenska. Symptomatiskt för detta

förhållande är att de teknikkritiska inslagen i de norska partidiskurserna är mer framträdande
än vad fallet är i motsvarande svenska partidiskurser. Så är de teknikkritiska inslagen hos

norska KrF betydligt mer tongivande än hos svenska kd, samma sak gäller norska Sp

jämförda med svenska c, norska SV jämförda med svenska v etcetera. Skillnaden kan också
sägas gå på tvären i förhållande till partifärg, norska KrF förefaller exempelvis i teknikkritiskt

hänseende vara ett parti som står närmare svenska mp än svenska kd.

Orsaker till denna skillnad kan således inte sökas enbart i enskilda partidiskurser utan måste

sökas i de ordningar, de gemensamma rum, som dessa partidiskurser opererar i, och det är
nationella rum – Riksdag respektive Storting. Ett sätt att förstå skillnaden som tar fasta på just

det nationella anknyter till den tyngdpunktskillnad beträffande (tidigare) modernisering som

diskuterades inledningsvis. Att diskursutrymmet för teknikkritik är större i parlamentet i ett
land där den demokratiska normen varit påfallande stark och på intet sätt gjort halt vid det

tekniskt-industriella komplexet än vad den är i parlamentet i ett land där det tekniskt-
industriella komplexet inte bara har åtnjutit högre grad av autonomi utan också traditionellt

stötts genom positiv diskriminering – men utan motsvarande krav på demokratisk kontroll –

är, när allt kommer omkring, inte så förvånande.536 Snarare följdriktigt. Tekniken framstår
också i den norska diskursordningen som någonting det är självklart för de demokratiska

institutionerna att problematisera. Samma självklarhet finns inte i den svenska
diskursordningen – och därför inte samma grad av teknikkritiskt problematiserande. Kort sagt

framstår teknikkritik som någonting mer legitimt i den norska diskursordningen än vad fallet

är i den svenska. Om vi utför ett tankeexperiment där vi lyfter ut ett av de mer teknikkritiska
inläggen i Stortinget, säg ett av de mer teknikkritiska resonemangen från norska Senterpartiet,

och låter talaren leverera det i svenska riksdagen istället för i Stortinget så skulle nämnda
talare sannerligen framstå som en ”udda fågel” och få svårt att bli tagen på allvar, inte minst

                                                                                                                                                              
534 Mot. 1995/96:T52, Prot. 1995/96:105, Prot. 1998/99:70.
535 Jfr Kylhammar 2004 s. 202 m.fl. s.
536 Jfr Sejersted 2005.
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av sina svenska partibröder från svenska centerpartiet! Jag menar att de här diskuterade

historiska tyngdpunktskillnaderna med avseende på norsk respektive svensk modernisering
kan bidra till en förståelse av dessa förhållanden och skillnader. Dessa tyngdpunktsskillnader

kan sägas ge sig till känna inte bara i politisk kultur utan också i folkliga föreställningar om

det nationella. Medan norrmannen tenderar att i högre grad än svensken identifiera det
nationella med den centrala demokratiska institutionen, Stortinget, kommer industri- eller

teknikföretag långt före riksdagen när svensken väljer nationella symboler.537 Tydligare
symbol för politisk modernisering än det egna parlamentet är svårt att finna – likaså utgör

industri- och teknikföretag en tydlig symbol för teknisk-ekonomisk modernisering. Den

historiska tyngdpunktsskillnaden med avseende på norsk respektive svensk modernisering är i
den meningen allt annat än blott historisk. Det handlar om en tyngdpunktsskillnad som i allra

högsta grad är levande också i samtiden och inte låter sig avfärdas som en barnsjukdom

hemmahörande i industrimoderniteten – även om den onekligen har sin upprinnelse där.

Också debatten angående inrättandet av ett norskt teknologiråd visar på mer teknikkritisk udd
i den norska diskursordningen än i den svenska. Medan den första svenska IT-kommissionen

tydligt hade karaktären av teknikoptimistiskt innovationsråd utan några som helst

teknikkritiska ambitioner drivs just teknikkritiska aspekter som ett av huvudargumenten för
ett norskt teknologiråd, låt vara att teknologirådet när det omsider (1999) inrättades också det

i hög grad blev ett innovationsråd i händerna på regeringen538 då det lades under KUF539 och
kopplades till NIFU.540 Min poäng är den att i turerna kring teknologirådet blir teknikkritiska

perspektiv mer än synliga – perspektiv som snarare lyser med sin frånvaro i den svenska IT-

kommissionen.

”NORDISKA MODELLEN” UTMANAD?

Under den period som den norske historikern Francis Sejersted betecknar som

socialdemokratins storhetstid (1940-70), ”Socialdemokratins lyckliga ögonblick”, etableras
bilden av den nordiska välfärdsstaten som en ”mönsterstat”, som framtidens samhälle redan

                                                  
537 Sejersted 2005 s. 510.
538 Dock i mindre grad än svenska IT-kommissionen då inga statsråd ingick i Teknologirådet. Det bör påpekas att
norska Statssekretærutvalget for IT, ett utskott bestående av statsråd, delvis hade den roll i Norge som svenska
IT-kommissionen hade i Sverige. Det var exempelvis statssekretærutvalget for IT som svarade för
sammanställandet av Den norske IT-veien: Bit for bit liksom svenska IT-kommissionen svarade för Vingar åt
människans förmåga.
539 Kirke- Utdannings- og Forskninsdepartementet, senare knöts rådet till Nærings- og handelsdepartementet.



256

idag. Att idén om en specifik nordisk samhällsmodell för också den nya modernitetens

samhälle – ”informationssamhället” – artikuleras av i första hand socialdemokrater är därför
följdriktigt. Den nordiska modellens ”mönsterstat” är i hög grad en produkt och del av

socialdemokratins förlorade hegemoni och frammanandet av densamma kan betraktas som en

del i det socialdemokratiska projektet att hämta styrka ur traditionen. Betecknande är vidare
att svensk socialdemokrati i högre grad än norsk socialdemokrati knyter an till och använder

”den nordiska modellen” i argumentationen. Detta speglar väl förhållandet att svensk
socialdemokrati i högre grad än norsk har kommit att framstå som bärare av både politisk och

teknisk-ekonomisk modernisering. Den socialdemokratiska hegemonin var både mer

genomgripande och mer långvarig i Sverige än i Norge.541 Att ”den nordiska modellen” ofta
översätts till ”den svenska modellen” är symptomatiskt.

Ett sätt att definiera ”den nordiska modellen” är att se den som en ”lösning”, en ”lösning” som
tycktes infria både den politiska moderniseringens demokratiska imperativ – såväl fascismens

som kommunismens lockrop avvisades av de nordiska länderna – och den teknisk-
ekonomiska moderniseringens dito – den ”nordiska lösningen” förmådde inte bara stävja

konflikten mellan arbete och kapital, de nordiska länderna blir efter andra världskriget

tekniskt och ekonomiskt framstående länder. Avvisandet av totalitarismen och den lyckade
kompromissen mellan arbete och kapital är nära förbundna med varandra, politisk

modernisering och teknisk-ekonomisk modernisering är intimt relaterade. ”Den nordiska
modellen”, förstådd som en lösning på modernitetens problem, framstår i detta perspektiv

som en icke-totalitär samhällsmodell där de mindre vackra dragen i kapitalismen suddats ut.

”Den nordiska modellens” socialdemokratiska välfärdsstat har karaktäriserats och värderats
på det mest skilda sätt – som allt från ”leninistisk enpartistat” till ”kapitalismens

fullständiggjörelse”. 542

Debatterna har visat att Epokskiftestanken utmanar ”den nordiska modellen”. Generellt gäller

utmaningen naturligtvis frågan om ”den nordiska modellen” kan överleva ett epokskifte. Har
”den nordiska modellen” någon plats i ”informationssamhället”? Den empiriska

undersökningen har visat på både av aktörerna uppfattade hot mot ”den nordiska modellen”

                                                                                                                                                              
540 Norsk Institutt for studier av Forskning og Utdanning. Från 1:a maj 2004 NIFU STEP, STEP (Senter for
innovasjonsforskning). http://www.nifustep.no/ (05-08-12).
541 Se vidare Sejersted 2005.
542 Jfr Sejersted 2005 s. 11ff.
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och sätt som aktörerna bemöter dessa hot. Tre tongivande teman kan urskiljas vad det gäller

hot mot och utmaningar av ”den nordiska modellen”. Det första temat gäller modellsamhället
– den nordiska samhällsmodellen som ”bäst i världen”. Det andra temat gäller jämlikheten –

ett honnörsord i nordisk politik och ofta framhållen som en grundbult i ”den nordiska

modellen”. Det tredje och sista temat gäller det globaliserade ”informationssamhället” som
ett hot mot ”den nordiska modellen” förstådd som en nationell modell och ett nationellt

projekt. Dessa teman skall diskuteras i den ordning de nyss presenterats.

Det är värt att notera att socialdemokratin framstår som ”den nordiska modellens” ivrigaste

försvarare – partierna längst till höger (m resp. H543) ibland som samma modells belackare.
Detta då ”den nordiska modellen” har kommit att bli starkt förknippad med socialdemokratin.

Att utmana socialdemokratin blir ofta liktydigt med att utmana ”den nordiska modellen” – om

inte i sin helhet så åtminstone delar av den. I den kronologiska delen har vi sett flera exempel
på detta i samband med att de svenska moderaterna och norska Høyre angriper sina

socialdemokratiska antagonister. Relationen mellan högern och ”den nordiska modellen” är
dock historiskt komplicerad. Det får inte glömmas att idén om ”folkhemmet” respektive ”det

norske hus”, förstådda som idéer om nationell gemenskap – historisk att förstå som något av

grundbultar i ”den nordiska modellen” – ursprungligen härstammar från konservativa 1800-
tals tänkare som hade den för klassisk konservatism tongivande idén om samhället som en

organism för ögonen.544 1990-talets norska och i synnerhet svenska höger hade dock tagit
intryck av nykonservativt och nyliberalt idégods – 1970- och 80-talens brittiska

                                                  
543 Faktum är att Høyre inte är det parti som står längst till höger i Stortinget – denna plats innehas av
Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet egna företrädare betecknar emellertid sig själva och sitt parti som ett
mittenparti. Partiet har trots hård kritik från inte minst de övriga partierna i Stortinget för populism och
främlingsfientlighet blivit ett stort parti i Stortinget (se ”Parlamentens sammansättning och regeringar 1990-
2000”). I stortingsvalet 2005 fick Fremskrittspartiet 22,1% av rösterna och blev det näst största partiet efter
Arbeiderpartiet.
544 Det norska uttrycket ”Det norske hus” har inte alls samma historiska eller symboliska dignitet som det
svenska uttrycket ”folkhem” vilket bland annat användes av den konservative riksdagsmannen (för högern),
professorn (statskunskap) och publicisten Rudolf Kjellén (1864-1922). Som konservativ ideolog stod Kjellén för
en nationalism som syftade till folkgemenskap och solidaritet över klassgränserna – ett ”folkhem”. Kjellén
avvisade dock bestämt idén om allmän och lika rösträtt enligt principen ”en person – en röst” till förmån för mer
korporativa arrangemang. Kjellén har bland annat författat Staten som livsform (1916), en skrift som med god
behållning kan läsas också av en samtida läsare med intresse för de politiska idéernas historia. Den norske
historikern Francis Sejersted ser Per Albin Hanssons användande av begreppet ”folkhem” som symptomatisk för
svensk socialdemokratis rörelse från klasskampsretorik till nationell gemenskapsretorik, från klassparti till
folkparti; en manöver som tog ”hela det sociala integrationsprojektet ur händerna på de borgerliga”. Den
nationella symboliken var ju i Sverige traditionellt högerns domän, detta till skillnad från Norge där
nationalismen, som en konsekvens av unionen, i hög grad var knuten till den radikala vänsterrörelsen. Paradoxalt
nog var det trots dessa historiska omständigheter lättare för svensk än norsk socialdemokrati att tillägna sig den
nationella symboliken. Se vidare Sejersted 2005 s. 163ff.
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”Thatcherism” och amerikanska ”Reaganism” hade omsider kommit att inspirera också den

nordiska högern. En dubbelhet i förhållande till ”den nordiska modellen” finns dock där.
Högerns projekt kanske kan sägas vara att reartikulera och (åter)erövra ”folkhemmet”

respektive ”det norske hus” och därmed i förlängningen framstå som bärare av en reformerad

och modernare ”nordisk modell”. I den teoretiska delen påpekades det att nyepokala begrepp
som ”informationssamhället” diskursteoretiskt kan förstås som myter – bilder av samhället

som helhet – bilder som innehåller både deskriptiva och normativa moment gällande både vad
Sverige respektive Norge är och vad Sverige respektive Norge bör vara. Bilder med en

historisk resonansbotten, bilder som är föremål för diskursiv kamp.

Modellsamhället

I den nordiska moderniteten, ”den nordiska modellen”, ligger ett imperativ: att vara

modernast eller åtminstone att ligga i framkant av Utvecklingen. Det påtagliga självförtroende
vi har sett prov på åtskilliga gånger i både den svenska och norska diskursordningen bygger

på ett historiskt kapital relaterat till ”nordiska modellen” betraktad som en ”success story”. De
självbilder som träder fram illustrerar detta självförtroende tydligt. I den norska

diskursordningen fastslås devisen ”Norge – En utkant i forkant” redan i den nationella IT-

planen, Den norske IT-veien: Bit for bit, och följer med undersökningsperioden ut. Norge är
en ”utkant” geografiskt sett men vad det gäller Utvecklingen ligger man i framkant. I den

svenska diskursordningen finns flera uttryck för ett liknande självförtroende och en liknande
självbild som jag rubricerat som argumentation enligt “Sverige på första plats”.

Diskursteoretiskt kan argumentationen enligt “Sverige på första plats” respektive ”Norge – En
utkant i forkant” förstås som moment i flertalet av de artikuleringar av Epokskiftestanken vi

sett prov på. De är ofta underförstådda premisser, tas nästan alltid för självklara
utgångspunkter och problematiseras nästan aldrig. Tillspetsat kan man säga att frågan inte är

huruvida man skall vara bäst utan att man skall vara bäst är en utgångspunkt. Liksom den

nordiska välfärdsstaten en gång i tiden var höjden av modernitet skall det nordiska
informationssamhället vara det på 2000-talet. Här är högern och socialdemokratin eniga –

idén om särskilda nordiska styrkor och förmågor är partiövergripande. De partier som

problematiserar utgångspunkterna ”Sverige på första plats” respektive ”Norge – en utkant i
forkant” är betecknande nog mer systemkritiska partier som vänsterpartiet och miljöpartiet

respektive Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet.
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Men vad händer med ambitionerna beträffande ett nordiskt ”informationssamhälle”? Finns

det, för det första, utrymme för en ”nordisk modell” för ”informationssamhället”? ”Nordiska
modellen” kan sägas vara relaterad till ”den tredje vägens politik”545 vilken i sin tur var

relaterad till kalla krigets bipolära väst-östliga världsordningen. När östblocket brakade

samman brakade också den världsordning i vilken ”den tredje vägen” hade sin givna plats
samman – nu tycktes det bara finnas en väg. Kalla krigets nordiska industristat

konceptualiserades av ledande både svenska och norska socialdemokratiska ideologer som en
samhällsform som varken var kapitalistisk eller planekonomisk, snarare som en enhet på en

högre utvecklingsnivå, en slags syntes som förvisso tänktes innehålla både kapitalistiska och

planekonomiska drag.546 Men nu var, med Francis Fukuyamas ord, ”historien nu slut”.
Historiens slutpunkt – liberal demokrati och kapitalism – var nådd.547 Fukuyama har

utvecklingsdeterminismen och stadietänkandet gemensamt inte bara med ideologerna bakom

de hegemoniska versionerna av Epokskiftestanken utan förkroppsligar också den tendens till
utvecklings- och stadietänkande som är tongivande i västerlandets modernare idéhistoria.

Fukuyamas verk är i själva verket en förenklad tillämpning av Hegels teorier.548 Det bör
poängteras att ”den tredje vägens politik” har kommit att förknippas mer med Sverige och

svensk socialdemokrati och mindre med Norge och norsk socialdemokrati. Detta inte minst då

utrikespolitisk hållning ibland inkluderas i uttrycket, och där gick ju Sverige och Norge skilda
vägar efter andra världskriget. Sverige förblev neutralt, Norge anslöt sig till NATO. Jag vill

därför poängtera att jag här med ”tredje vägens politik” åsyftar en bred nordisk
socialdemokratisk förståelse av samhällssystemet, en förståelse som förvisso var mest uttalad

i svensk socialdemokrati, och inte utrikespolitisk orientering. För övrigt kom Norges

                                                  
545 Med uttrycket ”den tredje vägens politik” avser jag här en bred socialdemokratisk förståelse av välfärdsbygget
från 1930-talet och framåt som ”en smal, tidigare otrampad stig mellan kapitalism och socialism”
(http://www.sweden.se/templates/cs/SASTopic____5800.aspx?launched=true 05-10-07). Uttrycket används ofta
i en snävare mening som beteckning på 1980- och 1990-talets socialdemokratiska politik under ledning av
Ingvar Carlsson i Sverige och Gro Harlem Brundtland i Norge. Avregleringspolitiken har lyfts fram som
karaktäristisk för denna politik och den har betecknats som ”en drastisk ändring av det som dittills hade
kännetecknat den socialdemokratiska politiken” (Sejersted 2005 s. 381 m.fl. s.). ”Tredje vägens politik” i
snävare mening kan – till skillnad från idén om en politisk ”tredje väg” mellan kapitalism och socialism – sägas
ha överlevt kalla kriget. När New Labour kom till makten i England 1997 vallfärdade socialdemokratiska
politiker från hela Europa till London för att ånyo diskutera ”tredje vägens politik” förstådd som en kombination
av ”amerikansk företagaranda” kombinerad med ”europeisk offentlig välfärd”
(http://www.ui.se/text2002/art3102.htm 05-10-07). Också i den mer lättviktiga varianten av ”tredje vägen” efter
kalla kriget artikuleras en polaritet – inte mellan väst och öst som tidigare men väl mellan EU och USA, en
polaritet som blev tydlig i ”Bangemannrapporten”.
546 Jfr Sejersted 2005 s. 232. Det är betecknande att det numera närmast utdöda uttrycket ”blandekonomi” ofta
användes som beteckning på de nordiska ländernas ekonomiska systemen under kalla kriget. ”Blandekonomins”
förespråkare framställde gärna systemet som ”det bästa av två världar”.
547 Se vidare Fukuyama 1992.
548 Todd 2004 s. 14.
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anslutning till NATO och Sveriges fortsatta neutralitet att i praktiken innebära betydligt

mindre splittring grannländerna emellan än vad det kan ge sken av.549

Östblockets sammanbrott påverkade således förutsättningarna för en ”nordisk modell”. Måste

inte idén om en specifik ”nordisk modell” ges upp i svallvågorna av den liberala
kapitalismens segertåg? Både svensk och norsk socialdemokrati har dock fortsatt att försvara

idén om en ”nordisk modell” – något som blivit tydligt inte minst i denna undersökning. Men
det har också blivit tydligt att varken norsk eller svensk socialdemokrati utmanar de

hegemoniska versionerna av Epokskiftestanken i någon högre grad utan anpassar sig istället

till dessa – och de hegemoniska versionerna av Epokskiftestanken står väldigt långt från något
som skulle kunna kallas en speciell ”nordisk modell” för ”informationssamhället”.

Snarare än att resultera i en specifik ”nordisk modell” för ”informationssamhället” resulterar
den diskursiva kampen som undersökts i denna avhandling i att de hegemoniska versionerna

av Epokskiftestanken i stora stycken anammas. Med tanke på innehållet i de hegemoniska
versionerna blir det vanskligt att tolka detta som någonting annat än en – i någon mening –

seger för en politisk högerlinje. I vissa avseenden kan 1990-talets IT-politik i ideologiskt

hänseende betraktas som en fortsättning och en fullbordan av 1980-talets ”högervåg”. De
hegemoniska versionerna av Epokskiftestanken gav ny och ökad legitimitet till de krav på

avregleringar, flexiblare lönebildning och skattesänkningar som kännetecknar 1980-talets
”högervåg”. Dylika krav är svåra att återfinna i någon vänsteragenda, men återfinns desto

lättare hos politiska partier och andra organisationer hemmahörande på den högra sidan av

den politiska vänster-högerskalan. Det är således ingen slump att den fränaste kritiken av
”informationssamhället” har kommit från vänster.550 Etablerandet av de hegemoniska

versionerna av Epokskiftestanken på den politiska scenen innebär en seger för en framtid och
diskvalificerandet av alternativa framtider. Vi har sett att det i de hegemoniska versionerna av

Epokskiftestanken görs gällande att ett nytt samhälle måste byggas men också att detta

samhälle bara kan se ut på ett sätt – detta enda möjliga samhälle hamnar, om det placeras in
på den traditionella politiska vänster-högerskalan, på den högra sidan. Det tycks endast finnas

en väg in i framtiden, inte tre som före den väst-östliga världsordningens fall.

                                                  
549 Se Sejersted 2005 s. 206ff.
550 Se exv. Nyberg 2002.



261

Både i den svenska och norska debatten uttrycks dock en hög ambitionsnivå för

”informationssamhället”, en ambitionsnivå som alltså kan sättas i samband med en nordisk
tradition att vara modern. Men det finns en intressant tyngdpunktskillnad, en skillnad som kan

sättas i samband med de historiska skillnader mellan den svenska respektive norska

moderniseringsprocessen som diskuterades inledningsvis under ”Vitsen med en norsk-svensk
komparation”. Tyngdpunktskillnaden gäller förhållandet mellan det jag kallat “hårda”

respektive “mjuka” frågor. Själva skillnaden består i att “mjuka” frågor jämförelsevis är mer
framträdande i den norska diskursordningen än i den svenska och omvänt vad det gäller

“hårda” frågor som alltså är mer framträdande i den svenska diskursordningen än i den

norska.

Denna tyngdpunktskillnad kan skönjas redan under tiden före de nationella IT-planerna. Både

den svenska borgerliga och den norska socialdemokratiska regeringen betonar och kopplar
samman IT med kunskap och utbildning. Men medan den svenska regeringen betonar

ekonomiska aspekter (kunskap som kapital) betonar den norska mer allmänkulturella aspekter
(symbolisk-språklig omvärldsorientering). Tyngdpunktskillnaden blir mer påtaglig och

konkret i de nationella IT-planerna, Vingar åt människans förmåga respektive Den norske IT-

veien: Bit for bit. I svenska Vingar åt människans förmåga är “hårda” frågor om ekonomi och
näringsliv mer framträdande än i den norska planen där “mjuka” frågor om kulturpolitik,

norsk kultur och språk är mer framträdande än i den svenska planen. Samma förhållande blir
tydligt vid en jämförelse av de svenska och norska bredbandsutredningarna.551

Också den i den norska diskursordningen betydligt mer framträdande teknikkritiken kan sättas
i samband med tyngdpunktskillnaden “hårt”-”mjukt”. Den “hårda” tekniken ställs mot den

“mjuka” människan. Under ”Vitsen med en norsk-svensk komparation” och i ”Något om
Epokskiftestanken i norsk och svensk politik före 1990” i del I poängterades det att

teknovetenskapliga paradigm, teknisk-industriella regimer och teknisk-industriella diskurser

rimligtvis borde vara starkare i svensk politik än i norsk av historiska skäl. Det kan vara en
förklaring till förhållandet att teknikkritiken är mer framträdande och livlig i den norska

diskursordningen än vad den är i den svenska. Tekniken och bejakandet av teknisk utveckling
är inte lika självklart och oproblematiskt i den norska diskursordningen som i den svenska.

                                                  
551 SOU: 1999:85, Bredband för tillväxt i hela landet: Näringhs-, regional-, och välfärdspolitiska aspekter på IT-
infrastrukturen resp. Bredbånd til hele landet. Forslag til nasjonal satsning, Rapport fra interdepartemental
arbeidsgruppe om bredbånd, 13.04.2000.



262

Nordiska ministerrådet har också tagit initiativ till IT-politiskt samarbete. I januari 1999
beslutades det i Nordiska ministerrådet att ett speciellt råd av nordiska IT-ministrar skulle

tillsättas. I pressmeddelandet med anledning av inrättandet av det nordiska IT-ministerrådet

ger Islands utrikesminister, Halldór Ásgrimsson, uttryck för den nordiska självsäkerhet som
diskuterats ovan: ”Dette er en fornuftig og fremsynet beslutning. Nordboer er dygtige IT-

producenter og brugere. IT-ministrene skal være med til at finde ud af, hvordan vi ønsker, at
informationssamfundet skal udvikles på forskellige områder”.552 På nordisk nivå är det ju inte

konstigt att det som betraktas som specifikt nordiskt lyfts fram. De problemområden som

angavs som centrala för det nyinrättade nordiska IT-ministerrådet var: användning av IT för
att stärka demokratin, att ge alla samma möjligheter i ”informationssamhället för alla”, att

stärka de nordiska språken och nordisk kultur, att röja väg för elektronisk handel, att stimulera

nätverkande mellan små och medelstora företag.553 Tre av fem punkter rör således “mjuka”
frågor (demokrati, jämlikhet samt språk och kultur), två “hårda (elektronisk handel och

nätverkande mellan företag).

Jämlikhetstanken

Jämlikhetstanken har en framträdande roll inte bara i nordiska IT-ministerrådet utan också
som vi sett i både de norska och svenska debatterna som varit föremål för denna studie. Både

det svenska och norska informationssamhället skall vara ett ”informationssamhälle för alla”.
Jag har också argumenterat för att de hegemoniska versionerna av Epokskiftestanken i hög

grad omodifierade etablerar sig på de politiska scenerna i Sverige och Norge. Dessa versioner

av Epokskiftestanken ligger klart på den högra sidan av den politiska vänster-högerskalan.554

”Jämlikhet” är ett begrepp som företrädesvis används i partidiskurser på den vänstra sidan av

den politiska vänster-högerskalan. Högerut på samma skala används ofta begreppet ”frihet”
positionellt ekvivalent, det vill säga där vänsterdebattören säger ”jämlikhet” säger

högerdebattören ”frihet”. En övergripande tendens i materialet är dock att ”jämlikhet” förstås

i liberala termer som jämlikhet i möjligheter snarare än i resultat.555

Framhållandet av jämlikhetstanken är ett exempel på hur aktörerna försöker rädda idén om ett

                                                  
552 Pressmeddelande 1999-01-13, http://www.norden.org (05-01-10).
553 Henten & Kristensen 2000 s. 96.
554 Betoningen av jämlikhet ter sig ju också lätt kosmetisk om man betraktar 1990-talet och det tidiga 2000-talet
som inneburit ökade löneklyftor, ökad arbetslöshet och ökad segregering snarare än ökad jämlikhet.
555 Jfr Sejersted 2005 s. 405ff.
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specifikt nordiskt ”informationssamhälle” och därmed vidmakthålla det historiska kapital som

är knutet till ”nordiska modellen”. I idén om ett nordiskt ”informationssamhälle” ligger inte
bara kravet att detta samhälle skall vara tekniskt avancerat utan också en rad “mjuka”

imperativ eller värden. Jämlikhet är ett av dessa värden. Jag har konstaterat att de

hegemoniska versionerna av Epokskiftestanken som trots allt i stora stycken anammas ligger
väldigt fjärran något som skulle kunna kallas ett specifikt nordiskt ”informationssamhälle”.

Den övergripande retoriska strategin för att rädda idén om ett specifikt nordiskt
”informationssamhälle” är att hävda att det fortfarande är den nordiska modellen som gäller

även om denna modell måste anpassas och förändras efter tidens krav. Ny tid – ny eller

åtminstone förändrad nordisk modell tycks devisen vara.

Jämlikhet i ”informationssamhället” behöver därför inte ha samma innebörd som jämlikhet

hade i det gamla industrisamhället. Om jämlikhet i industrisamhället handlade om exempelvis
lika lön för lika arbete och generell och lika välfärd skulle ”informationssamhällets” jämlikhet

kunna handla om exempelvis flexibel lönebildning och privata socialförsäkringar. Här blir det
tydligt att jämlikhet artikuleras i liberala termer som jämlikhet i möjligheter snarare än som

jämlikhet i resultat. Alla lärare skall exempelvis ha samma möjligheter att förhandla om sin

lön – inte nödvändigtvis ha samma lön, alla ska ha möjligheten att välja diverse
socialförsäkringar – inte nödvändigtvis ha samma socialförsäkringar etcetera. Strategin kan

betraktas som ett sätt för i första hand socialdemokratin att retoriskt vidmakthålla de positiva
värden och historiska kapital som är kopplade till den nordiska modellen. Vi såg i den

svenska utredningen ”Megabyte” (SOU 1996:181) hur begreppet ”trygghet” – liksom

”jämlikhet” ett viktigt begrepp vad det gäller ”nordiska modellen” (“den trygga nordiska
välfärdsstaten”) – gavs en annan innebörd i epokskiftets namn. Där heter det att

industrisamhällets trygghet, baserad på stabilitet, i ”informationssamhället” måste ge vika för
en trygghet baserad på förändring. Det heter vidare att det i ”informationssamhället” inte är

samhället (exv. i form av organisationen, lagar och regler) som är trygghetsgaranten utan

tryggheten måste komma inifrån oss själva istället för utifrån.556 ”Jämlikhet” och ”trygghet” är
ur ett diskursteoretiskt perspektiv utmärkta exempel på flytande signifikanter – begrepp som

är centrala i en eller fler diskurser och samtidigt öppna för väldigt olika meningstillskrivanden
(jfr ”Teoretiska perspektiv” under ”Inledning och bakgrund” ovan).

                                                  
556 SOU 1996:181 s. 51ff.
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Globaliseringen och den nordiska modellen

Det nordiska modellsamhället utmanas också av den tongivande föreställningen att den nya

epoken (”informationssamhället”, ”kunskapssamhället”…) är globaliserad. En tid där

nationella gränser och nationalstater spelar allt mindre roll i meningen att ekonomier, kulturer
och för den delen också människor tenderar att integreras. Globalisering är ett moment i de

allra flesta artikuleringar av Epokskiftestanken som undersöktes i del II.557 Allmänt kan sägas
att globaliseringen, förstådd som en process som minskar nationalstatens roll och

handlingsutrymme, utmanar (idén om) både det norska och svenska modellsamhället då det

nordiska samhällsbyggande projekt som ligger bakom den ”nordiska modellen” varit utpräglat
nationella projekt. De nordiska välfärdsstaterna kan betraktas som kronan på verket i stora

nationella integrationsprojekt.558 Utmaningen liknar den som diskuterades ovan vad det gällde

”tredje vägens politik”. Finn det verkligen utrymme för ett specifikt nordiskt
”informationssamhälle” i en globaliserad värld? Aktörerna tenderar att både understryka

”informationssamhällets” nya globaliserade villkor och slå vakt om det specifikt nordiska.
Aktörerna tenderar således att besvara nyss nämnda fråga jakande. Tanken är att det specifikt

nordiska, snarare än att utraderas, i en globaliserad värld möjligtvis delvis ändrar form men i

huvudsak består och definitivt fortsatt är en styrka. En ”särartsnordism” med nostalgiska drag
är här ett påfallande parti- och nationsövergripande inslag. Operationen liknade den som

diskuterades ovan vad det gällde jämlikhet respektive trygghet och kan betraktas som i
huvudsak retorisk.

Hur artikulerar då aktörerna då detta för Epokskiftestanken centrala moment globalisering?
Något entydigt svar på den frågan finns inte. Dels tycks globalisering användas synonymt

med internationalisering i betydelsen att informationssamhällets globalisering avser en ökad
internationalisering.559 Ekonomisk internationalisering, oftast avses med globalisering

ekonomisk förändring, är inget varken nytt eller unikt för ”informationssamhället” och

namnkunniga ekonomer har argumenterat för att det sena 1900-talets internationella ekonomi
i vissa avseenden är mindre öppen och integrerad än exempelvis den internationella

ekonomiska regimen 1870-1914.560  Givet att globalisering bara är nyspråk för i första hand

                                                  
557 Den tongivande föreställningen om i första hand ekonomisk globalisering har också kritiserats hårt. Se exv.
Ehrenberg 1998 och Hirst & Thompson 1999.
558 Jfr Sejersted 2005.
559 Se exv. Vingar åt människans förmåga och IT-politisk redegjørelse 1997.
560 Hirst & Thompson 199 s. 2ff.
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ekonomisk internationalisering utgör inte ”informationssamhällets” globalisering något hot

mot den ”nordiska modellen”. Nämnda modell har ju tvärtom i hög grad blomstrat
ekonomiskt tack vare en utåtvänd ekonomi och en stark exportsektor som inte minst

utnyttjade det internationella efterfrågesug som fanns efter andra världskrigets slut. Synen på

den ”nordiska modellen” som extrovert och internationellt livskraftigt syns exempelvis i
fastslåendet av att ”Vi [Sverige] har ett globalt tänkande och kultur”.561 Liknande resonemang

finns i det norska materialet. Utifrån denna artikulering av ”informationssamhällets”
globalisering framstår inte denna som ett hot mot den ”nordiska modellen”, tvärtom som en

utveckling där den ”nordiska modellen” kan vara en stor tillgång.

Globaliseringen blir också ett politiskt vapen. Inte minst i händerna på den svenska och

norska borgerligheten när de angriper socialdemokratin. Här blir globaliseringen någonting

mer och annat än en ökad internationalisering som kan hanteras av den traditionella
(socialdemokratiska) ”nordiska modellen”. Globaliseringen ställer krav på politiken, krav som

socialdemokratin är oförmögna att hantera enligt samma borgerligheter. Globaliseringen blir
en nyckel i den allmänborgerliga strategin att framställa socialdemokratin som en åldring

omkörd av Utvecklingen. Globaliseringen framställs också som någonting i grunden positivt.

Globaliseringskritiken står i huvudsak att finna till vänster. Norska Sosialistisk Venstreparti

varnar för att den ”revolusjon” som skapar en global värld – den informations- och
kommunikationstekniska revolutionen – riskerar att bryta sönder lokala gemenskaper. Lösa

globala intressebaserade nätverk kan tränga ut det lokala sociala engagemanget och den

sociala patosen för det lokala och nära. Istället för att tala med grannen talar den
fotbollsintresserade med andra fotbollsintresserade världen över via Internet.562 Svenska

vänsterpartiet framställer globaliseringen som djupt problematisk i rättvisesynpunkt.
Globaliseringen medför enligt vänsterpartiet fördjupade ekonomiska klyftor mellan rika och

fattiga delar av världen, klyftor som måste bekämpas. Det pläderas för global solidaritet.

Denna globaliseringskritik finns med i vänsterpartiets inlägg hela undersökningsperioden.

Lite förvånande är kanske att eventuella demokratiska implikationer av den globalisering som
ofta påstås ändra inte bara ekonomiska utan också politiska förhållanden i grunden i så ringa

                                                  
561 SOU 1997:63 s. 9.
562 S. Tid. 1996-97 s. 2208ff.
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omfattning diskuteras. I den andra svenska IT-skrivelsen anges det som ett dilemma att medan

kommunikationerna och de ekonomiska system dessa bär upp blir alltmer globala är det
demokratiska inflytandet fortfarande är nationellt baserat.563 Men frågan diskuteras inte mer

ingående varken där eller någon annanstans i materialet.564

                                                  
563 Skr. 1997/98:19 s. 12.
564 Det problematiska förhållandet mellan nationalstatligt folkstyre och globaliserad ekonomi kom sedermera att
uppmärksammas i exv. den norska makt- och demokratiutredningens slutrapport från 2003.
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SLUTORD

Uppbrottsstämningar synliggör. Tysta antaganden blir hörbara, invanda självklarheter

tydliggjorda. Att studera teknikdebatt i uppbrottstider säger mycket mer om det studerade
samhället än dess olika förhållanden till och synsätt på teknik. Tekniken är något av det

moderna samhällets magi. Den båda lockar och skrämmer – vi har sett prov på både lockelse

och skräck i denna undersökning. Teknikens centrala roll i det moderna samhället gör att
teknikdebatter är utmärkta raster för den som intresserar sig för olika former av ideologi,

nationella självbilder och samhällsmetafysik. På ett plan är denna avhandling en studie av

västerländsk tradition – västerländsk tradition synliggjord i samtida politisk debatt. Stadie-
och utvecklingstänkande, ”stora berättelser”, framstegstanke och utvecklingsdeterminism är

inte döda företeelser som blott hör hemma i historieböckerna. De är också nycklar till en
rikare förståelse av samtida politiska samtal. Det tongivande inslag dylikt ärkemodernt

tankegods utgjort i de här studerade debatterna gör mig benägen att förneka åtminstone ett

”epokskifte” – ”det postmoderna genombrottet” hade uppenbarligen inte nått riksdag och
Storting under underökningsperioden.

Jämförelsen mellan norsk och svensk debatt har aktualiserat främst likheter men också en

intressant tyngdpunktskillnad med avseende på det som i undersökningen har kallats ”hårda”

respektive ”mjuka” frågor. Beläggen för en sådan tyngdpunktskillnad har varit talrika. En
hypotes som förts fram som möjlig förklaring knyter skillnaden i fråga till Sveriges och

Norges respektive moderniseringsprocesser. I Norge kom politiken, medborgarskapet och
demokratin tidigt i centrum medan Sverige låg före vad det gällde den ekonomiska,

industriella och tekniska moderniseringen.565 Tyngdpunkten i den norska

moderniseringsprocessen präglades i högre grad av vad man skulle kunna kalla “mjuka”
frågor medan den svenska i högre grad präglades av vad man skulle kunna kalla “hårda”

frågor. Tanken är att denna historiska skillnad lämnat avtryck i norsk och svensk politisk
kultur, avtryck som skulle kunna bidra till att förklara den tyngdpunktskillnad jag konstaterat i

de samtida politiska debatter som undersökts här. Detta resonemang och denna hypotes skulle

definitivt kunna utvecklas ytterligare – men det får i så fall bli i ett annat sammanhang. Utöver
skilda moderniseringsprocesser framstår ekonomisk situation som någonting som kan bidra

till en förståelse av faktumet att ”hårda” imperativ ter sig mer akuta i den svenska

                                                  
565 Jfr Sejersted 2005.
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diskursordningen än i den norska. 1970-, 80- och inte minst 90-talets ekonomiska kriser

drabbade Sverige betydligt hårdare än Norge som hade det ”svarta guldet”.

Den mest tongivande likheten mellan den norska och svenska debatten är det påtagliga

politiska självförtroendet – utgångspunkten är nästan alltid att det norska respektive svenska
”informationssamhället” skall vara ”bäst i världen”. Detta självförtroende knöts till en

diskussion om ”den nordiska modellen”. Den historiska självbilden av nordens stater som
mönsterstater blir tydlig i framtidsdebatten. Så också idén om en nordisk politisk och kulturell

särart, särskilda nordiska förmågor som tänks göra oss särskilt väl rustade att inrätta ett

”informationssamhälle” vilket – liksom industrimodernitetens nordiska välfärdsstat – skall
beundras världen över. Här liksom på många andra håll används historiska argument och det

förtjänas att än en gång understryka framtidens intima relation till historien – utan historia

ingen framtid. Det mest påtagliga exemplet där förståelse av framtid konstrueras utifrån
förståelse av historien är annars de ständiga jämförelserna med industriella revolutionen –

”informationsrevolutionen” framställs som en historisk omvälvning med samma dignitet som
den industriella revolutionen. Viktigt att framhålla är att historien i tillägg ofta används

normativt som måttstock för framtiden – exempelvis då moderaterna i Sverige och Høyre i

Norge konstaterar att eftersom Utvecklingen då (industriella revolutionen) var ”god” så är den
det även nu (informationsrevolutionen). Resonemanget söker etablera dels en empirisk

väsenlikhet mellan ”informationsrevolutionen” och ”industriella revolutionen” och dels en
normativ innebörd. Det finns förstås inte en Historia. Vad det handlar om är ett användande

och värderande av olika historier i olika sammanhang.566

Förhållandet att Sverige under undersökningsperioden, till skillnad från Norge, kom att bli en

del av Europeiska Unionen har tycks inte ha påverkat de debatter som undersökts här. Både
den norska och svenska debatten präglas av att man förhåller sig till debatten om

”informationssamhället” på EU-nivå. Att denna lyhördhet och följsamhet i förhållande till

EU-nivån inte är mer påtaglig i den svenska diskursordningen än i den norska kanske
förvånar. Å andra sidan är Norge, med Francis Sejersteds ord, ”duktigast i klassen utan att

vara medlem” – genom sitt medlemskap i EES har Norge följt 1486 av 1494 EU-direktiv,

                                                  
566 Företeelsen att historia används som ideologisk maktresurs och andra former av historiebruk har intresserat
historiker i högre grad de senaste åren. Politiska partier är en aktörsgrupp som ägnar sig åt olika former av
historiebruk. Se exv. Linderborg 2001 för en studie av svensk socialdemokratis historiebruk.



269

vilket är mer än vad EU-medlemmen Sverige gjort.567 Mot bakgrund av detta förhållande ter

sig den norska lyhördheten och följsamheten i förhållande till EU följdriktig snarare än
förvånande. Den kritiskt sinnade kanske skulle säga att man både från norsk och svensk sida

är alltför följsam och fantasilös i förhållande till debatten om ”informationssamhället” på EU-

nivå och i USA. De versioner av Epokskiftestanken jag kallat för hegemoniska (presenterade i
amerikanska NII och EU:s ”Bangemannrapport”) utmanas inte i någon högre grad varken i

den svenska eller den norska debatten – det är därför jag anser att de förtjänar epitetet
hegemoniska.

I avsnittet ”Hotbilder” i den tematiska delen diskuterades paralleller mellan Huxleys
kontrollsamhälle och ”informationssamhället”. Jag skulle avslutningsvis vilja formulera en

annan tänkbar parallell mellan Huxleys kontrollsamhälle och ”informationssamhället”. Denna

parallell bygger på vad som framkommit i denna undersökning, men jag tillåter mig också lite
svängrum. De hegemoniska versionerna (artikuleringarna) av Epokskiftestanken har, som vi

sett, ett antipolitiskt drag i den teknik- och utvecklingsdeterminism de innehåller och
befordrar. Vi har också sett att nyss nämnda versioner av Epokskiftestanken i hög grad kom

att prägla de nordiska debatter som undersökts här. Snarare än att anpassa de hegemoniska

versionerna av Epokskiftestanken till något som skulle kunna kallas en nordisk modell eller
version av ”informationssamhället” – en modell som för att förtjäna det epitetet måste ge

politiken större utrymme än vad som är fallet i de hegemoniska versionerna – köps dessa i
hög grad som de är av socialdemokratin. Snarare än att artikulera en egen Epokskiftestanke

eller i högre grad reartikulera de hegemoniska versionerna övertas dessa med vissa

kosmetiska tillägg.568 Det ”informationssamhälle” som vinner hegemoni inte bara på det
storpolitiska planet utan också på det nordiska planet är ett samhälle som betonar individens

frihet – men också Utvecklingens primat. Individen är fri, fri att följa Utvecklingen det vill
säga. Individerna är fria att bygga ett nytt samhälle – men det kan bara se ut på ett sätt.

Individerna är – för att fullfölja den mörka parallellen till Huxleys dystopi – fria i sin träldom.

I sin analys av svenska regeringsalster och utredningar som behandlar

”informationssamhället” ser Peter Karlsson stora likheter mellan de ideologiska
förutsättningarna för den världsbild som förutsätts av de material han undersöker,

                                                  
567 Sejersted 2005 s. 501.
568 Jfr Henten & Kristensen 2000 s. 102.
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teknokratiska världsbilder samt av den sociala ingenjörskonsten inspirerade världsbilder. Ett

gemensamt perspektiv på samhällets styrning finns, ett perspektiv som vilar på en gammal
förställning om samhällstyrning vilken inte bara Peter Karlsson utan också jag själv finner

intressant och relevant i sammanhanget: herdemakt. Herdemakt har sitt idéhistoriska ursprung

i en kristen styrningsmentalitet (”Herren är min herde”). Foucault använder begreppet
herdemakt (”pastoral power”) för att beskriva den integration av både  individualiserande och

totaliserande makt som utmärker den moderna staten. Herdemakten är ett begrepp som genom
metaforen herde-flock beskriver relationen mellan stat och befolkning i styrningshänseende.

Herden samlar och definierar flocken, var och en blir frälst genom herdens individualiserande

godhet och herden känner sin flock utan och innan. Allt herden gör görs för flockens bästa.
Parallellen till den moderna staten är att herden liksom statsapparaten kan verka

individualiserande samtidigt som den behåller kontroll över befolkningen. Befolkningen är

inte passiv i denna styrningsform, människor i dagens samhälle beordras inte att göra det
staten vill, utan styrningsmekanismen handlar om att styrning av befolkningen på ett sådant

sätt att de genom ”fria” val väljer att göra det som krävs av dem, att de fritt väljer det
nödvändiga.569 Herdemaktsperspektivet fångar det dubbla budskapet till medborgaren i

”informationssamhället”, det att hon dels är friare än någonsin men också att hennes frihet är

avhängig att hon väljer ”rätt” – det vill säga väljer den vägen som visas av herdarna (staten,
”informationsavantgardet”, ”eliten”).

1990-talets politiska debatt om ”informationssamhället” i Sverige och Norge har tongivande

teknik- och utvecklingsdeterministiska drag. Till syvende och sist handlar

”informationssamhället” om politik – inte teknik. Tendensen att artikulera politiska frågor
som tekniska har varit påtagligt närvarande i denna undersökning. En definition av teknokrati

som ter sig relevant i sammanhanget är teknokrati som ”en politisk hållning maskerad till
teknik”.570 Det skulle kunna göras gällande att tendensen att framställa politiska frågor som

tekniska är förbundet med ett teknokratiskt förhållningssätt.571 Teknik (eller politik maskerad

till teknik) fungera dessutom utmärkt som politiskt bräckjärn, som argument för och
legitimering av olika politiska uppfattningar. I vår samtida ”teknokultur” är tekniken en

mäktig allierad. Den som kan åberopa tekniken som stöd för en politisk uppfattning har trumf
på hand.

                                                  
569 Jfr Karlsson 2005 s. 142f, Foucault 1988 s. 60ff, Foucault 1986 s. 182.
570 Sandström 1989 s. 282n2.
571 Jfr Karlsson 2005.
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Här är det viktigt att understryka att den teknokratiska tendensen att avpolitisera det
(potentiellt) politiska har en lång historisk tradition i både Sverige och Norge och alltså inte

skall uppfattas som någonting unikt för just 1990-talets debatt om ”informationssamhället”.

Den saklighetsdiskurs där politik inte handlar om stridande intressen/viljor/ideologier utan om
att i socialscientistisk anda att hitta den ”rationella” lösningen har, tillsammans med

optimistisk teknikdeterminism, betecknats som ”en av socialdemokratins överideologier” och
en bidragande faktor till socialdemokratisk hegemoni i både Norge och Sverige under

perioden 1940-70.572 Mot bakgrund av detta ter det sig närmast ironiskt, fantasilöst kanske

någon skulle inskjuta, att borgerligheten i både Sverige och Norge under 1990-talet söker
skjuta socialdemokratin i sank genom att så att säga spela samma spel som socialdemokratin

tidigare spelat – fast bättre. På samma sätt som socialdemokratin en gång mobiliserade

utvecklingsdeterminismen och slöt det politiska rummet söker borgerligheten utföra samma
manöver. Fast den här gången är det ingen ”Bernalism”573 som med nödvändighet leder till

den socialdemokratiska industristaten, den här gången leder Utvecklingen – dock med samma
nödvändighet – bort från just den socialdemokratiska industristaten och in i det

postindustriella ”informationssamhället”. Betecknande är att det sena 1900-talets borgerliga

mobiliserande av utvecklingsdeterminismen i ytterligare ett avseende är antites till den
socialdemokratiska förlagan. De etatistiska dragen i den socialdemokratiska

styrningsideologin är ju som framgått omvända till en utpräglad antietatism. Staten, som i den
socialdemokratiska styrningsideologin hade en central roll och var den yttersta garanten för en

”god” Utveckling574, blir i den borgerliga styrningsideologin närmast ett hot mot och den

”goda” Utvecklingens motsats – ju mindre den gör desto bättre tycks budskapet vara när det
retoriska tonläget är som högst. I vissa avseenden kan entrepreneuren sägas ha ersatt staten

som vägvisande avantgarde i det sena 1900-talets borgerliga variation på temat
utvecklingsdeterminism.

Här gäller det dock att både hålla tungan rätt i munnen och att vara uppmärksam på nationella
skillnader. Bakom beteckningen ”borgerliga” ovan finns ju inte mindre än 8 olika politiska

                                                  
572 Denna teknokratiska överideologi var betecknande nog starkare i svensk socialdemokrati än i norsk. Se vidare
Sejersted 2005 s. 231ff.
573 Uttrycket ”Bernalism” hänvisar till den radikale fysikern John D Bernal. Bernal, och amerikanen John
Kenneth Galbraith, var viktiga inspirationskällor för den socialdemokratiska saklighetsdiskurs som kom att bli
tongivande i efterkrigstidens socialdemokratiska moderniseringsprojekt. Se Sejersted 2005 s. 232, Nybom 1997
s. 35.
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partier (4 svenska, 4 norska exklusive FrP). Det borgerliga lägret i Norge är betydligt mer

heterogent än sin svenska motsvarighet och manövern att spela samma spel som
socialdemokratin, i meningen att använda teknik- och utvecklingsdeterminism som politisk

strategi, framstår i den norska diskursordningen i mindre grad som en allmänborgerlig tendens

än vad fallet är i den svenska. Detta förhållande kan kopplas till att det finns ett större
svängrum för teknikkritik i den norska diskursordningen samt till det faktum att

”Bernalismens” teknik- och utvecklingsdeterminism historiskt aldrig var lika framträdande i
norsk socialdemokrati som i svensk.575 Att ”spela samma spel som motståndaren” bäddar

därför inte för teknik- och utvecklingsdeterminism på samma sätt och i samma grad i den

norska diskursordningen som i den svenska – överhuvudtaget är liknelsen ”spela samma spel
som motståndaren” mindre tillämplig på den norska diskursordningen än på den svenska.

Den teknikkritiske framstår lätt som löjlig, som motståndare till Utvecklingen och Framsteget.
Faktum är att teknikkritik ofta är politisk kritik snarare än kritik av tekniska artefakter. Ett

belysande historiskt exempel är 1800-talets ludditer. ”Luddit” och ”luddism” är närmast att
betrakta som skällsord i vardagsspråket. 1800-talets ludditer har ofta i historieskrivningen

beskrivits som hopplösa och mindre vetande traditionalister som ursinningslöst men futilt

försökte stoppa Utvecklingen genom att slå sönder maskiner.576 Det finns emellertid andra
perspektiv på ludditerna och luddismen. Perspektiv som gör gällande att luddismen inte bara

bör betraktas som betydligt mer komplex och progressiv än vad som vanligtvis är fallet utan
också att även vår samtid behöver sina ludditer. Ett sådant perspektiv presenteras av

sociologerna och kommunikationsforskarna Kevin Robins och Frank Webster.577 De söker

revidera bilden av ludditerna och luddismen genom att placera in rörelsen i sitt sociala och
politiska sammanhang. Den historiska luddismen handlar inte, menar de, om irrationella

traditionalister som slog sönder maskiner. Det var inte maskinerna eller tekniken i sig
ludditerna vände sig mot. Snarare var målet för motståndet hela den omstöpning av samhället

–  och den disciplineringsprocess som dirigerades uppifrån – i vilken tekniken blott var en del.

Den klassiska industrikapitalismen utmärks bland annat av social misär. I den hårdföra

mobiliseringen av arbetskraft bedrevs ofta ren rovdrift på människor. Robins och Webster ser

                                                                                                                                                              
574 Jfr Sejersted 2005 s. 508f.
575 Sejersted 2005 s. 232.
576 Jfr Robins & Webster 1999 s. 39ff.
577 Se vidare Robins & Webster 1999 s. 39ff.
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ludditernas motstånd som uttryck för ett folkligt missnöje som är resultatet av en maktlöshet

inför politiska och ekonomiska processer som förändrade människors liv i grunden. De
argumenterar också för att luddismen i den meningen har en plats också i vår egen tid. I den

”teknokultur” de menar att vi lever i idag har (ny)ludditen sin plats. I denna ”teknokultur” är

föreställningen om teknologiska revolutioner norm, rutin och vardagsmat.
”Informationsrevolutionen” är ett exempel på en sådan teknologisk revolution. Tendensen till

teknikdeterminism är stark i den samtida ”teknokulturen”. Det sociala och politiska göms i
teknikens svarta låda. Den samtida (ny)ludditens roll skulle kunna sägas vara att aktualisera

det sociala och politiska. Att visa att de processer som idag omvandlar samhället i första hand

handlar om sociala och politiska processer – inte om teknisk nödvändighet. Att visa att
samhället inte behöver se ut på bara ett sätt – att visa att mer än en samhällsform och framtid

är möjlig. Kort och gott att verka för en vitaliserad teknikpolitik.

Den strömlinjeformade framtid som ges av de hegemoniska versionerna av

”informationssamhället” aktualiserar perspektivet på ”informationssamhället” som en
imperiell metaberättelse som nämndes i del I (se ”Vilket epokskifte? – Epokskiftestanken).

Michael Hardt och Antonio Negri menar grovt förenklat att den samtida världsordningen är en

imperiell ordning, att vi lever i ett nytt imperiums tidsålder. Detta imperium har dock inget
centrum utan är decentraliserat och icke-territoriellt. Den imperiella världsordningen ligger

över nationalstaterna och binder dessa samman med hjälp av bland annat diverse
transnationella och överstatliga organisationer, eliter, nätverk och avtal. Den imperiella

apparaten känner inga territoriella gränser – regimen omfattar hela den rumsliga totaliteten

och utgör den ”civiliserade världen”, den ordning som gör anspråk på total suveränitet. Ett
uttryck för imperiell makt är tendensen att krig inte uppfattas eller framställs som krig mellan

suveräna stater eller olika organiserade grupper och intressen utan snarare som polisaktioner
åsyftande återställande eller upprättande av ordning. Den imperiella världsordningen

legitimerar interventioner så snart dess intressen hotas i termer av att ordningen hotas – och

det finns bara en ordning. Imperiet framställer sig inte som en historisk regim utan snarare
som en historisk slutpunkt i meningen att det är så här det alltid kommer att vara och så här

det alltid har varit meningen att det skall vara.578

                                                  
578 Se vidare Hardt & Negri 2001 s. xii ff.
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Den imperiella världsordningen ger alltså en likformighet, en likformighet som

korresponderar med den likformighet som finns i de hegemoniska versionerna av
Epokskiftestanken som i hög grad triumferar också i Sverige och Norge. En dylik ordning

implicerar en framtid, inte flera möjliga framtider. Det nya samhället kan bara se ut på ett sätt.

Det är värt att notera att de två källor till de hegemoniska versionerna av Epokskiftestanken
som behandlats här, USA:s NII samt ”Bangemannrapporten”, båda är viktiga aktörer i den

imperiella apparaten. USA är en privilegierad aktör i imperiet – dock inte imperiets centrum
ty det saknar som sagt centrum enligt Hardt och Negri. ”Bangemannrapporten” är en produkt

av EU – en central överstatlig organisation. Betraktat ur Hardts och Negris teori om det nya

imperiet är således jordmånen för en speciell ”nordisk modell” av ”informationssamhället”
liten – något som också styrkts av den empiriska undersökningen i denna avhandling. Hardts

och Negris teori är långt ifrån okontroversiell och oproblematisk – ambitionen är dock

hedervärd. Frågan om hur den politiska ordning som ”informationssamhället” är en del och
produkt av ser ut och fungerar tarvar nämligen efter svar och analys.

Omslaget till denna avhandling illustrerar innehållet på mer än ett sätt. Uppenbart är att

mannen i hatt, som påminner om Norges motsvarighet till Sveriges ”Herr Gårman”,

”Hattemannen”, lämnar fabriken. Fabriken är en av de mest kraftfulla symbolerna för
modernitet. Mannen som lämnat fabriken har lämnat en modernitet och träder in i en ny –

symboliserad av den uppåtgående solen. Mannen är dock, liksom ”Hattemannen”, märkbart
omodern, inte minst på grund av att han är just en han. Detta illustrerar förhållandet att den

nya moderniteten iscensätts med den gamla modernitetens verktyg – hur nytt är det nya

egentligen? Den omoderne mannen utgör liksom ”Hattemannen” och ”Herr Gårman” också
en uppmaning, en platsanvisning: Här, och ingen annanstans, går man! Det finns bara en väg

in i den nya moderniteten och den är tydligt skyltad. Sist men inte minst så går mannen från
vänster till höger…
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SUMMARY

Brave New Time?: The Debate on The Information Society in Riksdag and

Storting During the 1990s

During the 1990s the notion of a historical epochal shift, emphasising the impact of the
introduction of new ICT (Information- and Communication Technology), was widespred in

public discourse. This dissertation is an exploration of the debate on ”The Information

Society” in the Swedish and Norwegian parliaments during the 1990s. The notion of ”The
Information Society” is viewed as a modern master narrative and the debate as a discursive

struggle aimed at defining and fixating the meaning of the notion in question and therby as a
part of the political project of defining social reality.

The dissertation is divided into three parts. In part one, ”Introduction and Background”, the
political debate on ”The Information Society” in Sweden and Norway is given a historical and

theoretical context. The fact that the introduction of new ICT has generated notions of
historical epochal shifts at other points in time is highlighted. Two historical instances of this

phenomena are briefly presented, the late nineteenth century and the 1920s. During the late

nineteenth century the introduction of ocean going steamboats, railroads and the telegraph
was conceptualised as bearer of a historical epochal shift by defining actors in public disourse

in both Sweden (Gripenstedt, Bergstedt, Wallenberg) and Norway (Stang, Broch,
Schweigaard). During the 1920s the radio, film, aeroplane, and the worldwide telephone net

were similarly connected with a historical epochal shift.

The theoretical context of the dissertation focuses on conceptual power (Neumann 2001) and

discouse analysis (Laclau & Mouffe 2001). Riksdag and Storing are viewed as two orders of

discourse and the political parties as actors within these orders. The political parties compete
to define the future and different articulations of the notion of a historical epochal shift,

which is viewed as a common nodal point, are made by the actors. The actors’ projects are
hegemonic, aiming at a discursive closure, that is to say establishing the own discourses’

definition of the future as the one and true definition and therby disqualifying alternative

futures.
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In part two, the chronological part, key documents and debates are analysed in chronological

order. The chronological part foucus on how the different actors articulate the notion of a
historical epochal shift and the interaction, similarities and differences between different party

discourses and between the Swedish and Norwegian debates. It is shown that the political

parties on the right wing in both Sweden and Norway articulate a more radical notion of a
historical epochal shift while both Swedish and Norwegian social democrats are more

ambivalent – how fudamental are the changes implied by the introduction of new ICT? It is
also shown that ”soft” questions concerning democracy, quality of life and existential matters

concerning the problematic relation of man and machine are more pronounced in the

Norwegian debate than in the Swedish one, where ”hard” questions concerning economic
growth are more dominant.

In part three, the thematic part, the empirical investigation is analysed thematically. In the
thematic part the significance of the idea of progress and technological determinism in the

debates, the discursive struggle of the future, dystopic visions of the future, and the
problematic idea of a specific ”nordic model” for ”The Information Society” are explored in

greater detail.

A central conclusion is that the debate, which is formally a debate of the future, is, in fact, a

debate and struggle of both the past, present and future in both descriptive and normative
terms. National images and historical arguments are often invoked by the actors. The

differences concerning emphasis on ”soft” and ”hard” questions are hypothetically linked to

historical diffrences concerning the process of modernization in Sweden and Norway. The
prominence of the idea of progress and technological determinism is analysed both as

instances of archetypical modern modes of understanding as well as a political strategy of
primarily the political right wing.

The ambivalence of the social democracy is discussed in terms of the dilemma of trying to
rule both the realm of the past and the realm of the future. How are social democratic rule to

be legitimised if the very foundations of socialdemocratic power (the welfarestate of
industrial modernity) has been outdated? Another central conclusion is that in both Sweden

and Norway the versions of the epochal shift as articulated by the US (NII) and on EU-level

(The Bangemann Report), is hardly challenged at all. This fact makes the idea of a specific
”Nordic model” for ”The Information Society” seem quite hollow. The articulations of ”The
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information Society” by elites in the EU and the US are viewed as hegemonic. Finally the

absence of political alternatives and lack of political imagination is loosely related to the
concept of imperial power (Hardt & Negri 2001).
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