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Abstract
In Sweden, the 1970s saw widespread public concerns about data privacy. The use of computers
in the 1970 census sparked debate, and in 1973 Sweden’s data privacy law, datalagen, came
into force. In 1980, a parliamentary delegation was tasked with investigating further options for
political action. In the years around 1980, computers, and how they should be used, was a topic
of hot political and public debate.

One particularly influential voice in this debate was professor Lars Kristiansson. He shared
his visions of the future in debate articles, radio and television interviews, and books. Moreover,
he co-hosted two educational series in Swedish public service television. Kristiansson took it on
himself to educate Swedish citizens on the perils of a future, Big Brother-like society.

Kristiansson frequently expressed his concerns in drastic terms. He repeatedly associated
computers in general, and microcomputers in particular, with the atomic bomb. In this thesis, I
set out to interpret Kristiansson’s visions of the future computer society, including his atomic
bomb metaphor. His work is placed in a context of contemporary ideas, such as those of the Cold
War and the 1960s popular left-wing movements, as well as his own academic and professional
background. The atomic bomb metaphor was, in this interpretation, shaped both by Kristiansson’s
personal experience and by widespread popular ideas of an imminent ”intelligence explosion”.

Much of Kristiansson’s criticism, directed against the computerized society of the future,
concerned what he viewed as a conflation of theory and reality. The criticism was originally
directed against a naı̈ve positivism, as Kristiansson warned his engineering students against
confusing mathematical models with physical reality. This criticism of positivism evolved into a
warning against a society shaped by governmental computer models, but the examples, including
some illustrations, were largely retained from his teaching materials.
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3 Teoretiska perspektiv på teknik och framtid 11
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Framtiden, historiemedvetande och förväntningshorisont . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utopi som perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4 Metodologiska överväganden 18
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1 Inledning

Låt oss föreställa oss ett hypotetiskt vardagsrum i Sverige i januari 1980. Det är torsdagkväll
och många har tillbringat en lång dag på jobbet eller i skolan. Efter kvällsmålet slår familjen sig
ned framför tv-apparaten. Klockan 19.20 har underhållningsprogrammet Bedrups bitar precis
tagit slut på TV1, men det återstår tio minuter tills det är dags att byta kanal, till Rapport på TV2.
Kanske finns det något kul att se under tiden?

Underhållningen fortsätter, vad det verkar, med ett program kallat Chips. Det inleds med
en sketch, där en manlig läkare tar emot en kvinnlig svetsare; hon förklarar för honom att han
under det nya decenniet, 80-talet, kommer att ersättas av en dator. I sketchen står läkaren för
en gammal, förlegad världsbild, medan svetsaren blickar mot framtiden. Sketchen slutar med
att läkaren tappar fattningen och gormar åt sin patient – eller kanske snarare den framtid hon
förebådar. Den kände komikern Pierre Lindstedt gör läkarens raseriutbrott rätt kul.

Familjen stannar kvar framför TV1. Ännu återstår några minuter till Rapport, och de har ju
hört att datorer kommer att bli viktigt i framtiden, så programmet verkar intressant. Dessutom är
det ju roligt. Vad har Chips mer att bjuda på?

Efter sketchen dyker Åke Arenhill, den välkände berättaren med den trygga, sävliga rösten,
upp i rutan. Han berättar:

När människan hade lyckats med det spännande äventyret att mångdubbla sin muskelstyrka
så resulterade det i det här.1

I bild visas en tecknad version av den kända statyn Tänkaren, med en man som tänker. I
bakgrunden hörs Ödessymfonin. Kanske gläds något av barnen i familjen åt att det nu blir tecknad
film – sådant hör till ovanligheterna i tv år 1980. Animeringen som visas ligger emellertid långt
ifrån Kalle Anka eller Tom & Jerry: Tänkaren sträcker ut sin muskulösa arm, och ur hans
handflata stiger ett svampmoln. Många är mer rädda för atombomben än något annat; för några
veckor sedan invaderade Sovjetunionen Afghanistan, och en del talar om ett andra kallt krig. På
ett ögonblick har programmet förändrats från jättekul till gravallvarligt.

Arenhill berättar om atombomben att ”Det var inte vad vi önskade, men det var vad vi fick.”
Ingen i familjen är riktigt klar över vad Arenhill egentligen försöker säga, men det verkar ha med
teknikutvecklingen att göra. Arenhill fortsätter, ser rakt in i kameran och frågar vad som kan
tänkas hända när människan ger sig på ”det vådliga äventyret att mångdubbla sin tankekraft”.2

”Aha”, säger någon i rummet, ”det måste vara datorerna han snackar om.”
I nästa sekvens är det inte längre Tänkarens muskler som växer, utan hans huvud. Det ser

groteskt ut, och Ödessymfonin har nu kompletterats med en suggestiv elektronisk ljudeffekt.

1. Chips, avsnitt 2, ”Är det så här vi vill umgås?”, SVT TV1, 24/1 1980, vid 5:00. Se även Patrik Persson, När
datamaskinerna tar över: datorerna och framtiden i Sveriges Television, 1979–1980, magisteruppsats i historia
(Lunds universitet, 2013), s. 47–48.

2. Chips, avsnitt 2, vid 5:30–5:45.
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Tänkarens huvud sprängs i en atomexplosion. Vår familj är knäpptyst i flera sekunder.
”Är datorn som... en atombomb i hjärnan?”, undrar någon. ”Vad menas med det?”

Denna gåta utgör en utgångspunkt för den följande uppsatsen. Bakom programmet stod Lars
Kristiansson, professor i informationsteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Åren
kring 1980 förekom han flitigt i tv, radio och tidningsdebatt, och uttalade sig om (vad som
uppfattades som) den förestående datoriseringen av samhället. Tidvis var han väldigt drastisk,
och inte helt lättbegriplig, i sina uttalanden. Den atombombsmetafor som förekom i Chips ovan
förekom flitigt även i hans övriga produktion.

Akademikern Kristiansson gjorde väsentligt avtryck i den offentliga debatten. Jag menar
att hans verksamhet är av vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt och teknikhistoriskt intresse.
Tyngdpunkten ligger här på hans deltagande i etermedierna kring 1980, men jag avser dra ut
linjerna något längre, från hans akademiska verksamhet till hans död 1983.

Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att närmare förstå vad Kristiansson kan tänkas ha menat, och hur samtidens
tv-tittare kan tänkas ha tolkat honom. Här blir det naturligtvis fråga om tolkningar utifrån
källmaterialet, och undersökningen vägleds av följande frågor:

• Hur förväntade sig Kristiansson att datatekniken skulle användas i framtiden?

• Hur kan hans atombombsmetafor tolkas?

• Avspeglas Kristianssons akademiska bakgrund i hans populärvetenskapliga produktion? I
så fall, hur?

Något om uppsatsens relation till mitt tidigare arbete

Delar av materialet, närmare bestämt tv-programmen Magasinet och Chips, har jag undersökt
i en tidigare uppsats om datordebatten i Sveriges Television 1979–1980.3 I den följande upp-
satsen undersöker jag huvudsakligen andra delar av dessa program, därtill utifrån en annan
frågeställning, teoriapparat och undersökningsmetod. I de fall då tidigare undersökta avsnitt
av Magasinet och Chips berörs refererar jag till mitt tidigare arbete, men det är givetvis inte
nödvändigt att läsa detta för att följa resonemanget här.

Uppsatsens disposition

I kapitel 2 ska jag skissa några teman i de föreställningar om datorerna och teknikutvecklingen
som förekom kring 1980. I de följande två kapitlen, 3 och 4, redogör jag för mina teoretiska och
metodologiska utgångspunkter. Uppsatsens undersökning återfinns i kapitel 5–6, och i kapitel 7
sammanfattar och diskuterar jag resultaten.

3. Persson, När datamaskinerna tar över, s. 40–53.
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2 Vart är tekniken på väg?

I vardagslag uttrycker vi ibland oss på ett sätt som ger sken av att tekniken utvecklas enligt
sina egna regler, och att människan bara påverkas därefter. När vi använder begrepp som
”teknikutveckling” eller ”avancerad teknik” utgår vi, mer eller mindre underförstått, från den
framstegstanke som präglat västerländskt tänkande de senaste två århundradena. En sådan
framstegstanke kan spåras hos upplysningens optimister, och har efterhand vuxit fram och
frodats i symbios med liberalismen och positivismen.

Idéer om att världen i allmänhet, och tekniken i synnerhet, utvecklas i en riktning, är vanliga.
Många av oss delar denna idé i högre eller lägre grad, mer eller mindre oreflekterat. Därmed inte
sagt att alla nödvändigtvis är överens om att allt förändras till det bättre.

Alienationen och ångmaskinens symbolvärde

Tore Frängsmyr noterar att framstegstanken har en motpol. I Jean-Jacques Rousseaus och Al-
dous Huxleys efterföljd, menar han, befaras samhällsutvecklingen leda bort från ett harmoniskt
naturtillstånd mot en allt omänskligare civilisation. Det handlar alltså inte bara om kritik mot
framstegstanken, utan om att rentav vända på den: vetenskapen och tekniken, i bred mening, ses
leda mänskligheten mot en sämre värld och kanske rentav undergång. Delvis är det upplysnings-
debatten, mellan den framstegsorienterade upplysningsvänstern och dess konservativa motpol,
som fortfarande ekar. F R Leavis föraktfulla karaktärsmord på C P Snow passar in i den bilden.4

Så långt får kritiken mot framsteget sägas ha kommit från höger, men detta förändrades under
1900-talets senare del. Den framstegskritiska vänstern fick ett välkänt uppsving under 1960- och
1970-talen, inte bara i Sverige, och marxistiska idéer var centrala. I synnerhet hölls den unge
Marx’ idéer, hämtade från Parismanuskripten, högt; det moderna samhällets alltmer långtgående
arbetsdelning sågs oundvikligen resultera i alienation. I ett sådant samhälle blev människan
alltmer lik en känslobefriad maskin, utan möjlighet att påverka, reflektera över, eller få utbyte av
sitt eget arbete.5

Marxismens historiematerialistiska karaktär avspeglades i synen på tekniken i historien. I
en berömd aforism hade Marx en gång menat att ”the hand-mill gives you society with the
feudal lord; the steam-mill, society with the industrial capitalist”. Ångmaskinen sågs i detta
teknikdeterministiska synsätt utgöra startpunkt för den industriella revolutionen, där kapitalismen
sugit ut arbetarna.6 Ångmaskinen hade ett särskilt symbolvärde, som jag ska återkomma till.

4. Tore Frängsmyr, ”Vetenskapens roll i historien”, i Idéhistoria i tiden: perspektiv på ämnets identitet under
sjuttiofem år, red. Nils Andersson och Henrik Björck (Stockholm: Symposion, 2008), s. 236; Darrin M.
McMahon, Enemies of the Enlightenment: The French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity
(New York: Oxford University Press, 2001); F. R. Leavis, Two Cultures? The Significance of C. P. Snow
(London: Chatto & Windus, 1962).

5. Se exempelvis Crister Skoglund, ”Studentrevolten 1968”, i Tillsammans: politik, filosofi och estetik på 1960-
och 1970-talen, red. Anders Burman och Lena Lennerhed (Stockholm: Atlas, 2014), s. 15–56; Gregory Claeys,
Marx and Marxism (New York: Nation, 2018), s. 37–50, 252–271.

6. Aforismen återges, och dess teknikdeterministiska tolkningar diskuteras, i exempelvis Robert L. Heilbroner,
”Do Machines Make History?”, Technology and Culture 8, nr. 3 (1967), s. 335–345; Claeys, Marx and Marxism,
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Även tidigare exempel från efterkrigstidens vänsterkritik kan lyftas fram. I George Orwells ro-
man 1984 sågs det moderna samhället utvecklas mot det allra bistraste övervakningssamhälle, och
romanens Storebror utgör än idag en kraftfull metafor i samhällsdebatten. Orwells skönlitterära
dystopi hade därtill en akademisk släkting i Max Horkheimers and Theodor Adornos Upplys-

ningens dialektik, där författarna, som just flytt undan nazismens fasor, såg upplysningen vara på
väg att förvandlas till sin motsats.7

Frankfurtskolan, där Horkheimer och Adorno var centrala, blev en viktig inspiration för
1960-talets marxister. Vänstertänkarna Orwell, Horkheimer och Adorno var samtidigt kritiska till
Sovjetsamhället, och vi kan inte utan vidare blanda ihop framstegsdebatten med det kalla krigets
två poler.8 Kritiken kom istället att bli en framträdande del av västvärldens, ofta sovjetkritiska,
vänsterrörelse.

I denna marxistiska tradition kan Harry Braverman lyftas fram. Hans bok Arbete och mono-

polkapital, utgiven i USA 1974 och översatt till svenska 1977, fick stort genomslag de följande
åren, i både akademin och i samhällsdebatten. I takt med att arbetsgivare och kapital stärkte
greppet över arbetsprocessen, menade han, drevs arbetsdelningen allt längre; under kapitalis-
men skulle utvecklingen oundvikligen leda till enklare, mer specialiserade, sämre betalda och
bedövande tråkiga arbetsuppgifter. För Braverman var det kapitalistiska systemet en enkelriktad
utförsbacke till en alltmer andefattig tillvaro, och han har liksom Marx kritiserats för sin determi-
nism.9 Jag ska strax återkomma till hans roll i 1980-talets datordebatt, men först ska jag stanna
vid en annan del av 1970- och 1980-talens världsbild.

Kallt krig och atombomber

Under fyra decennier, det kalla kriget, höll världen andan inför ett kärnvapenkrig som aldrig
bröt ut. De två supermakterna hade skaffat sig kärnvapen under respektive strax efter andra
världskriget, och Storbritannien hade snart blivit världens tredje kärnvapenmakt. Det neutrala
Sverige, på gränslinjen mellan supermakterna, planerades bli den fjärde.

Under 1950- och 1960-talen utgjorde det svenska atombombsprojektet en stor del av
Försvarets forskningsanstalts verksamhet. Civil och militär kärnteknik sågs som intimt förbundna,
och avsikten var att bygga upp en serie reaktorer som kunde producera såväl civil energi som
militärt plutonium. Vid en sovjetisk invasion skulle svenska Viggen-flygplan, som utvecklades

s. 58–60. Se även David Östlund, ”Tillbaka till framtiden? Teknik, kommunikation och förnuft i teveåldern”, i
Tillsammans: politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen, red. Anders Burman och Lena Lennerhed
(Stockholm: Atlas, 2014), s. 289–290.

7. George Orwell, Nineteen Eighty-Four (Middlesex: Penguin, 1954 [1949]); Max Horkheimer och Theodor W.
Adorno, Upplysningens dialektik: filosofiska fragment (Göteborg: Daidalos, 2012 [1944]).

8. Bernt Skovdahl, ”Den stora framstegskapplöpningen”, i Framstegets arvtagare, red. Nils Runeby (Stockholm:
Natur och kultur, 1998), s. 162-164; Bernt Skovdahl, Förlorad kontroll: den ifrågasatta framstegstanken
(Stockholm: Dialogos, 2010), s. 101–102. Om Orwell och Sovjet, se Gregory Claeys, Dystopia: a Natural
History (Oxford: Oxford University Press, 2017), kap. 7.

9. Harry Braverman, Arbete och monopolkapital: arbetets degradering i det tjugonde århundradet (Stockholm:
Rabén & Sjögren, 1977 [1974]). Kritik mot Braverman, se exempelvis Paula Mulinari, Maktens fantasier och
servicearbetets praktik, doktorsavhandling (Tema genus, Linköpings universitet, 2007), s. 48; Klas Åmark,
”Genmäle till till Carl-Axel Nilsson”, Historisk tidskrift 116, nr. 1 (1996), s. 159–160.
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under samma period, angripa baltiska utskeppningshamnar med atombomber.10

Det svenska atombombsprogrammet var föremål för livlig debatt från slutet av 1950-talet.
Inom Aktionsgruppen mot svensk atombomb (AMSA), Kampanjen mot atomvapen (KMA) och
det socialdemokratiska kvinnoförbundet samlades ett brett motstånd mot den svenska atombom-
ben. Rörelsen kan ses som en föregångare till 68-rörelsen; just 1968, när Sverige undertecknade
icke-spridningsfördraget NPT och förband sig att inte utveckla kärnvapen, lades också KMA
ned. Fredsrörelsen hade således sin politiska tyngdpunkt i vänstern och kom med tiden att
ställa samma krav på Norden som kärnvapenfri zon som Sovjetunionen gjort några år tidigare.
Från kontraspionagehåll misstänktes sovjetisk påverkan, och kärnkraftsmotståndarna bevakades
noggrant av både civilt och militärt kontraspionage.11 Bevakningen avspeglade åtminstone delvis
det kalla krigets kommunistskräck.

Rädslan för atombomben och kommunisterna var inte begränsad till den politiska debatten.
I Stanley Kubricks satiriska film Dr. Strangelove vävdes atombombsrädslan och kommunist-
skräcken samman med ett febrigt beslutsklimat. Ett kärnvapenkrig kunde tillintetgöra planeten
på några minuter, och i Dr. Strangelove sågs atombomberna vara i händerna på kompletta vett-
villingar. Kubricks film hade premiär ett drygt år efter Kubakrisen, där världen stått närmare
kärnvapenkrig än någonsin.12 I mitten av 1960-talet var många övertygade om att det kunde gå
mycket illa, mycket fort.

Ändå fanns nyanser i mörkret; världsläget växlade mellan misstro och samförstånd, liksom
mellan upprustning och nedrustning. I mitten av 1970-talet kunde man, efter år av avspänning,
se det kalla kriget som något i det förflutna. Åren kring 1980, som står i fokus i denna uppsats,
förändrades emellertid detta.

I december 1979 invaderade Sovjetunionen Afghanistan, och relationen mellan supermakter-
na frös snabbt. 1980–81 föreföll Sovjet förbereda en invasion av Polen, på samma sätt som av
Tjeckoslovaken ett drygt decennium tidigare. Och i oktober 1981 gick en sovjetisk ubåt, som
misstänktes vara bestyckad med kärnvapen, på grund i Karlskrona skärgård. Både i Sverige och
utomlands talade man om ett andra kallt krig.13 Rädslan var tillbaka.

Kedjereaktioner: kärntekniken och den teknologiska singulariteten

Atombombsrädslan kan ses avspegla något större: rädslan för att tekniken löper amok, att den
blivit en naturkraft vi inte längre kan kontrollera. Idén sitter djupt; ännu år 2009 kunde man läsa,

10. Wilhelm Agrell, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928–1970 (Lund:
Historiska media, 2002), s. 167–169, 263–264, 291–293.

11. Wilhelm Agrell, Övrig illegal verksamhet: övervakningen av svenska kärnvapenmotståndare 1957–1968 (Stock-
holm: Wahlström & Widstrand, 1999), s. 138–139, 173–175, 177–178, 181; Agrell, Svenska förintelsevapen,
s. 307–312; Rebecka Lettevall, ”Atombomben: nationell neutralitet och internationell interaktion”, i Till-
sammans: politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen, red. Anders Burman och Lena Lennerhed
(Stockholm: Atlas, 2014), s. 85–103. Om NPT, se ”icke-spridningsfördraget” i Nationalencyklopedin.

12. Dr. Strangelove, or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (film), Stanley Kubrick (regi), 1964;
John Lewis Gaddis, The Cold War (London: Penguin Books, 2005), s. 75–78.

13. Wilhelm Agrell, Fred och fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918–2000 (Lund: Historiska media,
2000), kap. 14–16; Gaddis, The Cold War, s. 210–214.
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i kursboken för en grundkurs i historia, att Ernest Rutherford genom att klyva atomen 1919 ledde
in världen på ”the road to the atomic bomb”.14 Teknikdeterminismen i synsättet är inte olik den
hos Marx: handkvarnen gav oss feodalsamhället; ångmaskinen gav oss industrikapitalismen;
atomklyvningen ger oss atomapokalypsen. Mänskliga aktörer lyser med sin frånvaro.

Det betyder inte nödvändigtvis att all sådan teknikdeterminism är sprungen ur marxismen,
även om de två utan tvivel överlappade. Jag noterar här determinismen som sådan, och ska
återkomma till hur den förhåller sig till vår historiesyn i nästa kapitel. Här ska jag istället kort
beröra två omtalade, specifika tillbud år 1979, samt ett längre tankemönster under efterkrigstiden.

I mars 1979 havererade en kärnreaktor utanför Harrisburg i Pennsylvania, och även om de
radioaktiva utsläppen var begränsade såg många olyckan som ett uppvaknande. Tillbudet kunde
uppfattas som en slående illustration av hur tekniken löpte amok, på två plan. Inte nog med
att personalen förlorade kontrollen över reaktorn; den partiella härdsmältan innebar därtill att
kedjereaktionen i sig accelererade okontrollerat.

Olyckan gav eko även i Sverige. I monologen ”Om sannolikhet” raljerade Tage Danielsson
pricksäkert över konstruktörernas riskanalys. Olyckan utgjorde startskott för en intensiv svensk
debatt om kärnkraftens vara eller icke vara. Nästan exakt ett år efter Harrisburgolyckan, i mars
1980, hölls en svensk folkomröstning i kärnkraftsfrågan, och riksdagen beslutade avveckla
kärnkraften senast 2010.15 Att styra teknikutvecklingen blev en högprioriterad politisk fråga.

Mitt andra exempel, som är mindre omtalat än Harrisburgolyckan, inträffade några månader
senare, i november 1979. Det amerikanska försvarets förvarningssystem indikerade plötsligt att
ett storskaligt sovjetiskt kärnvapenanfall inletts, och flera nödåtgärder vidtogs; jaktflyg skickades
upp, liksom en flygburen ledningscentral, dock utan presidenten ombord.

Larmet visade sig bero på att en operatör matat in en testremsa i datorsystemet, utan att först
ställa om det till testläge. Förutom det (i efterhand) uppenbart vanvettiga operatörsgränssnittet
visade en utredning även på utbrett narkotikabruk bland operatörerna.16 En påtänd soldat hade
sånär sprängt jorden i luften, på ett sätt som inte ens Kubrick hade kunnat föreställa sig.

Parallellt med kärnvapnen och kärnkraften växte ett annat tankemönster fram under det kalla
kriget. Även detta inbegrep en föreställning om hur människan riskerade förlora kontrollen
över tekniken. Det gällde den artificiella intelligensen, och jag ska strax notera ett par viktiga
beröringspunkter med synen på kärntekniken.

Först kan dock kort noteras att begreppet ”artificiell intelligens” är notoriskt elastiskt. Det
förknippades ursprungligen med en idé om att efterlikna och överträffa den mänskliga hjärnan i
väsentligen alla aspekter. I takt med att denna målsättning uppfattats som allt mindre realistisk har
termen efterhand kommit att syfta på mer specifika, avgränsade tekniker, som bildigenkänning
och röstsyntes. Idag är det som kallas maskininlärning en viktig gren av detta fält, men detta

14. John P. McKay m. fl., A History of World Societies (Boston: Bedford/St. Martin’s, 2009), s. 881.
15. Om folkomröstningen som föranledd av Harrisburg-olyckan, se exempelvis Frängsmyr, Svensk idéhistoria, del

II, s. 348.
16. Eric Schlosser, Bomben: ett knapptryck från kärnvapenkrig (Stockholm: Ordfront, 2014), s. 426–430.
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handlar mindre om modeller av den mänskliga hjärnan, och desto mer om storskaliga statistiska
beräkningar.

År 1950 låg detta ännu långt in i framtiden, när matematikern och datorpionjären Alan Turing
spekulerade i möjligheten att bygga en maskin som efterliknade den mänskliga hjärnan. Han
tänkte sig att en sådan ”tänkande” maskin skulle kunna överträffa människan inom femtio år –
det vill säga omkring år 2000 – och kunna läras upp på samma sätt som man lär upp ett barn. Vad
maskinen egentligen skulle syssla med var oklart; Turing föreslog schack som en möjlighet.17

Turings bakgrund som banbrytande datavetare gav en viss trovärdighet till hans framtidsvision.
Matematikern Irving John Good samarbetade med Turing om att knäcka det tyska Enigma-

kryptot under andra världskriget, och efter kriget korresponderade de båda en del om möjligheten
att bygga ”tänkande” maskiner. Goods vision blev med tiden betydligt mer konkret och olycks-
bådande. Han förutspådde en ”intelligensexplosion”: så snart en dator som överträffar människan
konstruerats, skulle denna dator i sin tur att konstruera en bättre dator, och så vidare. Liksom
Turing tänkte han sig denna intelligensexplosion, med oförutsägbara konsekvenser, inträffa under
1900-talet.18

Parallellen till kärntekniken är tydlig. Resonemanget om ”intelligensexplosionen”, liksom
inte minst ordvalet, leder tankarna till kärnteknikens kedjereaktioner. Goods artikel publicerades
1965, när både Kubakrisen och Dr. Strangelove fanns i färskt minne. Kubricks nästa film var
science fiction-dramat 2001: A Space Odyssey, där datorernas artificiella intelligens tagit makten
över människorna. I Arthur C. Clarkes roman med samma namn, som i omarbetad form även
utgjorde manus för filmen, hänvisas tydligt till Turings spekulationer om artificiell intelligens
vid millenieskiftet.19 Årtalet 2001 var uppenbarligen en blinkning till Turing.

Jag ser således gränsen mellan akademin och populärkulturen som flytande. År 1970 pub-
licerade tidningen Life en intervju med datavetaren Marvin Minsky, som förutsåg artificiell
intelligens motsvarande en medelmåttig människas inom tre till åtta år. Några månader senare
skulle maskinen passera geniets nivå, och därefter skulle utvecklingen accelerera. ”Om vi har
tur”, sade Minsky i intervjun, ”kanske maskinerna behåller oss som husdjur.” I artikeln kallades
Minskys datorprogram för ”Shaky” och ”han”, och ryssarna uppgavs ligga endast tre år efter i
sin AI-forskning.20 Det handlade om det kalla krigets kamp mellan USA och Sovjet, och USA:s
försprång var lika knappt som det en gång varit för atombomben.

Det Good kallade ”intelligensexplosion” kallas idag ibland ”teknologisk singularitet”. Science
fiction-författaren och datavetaren Vernor Vinge såg 1993 singulariteten hota ett par decennier

17. A. M. Turing, ”Computing Machinery and Intelligence”, Mind 59 (1950), s. 433–460.
18. I. J. Good, ”Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine”, i Advances in Computers, vol. 6, red.

Franz L. Alt och Morris Rubinoff (New York: Academic Press, 1965), s. 31–88; om samarbetet, se Andrew
Hodges, Alan Turing: The Enigma (Princeton: Princeton University Press, 2012 [1983]), s. 198, 204, 227–228,
386–388.

19. 2001: A Space Odyssey (film), Stanley Kubrick (regi), 1968; Arthur C. Clarke, År 2001: En rymdodyssé
(Höganäs: Bra Böcker, 1970 [1968]), s. 107–108.

20. Brad Darrach, ”Meet Shaky, the First Electronic Person”, Life 69, nr. 21 (1970), s. 58–68. Minsky var inte nöjd
med artikeln; se Marvin Minsky och Seymour Papert, ”Letter to the Editor”, Life 69, nr. 24 (1970), s. 26.
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bort, med mänsklighetens utplåning som en reell risk. Ingenjören Ray Kurzweil, å andra sidan,
pekar på samma händelse som mänsklighetens frälsning, och förlägger den till år 2045.21 Den
nattsvarta dystopin och den glimrande utopin delar här samma teknikdeterminism.

Singularitetsidéerna är högaktuella idag. Oxfordfilosofen Nick Bostroms bok Superintelli-

gence, utgiven 2014 och översatt till svenska 2017, har exempelvis fått stort genomslag i debatten.
Transhumanisten Bostrom tycks visserligen ta avstånd från singularitetstänkare som Kurzweil,
men bygger tydligt på Good, i såväl litteraturreferenser som det flitiga bruket av termen ”intelli-
gensexplosion”.22 Bostrom illustrerar därmed kontinuiteten i singularitetstänkandet, från 1950-
och 1960-talens kalla krig till nutiden.

En del av singularitetsidéns slagkraft finns naturligtvis i efterkrigstidens kraftiga industriella
utveckling. År 1965 formulerade ingenjören och Intel-grundaren Gordon Moore en vision om
halvledarelektronikens tillväxt; framöver skulle man fördubbla antalet komponenter per ytenhet
för varje år. Denna vision har, med små justeringar, fungerat som ledstjärna för halvledarindustrin
under ett halvt århundrade, och har först under det senaste decenniet börjat vackla. Moores vision,
som ibland slentrianmässigt uppfattas som något av en naturlag och rentav kallas ”Moores lag”,
utgör kärnan i vår bild av datorindustrins ständiga prestandaökningar.23 I detta perspektiv avspelar
singularitetstänkandet en bredare idé om accelererande utveckling – en idé jag ska återkomma
till i nästa kapitel.

Datordebatt och persondatorrevolution

Rekordåren innebar snabb datorisering av myndigheter och företag i Sverige, med i vissa fall
stora förändringar på arbetsmarknaden: vissa arbetsuppgifter försvann, och de andra som uppstod
i deras ställe krävde ibland helt annan kompetens. För de som ändå fick behålla sin anställning
kunde arbetets innehåll förändras, inte sällan mot enformiga, enkla, repetitiva uppgifter.24

Framåt slutet av 1960-talet kom dessa förändringar, liksom de integritetsproblem dataregistren
sågs medföra, att debatteras allt mer. Såväl historikern Lars Ilshammar som datavetaren Sten
Henriksson pekar på hur särskilt 1970 års folkräkning satte fart på debatten om datoriseringens
negativa konsekvenser.25 Folkräkningen var i sig inget nytt; sådana hade man anordnat i Sverige
sedan 1700-talet. Den här gången användes emellertid en dator för att behandla statistiken – den
”tänkande” maskinen skulle nu få full insyn i svenskarnas privata uppgifter.

År 1973 fick Sverige en unik datalag. Ett par år senare tog folkpartisten Kerstin Anér i
en debattbok upp datoriseringens förväntade negativa effekter; här diskuterades bland annat
integritets-, sysselsättnings- och utbildningsfrågor, och i avsnittet ”Född av atombomben” beskrev

21. Vernor Vinge, ”Technological Singularity”, Whole Earth Review, nr. 81 (1993), s. 88–95; Ray Kurzweil, The
Singularity is Near: When Humans Transcend Biology (New York: Viking, 2005).

22. Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (New York: Oxford University Press, 2014).
23. Gordon E. Moore, ”Cramming More Components onto Integrated Circuits”, Electronics 38, nr. 8 (1965);

Asa Briggs och Peter Burke, A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet (Cambridge: Polity
Press, 2010), s. 240–241.

24. Se exempelvis Östberg och Andersson, Sveriges historia 1965–2012, s. 97–101.
25. Lars Ilshammar, ”When Computers Became Dangerous: The Swedish Computer Discourse of the 1960s”,

Human IT 9, nr. 1 (2007), s. 6–37; Henriksson, ”When Computers Became of Interest in Politics”, s. 420.
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hon datatekniken som sprungen ur Manhattan-projektet. Medieteoretikern Marshall McLuhan
hade några år tidigare resonerat om hur telekommunikationen skulle skapa en ”global by”, och
Anér menade i hans efterföljd att datateknikens integritetsproblem skulle ge oss ”den globala
skvallerbyn”.26 Några år in på 1970-talet var datorn ett samhällsproblem inför framtiden.

1970-talets debatt rörde alltså, förutom integritetsfrågorna, även liksom tidigare sysselsättning
och arbetsinnehåll. Med oljekrisens ekonomiska nedgång blev arbetslösheten ett reellt problem.
Historikern Jonny Hjelm visar exempelvis på den oro som fanns i dagligvaruhandeln, där man
befarade allt tristare och sämre betalda arbetsuppgifter i datoriseringens spår. Och när Birgitta
Frejhagen, LO:s dataexpert, i efterhand reflekterade över sitt engagemang pekade hon särskilt på
Harry Bravermans synsätt: utvecklingen förväntades fortsätta gå utför, mot allt mer lågavlönade,
meningslösa arbeten, och möjligen leda till revolution.27

Datoriseringen diskuterades flitigt, inte minst i Sveriges Television. År 1980 beslutade
Sveriges riksdag om att inrätta en särskild datadelegation, med ansvar att föreslå politiska
åtgärder för att skydda integriteten och arbetstillfällena. Till ordförande för delegationen utsågs
centerpartisten Olof Johansson, som händelsevis även var central i debatten kring 1980 års
kärnkraftsomröstning. I delegationens rapport framhölls också kärnkraftsfrågan som ett mönster
för reglering av teknikutvecklingen från politiskt håll.28 Datafrågan var en brännhet politisk fråga
på högsta nivå.

Vid samma tid, men i Kalifornien på andra sidan jorden, närmade man sig samma frågor från ett
annat håll. Sociologen Sherry Turkle pekade senare på år 1975 som en vattendelare. Utifrån en
marxistisk distinktion mellan maskiner, som styr människan, och verktyg, som människan istället
rår över, såg hon 1970-talets kaliforniska entusiaster ta makten över datorn som just ett verktyg.29

Persondatorn, den dator vi känner idag, tog i viktiga delar sin början i en gräsrotsrörelse, som i
viktiga delar hade vänsterkaraktär.

Teknikforskaren Douglas Engelbart hade i slutet av 60-talet skissat på en dator som skulle
betjäna en enda användare – en persondator, även om man ännu knappast kunde ha den i knät.
Engelbarts arbete vidareutvecklades på Xerox forskningslabb i Palo Alto, och journalisten Stewart
Brand skrev i Rolling Stone om hur datorn nu kom till folket, något som var ”kanske den bästa

26. SFS 1973:289, Datalag; Kerstin Anér, Datamakt (Stockholm: Gummessons, 1975); atombomben, s. 16–20;
datalagen, s. 152–169; folkräkningen, s. 157–158; den globala skvallerbyn, s. 35–54. Marshall McLuhan,
Gutenberg-galaxen (Stockholm: PAN/Norstedts, 1969 [1962]), s. 44–46, om den globala byn, se exempelvis
s. 44–46.

27. Jonny Hjelm, ”Hotet från ’datan’: Handelsanställdas förbund och streckkodens införande”, i Så skapades
den moderna butiken: Teknik, ansvar och arbete under 100 år, red. Torun Nilsson (Bromma: Centrum för
näringslivshistoria, 2010), s. 119–138; Birgitta Frejhagen, intervju av Per Lundin, avdelningen för teknik-
och vetenskapshistoria, KTH (Stockholm, 2007; https://www.tekniskamuseet.se/samlingar/forskning/fran-
matematikmaskin-till-it/intervjuer-med-it-pionjarer/, hämtad 8/9 2018), s. 13–14.

28. Datadelegationen, Samordnad datapolitik: rapport från Datadelegationen (Stockholm: LiberFörlag/Allmänna
förl. 1982); om delegationens inrättande 1980, s. 3; kärnkraftsjämförelsen, s. 220–223. Om datorfrågorna i
Sveriges Television kring 1980, se Persson, När datamaskinerna tar över.

29. Sherry Turkle, The Second Self: Computers and the Human Spirit (Cambridge, MA: MIT Press, 2005 [1984]),
s. 156–159.
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nyheten sedan de psykedeliska drogerna”. Några år in på 70-talet började elektronikentusiaster i
People’s Computer Club bygga sina egna mikrodatorer, och bytte flitigt ritningar och program
med varandra. År 1975, Turkles vattendelare, kunde man beställa en egen mikrodator i byggsats.
Gränserna var flytande mellan akademi, kalifornisk motkultur, amatörentusiaster och lokal
industri i Santa Clara-dalen, snart känd som Silicon Valley.30

I den svenska politiska debatten, däremot, skymtade persondatorn endast undantagsvis.
Folkpartisten Anér avfärdade visionen om att alla skulle kunna behärska sin egen dator som
en marxistisk utopi. Inte heller på vänsterkanten sågs persondatorn som önskvärd: Henriksson
ser i efterhand den svenska vänsterrörelsen, där han själv var aktiv, som alltför bunden vid
Marx’ historiesyn, och han lyfter fram just aforismen om ångmaskinen och industrikapitalisten
som illustration. Henriksson menar att denna historiesyn hindrade vänstern från att se datorns
möjligheter för individen.31 Den svenska datordebatten följde i vissa stycken höger-vänster-
skalan, men kopplingen var långtifrån entydig.

30. Thierry Bardini, Bootstrapping: Douglas Engelbart, Coevolution, and the Origins of Personal Computing
(Stanford: Stanford University Press, 2000), s. 1–32; Stewart Brand, ”Spacewar: Fanatic Life and Symbolic
Death Among the Computer Bums”, Rolling Stone, nr. 123 (1972), s. 50–58. Om persondatorn och 1960- och
1970-talens kaliforniska motkultur, se John Markoff, What the Dormouse Said: How the Sixties Counterculture
Shaped the Personal Computer Industry (London: Penguin, 2006); Paul Freiberger och Michael Swaine, Fire
in the Valley: The Making of the Personal Computer (Berkeley, CA: Osborne/McGraw-Hill, 1984); Michael A.
Hiltzik, Dealers of Lightning. Xerox PARC and the Dawn of the Computer Age (New York: Harper, 1999);
Briggs och Burke, A Social History of the Media, s. 238–244.

31. Anér, Datamakt, s. 96; Henriksson, ”When Computers Became of Interest in Politics”, s. 413–423.
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3 Teoretiska perspektiv på teknik och framtid

Av föregående kapitel framgår att vi lätt faller in i en oreflekterad föreställning om att tekniken
på något sätt utgör en egen kraft, som driver historien framåt. I Marx’ aforism nämns aldrig
hur handkvarnen hamnade där, utan den ringas istället in som den centrala orsaken till feodal-
samhällets uppkomst. Lynn White beskriver, sisådär hundra år senare, samma feodalsamhälle
som istället sprunget ur stigbygeln, treskiftet och hästskon i järn. Historikerna Leo Marx och
Merrit Roe Smith pekar på hur central teknikdeterminismen är i vår moderna idévärld, och ringar
in hur detta synsätt avspeglas i vårt språkbruk, där vi gärna låter tekniken utgöra subjekt.32

En sådan teknikdeterminism avspeglas i vårt språkbruk även på andra sätt. Orden ”uppfinnare”
och ”upptäcka” tycks syfta på att finna något utlagt på förhand. Teknisk ”utveckling” och ”fram-
steg” kan förknippas inte sällan med genier som drabbas av snilleblixtar och gör vetenskapliga
eller tekniska upptäckter – som exempelvis på Nobelprisets officiella webbsajt, där man kan
läsa om Bardeens, Brattains och Shockleys ”upptäckt av transistoreffekten”.33 Uppfinningarna
finns på något vis förborgade och väntar på oss, och i takt med att snillena upptäcker dem drivs
världens utveckling framåt. Vi bortser lätt från det sammanhang uppfinningarna görs i, liksom
hur vi gärna förväxlar ”upptäckt” med ”konstruktion”.

Jag tror själv allt mindre på ett sådant enkelt samband för varje dag som går, vilket inte på
något vis förhindrar att uppfinnarna är viktiga aktörer. Egna intryck från utvecklingsarbete och tek-
nikforskning har övertygat mig om att tekniken i hög grad även påverkas av våra föreställningar,
såväl användarnas förväntningar som mer allmänna, kulturellt betingade föreställningar om
tekniken. Ericssons mobiltelefonverksamhet (innan samriskbolaget med Sony), exempelvis,
mötte svår konkurrens när användarna föredrog utbytbara skal i kul färger framför bättre talkvali-
tet. Och ett av Ericssons sista flaggskepp, T28, tycks liksom konkurrenten Motorola StarTAC
inspirerad av tv-serien Star Trek.34 Millenieskiftets spjutspetsteknologi byggde inte bara på den
senaste halvledartekniken, utan även på 1960-talets science fiction.

Våra förväntningar spelar roll – de påverkar framtiden. Jag menar därför att om vi vill
förstå hur teknik uppstår, och hur vi tar den till oss, så måste vi även studera hur användarnas
förväntningar spelar in. Jag intresserar mig därmed för den process som kallas teknikens sociala
konstruktion.

32. Lynn White, Medieval Technology and Social Change (Oxford: Clarendon Press, 1962); Merritt Roe Smith
och Leo Marx, ”Introduction”, i Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism,
red. Merritt Roe Smith och Leo Marx (Cambridge, MA: MIT Press, 1994), s. ix.

33. Nobelprize.org, ”The Nobel Prize in Physics 1956”
(https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1956/summary/, hämtad 8/9 2018).

34. Om Star Trek och Motorola StarTAC, se Nathan Shedroff och Christopher Noessel, Make It So: Interaction
Design Lessons from Science Fiction (New York: Rosenfeld Media, 2012), s. 6–7.
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Teknikens sociala konstruktion
Trevor Pinch och Wiebe Bijker formaliserar ett sådant synsätt i en modell kallad SCOT (social

construction of technology), demonstrerad i en studie av hur cykeln tog form kring sekelskiftet
1900. De utgår från hur olika intressenters förståelse för tekniken influerat utvecklingen, och jag
ansluter till denna utgångspunkt. Pinch och Bijker pekar på hur tekniska artefakter (som cykeln,
eller persondatorn) inträder i en fas av ”interpretative flexibility”, en öppenhet för tolkning, då
vi ännu inte är säkra på hur tekniken ifråga kan användas. Det är under en sådan fas som olika
intressenters förståelse för tekniken spelar särskilt stor roll. I en senare studie av personbilen visar
Pinch tillsammans med Ronald Kline hur en del av personbilens intressenter såg den som ett bra
sätt att driva en tvättmaskin, medan andra såg den som en samhällsfara.35 Bilens tillverkare hade
ingalunda ensamrätt på tolkningen av tekniken.

Man kan med fördel dra paralleller mellan Pinchs/Bijkers cyklar, å ena sidan, och personda-
torerna kring 1980 å den andra. En datoranvändare av idag skulle uppfatta en persondator från
1975 som tämligen obegriplig, på samma sätt som en cykel från 1870-talet för oss framstår som
svårbemästrad. Samma datoranvändare skulle känna igen betydligt mer i en persondator från
1985, då med datormus och färggrafik; på samma sätt skulle vi idag känna igen ”säkerhetscykel”
från 1890, med kedja, luftfyllda däck och två jämnstora hjul. Jag menar att persondatorn kring
1980 kan ses ha befunnit sig i en fas av just sådan ”interpretative flexibility” som Pinch och
Bijker åsyftar.

I ett sådant sammanhang spelar datoranvändarna, i bred mening, en särskild roll. Användarna
använder tekniken på sätt som dess konstruktörer inte alltid avsett; vad persondatorn användes
till avgjordes inte bara på teknikföretagens utvecklingsavdelningar, utan även i användarnas
hem, ekonomiadministratörernas kontor och entusiasternas föreningslokaler. I Klines och Pinchs
studie av det tidiga 1900-talets personbilar framgår användarnas – bilägarnas – viktiga roll. Och
i ett senare arbete betonar Pinch, tillsammans med Nelly Oudshorn, vikten av att undersöka
användarnas roll, och de menar att just informationstekniken är särskilt beroende av användarna.36

Jag delar denna utgångspunkt.
Christina Lindsay ansluter även hon till detta synsätt och skriver i samma volym om den

tidiga amerikanska persondatorn TRS-80 och de användarföreningar som omgav den. Hon pekar
på hur teknikjournalisterna, som rapporterade om och recenserade tekniska nyheter, fick en viktig
förmedlande roll.37 Konstruktörer och användare påverkade varandras idéer, och entusiastpressen

35. Trevor J. Pinch och Wiebe E. Bijker, ”The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology
of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other”, i The Social Construction of
Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, red. Wiebe E. Bijker,
Thomas P. Hughes och Trevor J. Pinch (Cambridge MA: MIT Press, 1987), s. 17–50; Ronald Kline och Trevor
Pinch, ”Users as Agents of Technological Change: The Social Construction of the Automobile in the Rural
United States”, Technology and Culture 37, nr. 4 (1996), s. 763–795.

36. Nelly Oudshorn och Trevor Pinch, ”Introduction: How Users and Non-Users Matter”, i How Users Matter: the
Co-Construction of Users and Technology, red. Nelly Oudshorn och Trevor Pinch (Cambridge MA: MIT Press,
2003), s. 1–25; om informationsteknikens beroende av användarna, s. 2.

37. Om TRS-80, se Christina Lindsay, ”From the Shadows: Users as Designers, Producers, Marketers, Distributors
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satte dessa intressentgrupper i förbindelse med varandra.
Idéhistorikern Thomas Kaiserfeld har, även han utifrån en SCOT-utgångspunkt, undersökt

det svenska Compis-projektet, vari en persondator utvecklades för användning i grund- och
gymnasieskolan.38 Kaiserfeld fokuserar emellertid där på en senare tidsperiod än vad jag gör här;
Compis-datorernas korta episod utspelades i mitten av 1980-talet. För min undersökning tar jag
ändå med mig Kaiserfelds intresse för politikens och ideologins betydelse.

SCOT-modellen är inte på något vis heltäckande. Filosofen Ian Hacking kritiserar Pinchs
och Bijkers ”konstruktivism” som ett alltför urvattnat begrepp, medan sociologen Judy Wajcman
menar att vi med SCOT lätt underskattar maktförhållanden av genuskaraktär. I det senare fallet
tycks mig Kline och Pinch snarare se perspektiven som komplementära och därmed möjliga att
kombinera. Jag ansluter mig till detta synsätt; i en tidigare undersökning av tidningen Mikrodatorn

har jag kombinerat Wajcmans modell för maskulinitet med ett konstruktivistiskt synsätt, då i
syfte att förstå något om datorentusiasternas skeva könsfördelning. Susan Douglas har likaså
vävt in genus i sin konstruktivistiska undersökning av det tidiga 1900-talets radioentusiaster.39

Jag betraktar SCOT-modellen som en fruktbar utgångspunkt, snarare än en fullständig teoriap-
parat i sig. Inför nästa steg hämtar jag en ledtråd från namnen på några av periodens persondatorer.
Lindsay skrev om den amerikanska Tandy TRS-80; från Storbritannien kom lågprisdatorn Sin-
clair ZX80; i Sverige sålde Luxor en dator som hette ABC-80. Dessa mikrodatorer var samtliga
baserade på mikroprocessorn Z80, och av namngivningen att döma riktades de till den som
blickade mot det annalkande, spännande 80-talet – framtiden.

Framtiden, historiemedvetande och förväntningshorisont
Bastian de Laat pekar på hur framtidsförväntningar används för att planera teknisk utvecklings-
verksamhet; det finns en uppsjö av metoder för att förutsäga teknik- och marknadsutvecklingen,
och en av de äldsta och mest välkända av dessa metoder kallas talande nog ”Delphimetoden”.40

För en utomstående är det inte alltid lätt att avgöra var den rationella marknadsundersökningen
slutar och astrologins spådomar tar vid, men framtidsvisioner tillmäts uppenbarligen stort värde.

Vetenskapssociologerna Nik Brown, Brian Rappert och Andrew Webster sätter fingret på
samspelet mellan teknikutveckling och konkurrerande framtidsvisioner. De resonerar kring
”framtiden” som diskurs, och intresserar sig därmed mindre för vad som faktiskt händer i fram-

and Technical Support”, i How Users Matter: the Co-Construction of Users and Technology, red. Nelly
Oudshorn och Trevor Pinch (Cambridge, MA: MIT Press, 2003), s. 29–50. Se även kapitel 2.

38. Thomas Kaiserfeld, ”Computerizing the Swedish Welfare State: the Middle Way of Technological Success and
Failure”, Technology and Culture 37, nr. 2 (1996), s. 249–279.

39. Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm: Thales, 2000), s. 92–95; Judy Wajcman, Feminism
Confronts Technology (Cambridge: Polity Press, 1991); Kline och Pinch, ”Users as Agents”, s. 767–768;
Patrik Persson, Möss, män och mikrodatorer: manligt och kvinnligt i tidningen Mikrodatorn 1978–1985,
kandidatuppsats i historia (Lunds universitet, 2012); Susan Douglas, Inventing American Broadcasting 1899–
1922 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987).

40. Bastian de Laat, ”Scripts for the Future: Using Innovation Studies to Develop Foresight Tools”, i Contested
Futures: A Sociology of Prospective Techno-Science, red. Nik Brown, Brian Rappert och Andrew Webster
(Aldershot: Ashgate, 2000), s. 175–208.
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tiden, och desto mer för hur teknikutveckling kan analyseras som diskursiv kamp. Harro van
Lente resonerar i samma volym om hur framtidsförväntningar, när de väl slagit rot, successivt
kan anta formen av konkreta produktkrav. Som exempel lyfter han fram Moores lag.41

Framtidsstudier, inte minst sådana som bygger på Delphistudier, har ibland även byggt på
historikers bidrag, även om framtiden per definition mer ofta anses falla utanför historikerns
arbetsfält.42 Vi måste emellertid akta oss för att kasta ut barnet med badvattnet: framtidsvisionerna

är inte sällan idéhistoriskt högintressanta. Synen på framtiden avspeglas i hur vi ser på teknikens
möjligheter och faror. När vi orienterar oss inför framtiden ligger det med andra ord nära till
hands att jämföra med exempel ur det förflutna.

Denna process, där vi använder det förflutna för att orientera oss inför framtiden, har kal-
lats historiemedvetande.43 Historikern och historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson utgår från
historiemedvetande och historiekultur i sitt arbete om sovjetiskt och postsovjetiskt ryskt histo-
riebruk; hans intresse gäller där främst historiebruket, som han systematiskt delar in i olika
typer. Framtidsvisionerna, däremot, är tämligen statiska; den sovjetiska historiesynen utgick
ifrån en till synes orubblig förvissning om det stundande kommunistiska idealsamhället.44 Karls-
son får därmed liten anledning att granska framtidsvisionerna närmare, och fokuserar istället
på sovjetiska och postsovjetiska politikers och debattörers förhållande till revolutionen och
stalinismen.

Det är ändå klart att våra förväntningar på framtiden är nära förbundna med vår syn på det
förflutna; neurofysiologen David Ingvar menar rentav att detta är något fundamentalt för den
mänskliga hjärnan. Historikern Ulf Zander undersöker historiebruk i svensk debatt under 1900-
talet, och fäster särskild vikt vid hur vissa symboler – nyckelsymboler – har en framträdande
funktion i historiebruket. I mellankrigstidens diskussioner om det svenska folkhemsbygget, exem-
pelvis, ser han återkommande hänvisningar till stormaktstiden och dess kungar, med anspelning
på ett kommande industri-Sverige som en ny stormaktstid; framtidsvisionerna sammanfaller i
hög grad med 1900-talets framstegstanke. Historiedidaktikern Jörn Rüsen, som såväl Karlsson
som Zander bygger på, menar att vissa symboler aktiverar historiemedvetandet, och därmed
sporrar till orientering inför framtiden.45 Jag ska återkomma till nyckelsymbolernas funktion.

41. Nik Brown, Brian Rappert och Andrew Webster, ”Introducing Contested Futures: From Looking into the Future
to Looking at the Future”, i Contested Futures: A Sociology of Prospective Techno-Science, red. Nik Brown,
Brian Rappert och Andrew Webster (Aldershot: Ashgate, 2000), s. 3–20; Harro van Lente, ”Forceful Futures:
From Promise to Requirement”, i Contested Futures: A Sociology of Prospective Techno-Science, red. Nik
Brown, Brian Rappert och Andrew Webster (Aldershot: Ashgate, 2000), s. 43–63.

42. Birgitta Odén, ”Historia och framtid: föredrag vid Lunds universitetshistoriska sällskaps årsmöte”, i Den
mångfaldiga historien: tio historiker om forskningen inför framtiden, red. Roger Qvarsell och Bengt Sandin
(Lund: Historiska media, 2000), s. 215–233. Odén deltog själv i sådant statligt utredningsarbete under 1970-
talet; se exempelvis Justitiedepartementet (Arbetsgruppen för framtidsforskning), Att välja framtid: ett underlag
för diskussion och överväganden om framtidsstudier i Sverige (Stockholm: Allmänna förl. 1972).

43. Se exempelvis Jörn Rüsen, Berättande och förnuft: historieteoretiska texter (Göteborg: Daidalos, 2004),
s. 137–140.

44. Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985–1995 (Stockholm:
Natur och kultur, 1999).

45. David H Ingvar, ”Neurofysiologi för historiker”, i Liberala perspektiv: vision och verklighet i historia och
politik (Höganäs: Viken, 1990), s. 21–25; Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter
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Den historiedidaktik- och historiebruksforskning som beskrivits här riktas av naturliga skäl
mot historieberättelser, såväl i det förflutna som i samtiden. I det sammanhanget blir framtids-
visionerna en del av kontexten, snarare än studieobjekt i sig. Historikern Reinhart Koselleck,
däremot, resonerar istället om framtidsbegreppet som sådant, och om hur det vuxit fram och
förändrats från upplysningen. Sedan dess, menar han, ser vi alltmer framtiden som kvalitativt
annorlunda än nutiden. Denna annorlunda framtid kopplar han till idén om en accelererande
utveckling, en idé han ser som central i vårt moderna historiemedvetande. Den exponentiella
utveckling som Moore och andra tänkte sig passar händelsevis utmärkt in i ett sådant synsätt,
men Koselleck förlägger idéns ursprung långt tidigare.46

Koselleck placerar våra framtidsförväntningar i ett spänningsfält mellan erfarenhetsrum och
förväntningshorisont; han är, som den begreppshistoriker han är, noga med att välja termer som
saknar tidigare innebörd. Å ena sidan utgör erfarenhetsrummet den kontext utifrån vilken vi
formar våra idéer om framtiden, idéer som pekar fram mot förväntningshorisonten. Å andra
sidan innebär den acceleration, som Koselleck förknippar vårt moderna historiemedvetande
med, att framtiden tänks alltmer radikalt annorlunda än nutiden.47 Erfarenhetsrummet och
förväntningshorisonten skiljer sig alltmer åt.

Jag vill därtill helt kort ta fasta på ytterligare en aspekt av historiemedvetandet, nämligen
identitet. Vårt historiemedvetande hänger samman med vilka vi är. Att det sovjetiska historiebru-
ket hade en kollektivistisk dimension förvånar nog ingen, och i den debatt Zander skriver om är
det svenska folket och den svenska nationen centrala. Rüsen pekar på hur historiemedvetandet
spelar in i våra identiteter, och får oss att placera in identiteterna i tiden – från historien, genom
nuet och vidare in i framtiden.48 Historien handlar om oss.

Sammantaget utgör framtidsvisionerna en viktig förbindelselänk mellan teknikens sociala kon-
struktion, med Klines/Pinchs relevanta sociala grupper, och vårt historiemedvetande. Men vilken
karaktär har framtidsvisionerna? Rör det sig om utopier, som i det sovjetiska historiebruket? Rör
det sig om den lite diffusare – men likväl ibland utopiska – framstegstanke som såväl Rüsen som
Koselleck förknippar det moderna samhället med?49 Eller rör det sig om något annat?

om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001); Rüsen, Berättande
och förnuft, s. 157: ”[...] bilder och symboler som sätter igång historiemedvetandets minnesakt [...], men som
inte själva är berättelser. De är inga historier, men genererar sådana.” Se även Kim Salomon, ”Symboler och
ritualer i politisk samtidshistoria”, i Den mångfaldiga historien: tio historiker om forskningen inför framtiden,
red. Roger Qvarsell och Bengt Sandin (Lund: Historiska media, 2000).

46. Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik (Göteborg: Daidalos, 2004),
s. 42–52, 165–195. Om exponentiell tillväxt, se även exempelvis Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial
Society: a Venture in Social Forecasting (London: Heinemann, 1974).

47. Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 165–195.
48. Rüsen, Berättande och förnuft, s. 159–160.
49. Ibid., s. 158–159; Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, s. 109–163.
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Utopi som perspektiv
Vi förknippar ofta utopier (och dystopier) med science fiction. Litteraturvetaren Tom Moylan
utgår just från science fiction och ser utopin som en skönlitterär genre. Termen ”utopi” har ju ett
litterärt ursprung; den kommer naturligtvis från Thomas Mores Utopia, och är en lek med de
båda orden eutopia (en bra plats) och outopia (ingenstans).50 Utopin är det perfekta landet som
inte finns, men ändå kittlar fantasin.

För Moylan är det emellertid inte genrens litterära egenvärde som står i centrum. Istället ser
han utopin som orientering inför politisk handling, och han förknippar den i hög grad med den
vänsterkritik som blommade upp under 1960-talet. Moylan intresserar sig för det han kallar den
kritiska utopin; ordet ”kritisk” syftar här på såväl upplysningens kritiska tänkande i allmänhet
som Frankfurtskolans kritiska teori i synnerhet.51 Utopin är för Moylan en sporre till politisk
förändring i vänsterriktning.

Häri finns också en koppling till Karlssons och Rüsens resonemang om historiemedvetande.
Moylan betonar, förutom utopin som orientering för politisk handling, relationen mellan science
fiction och synen på det förflutna.52 Våra förväntningar och förhoppningar inför framtiden är
oundvikligen förbundna med varandra.

Moylan skriver vidare om det han kallar den kritiska dystopin, en variant av den likaledes
kritiska utopin. Han ställer dessa dystra framtidsvisioner i kontrast till det han kallar anti-utopier;
dessa båda genrer handlar om dystra framtidsbilder, men medan dystopin syftar till politisk
handling, ser han istället anti-utopin avråda från sådan. Som den centrale företrädaren för sådan
anti-utopism lyfter Moylan fram filosofen Karl Popper, vars svidande kritik mot politisk utopism
bildat skola.53 Jag läser själv Poppers kritik som riktad mot radikala samhällsomvälvningar (läs
revolution) snarare än utopiska visioner som sådana; jag undrar om inte Moylans antipati mot
Popper även har en del med den senares bredare marxismkritik att göra.

Det är bland annat därför jag undrar om Moylans skillnad mellan dystopi och anti-utopi
verkligen är så klar. Idéhistorikern Gregory Claeys argumenterar exempelvis väl för att Aldous
Huxleys roman Du sköna nya värld kan läsas som både anti-utopisk (närmare bestämt anti-
bolsjevikisk) och dystopisk.54 Det tycks mig således svårt att som Moylan dra denna gräns,
mellan att råda till en viss politisk handling och att avråda från en annan. Istället ser jag, liksom
Claeys, begreppen som i hög grad överlappande.

Det finns även ett annat problem, menar jag, med den närliggande distinktionen mellan
utopi och dystopi. Historikern Martin Wiklund noterar att en utopi ofta får bäst genomslag om

50. Tom Moylan, Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination (New York: Peter Lang,
2014 [1986]); om eutopia och outopia, se exempelvis Ruth Levitas, The Concept of Utopia (Oxford: Peter
Lang, 2011), s. 2–3.

51. Tom Moylan, Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia (Boulder: Westview, 2000),
s. 33–39, 83.

52. Ibid., s. 27.
53. Om Popper som ”konservativ” ”anti-utopist”, se exempelvis ibid., s. 122, 135, 162. Jämför Karl Popper, Det

öppna samhället och dess fiender (Umeå: h:ström, 2017 [1945]).
54. Claeys, Dystopia, s. 33–49, 357–389.
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alternativet uppfattas som hemskt:

Radikala berättelser förlägger därför ofta slutet till framtiden och förstärker obalansen
maximalt. Det är också därför radikal utopism ofta beledsagas av apokalyptiska visioner om
hur nutiden präglas av förfall och närmar sig en katastrof.55

En utopi kommer sällan ensam. Precis som Brown, Rappert och Webster noterat, så konkur-
rerar våra framtidsvisioner ofta med varandra. Än mer komplicerat blir det när man, som Claeys,
noterar hur intimt förknippade utopierna och dystopierna är med våra identiteter: min utopi kan
vara din dystopi.56 För att en begreppen utopi, dystopi och anti-utopi ska bli meningsfulla behövs
ett bredare perspektiv, där vi kan tolka sammanhanget.

Sociologen Ruth Levitas anlägger just ett sådant bredare perspektiv på utopi som begrepp,
och pekar även hon på Du sköna nya värld som exempel på ett svårklassificerat verk. Hon ser
utopier traditionellt kategoriseras och definieras utifrån innehåll, form eller funktion, och men
menar att ingen av dessa utgångspunkter räcker för att täcka in allt som faktiskt förknippas med
utopibegreppet. Sålunda väljer hon alltså att bredda detta begrepp, och inkluderar även såväl
nyliberala som neokonservativa utopier. De senare, menar Levitas, förlägger idealsamhället till
det förflutna, och illustrerar därmed att alla utopier inte nödvändigtvis är framtidsvisioner, även
om det råkar vara sådana jag intresserar mig för här.57

Levitas menar att det som förenar dessa utopier – i vid mening – är att de förmedlar en
önskan (desire) om ett bättre samhälle. Hon skiljer härvidlag mellan hope och desire; utopin
beskriver inte nödvändigtvis något vi rimligen kan hoppas på, men något vi ändå kan önska oss.
Utopier är för Levitas per definition ouppnåeliga; de är inte avsedda att omsättas i verklighet,
och liksom Moylan menar hon att det är detta som anti-utopisterna (med Popper i spetsen) fått
om bakfoten.58

Det är alltså denna önskan som för Levitas definierar en utopi. Hon är tydligt medveten om
att en så bred definition av nödvändighet inkluderar en hel del som vi inte annars förknippar med
utopier. Här ser jag emellertid fördelar med en sådan ansats. Den låter oss undvika att trassla in oss
i svåra distinktioner mellan utopi, dystopi och anti-utopi, och istället resonera om konkurrerande
utopier – vara månde de, säg, socialistiska arbetarutopier, liberala framstegsutopier, nyliberalt
kapitalistiska utopier eller millenariska religiösa utopier.

55. Martin Wiklund, Historia som domstol: historisk värdering och retorisk argumentation kring ”68” (Nora: Nya
Doxa, 2012), s. 217.

56. Brown, Rappert och Webster, ”Introducing Contested Futures”.
57. Levitas, The Concept of Utopia; om Du sköna nya värld som utopi, se även Claeys, Dystopia, s. 388.
58. Levitas, The Concept of Utopia, s. 23, 29–30, 218–222.
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4 Metodologiska överväganden

De frågor som inledningsvis ställts handlar om Lars Kristianssons idéer. På egen hand är sådana
frågor avgjort meningslösa – vad Kristiansson egentligen tänkte visste förstås bara han själv.
Därför måste frågorna naturligtvis förstås utifrån materialet.

Med SCOT som utgångspunkt hamnar tv- och radioprogram, svensk masskultur kring 1980,
i undersökningens centrum. Filmvetaren och historikern Tommy Gustafsson menar att svensk tv
hade sitt allra största genomslag just under åren kring 1980, då dessa program sändes.59 Väldigt
många lyssnade på radio och såg på tv, och dessa program är därför en viktig del av mitt material.

I detta material återfinns därtill två debattböcker och ett antal tidningsartiklar, riktade till en
intresserad allmänhet; läromedel från civilingenjörsutbildningen, riktade till ingenjörsstudenter;
samt en artikel från en vetenskaplig journal, riktad till andra forskare. Ett sådant urval kan
möjligen förefalla spretigt, men jag menar att Kristianssons akademiska författarskap tjänar som
kontext till hans mer populärvetenskapliga och samhällspolitiska argumentation.

Material
För undersökningen i kapitel 5–6 har jag valt att göra en schematisk periodisering av Kristians-
sons egna produktion och medverkan i radio och tv. Jag ska här kort presentera materialet utifrån
denna periodisering, och därefter vidare diskutera metodfrågor kring tolkningen av materialet.

Jag försöker skilja den private och den offentlige Lars Kristiansson åt, även om det ibland
kommer att visa sig svårt. Det finns ännu många som minns Lars Kristiansson, som kollegor,
släktingar och andra. Jag har emellertid valt att inte själv intervjua någon av dessa här: istället
byggs undersökningen på material som publicerades eller sändes under uppsatsens period.

Akademisk produktion

Som professor på Chalmers tekniska högskola var Kristiansson verksam som lärare vid civilin-
genjörsutbildningen, och författade även läroböcker. En sådan, Signalteori, skrev han tillsammans
med KTH-kollegan Lars Zetterberg, och den gavs ut i två delar på förlaget Studentlitteratur år
1970.60 Boken trycktes om flera gånger under 1970-talet och har uppenbart använts i undervisning
under ett antal år. Boken intresserar mig främst ett sätt att placera in Kristiansson ämnesmässigt:
ämnet informationsteori är brett och spänner från matematik till datavetenskap, från abstrakt
teori till konkreta tillämpningar, men boken Signalteori kan säga oss något om vilken del av
ämnet Kristiansson verkade inom – åtminstone som läroboksförfattare.

Detta gäller även kompendiet Linjära modeller för analoga och digitala system, utgivet på
Chalmers 1977, denna gång med Kristiansson som ensam författare. Även detta är författat som
läromedel för civilingenjörsutbildningen, och för denna uppsats ändamål intresserar jag mig

59. Tommy Gustafsson, Det var en gång: historia för barn i svensk television under det långa 1970-talet (Malmö:
Universus Academic Press, 2014), s. 31.

60. Lars Kristiansson och Lars H Zetterberg, Signalteori (Lund: Studentlitteratur, 1970).

18



särskilt för kompendiets inledande avsnitt, som diskuterar vetenskapsteoretiska överväganden
för ämnet.61 Vissa av dessa resonemang återkommer i senare delar av mitt material, men då i
helt andra sammanhang.

År 1978 publicerade Kristiansson sig åter tillsammans med Zetterberg, denna gång i en
artikel i tidskriften Biological Cybernetics.62 Tidskriften började publiceras 1961 (då på tyska,
under namnet Kybernetik); alltsedan dess ges den ut av det välrenommerade förlaget Springer.
Här har vi alltså ett mer regelrätt forskningsbidrag från Kristiansson, och även i denna artikel
formuleras idéer som, visar det sig, återkommer i hans mer samhällsorienterade debattbidrag.

I denna mer akademiska del av materialet intresserar jag mig primärt för vetenskapsteoretiska
överväganden, samt i någon mån val av tillämpningar. Vad kan en läsare lära om världen från
Kristianssons akademiska arbete?

Debattartiklar i pressen

I alla händelser ville Kristiansson säga något om världen i sina debattartiklar. Han publicerade
ett antal sådana i dagspressen, framför allt i GT (tidigare Göteborgs-Tidningen), åren kring
1980. Dessa artiklar, som var att betrakta som inlägg i den datordebatt jag skissade i föregående
kapitel, var uppenbarligen skrivna för att väcka intresse och kompletterades ofta med drastiska
illustrationer. Jag har valt ut ett antal av dessa artiklar, som jag menar utgör bakgrund för
Kristianssons följande debattbidrag; andra urval är givetvis möjliga.

Därtill omfattar undersökningen ett antal tidningsartiklar av andra författare, där Kristiansson
istället intervjuas eller citeras. Dessa artiklar kan, även de, säga oss något om Kristianssons
roll i debatten. Liksom hans egna debattartiklar kan dessa artiklar förväntas ha nått en bredare
läsekrets än Kristianssons akademiska publikationer.

Radio-, tv- och filmmaterial

En viktig del av uppsatsens material består i tv-program, samt ett par radioprogram, från åren
1979–1982. Dessa program sändes i Sveriges Television respektive Sveriges Radio och rikta-
de sig således till bredast möjliga allmänhet. Programmen spänner från nyhetsreportage via
samhällsdebatt till underhållning, men den röda tråd som binder dem samman utgörs av Kristi-
anssons varningar för teknikens risker.

Förutom inhopp i ett antal olika samhällsprogram stod Kristiansson själv bakom två serier
av populärvetenskaplig och samhällsdebatterande karaktär: Chips 1980 och Bits 1981–1982.
Det förra programmet ledde han tillsammans med Åke Arenhill; i det senare stod Kristiansson
själv tydligare som programledare, framför allt i seriens första två avsnitt. Båda programserierna
handlade om datatekniken och de samhällsomvälvningar den förväntades medföra. Ett sådant
tema präglade även den brittiska serien Pyssling med jättekrafter (The Mighty Micro); när den
sändes i svensk television i juni 1981 ersattes det sista avsnittets diskussion med en svensk

61. Lars Kristiansson, Linjära modeller för analoga och digitala system (Göteborg: Chalmers, 1977).
62. L. H. Zetterberg, L. Kristiansson och K. Mossberg, ”Performance of a Model for a Local Neuron Population”,

Biological Cybernetics 31 (1978), s. 15–26.
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studiodebatt, där Kristiansson var en av deltagarna.
Vidare gjorde Jösta Hagelbäck en dokumentärfilm om Kristiansson, hans budskap och hans

sista tid i livet år 1983, Illustrerat samtal med professor Lars Kristiansson. Filmen hade premiär
först 1985 och har såvitt jag vet inte visats i tv; den kan således förmodas ha haft ett mindre
genomslag i den allmänna debatten. Filmen recenserades emellertid i Expressen och diskuterades
i en artikel i Vi Mänskor 1985, en tidning utgiven av Svenska Kvinnors Vänsterförbund.63 Även
filmen uppmärksammades således, om än knappast i samma grad som tv-programmen.

Populärvetenskapliga böcker

Tv-serien Bits producerades av Utbildningsradion 1981, och i samband med detta gavs även en
tillhörande bok ut som studiematerial.64 Boken sammanfattar programmets idéer i skriftlig form,
och innehåller även några av Kristianssons debattartiklar, publicerade i GT 1979–1981.

Påföljande år, 1982, medverkade Kristiansson i Källa, en serie häften utgivna av forsk-
ningsrådsnämnden (FRN) och styrelsen för teknisk utveckling (STU). Häftet ifråga ingick i en
delserie (Källa 12–16) om datateknikens framtida utveckling; de föregående 11 häftena behand-
lade den högaktuella energifrågan. Häfte 15 hade titeln Blir datorn mänsklig?, och titelns fråga
debatterades av Kristiansson, Herbert Simon och Margaret Boden.65 Ämnet var här något mer
avgränsat än i Bits, från datateknikens utveckling i allmänhet till den artificiella intelligensens i
synnerhet.

En tredje bok, Datorer, modeller, verklighet, gavs ut 1983, med Kristiansson som författare.
Boken var ett slags antologi av Kristianssons tidigare skrifter och redigerades av Sune Windisch.66

Mitt intresse gäller här främst redaktörens urval och kommentarer.

Tolkning och tendens
Tv-programmen och boken Bits producerades, liksom radio- och tv-programmen, i Sveriges Ra-
dios regi; Blir datorn mänsklig? utgavs istället av de statliga organen FRN och STU i samarbete.
Och Kristianssons läromedel var uttryck för en statligt organiserad utbildning: Chalmers var en
statlig teknisk högskola.

Så vilken tendens kan materialet förmodas uppvisa? Rör det sig om en statligt organiserad
kampanj, där medborgarna skulle utbildas i att ”tänka rätt”? Det är på sin plats med en källkritisk
diskussion av samtidens etermedier.

63. Illustrerat samtal med professor Lars Kristiansson (film), Jösta Hagelbäck (regi), 1985; Bernt Eklund, ”En
enkel bilddikt”, Expressen (9/2 1985), s. 46; Susanne Johansson, ”Supergirl, den profetiske professorn och jag:
demoner och datorer”, Vi mänskor 1 (1985), s. 26–29.

64. Lars Kristiansson, Bits – informationssamhället: om samhällseffekter av en ny teknik (Stockholm: Utbildnings-
radion, 1981).

65. Herbert Simon, Lars Kristiansson och Margaret Boden, Blir datorn mänsklig? (Stockholm: Forsk-
ningsrådsnämnden och Styrelsen för teknisk utveckling, 1982).

66. Lars Kristiansson, Datorer, modeller, verklighet (Norrköping: Förlagsgruppen för teknisk utbildning, 1983).
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Vänstervridning?

Tv- och radioprogram från 1970- och 1980-talen har ibland rykte om sig att färgas av en
särskilt stark politisk tendens. I min generation, exempelvis, suckas ibland över uppväxtens
politiskt laddade barnprogram – som Staffan Westerbergs Vilse i pannkakan – och vi beklagar
oss över de ärr Storpotäten då påstås ha satt i våra själar.67 Denna schablonbild av svårmodig
vänsterpropaganda i etermedierna förtjänar emellertid att utmanas och nyanseras.

Vänstervridning i Sveriges Television på 1970-talet är förstås ett begrepp. När journalist-
historikern Stig Hadenius tecknar de svenska etermediernas historia rubricerar han perioden
1967–1976 just som ”Vänstervridning och regionalisering”. Debatten om vänstervridningen tog
fart i samband med införandet av en andra kanal, TV2, i de svenska tv-sändningarna 1969. Bland
de TV2-medarbetare som nyrekryterats inför starten ”rådde märkliga politiska strömningar”,
menade styrelseordföranden Per Eckerberg, och i samband med denna sändningsstart för den
nya ”röda kanalen” tog debatten om vänstervridning fart. Medievetaren Michael Forsman skriver
likaledes om radiomagasinet Tvärs, där ämnen som Vietnam, värnpliktsvägran och polisbrutalitet
debatterades under åren 1968–1974. Tvärs kritiserades från högerhåll som socialistpropaganda,
och Moderata ungdomsförbundet krävde att programmet skulle sluta sändas.68

Intressant här är emellertid att Hadenius förlägger debattens kulmen till 1971 och dess slut
till den borgerliga regeringen 1976, kopplad med en SAF-kampanj mot vänstervridning och
marxism. I detta perspektiv är därmed vänstervridningen ett fenomen som gäller 1970-talets
första halva, inte primärt de år kring 1980 som står i fokus här.

Men vad betyder egentligen vänstervridning i detta sammanhang? Vänster om vad? Gustafs-
son undersöker några av de mytomspunna 70-talsbarnprogrammen, och kan konstatera att en del
av dessa program kan ses uppvisa en vänstertendens, uppfattad med såväl nutida som dåtida ögon.
Ville, Valle och Viktor, som producerades och sändes åren kring 1970, hade inslag som onekligen
stod mycket långt till vänster; Gustafsson ser emellertid dessa inslag röra sig på en vuxen nivå
som troligen gick över huvudet på de flesta barn.69 Han kontrasterar Vilse i pannkakan och Ville,

Valle och Viktor med Det var en gång, en fransk tecknad serie där även SVT deltog som partner
i produktionen. I Det var en gång återfinns flera bibliska anspelningar och mänsklighetens
ursprung beskrivs i en regelrätt kreationistisk berättelse, där Adam och Eva skapas med en
blixt från Guds fingerspets. En sådan utgångspunkt skulle nog många idag förknippa med en
konservativ högertendens, men medan Ville, Valle och Viktor anmäldes till granskningsnämnden
över tvåhundra gånger, så registrerades inga sådana anmälningar för Det var en gång.

Gustafsson menar att det konservativa högerperspektiv som skymtar i Det var en gång myc-

67. Se exempelvis Marie Cronqvist och Maria Sturfelt, ”En träff med tidsandan”, i 1973: En träff med tidsandan,
red. Marie Cronqvist, Lina Sturfelt och Martin Wiklund (Lund: Nordic Academic Press, 2008), s. 17–18.

68. Stig Hadenius, Kampen om monopolet: Sveriges radio och TV under 1900-talet (Stockholm: Prisma, 1998);
”Vänstervridning och regionalisering”, s. 217ff; Eckerberg återgiven på s. 223. Om Tvärs, se Michael Forsman,
”Från generationsmedvaro till medielabyrint: ungdomens medialisering i svensk radio och teve under sextio-
och sjuttiotal”, i Tillsammans: Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen, red. Anders Burman och
Lena Lennerhed (Stockholm: Atlas, 2014), s. 333–338.

69. Gustafsson, Det var en gång.
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ket väl kan tolkas ha legat närmare ett slags normalläge. Den vänsterreaktion som Ville, Valle

och Viktor kan sägas representera tolererades visserligen, men möttes av kraftiga mothugg i
samtiden. Filmvetaren Leif Furhammar gör en liknande tolkning; han menar att de politiskt
laddade barnprogram som förekom utgjorde en kontrast till konventionella uppfattningar om
barnuppfostran.70 Som en detalj kan jag konstatera att under år 1981 sändes i Sveriges Television
Helgmålsbön 51 gånger, Högmässa 15 gånger och Nya Bibeln 61 gånger.71 Det fanns uppenbar-
ligen utrymme för såväl vänster- som högerperspektiv, även om balansen emellan dem kan ha
skiftat över tiden.

En oreflekterad schablonbild av televisionens ”vänsterpropaganda” kan leda oss att se uppsatsens
material som statens och ”statstelevisionens” propaganda. Statens makt ska inte underskattas,
men jag menar ändå att ett sådant synsätt, där idéerna förmedlas uppifrån statsmakten och ner
till den (mer eller mindre) okritiskt accepterande medborgaren, bygger på en alltför enkel bild av
1970-talets och det tidiga 1980-talets medieklimat.

Mot bakgrund av den föregående diskussionen ser jag istället etermedierna primärt som en
arena för samtidens debatt, väsentligen i linje med filosofen Jürgen Habermas idéer om borgerlig
offentlighet och diskursiv demokrati. Medievetaren Anna Edin är inne på samma spår; även
om Habermas själv inte såg 1960-talets television som någon idealtypisk offentlighet, så kom
televisionen ändå att möjliggöra omfattande mediering mellan det privata och det offentliga.72 De
vänster- eller högerperspektiv som framträder kan därmed ses avspegla en bredare samhällsdebatt
– en horisontell, ämnesöverskridande debatt, snarare än en vertikal statligt kontrollerad diskurs.
För att validera denna ansats behåller jag ett frågetecken inför undersökningen: framträder någon
spänning mellan statens och individens intressen i materialet?

Att tolka en historisk aktör

Att bedöma SVT:s övergripande politiska tendens faller alltså utanför ramen för min undersök-
ning. Inte heller är jag intresserad av att döma personen Lars Kristiansson, vare sig för precisionen
i hans förutsägelser eller något annat. Förutsägelsernas betydelse har faktiskt inte så mycket att
göra med huruvida de var korrekta – desto mer om huruvida de var trovärdiga. Alan Turing,
exempelvis, siade om artificiell intelligens på mänsklig nivå till millenieskiftet. I efterhand kan
vi se honom ha haft fel, men många tog intryck av hans förutsägelse. I min undersökning riktar
jag alltså liksom Brown, Rappert och Webster intresset mot framtidsvisionens funktion, snarare
än dess faktiska riktighet.73

Wiklund slår visserligen ett slag för möjligheten att ändå ställa historiska aktörer till svars i

70. Gustafsson, Det var en gång, s. 139–143; Leif Furhammar, Filmen i Sverige: en historia i tio kapitel och en
fortsättning (Stockholm: Dialogos, 2003), s. 291–292.

71. Svensk mediedatabas (SMDB), Kungliga Biblioteket, https://smdb.kb.se. Summeringen är min.
72. Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället (Lund:

Arkiv, 1984 [1962]); Anna Edin, Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer
i svensk public service-television, doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap (Stockholms
universitet, 2000), s. 22–26. Jämför Habermas, Borgerlig offentlighet, s. 208–209.

73. Brown, Rappert och Webster, ”Introducing Contested Futures”. Om Turing och Clarke, se s. 7 i denna uppsats.
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ett domstolsliknande förfarande.74 Ett sådant perspektiv kan möjligen vara användbart för den
historiker som tar sig an uppgiften att författa en vitbok eller liknande över missgrepp i det
förflutna. Som redan torde ha framgått kan 1980-talets datordebatt svårligen ses som något slags
statligt övergrepp; materialet och undersökningen föranleder således inte någon dom av den
karaktär Wiklund beskriver.

Icke desto mindre är debatten tidvis tämligen polariserad, och då är det lätt att hamna i en
svartvit världsbild, inte olik den domstolssituation som Wiklund utgår ifrån. Historikern Wilhelm
Agrell skriver om det polariserade kalla kriget, som även utgör en del av kontexten för den debatt
jag undersöker, och påpekar att ”ett upphetsat debattklimat och polarisering obönhörligen leder
till övertolkningar och förenklingar”.75 Han argumenterar klokt för tolkning av sammanhang
som metodologisk strategi.

Ändå måste vi fästa uppmärksamhet vid detaljerna; det är ju dem vi först ser. Fysikern och
vetenskapshistorikern Thomas Kuhn argumenterar för att undersöka de delar av materialet som
framstår som allra mest absurda för oss idag, och fråga sig hur en vettig människa skulle kunna
ha formulerat sig så. Att kritisera Aristoteles’ fysik som ”fel” (i, säg, newtonsk mening) är
lekande lätt, men det finns egentligen mycket lite för oss att lära av en sådan kritik.76

Vår vetenskapssyn samspelar sålunda med vårt historiemedvetande. Att racka ned på dåtiden
(säg, Aristoteles) blir ett sätt att understryka samtidens, och möjligen också framtidens, förträf-
flighet – se hur bakvända dåtidens människor var, tänk då så mycket klyftigare vi måste vara nu!
Jag sympatiserar med Kuhns synsätt, både som fruktbar vetenskapshistorisk metod och som ett
sätt att försöka förstå våra (historiska) medmänniskor, utan att därför nödvändigtvis hålla med
dem.

Historiska tillbakablickar, inte bara av vetenskapshistorisk karaktär, förekommer i materialet.
Här ser jag Karlssons och Zanders historiebruksperspektiv som användbara; snarare än att döma
ut vissa typer av historiebruk som ovetenskapliga och faktamässigt inkorrekta, intresserar de
sig istället för den funktion ett sådant historiebruk har, och den kontext där bruket sker. Jag
inspireras särskilt av Zanders metod för att identifiera nyckelsymboler; han lyfter fram hur
fenomen som odalbönder, stormaktstiden och Karl XII mobiliserats som symboler i 1900-talets
samhällsdebatt. Där kunde stormaktstiden få symbolisera den nya industrinationen, och Karl XII
likaledes få symbolisera vurmen för en stark germansk ledare som tog strid mot ryssen. Vilka
sådana nyckelsymboler framträder i mitt material, och vilken funktion har de?

Att tolka framtidsvisioner

En övergripande ledstjärna i min metod är tolkningen av framtidsvisionerna, som jag fäster
särskild vikt vid i undersökningen. Att kategorisera sådana som utopier eller dystopier är förvisso

74. Wiklund, Historia som domstol, passim.
75. Wilhelm Agrell, Fred och fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918–2000 (Lund: Historiska media,

2000), inledningen.
76. Thomas S. Kuhn, The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (Chicago: Univ.

of Chicago Press, 1977), s. xi–xiii; ”When reading the works of an important thinker, look first for the apparent
absurdities in the text and ask yourself how a sensible person could have written them.”, s. xii.
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möjligt; även om Levitas’ exempel visar att distinktionen inte alltid är knivskarp, innebär det
egentligen bara att mitt bruk av termerna är att betrakta som utslag av min tolkning av materialet.

Levitas sätter fingret på ett mer konkret sätt att närma sig utopierna, nämligen som uttryck
för önskan. Jag tar fasta på detta synsätt i undersökningen, och avser alltså ringa in vilken önskan
– eller, i dystopifallet, farhåga – som en framtidsvision innefattar. Vart är vi på väg? Vart vill vi?
Finns det, som i Tom Moylans kritiska utopier/dystopier en uppmaning till politisk handling?
Vad bör göras?

När det gäller utopier och framtidsvisioner finns därtill en ytterligare aspekt att ta fasta
på, nämligen alienationen. Jag har i kapitel 2 berört begreppet i samtidens samhällsdebatt, där
Harry Braverman såg just datatekniken som ett framträdande exempel på den arbetsdelning som
oundvikligen urholkade arbetets innehåll och alienerade människan. Att jag bygger min metod på
ett såpass specifikt begrepp innebär möjligen en risk för bekräftelsebias; man ser ju det man letar
efter. Ändå menar jag, mot den nämnda bakgrunden, att begreppet är så centralt i den samtida
debatten att det föranleder särskild uppmärksamhet. Därför kommer jag att intressera mig särskilt
för vilken roll alienationen spelar i framtidsvisionerna, och vilken betydelse datatekniken ses ha
för denna alienation.

I det sammanhanget kan också nämnas att jag i undersökningen är avsiktligt oprecis när
det gäller vad en dator egentligen är för något. Idag ser vi ofta telefonen med sina appar som
något i grunden annorlunda än stordatorn på skatteverket, men en sådan distinktion var inte alls
lika klar kring 1980. Persondatorn, mikrodatorn och hemdatorn var olika namn på en typ av
teknik som kom i allmänt omlopp under 1970-talet, och för många framstod de därtill fortfarande
som en variant av samma oroväckande datateknik som använts för att registrera skattebetalare
och göra kontorsarbetare arbetslösa. På samma sätt används begreppet ”mikroelektronik” i
oprecisa ordalag, och jag räknar således in detta, tillsammans med mikrodatorer, datamaskiner
och stordatorer, i det allmänna, diffusa begrepp som var Datorn.

Identitet

I kapitel 3 har jag tagit avstamp i teknikens sociala konstruktion, historiemedvetande och utopi.
En gemensam röd tråd för dessa är identitet: Kline/Pinch betonar intressentgruppernas, de
relevanta sociala gruppernas, roll, och såväl Karlsson som Rüsen betonar historiemedvetandets
samspel med identitetsbildning. Levitas och Moylan betonar utopins politiska funktion, och
Levitas låter oss se liberal framstegstanke, åtminstone i vissa lägen, som en konkurrerande utopi.
Även utopin, inte minst när den tar spjärn mot en konkurrerande utopi eller dystopi, låter oss
skymta skillnaden på ”oss” och ”dem”.

Den diskursiva kamp kring Framtiden, som Brown, Rappert och Webster ringat in, är
förknippad med identitet, som därför är en viktig parameter i undersökningen. Därvid är eterme-
diernas, och i synnerhet televisionens, funktion central: Furhammar beskriver ”alstrandet av [...]
pseudogemenskap” som en av televisionens viktigaste funktioner. Edin framhåller tv-mediets
effektivitet i att skapa ett ”vi” med publiken; hon fäster därvidlag särskild vikt vid hur program-
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ledare ibland ser in i kameran och upplevs tala direkt med tittaren. Just 1970-talets television,
menar Edin, präglades särskilt av ett ”fiktivt Vi” som skapades genom en informell relation
mellan tv-studion och tv-soffan.77

Vilka intressentgrupper framträder i materialet? I vilken roll framträder Kristiansson i pro-
grammen? Finns det ett ”vi” för honom, och vilka är i så fall dessa vi? Om det finns ett ”de”,
vilka är de?

77. Brown, Rappert och Webster, ”Introducing Contested Futures”; Furhammar, Filmen i Sverige, s. 253; Edin, Den
föreställda publiken, s. 43–48, 212–214. Om ett föreställt ”Vi” i svensk public service-tv, se även Anna Edin
och Per Vesterlund, ”Svensk television och mediehistoria – en inledning”, i Svensk television – en mediehistoria,
red. Anna Edin och Per Vesterlund (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008), s. 20–22.
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5 Akademikern och debattören 1970–1980

Den undersökning som nu följer bygger på ett mångfacetterat källmaterial, producerat under
ungefär ett och ett halvt decennium. Man kan tänka sig flera olika vägar genom materialet,
och vad man ser beror delvis på vilken väg man väljer. En strikt kronologisk undersökning
kan tydliggöra förändring över tid, men göra det svårare att ringa in idéerna. En strikt tematisk
undersökning kan, å andra sidan, göra det svårare att se hur dessa idéer tog form.

Jag väljer här en medelväg, med utgångspunkt i Kosellecks distinktion mellan erfarenhetsrum
och förväntningshorisont, och låter undersökningen delas in i två kapitel. Kristianssons akade-
miska produktion, där detta kapitel tar sin början, utgör en viktig del av hans erfarenhetsrum.
Det är inte möjligt att här jämföra alla Kristianssons idéer om framtiden med dessa akademiska
erfarenheter, men de utgör likväl en viktig del av kontexten för det följande kapitlet. I slutet
av denna fas gjorde Kristiansson sitt kliv ut i offentligheten: först till tidningarnas debattsidor,
därefter till radion.

Akademisk produktion
Kristiansson var försteförfattare till boken Signalteori, som gavs ut på Studentlitteratur i två
delar 1970. Den trycktes uppenbarligen om flera gånger; 1976/77 trycktes del 1 en femte gång,
och del 2 en fjärde gång. I förordet får vi veta att Signalteori byggde på kurser som författarna
givit vid såväl FOA (försvarets forskningsanstalt) som de tekniska högskolorna i Stockholm
(KTH) och Lund (LTH). När landets första civilingenjörsutbildning i datateknik startades 1976,
vid Linköpings tekniska högskola, användes Signalteori som kurslitteratur i kursen ”Signalteori,
inledande kurs”.78 Kristiansson företrädde ämnet vid Chalmers, och det undervisades alltså i ett
antal år vid flera svenska tekniska högskolor. Jag känner igen en del från min egen utbildning,
även om kurserna hade andra namn när jag läste – många år senare, vid ett annat lärosäte.

Ämnet handlar om modellering och analys av system som sänder och tar emot signaler; i
förlängningen syftar det till konstruktion av sändare och mottagare av olika slag. Signalteorin
bygger på en hel del matematik: mycket av boken handlar om hur man modellerar system som
stokastiska processer, ett beskrivningssätt som bygger på sannolikhetsteori och system av linjära
differentialekvationer. Kristiansson var verksam vid Chalmers institution för informationsteori,
men mycket av materialet skulle, som berörs i bokens förord, kunna kategoriseras som exempelvis
matematisk statistik, teletransmissionsteori eller signalbehandling. Vid KTH, där andreförfattaren
Zetterberg var verksam, tillhörde kursen i signalteori istället ämnet teletransmissionsteori.79

En central princip i ämnet var och är återkoppling, det vill säga system där utsignalen
återkopplas och används som insignal. Tekniken möjliggör noggrann styrning av utsignalen även

78. Kristiansson och Zetterberg, Signalteori; D-linjen vid tekniska högskolan i Linköping: kursöversikter och
kursbeskrivningar (Linköping: Matematiska institutionen, tekniska högskolan i Linköping, 1976), s. 6, 43. Om
tryckningar av boken Signalteori, se http://libris.kb.se, sökning ”signalteori”, hämtad 8/9 2018.

79. Kristiansson och Zetterberg, Signalteori, s. 7–10.
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vid störningar, och är användbar inte bara inom informationsteorin. Ett felaktigt återkopplat
system leder emellertid till självsvängning och instabilitet – felaktiga, oönskade resultat – precis
som när en mikrofon fångar ljudet från en ansluten högtalare.80

Boken fokuserar på tillämpningar med analoga signaler, även om författarna förväntade
sig att digital teknik skulle öka i betydelse framgent. Idag är digitala signaler förstås mycket
vanliga, men 1970 var mikroprocessorn okänd för de flesta, och datorbaserad signalbehandling
förhållandevis kostsam.81 Författarnas fokus på analoga signaler var nog okontroversiellt år 1970.

Jag ska här inte ge mig in i bokens huvudsakliga innehåll, utan bara kort stanna vid dess
metodavsnitt. Där diskuteras möjligheter och begränsningar för matematiska modeller i allmänhet,
inte bara stokastiska processer. Avsnittet förefaller ha en förhållandevis bred vetenskapsteoretisk
ambition. Kristiansson och Zetterberg betonade genomgående modellernas begränsningar och
understryker: ”Att fullständigt beskriva verkligheten med hjälp av matematiska modeller låter
sig självfallet ej göras.”82 Resonemanget kan möjligen ha syftat till att förebygga en oreflekterad
positivism hos läsaren, något som ämnets matematiska karaktär kanske annars kan ha lockat till.
I alla händelser fördjupas perspektivet i motsvarande avsnitt i Kristianssons eget kompendium,
några år senare.

Kompendiet Linjära modeller för analoga och digitala system, tryckt på Kristianssons insti-
tution 1977, hade en lite annan inriktning än Signalteori. Kristiansson var ensam författare,
och kompendiet utgjorde kurslitteratur i kursen Digital kommunikation, en fortsättningskurs i
informationsteori. Kursen leddes av Kristiansson och kunde väljas i elektroteknikprogrammets
tredje årskurs.83 Kompendiet Linjära modeller, och kursen det användes i, kan förmodas ha
avspeglat en ökad betydelse för digitala tillämpningar i utbildningen.

Även här inleddes kompendiet med ett metodavsnitt, ”Modell kontra verklighet”. I många
stycken är Kristianssons resonemang inte heller här speciellt uppseendeväckande för en nutida
läsare. Här används som så ofta partikel/vågdualiteten som exempel: ljus, exempelvis, kan
analyseras som både partiklar och vågor, utan att vi därför nödvändigtvis behöver anse att ljus är

vare sig partiklar eller vågor.84 I förhållande till de följande decenniernas ”science wars”-debatt
kan Kristiansson inte enkelt placeras i någon av ringhörnorna; hans resonemang kan ses som
en varning för den naivaste positivismen, samtidigt som han använde begreppet ”verkligheten”
tämligen obekymrat. Istället är det de teoretiska modellernas instrumentella funktion avsnittet
handlar om. Kompendiet användes i civilingenjörsutbildningen, där tillämpbara teorier var av
vikt; metafysiska ställningstaganden var det inte.

80. Se exempelvis ”återkoppling” i Nationalencyklopedin (Höganäs: Bra Böcker, 1996).
81. Kristiansson och Zetterberg, Signalteori, s. 7–8; om mikroprocessorn Intel 4004 från 1971; se ”mikroprocessor”

i Nationalencyklopedin.
82. Kristiansson och Zetterberg, Signalteori, s. 11–22, citat, s. 13.
83. Kursplaner 1978/79 och 1979/80 (Göteborg: Chalmers tekniska högskola, 1978), s. 124–125. Kompendiet

kallas här ”Analoga och digitala linjära systemmodeller”. Jag håller för sannolikt att det rör sig om samma
kompendium, möjligen i annan upplaga.

84. Kristiansson, Linjära modeller, s. 1–9; om partikel/vågdualiteten, s. 3.
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Jag lägger märke till två saker i metodavsnittet i Linjära modeller. Det första är den upp-
sluppna ton som präglar avsnittet. Skämtsamma teckningar illustrerar modellernas begränsningar.
I en av dem har en människa spänt på sig vingar och flaxar frenetiskt i fritt fall; den tillhörande
texten varnar: ”använd inte modellen innan förutsättningarna är helt klarlagda”. På en annan bild
får vi se en man som slagit sig ned på restaurangen och lagt menyn på tallriken. Han har skurit
menyn i bitar och är just i färd att sätta i sig en pappbit med ordet ”biff”. Bildtexten varnar här:
”tro inte att modellen är verklighet”, och anspelar på menyn som modell av maträtten.85 Liksom
i Signalteori förefaller dessa kritiska vetenskapsteoretiska överväganden ha legat Kristiansson
varmt om hjärtat, och han ansträngde sig för att göra budskapet intressant och lättillgängligt i
detta avsnitt.

Dessa skämtteckningar fångar läsarens uppmärksamhet även på ett annat sätt. Ett exempel är
den teckning som illustrerar förmaningen ”begränsa dig ej till en enda modell. Flera modeller
kan ge ökade synpunkter på samma fenomen”. Här ligger en man i ett harem, omgiven av ett
halvt dussin lättklädda, leende kvinnor; hans högra hand greppar tydligt en kvinnas ena bröst.
Och på nästa sida får vi se tre modeller av ett äpple som lossnar från ett träd: fysikerns, som
beskriver äpplets acceleration i en differentialekvation; lantmätarens, där äppelträdets position
märkts ut på en karta; och poetens, där Adam och Eva avbildas framför trädet i Edens lustgård.
I den senare bildens perspektiv har Evas väl tilltagna bröst och nakna skrev avbildats tydligt,
medan Adams istället dolts. En tredje kvinna, naken frånsett ett par höga klackar, dyker upp
ett par sidor senare; även hon avbildas med markerade bröstvårtor och skrev, jämte en (klädd)
man som bara har ögon för den skulptur han skapat. Bildtexten var här ”bli aldrig förälskad i
modellen”.86

Kristianssons metodavsnitt genomsyrades således av en tydlig male gaze, så till den grad
att det är svårt för en nutida läsare att inte haja till. Det är rimligt att fråga sig, med Kuhn i
bakhuvudet, varför en vettig människa väljer att rita dessa bilder i en lärobok. För att besvara
frågan ska jag utgå ifrån en större kontext, och därifrån tolka ett möjligt syfte bakom Kristianssons
val av teckningar.

Den större kontexten kan sökas i den sfär av elektronikentusiaster som kring denna tid
började intressera sig även för persondatorer som hobbyprojekt. Jag har tidigare undersökt
tidningen Mikrodatorn, som började ges ut 1979, och vari vi kan skymta något av idéerna
om manligt och kvinnligt i dessa entusiastkretsar. Väl tilltagna reportagebilder på exempelvis
lättklädda mässvärdinnor var inte helt ovanliga i Mikrodatorn, och passade väl in i tidningens
större helhetsbild av manliga datortekniker och kvinnliga användare. En parallell finns i avsnittet
”Den tekniska modellen”, vars resonemang illustreras av den redan nämnda bilden ”bli aldrig
förälskad i modellen”. Stycket inleds ”När vi tekniker själva skapar matematiska modeller
[...]”, och intrycket blir att textens ”vi tekniker” både respekterade de matematiska modellernas

85. Kristiansson, Linjära modeller, s. 2.
86. Ibid., s. 3–6.
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begränsningar och trivdes med att objektifiera den nakna kvinnokroppen.87 Kristianssons bilder
passade in i en grabbig entusiastkultur.

Att Kristianssons läsare accepterade bilderna förklarar emellertid inte vad de gör där – det
torde ju även ha funnits ett syfte med bilderna. Jag kopplar därvidlag bilderna till tonläget i
Kristianssons metodavsnitt; de skämtsamma serieliknande teckningarna är där för att underhålla
(den sannolikt manlige) läsaren. Avsnittets male gaze kan således i denna tolkning ses samman-
flätad med Kristianssons större ambition att förmedla ett kritiskt förhållningssätt till studenterna,
även om detta förhållningssätt knappast var ägnat att utmana deras syn på manligt och kvinn-
ligt. Nakenbilderna var en del av det lättsamma, informella tilltal som syftade till att intressera
studenterna för metodfrågor.

Ett ytterligare exempel på Kristianssons vetenskapliga arbete, med bäring på populärvetenskaplig
debatt, finner vi i en journalartikel från 1978, publicerad tillsammans med KTH-forskarna Lars
Zetterberg och Kåre Mossberg. I artikeln rapporterade de från experiment med en modell för
neuroner (nervceller), närmare bestämt en uppsättning elektriska kretsar som avsåg efterlikna de
elektriska impulser som nervceller avger och reagerar på.88 Journalens titel, Biological Cyber-

netics, indikerar att det gäller biologiska aspekter av det tvärvetenskapliga forskningsområde
som kallas cybernetik. Cybernetiken är och var ett brett område, som hade sin storhetstid under
1960-talet och anknyter till såväl Kristianssons disciplin – informationsteori – som robotik och
reglerteknik, med återkoppling som gemensam nämnare.89 Artikeln gällde väsentligen ett försök
att, i mycket liten skala, efterlikna signalmönstret hos biologiska nervceller.

Den matematiska modell som användes påminner om de i Signalteori och Linjära modeller:
ett system av linjära differentialekvationer. Dessa ekvationer inbegrep ett antal parametrar, vars
värden avgjorde huruvida det återkopplade systemet var stabilt eller instabilt. De konstruerade
kretsarna visade sig emellertid, med vissa parametervärden, generera signaler som liknade
mönster från EEG-mätningar – det vill säga hjärnans elektriska signaler. Författarna gör en
särskild poäng av att vissa parametervärden gav upphov till enstaka stora impulser av ett slag
som uppmätts med EEG under epileptiska anfall. Dessa utsignaler uppstod då simuleringen
befann sig på gränsen mellan stabilitet och instabilitet.90

I både läroböckerna och artikeln användes matematiska modeller – med olika egenskaper och
begränsningar – för att beskriva verkliga fenomen, från radarekon till epilepsianfall. Särskilt i
läroböckerna betonade Kristiansson skillnaden mellan modell och verklighet.

87. Persson, Möss, män och mikrodatorer; Kristiansson, Linjära modeller, s. 6.
88. Zetterberg, Kristiansson och Mossberg, ”Performance of a Model”.
89. Bernt Skovdahl, ”Informationsbegreppet och datoriseringen”, i Sekelslut: Idéhistoriska perspektiv på 1980- och

1990-talen, red. Anders Burman och Lena Lennerhed (Stockholm: Atlas, 2011), s. 127–133; Norbert Wiener,
Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine (Cambridge, MA: MIT Press,
1961 [1948]).

90. Zetterberg, Kristiansson och Mossberg, ”Performance of a Model”, s. 22–25. Förkortningen EEG syftar här på
elektroencefalografi; se ”EEG”: Nationalencyklopedin.
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Samhällsdebatt i pressen
Kristianssons läroböcker riktade sig till den lilla publik som utgjordes av hans civilingenjörsstudenter.
En betydligt större publik var läsarna av svenska dagstidningar, där Kristiansson flitigt deltog i
datordebatten under åren kring 1980.

Psykiska blåmärken och en informationsteknisk atombomb

I december 1978 införde Dagens Nyheter en artikel med rubriken ”Vi kan få psykiska blåmärken”,
där Kristiansson intervjuades om den nya mikrodatortekniken. Han ville varna för en oönskad
utveckling:

Vi står på tröskeln till hjärnhjälpsamhället. Det gamla kraftsamhället med sina maskiner och
bilar har givit oss fysiska blåmärken. Det nya hjärnhjälpsamhället kan ge oss svåra psykiska
blåmärken om vi inte ser upp. Det säger dataprofessorn Lars Kristiansson.91

Det citerade avsnittet stod i stor text under ett collage med ångmaskiner, bilar, magnetband
och fickräknare. Så långt är det inte alldeles lätt för en läsare idag att avgöra vad som avses, och
det var det sannolikt heller inte år 1978.

Det handlade, visar det sig, om historien. I artikeln artikulerade Kristiansson sin syn på den
tekniska utvecklingen och historien:

Vägen in i hjärnhjälpsamhället har gått i fyra steg, menar han. Först kom ångmaskinen.
Sen översvämmades vi av maskiner och bilar. Vi fick ett kraftsamhälle. På femtitalet kom
”ångdatorn”, den stora klumpiga. Nu tränger den lilla billiga mikrodatorn in överallt.92

Jag vill särskilt lyfta fram två aspekter av resonemanget. För det första placeras datorn in i
en serie samhällsomvälvande tekniker, där ångmaskinen utgör startpunkt. Datorn kopplas med
termen ”ångdator” uttryckligen till denna startpunkt. Kristianssons första två steg – ångmaskinen
och bilen – sammanfaller med vad som ibland benämnts den första och andra industriella
revolutionen. I ett sådant perspektiv framstår historien, som Briggs och Burke framhåller, som
en tämligen deterministisk kedja av industriella revolutioner.93

För det andra knyts tydligt dåtid, nutid och framtid samman i Kristianssons historiesyn. Den
mikrodatorframtid han beskriver kan inte frikopplas från de tre historiska industriella revolutio-
nerna; den är en ny pärla på samma pärlband. Rüsen belyser sambandet mellan historiesyn och
framtidsvisioner, och i Kristianssons perspektiv framstår mikrodatorn som orsak till en tredje
industriell revolution.94 Resonemanget är snarlikt Marx’ aforism, men uppdaterat till 1970-talet:

91. Anna-Maria Hagerfors, ”Vi kan få psykiska blåmärken”, Dagens Nyheter (1/12 1978), s. 31.
92. Ibid.
93. Om en första och andra industriell revolution, se David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological

Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (Cambridge: Cambridge
University Press, 1969), introduktionen. Om ”industriella revolutioner” och teknikdeterminism, se Briggs och
Burke, A Social History of the Media, s. 55–56.

94. Popper, Det öppna samhället, kap. 25. Angående en tredje industriell revolution, jämför Kjell Östberg och
Jenny Andersson, Sveriges historia 1965–2012 (Stockholm: Norstedts, 2013), s. 97–98.
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ångmaskinen gav oss industrikapitalismen och dess hänsynslösa utnyttjande av arbetskraften;
mikrodatorn kommer att ge oss ”psykiska blåmärken”. Kristiansson menade senare i artikeln:

Mikrodatorn är lurig, för den har flera bra egenskaper. Den är energisnål. Den tär inte på
våra knappa jordresurser. Den utsätter inte människan för fysiska risker.

Men det finns två krav till man måste ställa på en teknisk nyhet: Den får inte användas för
personkontroll. Den får inte användas för psykiska påfrestningar. Och det här vi måste se
upp.95

De blåmärken som Kristiansson varnade för var väsentligen två. Det första var de nya
möjligheter till övervakning som statliga, centrala dataregister medgav; han föreslog som ex-
empel en mikrodator som skulle kunna monteras in i en bil för att hårdare beskatta den som
föredrog bil framför kollektivtrafik. Exemplet avspeglade samtidens oro; i Sverige hade debatten
om övervakningssamhällets faror kommit igång efter folkräkningen 1970, och år 1976 hade
författaren Astrid Lindgren därtill kritiserat det svenska skattetrycket i en uppmärksammad
saga.96

Längre fram i artikeln diskuterades Datavision, en planerad telebaserad tjänst som skulle
möjliggöra för hushållen att nå olika slags informationstjänster, som biljettbokning eller biblio-
tekssökning. Datavision, som även kallades Videotex eller Teledata, planerades av Televerket och
var inte helt olik en sammansmältning av text-tv och ett modem. Liknande tjänster lanserades på
flera håll i Europa vid ungefär samma tid.97 Intervjuaren frågade:

DN: Har vi över huvud taget behov av all den här informationen? Kommer vi att drunkna i
den?

LK: Det är en mycket allvarlig risk för att vi tappar överblicken! Datavisionen kan berätta
allt för mig om hur man odlar tomater. Men då är risken att jag sen bara vet hur man odlar
tomater. [---]

Det är när människan tappar överblicken som det blir fritt fram för ett Storebror-ser-dig-
samhälle, menar Lars Kristiansson. Ett samhälle där vi inte vet vem som styr oss – och med
vilka medel.98

Här förenades Orwells 1984 med den alienation som exempelvis Braverman såg som ound-
viklig i det industrikapitalistiska samhället. Mikrodatortekniken och Datavision kunde förväntas
göra människan allt mer alienerad, och därmed göra henne till ett lättfångat offer för övervak-
ningssamhällets kontroll. Dessa två faror knöts därtill samman med det kalla krigets största
övergripande skräck:

Det är Lars Kristiansson som myntat begreppet ”en informationsteknisk atombomb” om
mikrodatorn.99

95. Hagerfors, ”Vi kan få psykiska blåmärken”.
96. Om folkräkningen, se s. 8 i denna uppsats. Om Lindgrens kritik, se exempelvis Frängsmyr, Svensk idéhistoria,

del II, s. 340; Östberg och Andersson, Sveriges historia 1965–2012, s. 248–249.
97. Briggs och Burke, A Social History of the Media, s. 259–261.
98. Hagerfors, ”Vi kan få psykiska blåmärken”.
99. Ibid.
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Kristianssons framtidsvision var nattsvart. För oss idag kan steget från mikrodator till atom-
bomb framstå som stort. Kristianssons liknelse skulle emellertid återkomma: i tidningen Förfat-

taren rapporterades ett drygt år senare från en debatt där Kristiansson deltog. Även här varnade
han för Datavision:

Men det är naturligtvis inte tekniken i sig som är ond eller god. Samma typ av mikropro-
cessor används vid datortomografi [...] som i [Datavision] och i den amerikanska jättedator,
som skall bevaka världsfreden. Men vi har nu kommit så långt i vårt databeroende att
datorerna själva kan starta världskrigen. Det var inte den mänskliga faktorn, utan ett rent
datamisstag, när stordatorn i november förra året uppfattade en simulering i Pentagon som
ett angreppskrig.100

Även om tekniken inte är ond eller god, menade Kristiansson, så innebar tekniken i sig risker.
Datatekniken kunde både rädda och släcka liv, och i detta teknikdeterministiska resonemang
hänvisade han till det falsklarm som föregående höst försatt det amerikanska försvaret i högsta
beredskap. Datavision och datortomografi framstod därmed som oundvikligt sammanknutna
med en förhöjd risk för kärnvapenkrig, och för läsaren torde valet ha framstått som omöjligt.

Kristiansson förekom på bild i Författaren, där han höll i ett bubbelminne, en typ av halvledar-
baserade datorminnen från 1980-talets början. I bildtexten berättade han om den miniatyrisering
som den framtida utvecklingen innebar, med bubbelminnet som exempel. Denna framtidsvision,
där kärnvapenhotet gick hand i hand med den exponentiella utvecklingen i Moores lag, knöts i
texten till Kristianssons historiesyn. Denna känns igen från DN-artikeln, om än med ett annat val
av nyckelsymboler:

Med ångmaskinen skaffade vi oss muskelhjälp, som vi sedan utvecklade ända fram till
Hiroshima, och därpå ville vi ha tankehjälp. [---] Nu står vi här och ropar efter känslohjälp,
med mest kärnkraft, flest mikrodatorer och flest industrirobotar per capita i världen!101

Datorteknikens ursprung förlades till atombombsexplosionen i Hiroshima; den samtida
alienation, som han varnade för, förknippades med kärnkraft och mikrodatorer.

Kristianssons varningar tycks ha haft visst genomslag. I en ledarartikel i Expressen i feb-
ruari 1980 diskuterades incidenten i det amerikanska robotförsvaret, och sattes uttryckligen
i förbindelse med den datatekniska utvecklingen. Det seminarium som Författaren refererar
hölls visserligen först i mars, en månad efter ledarartikelns publicering, men resonemanget i
Expressen-ledaren, där Kristiansson också omnämns, är tämligen snarlikt:

Tvärtemot vad som brukar sägas när datorer gör bort sig heter det inte att det var den
mänskliga faktorn som spökade i gestalt av ett programmeringsfel. Istället har datorn själv
[...] företagit sig något på egen hand.102

100. Maja Stina Mossberg, ”Det tryckta ordet – ett minne blott?”, Författaren 5 (1980), s. 10. I artikeln används
termen ”Teledata” istället för Datavision.

101. Ibid.
102. ”Datorn får inte bli vårt ragnarök”, Expressen (13/2 1980), s. 2.
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Liksom i Författarens seminarium kopplades de skenande datorerna till den alltmer minia-
tyriserade elektroniken, även här med bubbelminnet som exempel. Kristianssons auktoritet är
tydlig:

Datortekniken undergår i detta nu en ofattbar utveckling. Dataprofessorn Lars Kristiansson
från Chalmers gav en siffra. När bubbelminnena kom 1978 rymde de 70 000 informations-
”bitar”. Om något år beräknas de, inom samma volym – som ett litet radiobatteri – ha en
kapacitet på 16 miljoner ”bitar”, vilket motsvarar en dagstidning.

Inte ger det precis någon känsla av trygghet direkt, men det är dock ett tidens tecken att
riksdagen i detta läge har tillsatt en datadelegation. Löneminister Olof Johansson arbetar
som bäst med sammansättningen.103

Steget från det första stycket ovan, till det andra, är anmärkningsvärt. Miniatyriseringen
uppfattades som hotfull i sig, på ett sätt som sattes i samband med kärnvapenhotet. För oss idag
framstår kan kopplingen framstå som långsökt och alarmistisk. Just därför är den – med Kuhn i
bakhuvudet – värd att lägga märke till inför fortsättningen.

De elektroniska dosorna och 1984

Den nyss nämnda ledaren var emellertid inte första gången Kristiansson citerades i Expressen.
Några månader tidigare, i oktober 1979, intervjuades han om en ”språkdosa”: en elektronisk
apparat där användaren knappade in ett ord eller en fras på ett enkelt tangentbord, varefter
apparaten presenterade en översättning på en enkel display.

Med en språkdosa kan man få fram översättningar av fakta till ett annat språk, säger Lars
Kristiansson. Jag kan trycka in meningen: får jag en öl, tack, och få den översatt.

Men känslor kan en språkdosa inte uttrycka. Så fort det rör sig om ord med valörer så står
den sig slätt.104

Här skymtar en varning för att förväxla dosans elektroniska tabell med mänskligt språk.
Precis som fysikerns modell av äppelträdet i Linjära modeller skilde sig från poetens, så saknade
språkdosans översättningstabell det mänskliga språkets nyanser.105 Kristiansson underströk
denna poäng genom att resonera kring hur många uttryck för ”jag älskar dig” vi har på svenska,
holländska och grekiska.

1979 års språkdosa oroade. Kristianssons framtidsvision pekade på en mer människolik, men
ändå känslobefriad, språkdosa, som han förlade till det kommande millenieskiftet:

Språkdosan är den naturliga utvecklingen på räknedosan, säger han. Redan nu finns det
dosor som talar till en. Däremot får vi nog vänta till sekelskiftet på en dosa vi kan tala till.

Men den kommer.106

Riskerna med att kommunicera med datorer var även temat för en artikel i tidningen GT

en dryg månad senare, denna gång med Kristiansson själv som författare. Artikeln beskrev hur

103. ”Datorn får inte bli vårt ragnarök”.
104. Margareta Rost, ”Efter miniräknaren: Dosa som kan tala”, Expressen (28/10 1979), s. 31.
105. Kristiansson, Linjära modeller, s. 4.
106. Rost, ”Efter miniräknaren”.
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man i norsk fiskodlingsindustri tränat torskstim att följa ljudsignaler, styrda av datorer. Genom
att kombinera utfordringen med ljudsignaler hade fiskarna kommit att associera detta ljud med
välbefinnande, och ljudsignalen kunde därmed användas som styrsignal. Idén byggde på en
modell av fiskarna inte olik Wieners cybernetik, som Kristiansson ju uttryckligen byggde på i
andra sammanhang.107

Artikeln var emellertid en varning för en teknik som, menade Kristiansson, även kunde
tillämpas på människan. Rubriken var ”Datoriserat fisksamhälle antyder det framtida människo-
samhället?”, och den avslutades med orden:

Avsikten med denna heldatoriserad fiskskötsel är att uppnå ett rationellare utnyttjande av
knappa resurser. Förhoppningsvis till alla människors fromma.

Men det är väl inte någon risk att detta fisksamhälle med sitt datoriserade välbefinnande
också blir en idémässig antydan om vårt eget framtida människosamhälle?108

I artikeln nämndes att Barents hav beräknades bli ”inprogrammera[t] på dator” år 1984. Detta
årtal låg drygt fyra år framåt i tiden, och möjligen fanns här en anspelning på George Orwells
dystopi 1984 – det totalitära samhället kunde i så fall tyckas ta sin början i Norra Ishavet. Årtalet
hade ett symbolvärde.

Ett par månader senare införde GT ännu en debattartikel av Kristiansson, där anspelningen
på 1984 var desto tydligare. Denna gång gällde det en annan liten elektronisk dosa, nämligen
”sagodosan”. Det var emellertid inte fråga om en faktiskt existerande apparat, som fallet varit
med språkdosan, utan snarare Kristianssons framtidsvision. Artikeln hade rubriken ”1984 års
julklapp: språkdosan” och började:

Den är ljusblå för pojkar och rosa för flickor, 1984 års julklapp. Enligt lekkonsulenterna är
den fysiskt ofarlig. Den går inte att svälja och knapparna är av touch-typ. Storleken, liksom
innehåll och utseende, är inspirerad av de gamla sagoböckerna.109

I denna ingress fick läsaren veta att apparaten var fysiskt ofarlig; eventuella psykiska konse-
kvenser fick hon själv fundera över. Sagodosan skulle programmeras till att efterlikna mammas
eller pappas röst, föräldrakontakten ersättas av den mikrodatorbaserade sagodosan. År 1984
förväntades även ”de gamla sagoböckerna” tillhöra det förflutna.

Den sagodosa som Kristiansson tecknade var en interaktiv spelkonsoll; han drog här parallel-
ler till de textbaserade äventyrsspel som var populära bland datorentusiaster under 1970- och
1980-talen. Dessa spel hade berättande karaktär, och berättelsen påverkades av de val spelaren
gjorde, men antalet val var begränsat.

Detta är enligt vissa experter det fantastiska med den nya sagodosan. Den aktiverar barnet.
[Barnet] kan välja mellan olika alternativ: ”låsa upp grinden”, ”gå ner” eller ”spotta på
paddan”. Barnet bestämmer självt över hur sagan ska fortlöpa.

107. Lars Kristiansson, ”Datoriserat fisksamhälle antyder det framtida människosamhället?”, GT (1/12 1979), s. 43;
Wiener, Cybernetics.

108. Kristiansson, ”Datoriserat fisksamhälle”.
109. Lars Kristiansson, ”1984 års julklapp: sagodosan”, GT (22/12 1979), s. 27.
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”Död åt de gamla auktoritära sagoberättarna”, säger de verkligt radikala. Andra menar att
sagodosor är ett elektroniskt morfin och att meningsfull sysselsättning också kräver mänsklig
samvaro.110

I Kristianssons framtidsvision hade de små barnen avskärmats från verkliga känslor och
mänskligt samspel, och styrdes istället av datorer. Den som styrde var inte Orwells Storebror,
utan en mikrodator med förälderns röst:

Enligt den medsända broschyren har många amerikanska föräldrar skaffat sig två sagodosor,
en inställd på en röst som liknar pappas, en som liknar mammas.111

Liksom tidigare förenas 1984 med rädslan för alienationen, och spetsas med en varning för
datorspelet som ”elektroniskt morfin”. I resonemanget framträder också en idé om att datorn
ersätter människan: barnet tänks, i Kristianssons framtidsvision, leka med en blek, elektronisk
efterapning av föräldrarna.

I artikelns illustration visas ett ensamt barn sitta i mörkret, i fängelserandiga kläder. Barnet
trycker storögt på en av sagodosans få knappar, och sagans pytonorm tycks slingra sig ut ur
skärmen; den gamla nallen har istället hamnat i skuggan. Bilden tecknades av Åke Arenhill, som
Kristiansson skulle samarbeta med i tv en månad senare. Bildens chipspåse, som annars är svår
att koppla samman med artikeln, skulle återkomma i tv-programmet, som också hette just Chips.
Jag ska återkomma till detta i nästa kapitel.

Från matsedlar till massförstörelsevapen

Några månader senare, i mars 1980, införde GT åter en av Kristianssons debattartiklar, denna
gång med rubriken ”Äter du upp matsedeln när du är på restaurang?”.112 Artikelns ingress klargör
vad det handlar om:

Brukar Du äta upp matsedeln på restaurang? Säkert inte. Även om Din hunger är stor så vet
Du skillnaden mellan ordet potatis och verklighetens potatis.

Matsedeln är bara ett försök att med ord beskriva vad restaurangköket har att erbjuda.
Det är stor skillnad mellan verkligheten och modeller av den.113

Här dök, visar det sig, Kristianssons resonemang från metodavsnittet i Linjära modeller upp,
denna gång i populärvetenskaplig tappning. Artikeln handlade om distinktionen mellan modeller
och verkliga fenomen; flera exempel, som ljuset som vågrörelse respektive partikel, återkom. Så
gjorde även några av illustrationerna, inklusive den yppiga Eva. GT-artikeln skilde sig emellertid
från Linjära modeller i ett avgörande hänseende: slutklämmen.

Den matematiska modellen konkurrerar inte med den poetiska. De kompletterar varandra
när vi söker svar på frågor om tillvaron, om hur den kan förbättras och helst få en mening.

110. Kristiansson, ”1984 års julklapp”.
111. Ibid.
112. Lars Kristiansson, ”Äter du upp matsedeln när du är på restaurang?”, GT (2/3 1980), s. 23.
113. Ibid.
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[---] Men när man betänker att den kärnvapenbärande roboten styrs av matematiska modeller
inprogrammerade i datorer, så undrar man var poesin finns.

Och när vi människor mer och mer låter oss styras av samhällets datormodeller, rör sig
frågorna snarast om hur vår kultur leddes till att förväxla modell och verklighet.114

När Kristiansson flyttade ut sitt resonemang till dagspressen förändrades slutpoängen radikalt.
I Linjära modeller uppmanade Kristiansson sina civilingenjörsstudenter att inte okritiskt tillämpa
matematiska modeller utanför deras giltighetsområde. I GT blev samma resonemang istället till
en varning för kärnvapenrobotar som riskerade löpa amok.

Det kan inte ha varit helt lätt för GT-läsaren att tolka Kristianssons budskap, men för den som
tog det på allvar måste det ha uppfattats som oroande. Så här i efterhand kan vi möjligen se hans
kritik som besläktad med den Horkheimer och Adorno formulerat i Upplysningens dialektik: i
deras breda samhällskritik intog kritiken mot positivismen en särställning. Bernt Skovdahl noterar
visserligen att Frankfurtskolan blev en viktig inspiration för 1960-talets marxister, men något
bredare genomslag i Sverige fick inte Upplysningens dialektik på en tid ännu: den översattes
till svenska först 1981.115 Kristianssons positivismkritik kan möjligen ses som ett utslag av en
bredare positivismkritik i samtiden, där även Horkheimers och Adornos idéer kan ha utgjort en
del.

SIFO och cybernetik

En närliggande, delvis överlappande, debatt var den om registreringen av medborgarna. I en
GT-artikel i januari 1980 knöt Kristiansson samman denna debatt med sin egen systemteoretiska
verksamhet. Det gällde Viggen-flygplanet, vars centraldator skilde det från föregångarna.116

Även här associerades datatekniken således med militära tillämpningar:

VIGGEN, det svenskbyggda stridsflygplanet, är utrustat med ett komplicerat datorsystem.
Vi som i början av 60-talet var systemteoretiker på SAAB hade bl a i uppgift att analysera
det blivande planets stabilitet.

Planet skulle bli ett av världens första med en dator ombord. Problemen, som uppstod
p g a datorn, var många.

I en dator görs alltid avrundningar, och detta tillsammans med återkoppling av bl a
information om planets höjd skulle leda till självsvängningar. En böljande rörelse hos
VIGGEN kunde ha blivit följden.117

Utifrån denna erfarenhet varnade Kristiansson för SIFO:s opionionsmätningar. Dessa mätnin-
gar, menade han, kunde leda till självsvängning och instabilitet i själva det politiska systemet:

114. Kristiansson, ”Äter du upp matsedeln”.
115. Horkheimer och Adorno, Upplysningens dialektik, s. 19–32, 105–108; Skovdahl, ”Den stora framstegs-

kapplöpningen”, s. 162-164; Skovdahl, Förlorad kontroll, s. 101–102.
116. Lennart Andersson, Michael Fredholm m. fl., Svenskt flyg under kalla kriget (Stockholm: Medströms, 2016),

s. 95–96.
117. Lars Kristiansson, ”När datorerna börjar sprida rykten om oss kan det vara för sent att skärpa kontrollen!”, GT

(12/1 1980), s. 35.
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Men vem vet, en dag kanske åsikterna börjar självsvänga just före valet. Medborgarnas
mikrofoner har symboliskt kommit för nära SIFO:s högtalare! Det hela har återigen blivit
oförutsägbart, fast på ett helt nytt sätt.118

Kristianssons resonemang i artikeln gick tillbaka på hans akademiska verksamhet på flera
sätt. Distinktionen mellan modell och verklighet har redan nämnts; artikelns bildtext inleds ”så
här kan vi åskådliggöra ett avancerat samspel mellan teori och verklighet”. Bildtexten syftade på
två bilder, en på ett Viggen-flygplan, och en på ett blockschema – en återkopplad, reglerteknisk
modell av det slag Kristiansson både diskuterade i artikeln och därtill ofta använde även i sin
vetenskapliga produktion.119

GT-artikelns övergripande tema var emellertid ändå myndigheternas registrering av uppgifter
om enskilda. Detta tema återkom när Kristiansson intervjuades i Expressen i september 1980:

Folkbokföringsblanketten skulle ha lämnats in senast förra torsdagen. Men det kom aldrig
någon blankett från Lars Kristiansson – och det kommer heller aldrig att göra det.

– Jag har skrivit och meddelat att jag hellre betalar böter. Det vore idiotiskt om jag
lämnade ifrån mig så här mycket uppgifter till myndigheterna frivilligt.120

Även här formulerade Kristiansson faran i termer av modell och verklighet:

Via uppgifterna som kommer in från folkbokföringsblanketten gör Storebror en modell av
åtta miljoner svenskar. Sedan är det den modellen av Sverige som gäller flera år framöver.
Inte verkligheten.121

Här smälte Kristianssons varning för otillräckliga modeller samman med rädslan för George
Orwells storebrorssamhälle. Kristiansson tycks vid den här tiden ha fått en viss uppmärksamhet
för sina varningar: i en insändare följande vecka berömdes han för sitt civilkurage.122 Hans
vägran inför 1980 års folkräkning hade stort symbolvärde: integritetsdebatten hade tagit fart i
samband med den föregående folkräkningen 1970.

Ett barn för framtiden
Klockan halv tio en söndagmorgon i februari 1979 sändes programmet ”720929-0216 Ett barn
för framtiden” i Sveriges Radios P1. Det var, visar det sig, en ambitiös och omskriven produktion.
Så här beskrevs programmet i Röster i Radio-TV:

Mikrodatorn kan, rätt använd, förbättra människans livsvillkor. Men denna informationstek-
nikens ”atombomb” kan också bli ett elektroniskt morfin för framtidens människor – och för
dess myndigheter ett oöverträffat system för personkontroll. En svindlande framtidsvision
sammanställd av Thomas Hellberg, Lars Kristiansson och Tom Engström. Framtiden har
redan börjat...123

118. Kristiansson, ”När datorerna börjar sprida rykten”.
119. Ibid.
120. Mats Wennerholm, ”Här är dataexperten som fått nog – Hellre böter än lyda Storebror!”, Expressen (23/9

1985), s. 52.
121. Ibid.
122. ”Bra gjort professorn”, Expressen (1/10 1980), s. 3. Insändaren är signerad Erich Adickes.
123. Röster i Radio-TV (nr. 8, 1979), s. 40.
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Samma vår kunde Röster i Radio-TV rapportera att programmet fått pris i genren radio

documentary i Prix Futura i Berlin.124 Även Expressen uppmärksammade priset med en artikel
inför en repris i maj samma år. I artikeln ”Vart leder datorn oss?” berördes de sedan tidigare
omdebatterade integritetsaspekterna av datatekniken, men det var framtidens faror som stod i
fokus. På en bild visades en bekymrad Lars Kristiansson vid ett övergångsställe, och ingressen
löd:

Brukar du trycka på ”väntaknappen” vid övergångsstället?
— Då kanske du trycker på en dummyknob ”dumknapp”, säger dataprofessor Lars

Kristiansson vid Chalmers tekniska högskola.
— Vi tror alla att vi gör något när vi trycker på knappen och det lyser VÄNTA. Men

gatukontoren har inte råd med att låta alla korsningar styras av fotgängarnas tryckningar.
Sådana dummyknobs kan bli vanliga i datorsamhällen på 80-talet.125

De dramatiska jämförelserna med kärntekniken återkom. Bildtexten inleddes: ”Vi är oskyd-
dade mot radioaktivitet. Vi är oskyddade mot splittrande information.”126 I artikelns fokus stod
den nya mikrodatortekniken, och Kristiansson pekade mot en oroväckande, men inte särskilt
avlägsen framtid:

Han menar att mikrodatorn – som nu kommer med stormsteg – kan ge oss nyttig teknik. För
att till exempel spara energi. Men mikrodatorn, som är uppbyggd av små kriselflingor [sic!],
kan också bli en elektronisk atombomb.

Mikrodatorn blir för varje månad billigare, ”slugare” och mindre.127

Jämförelserna känns igen. Till skillnad från artiklarnas korta citat gav emellertid radio-
programmet Kristiansson möjlighet att formulera sitt budskap betydligt utförligare, och det är
mot programmet jag nu vill rikta uppmärksamheten, med fokus på Kristianssons historiesyn och
framtidsvisioner, samt hans nyckelsymbol – atombomben.

När programmet väl startat beskrevs det inte som vare sig dokumentär eller teater, utan som
en ”feature för framtiden av Thomas Hellberg och Lars Kristiansson”.128 Hellberg, en välkänd
skådespelare, regisserade programmet och deltog tillsammans med Kristiansson. I anslutning till
av Hellbergs deltagande i ”Ett barn för framtiden” införde Röster i Radio-TV en helsidesartikel
om honom, där man kunde läsa om hans roll som den hårdkokte polisen Gunvald Larsson i Bo
Widerbergs film Mannen på taket.129 Hellbergs deltagande i ”Ett barn för framtiden” avspeglade
uppenbarligen en konstnärlig och populärkulturell ambition med programmet.

124. Röster i Radio-TV (nr. 19, 1979), s. 40; Prix EUROPA Office [office@prixeuropa.eu], E-post till författaren,
10 januari 2018.

125. Carl Magnell, ”Vart leder datorn oss?”, Expressen (5/5 1979), s. 13. Reprisen sändes dagen efter, 6/5, även
denna gång en söndagmorgon. Då hade det även gått i repris den 21/2.

126. Ibid.
127. Ibid.
128. Radioteatern, ”720929-0216 Ett barn för framtiden”, SR P1, 18/2 1979.
129. ”Veckans profil: Thomas Hellberg, som kom till radioteatern medan han ännu gick i skolan”, Röster i Radio-TV

(nr. 8, 1979), s. 3.
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Programmet inleddes med en kontrast. Lyssnaren fick höra surrande bin, kvittrande fåglar
och sjungande människor. Programmet handlade emellertid inte om naturen omkring oss, utan
om en teknikutveckling som människan befarades tappa kontrollen över. Hellberg inledde:

Ett av de stora problem vi haft när vi sammanställt det här programmet har varit att välja i
en otroligt accelererande mängd områden mikrodatorn tränger in i. Eller, för att citera en av
de medverkande specialisterna: vi frågar inte längre vad vi ska använda mikroelektroniken
till, utan ”vad var det som hände”? Utvecklingen skenar ifrån våra djärvaste fantasier.130

Denna inledning angav tonen för programmets framtidsvision, där utvecklingen sågs präglas
av en obeveklig acceleration, som skulle leda till att mikrodatorn ”tränger in” i människans liv. I
denna lika oroväckande som teknikdeterministiska framtidsvision kunde inte ens specialisterna
längre påverka utvecklingen, utan det var tekniken – mikrodatorn – som var den centrala aktören.
Det onaturliga i denna utveckling underströks av kontrasten mot inledningens fågelkvitter och
skönsång.

”Men låt oss börja från början”, fortsatte Hellberg. Historiemedvetandets samspel mellan
framtidsvisioner och historiesyn, som Rüsen betonar, framträder här tydligt; framtidsvisionen
tog som så ofta sin början i det förflutna. I en dialog mellan en ung pojke – det barn som pjäsens
titel syftar på – och Hellberg berättades en historia om det tidiga 1800-talets industrialisering,
liksom det motstånd industrialiseringen mötte.

[rytmiskt maskinljud hörs i bakgrunden]

Pojken: Vad är det?

Hellberg: En ångmaskin.

[ljudet förändras gradvis]

Pojken: Vad händer nu?

Hellberg: Man har satt remmar på ångmaskinen, så att den driver vävstolar... och smedjor...
verkstäder... industrier... och sågar.

Pojken: Men vad är det? Vad konstigt det låter!

Hellberg: Det är människor som stormar maskinerna och försöker förstöra dem.

Pojken: Varför det?

Hellberg: De är rädda att maskinerna ska ta deras jobb ifrån dem.

Pojken: Ha! Det var väl länge sedan?

Hellberg: Nej... inte så länge sen, och det pågår än.

[...]

Pojken: En elvisp!

Hellberg: Grammofoner och bandspelare.

Pojken: Mopeder och motorcyklar.

Hellberg: Och kärnkraftverk.

Pojken: Flygplan!

130. Radioteatern, ”720929-0216 Ett barn för framtiden”, vid 01:30.
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Hellberg: Så fick människan hjälp att lyfta, bära och resa omkring, till och med till månen.
Samhället hade fått sina muskler.131

Den teknikutveckling som tecknades i programmet hade satts i rullning av ångmaskinen, och
lett spikrakt fram till kärnklyvning och flygplan. Här kan särskilt noteras att Hellberg, liksom
tidigare Kristiansson, använde termen ”muskler” som en sammanfattande term på dessa maskiner,
från ångmaskinen till kärnkraftverket.132 Termen kommer att återkomma.

När datorn så dök upp i berättelsen omnämndes den först som ”ångpannedator”. Termen känns
igen från Dagens Nyheter ett halvår tidigare, där Kristiansson intervjuades.133 I radioprogrammet
kom han nu själv in i berättelsen och artikulerade sin historiesyn, och här är det intressant att
lyssna på ett längre avsnitt:

Ibland ser jag den tekniska utvecklingen som i fyra rutor. De här fyra rutorna har på ett
logiskt sätt fyllts i under tvåhundra år. I första rutan finns en stor, koncentrerad, orörlig
kraftmaskin, som har remmar kopplat till sig, för att nå ut med kraft. Det är den koncentrerade
krafthjälpen [?], och den utvecklades, och den skapade debatter.

I den andra rutan, där finns det små, överallt disponibla kraftmaskiner, som utvecklats till
små lättrörliga slavar. Elmotorn och förbränningsmotorn skapades inte bara för [...] lycka
och välstånd. De har också gett oss problem. Bilsamhället och prylsamhället har satts under
debatt.

I den tredje rutan, där finns det en stor orörlig maskin igen, datamaskinen. Den förmedlar
inte sin tankekraft med remmar och snören, men väl med kablar – datakablar. Med den stora
koncentrerade datorn följde nya problem och debatter. Vi har fått börja lagstifta om dess
användning.

I den fjärde – den sista – rutan finns sedan sex år en liten lättrörlig, överallt disponibel
tankemaskin, mikrodatorn. Den kommer att ge oss ökat välstånd, men också problem. Vilka?
Var finns problemställningarna – men framförallt, debatten?134

Kristianssons fyra rutor kan, utifrån hans resonemang, åskådliggöras som i figur 1. Mikroda-
torns får sin plats i nedre högra hörnet som lättrörlig tankemaskin.

Det finns flera detaljer värda att notera i Kristianssons resonemang. För det första samman-
faller Kristianssons första tre rutor – ångmaskinen, bilen och datamaskinen – med vad som
benämnts den första, andra och tredje industriella revolutionen. Begreppet ”industriell revolu-
tion” förknippas, som Kristiansson också pekar på, inte sällan med samhällsomvälvningarnas
negativa konsekvenser. I detta perspektiv framstår historien som en tämligen deterministisk
kedja av revolutioner.135 Maskinerna framstår rentav som subjekt (”den skapade debatter”, ”de
har också gett oss problem”, ”den förmedlar [...] tankekraft [...] med kablar”). Mikrodatorn i
Kristianssons fjärde ruta blir därmed orsak till en outtalad fjärde industriell revolution, med
okända konsekvenser.

131. Radioteatern, ”720929-0216 Ett barn för framtiden”, 02:00–04:30.
132. Se exempelvis Mossberg, ”Det tryckta ordet”, samt s. 32 i denna uppsats.
133. Se s. 30 samt Hagerfors, ”Vi kan få psykiska blåmärken”.
134. Radioteatern, ”720929-0216 Ett barn för framtiden”, 6:30–8:00.
135. Om en första och andra industriell revolution, se Landes, The Unbound Prometheus, introduktionen. Om en

tredje industriell revolution i Sverige, jämför Östberg och Andersson, Sveriges historia 1965–2012, s. 97–98.
För en diskussion om ”industriella revolutioner” och teknikdeterminism, se Briggs och Burke, A Social History
of the Media, s. 55–56.
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Figur 1 Kristianssons fyra steg i teknikutvecklingen (min bild).

För det andra är Kristianssons bild av utvecklingen tydligt knuten till hans historiemedvetande.
För att orientera sig i nuet, inför framtiden, blickar han mot det förflutna. Hans förväntningar
hänger oundvikligen samman med hans erfarenhet.

Icke desto mindre var framtiden, för det tredje, radikalt annorlunda än nutiden: samhället
stod inför ännu en revolution, potentiellt med allvarliga negativa konsekvenser. Dessa indust-
riella revolutioner sågs kännetecknas av problem och debatter, och Kristiansson efterfrågade
problemställningar och debatt för den förestående fjärde revolutionen. Den radikala skillnaden
mellan Kristianssons samtid och framtid tycks mig vara precis den som Koselleck gör mellan
erfarenhetsrum och förväntningshorisont, och som också den senare också förknippar med den
moderna periodens historiesyn.

För det fjärde är det en hastigt accelererande utveckling som beskrivs, som även denna
passar väl med samma historiesyn. En bit in i programmet intervjuades framtidsforskaren Portia
Isaacson, som menade att utvecklingen nu gick så fort att människan inte längre hann tänka.
Oron dämpades knappast av Kristianssons jämförelse mellan datorns utveckling och bilens:

Datorn kom ungefär samtidigt som den första efterkrigsmodellen av Volkswagen. De är
ungefär årsbarn, den första ångpannedatorn och den äldsta modellen av Volkswagen. [...]

Om Volkswagen hade genomgått en lika märklig utveckling som datorn, ja alltså lika
snabb, då hade Volkswagen idag kostat en krona. Den hade per mil dragit en kubikmillimeter
bensin. Och den skulle ha haft en topphastighet på [...] tiotusen kilometer i timmen, och den
skulle ha haft en varaktighet som ligger på tiotusen år.136

Rädslan för denna utveckling hängde samman med två idéer: dels en allmän teknikdetermi-
nism, dels idén om en obönhörligen accelererande utveckling. Tekniken förväntades löpa amok,
och det kunde inte sluta väl.

I det sammanhanget kan man fråga sig hur atombomben kom in i detta. Kristiansson hade
vid det här laget, som vi sett, gjort sig känd för att ha ”myntat begreppet ’en informationsteknisk
atombomb’ om mikrodatorn”.137 Denna metafor hade även upprepats i Röster i Radio-tv inför

136. Radioteatern, ”720929-0216 Ett barn för framtiden”, 5:50–6:30.
137. Se exempelvis Hagerfors, ”Vi kan få psykiska blåmärken”.
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sändningen. När han nu fick chansen att formulera sina idéer i lite längre format, hur förklarade
han då sin metafor?

Inte alls, visade det sig. Atombomben nämndes en enda gång, när programmet återgått till
samtalet mellan pojken och Hellberg.

Pojken: Varför pratar man inte om mikrodatorn då?

Hellberg: Det verkar som om man inte förstått vilken atombomb det handlar om.138

Liksom tidigare användes atombomben som metafor för mikrodatorn, men vari likheterna
egentligen bestod framgick inte. Atombombsmetaforen får här främst tolkas som ett retoriskt
grepp för att få fart på debatten.

Årtalet 2001 som nyckelsymbol

Radioprogrammet kretsade kring pojken och hans samtal med Hellberg. Pojken kan ses re-
presentera ett historiemedvetande, där det förflutna, samtiden och framtiden knyts samman.
Det är pojken som frågar om vad historieberättelsen – med ångmaskiner, grammofoner och
kärnkraftverk – betyder, och det är även pojken som orienterar sig inför framtiden.

Pojken: Jag ska ju börja skolan. Hur tror du undervisningen ser ut i framtiden?

Hellberg: År 2001 kommer det kanske att se ut så här i en skolgosses vardag.139

Därefter följer en berättelse om gymnasieeleven Sven, som läser historia år 2001. Här är både
årtalet och ämnet signifikanta. Årtalet sammanfaller med Clarkes redan berörda dystopi, som
handlar om hur datorn år 2001 tagit kontroll över människan.140 Valet av just historia i Svens
gymnasiestudier illustrerar därtill hur 1979 års framtid sågs följa på historien dessförinnan.

I berättelsens år 2001 har den traditionella undervisningen ersatts av en dator som med
entonig röst ställer frågor och kritiserar Svens svar. Det framgår tydligt att Sven inte trivs i
denna undervisningssituation. Denna bild av undervisning utan mänsklig kontakt, men desto mer
känslomässig stress, kan tolkas som en kommentar till den alienation som rationalisering och
datorisering befarades medföra.

I berättelsen påpekar datorn att Svens studieresultat visar på bristande kunskaper i samtidshi-
storia, och därför blir han förhörd i de senaste två decenniernas utveckling, det vill säga tiden
mellan programmets sändning, år 1979, och den tänkta framtiden, år 2001:

Datorn: Datatekniken är det teknikområde som utan konkurrens utvecklas snabbast. Vilken
princip ligger till grund för detta?

Sven: [suckar] De tänkande datorerna.

Datorn: ”De tänkande datorerna” är ett subjektivt uttryck som inte kan anses vara ett korrekt
svar. Försök igen!

138. Radioteatern, ”720929-0216 Ett barn för framtiden”, 5:50–6:30.
139. Ibid., 10:20–10:30.
140. Clarke, År 2001.
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Sven: Helvete... Principen om artificiell programgenerering. Tidigare stod människor för all
programmering. Nu får datorerna klara av det själva, med viss hjälp från operatörer.

Datorn: Svaret kan med tvekan godtas. Genom att låta datorerna i hög grad programmera sig
själva hindras inte programmens komplexitet av någon människohjärnas begränsningar i fråga
om snabbhet, minneskapacitet eller tillförlitlighet. Detta undervisningssystem är ett exempel
på en tillämpning.141

Idén om ”artificiell programgenerering” ligger nära den utbredda idén om en förestående
”intelligensexplosion” eller singularitet. I Kristianssons och Hellbergs berättelse förväntades –
eller befarades – uppenbarligen en sådan singularitet inträffa någon gång under 1980- eller 1990-
talet. Berättelsen slutade med att Sven tröttnade på att misslyckas med datorns detaljorienterade
frågor:

Dataterminalen slocknade med ett ljudligt klick när Sven drog ur väggkontakten. Med bägge
händerna.142

Dummy knobs

Dramatiseringens alienerade huvudperson, Sven, gjorde således uppror och tog kontroll över
tekniken. Det var emellertid inte det enda möjliga utfallet. En andra dramatisering i Ett barn

för framtiden handlade om en möjlig datoriserad, framtida arbetsplats, där en av medarbetarna
klagat på att jobbet inte känts meningsfullt:

— Vad ska han dit och fingra på knapparna för då? Maskinen är ju helautomatisk? Det är
ju klart att datan blir förbannad.

— Ja, det sa jag också, men... vad gör vi?
— Dummy knobs.
— Va?
— Dummy knobs! Vi byter ut manöverpanelen mot en knappsats som inte har någon

funktion för maskinen. Sen kan han stå och trycka där bäst han vill.
— Nä, det går han aldrig med på.
— Jodå, om vi bara kopplar till en mikrodator till panelen, som berömmer honom när han

trycker på knapparna.143

Dessa ”dummy knobs” kritiserade Kristiansson även, som redan nämnts, i Expressen i
maj samma vår, dagen innan en repris av Ett barn för framtiden.144 Sådana ”dummy knobs”
saknade funktion men lurade knapptryckaren att tro att hen faktiskt kunde påverka skeendet. I
programmet får vi veta att sådana ”dummy knobs” regelmässigt användes för övergångsställen
redan då (1979), och datavetaren Jacob Palme sades ha polisanmält Stockholms stad för att ha
använt sådana vilseledande knappar. Idag avfärdas påståendet av Lars Ekman, sakkunnig inom
trafiksäkerhet på Trafikverket, som en skröna. Han noterar, liksom för övrigt Karl Popper, vår

141. Radioteatern, ”720929-0216 Ett barn för framtiden”, 12:00–12:40.
142. Ibid., 12:50–13:00.
143. Ibid., 15:00–15:40.
144. Magnell, ”Vart leder datorn oss?” Se även s. 38 i denna uppsats.
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benägenhet att se samband även där sådana inte finns.145

Här var det emellertid framtiden det handlade om. I ett framtida, datoriserat samhälle befara-
des sådana ”dummy knobs” användas inte bara i trafikljus, utan även i andra sorters datorsystem.
På så vis skulle den alienerade människan kunna invaggas i en förrädisk illusion om att hon
rådde över datorn.

Datavision, mikrodatorn och integriteten

Så här långt, ungefär 18 minuter in i programmet, hade ännu väldigt lite berättats om programmets
ämne: mikrodatorn. Den var liten, billig och driftsäker, och påminde tydligen i något avseende
om en atombomb. Vad kunde då lyssnaren lära sig om vad en mikrodator egentligen var för
något?

En tillämpning av mikrodatortekniken dök upp i ett avsnitt om ”dataålderns” vardagsrum.
Där berättade en branschrepresentant från elektronikföretaget Philips om text-tv och Datavision,
den telebaserade informationstjänst som Kristiansson varnat för i Dagens Nyheter någon månad
tidigare.146 Programmet ledde vidare till butiken:

Barnet: Finns allt det där redan? Kan man gå in i en butik och köpa sin egen Datavision redan
idag?

Hellberg: Jadå! Kom så går vi till databutiken.147

En intervjuad försäljare berättade om en apparat som kostade 7000–8000 kr inklusive
bildskärm och bandspelare; han talade uppenbarligen om någon av de persondatorer som kom
ut i handeln under denna period – kanske den svensktillverkade ABC-80, som lanserats under
slutet av 1978. Det måste ha varit svårt för lyssnaren att avgöra skillnaden på Datavision och en
persondator, även om de båda var tillämpningar av mikrodatortekniken.

I ett av radioteaterinslagen i Ett barn för framtiden, där ett gift par hörs diskutera matlagningen
och sällskapslivet, spelar Datavisionen (”DV:n”) en central roll. Hon står vid spisen, som sonen
olyckligtvis programmerat om, och maten är därför vidbränd. Han, däremot, är upptagen med
DV:n, som händelsevis råkar avslöja att hustrun är gravid i åttonde månaden med en annan man.
Mannen använder DV:n för att slå upp allehanda privata uppgifter om sin rival, bland annat att
denne är 30 år gammal och född 1971.148 Även denna framtidsvision var alltså förlagd till år
2001, och varningen anspelade på 1970-talets integritetsdebatt. Integritetsfrågan återkom senare
i programmets konversation:

Barnet: Om jag ger dig en sak, eller lånar dig nånting, kan jag få tillbaka den då?

Hellberg: Javisst.

145. Ekman lutar åt att föreställningen härrör från särskilt trafikerade korsningar, där fotgängare kan få vänta en
stund även om de tryckt på knappen, varvid knappens effekt blir mindre tydlig. ”Att man skulle medvetet lura
trafikanterna tror jag personligen knappast förekommer”, skriver han. Lars Ekman, e-post till författaren, 4 juni
2018. Se även ”konspirationsteorin om samhället”, Popper, Det öppna samhället, s. 363–365.

146. Hagerfors, ”Vi kan få psykiska blåmärken”. Se även denna uppsats, s. 31.
147. Radioteatern, ”720929-0216 Ett barn för framtiden”, 18:50–19:05.
148. Ibid., 20:20–24:20; om den trettioårige ”dakrologen” Arvid Sjölinder, född 1971, kring 22:00.

44



Barnet: Om jag ger dig en hemlighet då, kan jag få tillbaka den också?

Hellberg: Nää.

Barnet: Då kan man väl inte få tillbaka information som man lämnat till en databank i framtiden
då heller?149

Denna jämförelse var även den en kommentar till 1970-talets integritetsdebatt. Jämförelsen
skulle återkomma, bland annat i en längre intervju med Kristiansson i programmet Profilen i
april samma år.

Profilen
Detta radioprogram sändes en söndagförmiddag i slutet av april och var en halvtimme långt. Ett

barn för framtiden sändes i repris veckan efter, och Kristianssons medverkan i Profilen nämndes
även i en Expressen-artikel i samband med denna repris.150 Kristiansson intervjuades i egenskap
av ”profil”, och var alltså uppenbarligen en känd person i offentligheten, åtminstone för en del
av lyssnarna.

Intervjuaren, Margareta Gelbort, ställde förhållandevis öppna frågor, och Kristiansson fick
utrymme att ge lite längre svar än tidningsartiklarnas citatvänliga uttalanden. Inledningsvis
nämnde Gelbort Kristianssons atombombsmetafor, och den förknippades här (liksom tidigare)
med en önskan om att skapa debatt:

Gelbort: Du har länge kämpat för att få igång en debatt om mikrodatorerna, som du både prisar
och varnar för. Du har något tillspetsat kallat dem för informationsteknikens atombomb. [---]
Det har tagit dig hela sex år att få igång en debatt.151

Mer än så sades inte om atombombsmetaforen. Kristiansson tycks emellertid ha uppfattat
mikrodatortekniken som en existentiell risk, och utifrån en sådan tolkning kan vi möjligen ändå
finna mening i atombombsmetaforen. De risker Kristiansson varnade för hade – till skillnad från
en riktig atombomb – inte nödvändigtvis hade med fysisk utplåning att göra. Istället gällde det
snarare integritetsproblematik och alienation:

Kristiansson: Under 70-talet har vi haft en rad debatter om skaderisker. De har praktiskt taget
alla legat på fysiska risker: det har varit miljön, det har varit cancerrisker och så vidare. Och
mikrodatorn [...] och datoriseringen är något som inte alls faller under de begreppssfärerna.
Det har med att göra med [...] psykiska skador i så fall.152

Här ringade Kristiansson själv in 1970-talet som en vändpunkt i den offentliga debatten.
Framstegstanken var stukad, miljön hotad och det kalla krigets atombombsarsenal kunde utplåna
mänskligheten på några minuter. I spillrorna efter 1960-talets teknikoptimism reste sig en helt ny

149. Radioteatern, ”720929-0216 Ett barn för framtiden”, 30:15–30:40.
150. Profilen, SR P1, 29/4 1979; Magnell, ”Vart leder datorn oss?” I Expressen syftas på en repris av Profilen på

kvällen den 5/5. Ett barn för framtiden sändes i repris 6/5.
151. Profilen, 1:15–2:00.
152. Ibid., 4:25–5:00.
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osäkerhet inför framtiden. Längre fram i programmet fick lyssnaren veta mer om Kristianssons
personliga omsvängning:

Kristiansson: Och själv hade jag tidigare, på grund av erfarenheter från ’63 då jag var med och
utvecklade flygplanet Viggen, och ärligt talat, rent personliga upplevelser inom familjen, blivit
väl lite ifrågasättande om livet var bara att åka [...] rakt fram på hjul i en teknisk vagn.153

Mycket tydligare än så kan man knappast formulera avståndstagandet från 1960-talets
teknikoptimistiska framstegstanke, och här öppnar sig en möjlighet till tolkning. Viggen avsågs
under 1960-talet kunna bära taktiska atomvapen, och sådana vapen projekterades i Sverige
som allra mest aktivt just kring 1960. Kristiansson intervjuades om sitt arbete med just Viggens
vapensystem, och även om han då troligen talade om konventionella robotar, så måste det svenska
atombombsprojektet ha utgjort en viktig del av sammanhanget. Enligt Agrell var tusentals
forskare och tekniker insatta i projektet.154

Kristianssons obehag inför uppgiften att ”beräkna högsta möjliga [...] mortalitet” kan därför
tolkas mot de etiska aspekterna av ett förväntat svenskt atombombsanfall mot baltiska, polska
och östtyska utskeppningshamnar i samband med ett sovjetiskt angrepp. Ett sådant atombombs-
anfall förväntades drabba ett stort antal civila.155 Kristianssons tekniska utvecklingsarbete hade
lett honom rakt in i det kalla krigets allra nattsvartaste dystopi – kärnvapenkrig – kort efter
Kubakrisen.

I programmet talar de båda också om när Kristiansson först kom i kontakt med mikrodatorn.
Det hade skett i början av 1970-talet, vid ett besök på Philips i Holland, då han även hade
mött några av samtidens mest välkända framtidsforskare; han nämnde själv särskilt amerikanen
Herman Kahn. Vad Kristiansson och Kahn haft med varandra att göra framgår inte av intervjun,
men Kahn var känd för att utifrån en matematisk teoriapparat – spelteori – söka förutsäga
konsekvenserna av ett fullskaligt kärnvapenkrig med Sovjetunionen. Med en matematisk modell
av de två supermakterna i ett slags jämvikt argumenterade han för det militärstrategiskt lämpliga
i att kunna helt förinta fienden med kärnvapen. Kahn beskrev en Doomsday machine, där en
dator automatiskt skulle styra en större kärnvapenarsenal, och garantera planetens utplåning om
någon anföll USA. Eventuella programmeringsfel såg han, inom parentes, som en ”technical
consideration”.156

Inte alla delade Kahns syn på kärnvapnens förträfflighet – huvudpersonen i Kubricks Dr.

Strangelove anses ofta vara baserad delvis på just Herman Kahn, exempelvis.157 För Kristiansson,

153. Profilen, 6:30–7:00.
154. Om kärnvapenbestyckning av Viggen, se Agrell, Svenska förintelsevapen, s. 288–296; om mängden forskare

och tekniker insatta i det svenska atombombsprojektet, se s. 315.
155. Kristiansson om mortalitet, Profilen, 6:00–7:00. Om civila offer för svenska atombomber som ”politisk

innebörd” för projektet, se Agrell, Svenska förintelsevapen, s. 292–294.
156. Herman Kahn, On Thermonuclear War (Princeton: Princeton University Press, 1960); om spelteorins funktion,

se exempelvis s. 119–126; om Doomsday machine, se s. 144ff. ”The computer would then be programmed so
that if, say, five nuclear bombs exploded over the United States, the device would be triggered and the earth
destroyed. Barring such things as coding errors (an important technical consideration) the above machine
would be the ideal [...] deterrent.”, s. 145.

157. Om Kahn som doktor Strangelove, se exempelvis Håkan Arvidsson, ”När krigets mål var freden”, i Hotad
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som utvecklat vapen för Viggen och måste ha varit insatt i de scenarier där de skulle användas,
torde det ha varit svårt att hysa Kahns optimism inför ett svensk-sovjetiskt kärnvapenkrig, där
någon jämvikt mellan parterna knappast stod i utsikt. Och om han först mötte mikrodatorn
i samma sammanhang som Kahns spelteori, så kan detta möjligen också förklara något av
Kristianssons skepsis mot mikrodatortekniken.

Det fanns även en annan aspekt som spelade in i Kristianssons brutna optimism. De ”per-
sonliga upplevelser” han nämnde gällde hans son, som hade diagnosticerats med en obotlig,
dödlig sjukdom. Den kris som sonens sjukdom och död innebar för Kristiansson fick en hel del
utrymme i Profilen denna kväll. Han kopplade själv tydligt sin framstegskritik till insikten om
det omöjliga i att lösa alla problem med matematik och logik:

Kristiansson: Ja, det är fullt klart att om man har utbildat sig eller levt i skyddade verkstäder,
som vi ibland elakt kallar våra egna tekniska högskolor, och allting bara går rakt fram, bäst i
klassen och matematiken fungerar och allting går att förklara med logik... och så plötsligt så
möter man verkligheten i form av helt omöjliga problem att resonera sig ur. Det betyder väldigt
mycket, utan tvekan. Då får man [...] ett annat perspektiv plötsligt på tillvaron, som sedan kan
ge väldigt mycket.158

För Kristiansson syntes efterkrigstidens stadiga uppgång, i samhället såväl som personligt, ha
brutits. Det innebar en förändring i hans syn på världen, inte bara på vad framtiden kunde erbjuda,
utan även i vilken mån matematik och logik kunde användas för att förklara den. Kristianssons
omsvängning kan, med andra ord, möjligen även tolkas mer specifikt som ett avståndstagande
från en mer positivistisk världsbild.

Detta betydde inte att Kristiansson helt släppte möjligheten att använda matematiska modeller
för att förstå världen. När Gelbort frågade om hans arbete med Viggen talade de om den
stabilitetsanalys som han ägnat sig åt där, och som även skulle komma att utgöra utgångspunkten
för en debattartikel i GT ett knappt år senare.159 Gelbort frågade:

Gelbort: [---] Planet skulle ha flugit i vågor om ni inte hade rättat till detta fel?

Kristiansson: [---] Feedback kallar vi det för, eller återkoppling. Då finns det risker för så kallad
rundsvängning, och det behövs inte ett flygplan för att få den effekten. Redan om vi hade nu
här inne i studion en högtalare, så vet du vad som skulle hända: det skulle bli ett tjut här inne
i studion. Då skulle högtalaren ge ljud till mikrofonen, och så fick vi det tillbaka. Det är ett
exempel på rundsvängning.160

Från detta tämligen allmänna systemteoretiska resonemang gjorde Kristiansson snabbt en
koppling till integritetsdebatten och ryktesspridning, på samma sätt som i GT-artikeln.

Kristiansson: [...] här har vi ett av de problemen som vi har talat om: kan man få väck, lika lätt,
de effekter som kan tänkas uppstå när man kopplar ihop ämbetsverk också så skulle jag vara

idyll: berättelser om svenskt folkhem och kallt krig, red. Kim Salomon, Lisbeth Larsson och Håkan Arvidsson
(Lund: Nordic Academic Press, 2004), s. 199–200.

158. Profilen, 7:30–8:15.
159. Kristiansson, ”När datorerna börjar sprida rykten”. Se även s. 36 i denna uppsats.
160. Profilen, 13:00–14:00.
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glad och trygg. Och där har vi [...] även utan datorer ju praktexempel på vad återkoppling av
information kan ställa till.161

Kristiansson resonerade vidare om hur rykten kan komma i svang, och med datateknisk
återkoppling – i form av myndigheters dataregister – riskera att förstärkas. Han gjorde en
jämförelse med byskvaller; metaforen syntes inte här leda så långt, men Kerstin Anér hade fört
ett liknande resonemang några år tidigare, när hon skrev om personlig integritet i anslutning till
Marshall McLuhans idéer om ”den globala byn”.162

Integritetsfrågan återkom i programmets slutkläm, där Gelbort frågade om Ett barn för

framtiden, som stod i begrepp att sändas i repris. Kristiansson varnade här återigen för de risker
för psykiska skador som han förknippade med mikrodatortekniken. Riskerna för framtiden gällde
återigen personlig integritet, och illustrerades på ett sätt snarlikt det i Ett barn för framtiden:

Gelbort: Du har tillsammans med Thomas Hellberg gjort en radiodokumentär som nu kommer i
repris den sjätte maj. Som förord till den [...], som ett motto, så står det: ”en diamant kan du
lämna och få tillbaka, en hemlighet har du lämnat för gott”.

Kristiansson: Ja.

Gelbort: Det handlar om mikrodatorn. Är det här ditt ord på vägen till oss?

Kristiansson: Ja, det får det gärna vara. [---] Jag såg [...] det kommande informationssamhället,
med alla sina problem, sina bekymmer. Och detta var ett försök för mig att koncentrera hela
problematiken, eller peka på den: fysiska skador, psykiska skador, och då blev det just detta att
en diamant, den kan du verkligen med svensk lagstiftning både lämna ifrån dig och få tillbaka,
och med internationell lagstiftning lämna och få tillbaka. Men däremot en hemlighet, den har
du lämnat för gott.163

Dessa farhågor hade tidigare belysts i 1970-talets integritetsdebatt. Här knöts de emellertid
inte till datorisering i stort, utan uttryckligen till mikrodatortekniken. Medan persondatorentusi-
asterna såg mikrodatorn som individens möjlighet att behärska tekniken, såg den pessimistiske
Kristiansson istället mikrodatortekniken som en än mer infernalisk version av den redan in-
tegritetshotande datatekniken. Kontrasten mellan synsätten skulle bli ännu tydligare när han
framträdde i tv ett halvår senare.

161. Profilen, 13:50–14:10.
162. Anér, Datamakt, s. 35–54. Se även s. 9 i denna uppsats.
163. Profilen, 28:40–30:10.
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6 Tv-kändisen och författaren 1979–1983

Kristianssons tv-program, som står i fokus i det följande kapitlet, kan förmodas vara den
del av materialet som nått flest människor. Där formulerade Kristiansson mest utförligt sina
framtidsvisioner, och detta längre kapitel utgör därmed undersökningens kärna. Analytiskt rör vi
oss här från erfarenhetsrummet, mot förväntningshorisonten.

Magasinet
I oktober 1979 tog Kristiansson steget från radio till tv, när samhällsprogrammet Magasinet

sände ett inslag om den nya mikrodatortekniken. Av en Expressen-artikel inför programmet
framgår att det här rörde sig om en dramatiserad framtidsvision, liksom i Ett barn för framtiden

ett drygt halvår tidigare:

Lars Kristiansson har i flera år varnat för ett framtida datasamhälle. Han har en slags
utkikspost från sin institution på Chalmers i Göteborg. Där sysslar man med data och
informationsteori.

Lars Kristiansson tror inte längre på politiker, säger han och bläddrar lite förstrött i
”informationsteknologiutredningens” senaste delrapport.

Istället har han valt skådespel, humor och debatt för att föra ut sitt budskap. Den ”talande
spisen” är ett exempel på det.

— En svart komedi, menar han. Syftet är att få folk att tänka framåt. Vill vi att matlagning
ska gå till så här?164

En utkikspost är något vi använder för att kunna se längre, och metaforen illustrerade utmärkt
väl den tolkningsprocess som Koselleck ringat in med begreppsparet erfarenhetsrum–förvänt-
ningshorisont. Kristianssons ”utkikspost” var inte avsedd för att spana i rummet, utan i tiden: från
sitt upphöjda erfarenhetsrum, byggt på informationsteoretisk expertis, förväntades han kunna
överblicka förväntningshorisonten bättre än de flesta.

Det var alltså Kristianssons framtidsvisioner som stod i centrum. Jag har tidigare undersökt
detta Magasinet-inslag i ett annat sammanhang, och här väljer jag därför att lyfta fram två
för denna undersökning särskilt intressanta aspekter: förväntningarna på framtidens artificiella
intelligens i studiodiskussionen, samt den dramatiserade framtidsvisionen om den ”talande
spisen”.165 Kristiansson var central i båda dessa.

Studiodiskussionen

Kvällens tv-inslag inleddes med ett reportage från Kalifornien, där journalisten Seve Ungermark
rapporterade i optimistiska ordalag om den industri som höll på att växa fram kring mikrodator-
tekniken.166 Kristiansson satt i studion, tillsammans med programledarna Bo Holmström och
Ann Lindgren, men delade inte alls optimismen. Holmström och Lindgren hade inte helt lätt

164. Carl Magnell, ”Talande spis debattinlägg i ’Magasinet’”, Expressen (17/10 1979), s. 21.
165. Jag har tidigare diskuterat programmet i Persson, När datamaskinerna tar över, s. 40–45.
166. Ibid., s. 41–43.
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att förstå vari riskerna egentligen bestod, och särskilt Lindgren utmanade hans pessimism. Var
mikrodatortekniken verkligen så hemsk?

Lindgren: För det finns väl en massa positiva saker också med det här? Ta hjälpmedel för
handikappade, ta pacemakern som du själv håller på och forskar med. Och nu har vi också
språkdosan, som har kommit. Är det inte bra det?

Kristiansson: Jodå.

Holmström: Vad är språkdosan? Jag hänger inte med i den här utvecklingen, det går för fort.
Vad är språkdosan?167

Holmström kopplade här uppenbarligen mikrodatorn – här i form av språkdosan – till idén
om en accelererande utveckling. Det gällde därmed inte bara samtiden; mikrodatorn pekade
tydligt mot framtiden. Med Kosellecks begreppsapparat kan man säga att Holmström betona-
de upplevelsen av ökande avstånd mellan erfarenhetsrum och förväntningshorisont. Han var
naturligtvis långt ifrån unik i detta.

Att Holmström inte kände till vad en ”språkdosa” var, är nog inte heller så konstigt. Ordet
var sannolikt helt okänt denna oktoberdag 1979; en nätsökning idag visar att det är något så
ovanligt som ett okänt ord på Internet – förutom SAOB, som hänvisar till den Expressen-artikel
som publicerades en dryg vecka efter Magasinet-inslaget. Ordet tycks myntat av Kristiansson,
kanske just denna kväll, men fick ingen märkbar spridning.168

Till skillnad från i Expressen-artikeln, som redan diskuterats, var den språkdosa som förevisades
i Magasinet denna kväll inte någon översättningsapparat. Istället rörde det sig om den ameri-
kanska apparaten Speak & Spell, demonstrerad av Ungermark, som i sitt reportage särskilt lyft
fram mikrodatorn som undervisningshjälpmedel. Ur dosans högtalare hördes ett ord, uttalat
med syntetisk röst, och Holmström fick under viss munterhet demonstrera sin förmåga att stava
engelska ord genom att trycka på apparatens knappar.

Kristianssons enda, lakoniska kommentar till stavningsövningen tog fasta på att maskinen
avgjorde om resultatet var godkänt, och att användaren var ett barn.

Kristiansson: Du fick godkänt, alltså. Det finns en modell där du kan få ut en kola också.169

Det var maskinen som bestämde.
Kristiansson berättade istället en anekdot från en tysk bar, där han fått låna en annan slags

språkdosa – en översättningsapparat – av en amerikansk besökare. Amerikanen knappade in ”I
want a whiskey”, apparaten visade texten ”Ich will ein Whiskey haben” och genom att visa upp
översättningen för bartendern fick besökaren sin drink.

Kristiansson lyfte själv istället åter fram språkdosans begränsningar. Han hade försökt
beställa en alkoholfri drink med texten ”I want a hopalong”, men apparaten sades ha översatt

167. Magasinet, SVT TV2, 17/10 1979, 29:20–29:40.
168. Rost, ”Efter miniräknaren”. Se även sid. 33 i denna uppsats. Om ordet ”språkdosa”, se Google-sökningen

https://www.google.se/search?q=%22spr%C3%A5kdosa%22, hämtad 8/9 2018.
169. Magasinet, 30:35–30:45.
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detta till ”Ich will Herr Hopalong treffen”. Och liksom i Expressen-artikeln tog han fasta på
språkdosans oförmåga att uttrycka mänsklig kärlek. Lindgren undrade emellertid om Kristiansson
inte underskattade språkdosans möjligheter:

Kristiansson: Dessutom tog jag en chans. Eftersom jag fann att apparaten säkert inte var helt
perfekt så tog jag och satte den rakt mot flickan jämte och chansade rakt ut: ”I love you”. Men
hon såg lika förvånad ut som bartendern. Det stod nämligen på baksidan ”XYZ?...” Så att de är
inte helt klara än.

Lindgren: Skämt åsido: kan det inte vara bra när vi är ute och reser då, att ha med oss en sådan
här språkdosa, så vi kan klara oss bättre?

Kristiansson: Jodå, [...] ur faktasynpunkt är språkdosan lika bra som räknedosan [...]. Det är ju
ingen mening att liksom gå omkring och kunna multiplikationstabellen bara för ens egen skull.
Men vad den brister i är ju [...] dels [att den är] censurerad – det finns bara just det innanför det
som finns. Och dessutom de här viktigare sakerna, som de små nyanserna i språket.170

Här utgick Kristiansson från samma tema som senare i Expressen, nämligen antalet ord
på svenska, holländska och grekiska för ”jag älskar”, vilket gör exakta översättningar mellan
språken svårare. Att direktöversättningar sällan blir precisa torde inte förvåna någon, och fyra
decennier senare undviker vi att konversera med hjälp av automatöversättningar. Här syntes
förflackningen emellertid lika oundviklig som datorernas intåg.

Kristiansson och Holmström samtalade vidare om datorisering av myndigheter. Diskussionen
var förvirrad på åtminstone två plan. För det första höll Holmström i en mikroprocessor, den lilla
krets som utgjorde den viktiga delen i – och förutsättningen för – mikrodatorn. Mikrodatorn var
också själva utgångspunkten för kvällens Magasinet-inslag. Samtidigt diskuterade de myndig-
hetsbeslut; myndigheternas datorisering hade emellertid pågått i många år, och var inte kopplad
till den mikrodator som var aktuell här. Mikrodatorn tycks här ha fungerat som förevändning för
att diskutera datorer i stort.

Därtill talade Kristiansson och Holmström om ”beslut” i två tämligen olika betydelser. Medan
Holmström efterfrågade transparens i myndighetsbeslut fattade med hjälp av datorer, och rentav
befarade att maskinerna skulle ”ta över från människorna”, resonerade Kristiansson istället kring
”beslut” i mikroprocessorn, då olika alternativ utförs i ett program, beroende exempelvis på vilket
av två tal som är störst.171

Diskussionen kring utvecklingstakten fortsatte:

Lindgren: Så skadorna är redan skedda, menar du? Jag menar, det har gått så snabbt nu, så att vi
kan inte kontrollera, vi kan inte hänga på det här?

Kristiansson: Ja, precis som jag sade först alltså, det här fanns ju innan datorn kom, helt enkelt.
Hur mycket vi vill bli administrerade. Och det blir ju inte bättre för att vi lägger alltihop på
datorn och tror att datorn nu är så klok bara för att det kommer ut remsor ur den, alltså.172

170. Magasinet, 31:50–32:45.
171. Diskussionen om ”beslut” diskuteras närmare i Persson, När datamaskinerna tar över, s. 42–43.
172. Magasinet, 35:00–35:20.
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Kristiansson pekade här själv på sin historiesyn: ”det här fanns ju innan datorn kom”.
Förväntningshorisonten hängde oundvikligen samman med erfarenhetsrummet, även om av-
ståndet dem emellan upplevdes öka. Utvecklingen rusade; brytpunkten där datorerna ”tog över
från människorna”, sågs inträffa inom en inte alltför avlägsen framtid.173

Kristianssons dystopi inbegrep ett ”vi” och ett ”de”. ”De” var teknikoptimister, som ”tror
att datorn nu är så klok bara för att det kommer ut remsor ur den”. Det är osannolikt att någon
verkligen anförde ett sådant argument; kvällens teknikoptimist, Seve Ungermark, hade i sitt
reportage visat mikrodatorer, helt utan hålremsor. Att Kristiansson tog till (och kom undan med)
ett sådant retoriskt tjuvknep kan tolkas som att han såg sig predika för kören: han talade med
”oss”, de tv-tittare som delade hans oro för myndigheternas makt. ”Vi” representerades i studion
av Lindgren och Holmström, som i egenskap av programledare ibland riktade blicken rakt in i
kameran; Kristiansson själv riktade blicken mot dessa då han intervjuades, och således aldrig
direkt in i kameran. I egenskap av inbjuden expert var han inte ”vi”, utan den som kunde berätta
för ”oss” hur framtiden såg ut.

Teknikoptimisterna, ”de”, förväntades inte bara stärka myndigheternas makt, utan även
göra den svårare att genomlysa och reglera. Mot utopin, att samhället blir ”bättre för att vi
lägger alltihop på datorn”, stod Kristianssons dystopi. Otydligheten gjorde dystopin desto mer
skrämmande; exakt vad som skulle ske var oklart, men att det skulle ske, och att det skulle
bli obehagligt, var desto tydligare. Tidningen Mikrodatorn, som åtnjöt viss spridning bland
entusiaster under denna period, kritiserade detta Magasinet-inslag för att vara orimligt vinklat
mot mikrodatortekniken; kritiken riktades emellertid där främst mot journalisterna Holmström
och Lindgren.174

Med Kuhn kan man fråga sig varför Kristiansson formulerade sig så drastiskt som han gjorde.
Hans argumentation ger ett improviserat intryck, och kanske var han helt enkelt inte förberedd
på den debatt han efterfrågade. Hans retorik denna kväll var effektiv för att skapa debatt, men
kanske mindre effektiv för att föra debatten framåt.

Desto mer välförberett var det följande inslaget: sketchen han författat tillsammans med
Thomas Hellberg.

Den talande spisen

Inslaget om den ”talande spisen”, som det benämndes i Expressen, var en kortfilm, ungefär sju
minuter lång, som alltså Kristiansson stod bakom.175 Thomas Hellberg spelade nu rollen av
entusiastisk, ivrig, leende försäljare av en mikrodatorstyrd ugn. Just en sådan ugn hade ju också
bränt middagen i Hellbergs och Kristianssons tidigare samarbete, Ett barn för framtiden. Möjligen
anspelade sketchen därtill på de nya mikrovågsugnar som bland annat förevisats i tv-programmet

173. Holmström om att datorerna ”tar över”, Magasinet, vid 34:45. Diskussionen undersöks närmare i Persson, När
datamaskinerna tar över, s. 43.

174. Göran Carle, ”Journalistiken och mikrodatorerna”, Mikrodatorn, nr. 6 (1979), s. 15; Göran Carle och Seve
Ungermark, ”Journalistiken och mikrodatorerna: Del 2”, Mikrodatorn, nr. 1 (1980), s. 17.

175. Sketchen berörs kort i Persson, När datamaskinerna tar över, s. 43–44.
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Tekniskt magasin ett halvår tidigare; där framhölls just mikrodatorns programmerbarhet som
en av mikrovågsugnens fördelar. ”Det är alltså fortfarande lite framtidsvision, men inte mycket
framtidsvision”, berättade Holmström.176

Hellbergs försäljare talade direkt till tv-tittaren, och bildade alltså med Edins ord ett ”fiktivt
Vi”, där han försökte övertyga tv-tittaren om datorugnens förträfflighet. I sketchen går demon-
strationen emellertid inte alls som försäljaren tänkt. Hur han än formulerar instruktionerna så
misslyckas maskinen med att koka ett ägg åt honom; någon gång blir ägget rentav fyrkantigt.
Budskapet var tydligt: datorprogram är alltför fyrkantiga instrument för att kunna beskriva alla
aspekter av matlagning.

För oss idag, som ofta kokar ägg i kastrull även om vi har tillgång till mikrovågsugn, kan
detta tyckas märkligt. Om det inte fungerar att använda datorer till matlagning, kan man då inte
bara låta bli? Varför använda en maskin som inte lämpar sig för ändamålet? Hur kunde en vettig
människa se detta som ett verkligt, om än framtida, problem?

En möjlig tolkning kan göras utifrån Harry Bravermans samtida idéer. I den alltmer långtgående
rationalisering av arbetet, som Braverman såg som oundviklig i det kapitalistiska samhället, var
datatekniken en viktig komponent.177 I ett sådant perspektiv skulle matlagningen oundvikligen
rationaliseras på samma sätt, och det fyrkantiga ägget illustrerade då hur Hellbergs försäljare alie-
nerats från matlagningen: datorerna skulle ta över även hemarbetet, och då skulle alla mänskliga
nyanser försvinna. När man väl släppt datorn över tröskeln var alienationen oundviklig.

Mot bakgrund av dessa farhågor får man nog kalla sketchen dystopisk. Därtill inbegriper
sketchen möjligen också en uppmaning till handling, i linje med Tom Moylans idéer om den
kritiska dystopin. Vid sketchens slut, då Hellbergs försäljare gång efter annan misslyckats med
matlagningen, ser han ingen annan utväg än att krossa glaset till nödprovianten. Att slå sönder
ugnen/datorn var kanske en blinkning till industrialiseringens teknikmotstånd, liksom också
framträder i Ett barn för framtiden.

Som diskuterats i kapitel 4 är gränsen mellan dystopi och anti-utopi diffus, men dystopin
står här i alla händelser i kontrast till en teknikoptimistisk utopi. Detta för oss in på frågan om
identitet. Vilka var ”vi” i sketchen? Vems parti tog Kristiansson?

Man kan uppenbarligen se sketchen som en varning för teknikoptimism och konsumtion, där
Hellbergs glade försäljare försökte pracka på oss en rätt värdelös maskin. Sketchen parodiserade
den elektronikindustri som ibland kritiserades för att skapa artificiella behov av prylar som ingen
egentligen behövde. Horkheimer och Adorno hade redan på 40-talet kritiserat den radioburna
kulturen för att sitta i knät på den elektrotekniska industrin. Och vid ungefär samma tid som den
här aktuella Magasinet-sändningen kritiserades Datavision som ett sådant konstruerat behov,
näst i tur efter färg-tv.178 I detta perspektiv tycks Kristiansson ha sett sig stå på den kritiska

176. Magasinet, 36:00–43:00; Holmström om framtidsvisioner, vid 36:10; även Persson, När datamaskinerna
tar över, s. 43–44. Tekniskt magasin, SVT TV1, 27/4 1979, 27:50–37:30. Om det senare programmet, även
Persson, När datamaskinerna tar över, s. 34.

177. Braverman, Arbete och monopolkapital.
178. Horkheimer och Adorno, Upplysningens dialektik, s. 138–141; Skovdahl, Förlorad kontroll, s. 93–97. Se även
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konsumentens sida.
Sketchen inbegrep emellertid även en annan varning. När Hellberg instruerar maskinen att

tillreda en fin skaldjursmiddag möts han av ett spydigt felmeddelande: ugnen, som har förbindelse
med Hellbergs bankkonto, meddelar att ”ägg är det enda skaldjur du har råd med”.179 Dystopin
anknöt därmed även till 1970-talets integritetsdebatt; med mikrodatortekniken befarades integri-
tetsproblemen flytta in i hemmet. Storebror, här i form av banken, bestämde vad Hellberg fick
äta. Sketchens ”vi” var – liksom i den föregående studiodiskussionen – de enskilda medborgarna,
som befarades först bli blåsta av mikrodatorteknikens försäljare, och därefter detaljövervakade
av det genomdatoriserade samhället.

Chips
I en Expressen-artikel i december 1979 hade Kristiansson varnat för en framtida ”sagodosas”
effekt på barnen. Han förlade denna fiktiva produkt till 1984, möjligen med en anspelning på
Orwells roman, och i artikelns dystopiska illustration låg en chipspåse och skräpade i barnets
säng. Bildens illustratör var Åke Arenhill.

Några veckor senare var Arenhill programledare, tillsammans med Lars Kristiansson, för
Chips. Detta var en serie i tre delar som sändes i TV1 i början av 1980.

Del 1. ”Den nya välfärden”

I programmets inledningssekvens återkom Arenhills chipspåse, men ur den kom inte potatischips
– utan mikrochips, av samma slag som Kristiansson haft med sig i Magasinet-studion föregående
höst. Det var sådana mikrochips, och framför allt de mikrodatorer de kunde användas till, som
var programmets ämne.

Arenhill berättade inledningsvis, med sin välkända, sävliga sagoberättarröst, historien om
hur dessa mikrochips funnit sin väg in i våra hem. Med blicken rakt in i kameran etablerade han
en ”vi”-relation till tittaren, och berättade:

Förresten, hur kom [mikrochipen] i huset över huvud taget? Det är en lång historia. Ska vi
försöka komprimera tre århundraden på två minuter?180

Den historiska berättelsen illustrerades med några kollageliknande, enkla bilder. Först visades
en bild av en enkel ångmaskin.

1705 var ett spännande år. Då hade människan under många århundraden grubblat över
hur den skulle kunna mångdubbla sin muskelkraft. Och 1705 kommer man på det. Det var
Thomas Newcomen, och några andra män, samtidigt nästan, som kom på att man kunde
göra en ångmaskin. Och snart kom det drivremmar på den, och därmed startades det som vi
kallar industrialismen. Den arbetade sig snabbt framåt, och 1801 kom ett nytt viktigt steg.181

sociologen Jan Ekekrantz argumentation i Svenska bilder, SVT TV1, 27/3 1980; Persson, När datamaskinerna
tar över, s. 58.

179. Berörs även i Persson, När datamaskinerna tar över, s. 44.
180. Chips, avsnitt 1, ”Den nya välfärden?”, SVT TV1, 22/1 1980, 0:40–0:50.
181. Ibid., 0:50–1:30.
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Berättelsen om mikrochipet var alltså, även denna gång, en berättelse om en kedja av indust-
riella revolutioner. På bilden illustrerades en andra revolution med att ångmaskinen utrustades
med hjul och skorsten. Animeringen gjordes för hand, genom att Arenhill i bild fäste detaljerna
på ångmaskinen.

Då kom man på att vi sätter väl en skorsten, och sen sätter vi ett par hjul på den där
ångmaskinen. Och då satte industrialismen mycket mer fart. Det här var en procedur som var
omgripande för alla människor. Det betydde svåra omställningar: mycket gott och mycket
ont.182

Berättelsen om de industriella revolutionerna var här, liksom i exempelvis Ett barn för

framtiden, intimt förknippad med industrialiseringens svåra omställningar. Nästa steg var, även
här i likhet med Ett barn för framtiden, den första datorn. Här tog man fasta på att den var stor
som ett hus, genom att visa en bild av ett tegelhus, som kunde öppnas för att visa den stora datorn
där inuti.

Vi tar framåt i tiden, så långt fram som 1946. Nu handlar det inte längre om muskelkraftens
mångdubbling, utan om tankekraftens. Vad finner vi i villan? Jo, vi finner det här: någonting
som kallas för dator. En stor, tung, trög sak, stor som ett hus, men redan berömd. Den heter
ENIAC, och den är berömd för sin enastående förmåga att kunna ta emot och behandla data.
Så många, sade man, att vi kommer aldrig att kunna mata den, för så mycket data finns inte.
Det var vad man trodde, ja, men så var det inte.183

Liksom tidigare beskrevs utvecklingen i fyra steg, med mikrodatorn som det fjärde, skulle
det visa sig. Berättaren Arenhill betonade hur utvecklingen accelererat bortom vad 50-talets
människor kunde föreställa sig. Och medan de första tre stegen illustrerats med kända be-
grepp, som ångmaskin och tegelhus, så illustrerades istället mikrodatorn av enkla pappersfjärilar
med små metallbrickor påklistrade. Metaforen var knappast självklar, ens för den tittare som
hört Kristiansson i Ett barn för framtiden, där han beskrivit mikrodatorn som den lättrörliga
motsvarigheten till ”ångdatorn”.

Redan 1971 hade den stora, tunga datorn blivit kolibri-liten. Ja, den var så här liten. Den var
alltså en mikrodator redan. Och den fanns överallt, mitt ibland oss, där vi minst anade det.
Och det är en märkvärdig sak, den här datorn.184

Med detta lämnades tittaren att själv fundera över på vilket sätt datorn var märklig. I det
påföljande sångnumret av Maritza Horn (som även medverkat i Ett barn för framtiden) återkom
väsentligen samma historieberättelse, men i kronologin hade nu även atombomberna över Japan
placerats in. Sångens återkommande refräng, och dess sensmoral om teknikutvecklingen, var att
”en lök kan man skala, bit för bit, men flå en tiger klo för klo kunde vi inte”.185 Datatekniken
tycktes kräva radikala åtgärder.

182. Chips, avsnitt 1, 1:30–1:50.
183. Ibid., 1:50–2:30.
184. Ibid., 2:30–3:00.
185. Sångtexten finns återgiven och diskuteras i Persson, När datamaskinerna tar över, s. 46.
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Efter programmets första fem minuter framstod mikrodatorn därmed som en svårgripbar
korsning av kolibri och tiger, smygande mitt ibland oss, redo att dyka upp där vi minst anade
den. Den sågs utgöra en förändring av samma dignitet som industrialiseringens misär och
atombomberna över Japan. Metaforerna i Chips denna tisdagkväll var skrämmande.

Det var mot bakgrund av detta erfarenhetsrum som Arenhill så tog in Kristiansson i studion,
för att med hans hjälp bättre kunna blicka mot förväntningshorisonten. Under den inledande
historieberättelsen hade Arenhill talat direkt in i kameran, och på så sätt skapat ett ”vi” med
tittaren. När han nu vände sig mot Kristiansson artikulerade han tydligt historiemedvetandets
orienteringsprocess, och kopplade den till detta ”vi”:

Om vad som har hänt, om vad som kan hända, om vad som vi helst inte vill ska hända med
datorer, det tänkte vi tala om lite grann. Och när jag då säger vi, så menar jag i första hand
Lars Kristiansson, som är professor i informationsteori vid Chalmers i Göteborg.

Men han är lite mer än det. Han är en man som kan väldigt mycket om datorer, har jag
förstått, och jag har också märkt hur han vill att vi, de vanliga människorna, ska veta så
mycket om datorer som det är möjligt. Möjligen, tror jag då, för att vi inte ska gå på någon
tiger som är klädd som lamm.186

Kosellecks begreppspar – erfarenhetsrum och förväntningshorisont – anknyter till vårt sätt
att orientera oss i rummet. Även i studion i Chips denna kväll illustrerades utvecklingen över
tiden med en rörelse i rummet. Kristiansson förevisade en konstinstallation, vars två delar sche-
matiskt representerade ”muskelhjälpen” respektive ”tankehjälpen”. På den senare delen hade två
fotografier satts upp: ett med en medicinsk tillämpning av mikrodatortekniken (datortomografi)
och ett med en militär, närmare bestämt en kärnvapenbestyckad kryssningsrobot. Kristiansson
berättade nu själv:

Symboliskt har vi här dessa två fotografier: det goda som följer i mikroprocessorns spår, och
sedan har vi det onda, som följer i mikroprocessorns spår. Detta är bara att välja.

Det är märkligt också att datorn har i sig själv inte skapat de här problemen: det fanns
redan i vår kultur inbyggt möjligheten för att [...] få dessa problem. Och man måste ha klart
för sig att mikrodatorn skärper och vässar problem som fanns i vår kultur långt innan datorn
kom hit, till jorden alltså. Och nu gäller det att se upp ordentligt, så att vi inte ställer till det
ännu värre.187

Kristiansson menade, liksom tidigare, på att samhällsfarorna sedan länge var inbyggda i
samhället självt – eller kanske snarare teknikutvecklingen själv. Varningen var inte helt olik den
i Upplysningens dialektik, men här ringades istället mikrodatorn in.188 Denna sågs som en ny
pärla på samma pärlband som ångmaskinen, bilen och kanske även atombomben; med jämna
mellanrum dök en ny revolutionerande teknik upp, och människan stod där med konsekvenserna.
Teknikdeterminismen präglade även språkbruket: det handlade om gott eller ont som följde i

mikroprocessorns spår.

186. Chips, avsnitt 1, 5:45–6:20, min kursivering.
187. Ibid., 10:50–11:35.
188. Horkheimer och Adorno, Upplysningens dialektik.
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Framtidsvisionen måste betraktas som dystopisk, trots öppningen för teknikens positiva
tillämpningar. Det rör sig ändå om en varning för att det kan gå illa. Det är i denna spänning,
mellan utopi och dystopi, som relationen till identitet blir särskilt intressant. Vilka var egentligen
”vi” och ”de” denna kväll i Chips?

Något av detta framgick redan då Kristiansson introducerades – som den som vill att ”vi, de
vanliga människorna” ska förstå mer om datorer. Kvällens ”vi” var den tv-tittande medborgaren,
med Arenhill som företrädare. Något ”de” är inte lika lätt att ringa in, men kanske däremot ett
”jag”. Kristiansson fortsatte:

Så man kan säga att den som idag ser, den seende, kan faktiskt via datorn väldigt lätt
upptäcka de fel som finns inbyggda i vår kultur. Men den som inte ser kan vara med och
konservera dumheter i vår kultur.189

Med ”den seende” syftade Kristiansson uppenbarligen på sig själv. Formuleringen påminner
en smula om den i Expressen några månader tidigare, då Kristiansson sågs ha en ”utkikspost”,
varifrån han var särskilt väl skickad att spana mot framtidens faror.190 Exakt vad han såg fick
tittaren inte veta, men Kristianssons historieberättelse var central, och det förefaller ha varit sitt
eget erfarenhetsrum han ville lyfta fram.

I samband med de två fotografierna hade Kristiansson i förbigående nämnt att ”det är bara att
välja”. Resonemangets teknikdeterministiska karaktär gjorde det tämligen oklart hur valet skulle
gå till. Om man inte ville ha kärnvapenrobotar skulle man inte heller bygga sådana, men vad hade
egentligen mikrodatorn då med saken att göra? Trots sin ”seende” position hade Kristiansson
inte helt lätt att visa tittaren vari valet bestod:

Det kan också vara på sin plats att påpeka att själv får jag ofta frågan om jag är för eller emot
datorer. Man kan inte vara för eller emot datorer. De kan ge oss möjlighet att lösa väsentliga
problem. De kan ställa till galenskap. Det gäller att välja de tekniska tillämpningarna.191

Här är datorerna handlande subjekt i markerade meningarna; de ”löser” problem eller ”ställer
till” galenskap. Kombinationen av teknikdeterminism och uppmaningen ”att välja” gjorde Kristi-
anssons budskap märkligt dubbeltydigt, och den tittare som oroats av programmets inledning
lugnades knappast av hans ord. För ett ögonblick kunde det tyckas som om det var själva
datorerna som var ”de”, och hur skulle människan kunna välja om det var datorerna som var
styrde?

Det fanns emellertid fler ”de” än datorerna. Programmet innehöll, inte olikt Ett barn för

framtiden, även korta sketcher, där Pierre Lindstedt spelade teknikentusiast. Genomgående
uppvisade Lindstedts entusiast en barnslig fascination för framtida, hypotetiska användningar av
mikrodatorn. I en sketch var han helt uppslukad av ett flygsimulatorspel; i en annan bar han en
”mikropsykofys”, en armbandsdator som tänktes ställa psykiatriska diagnoser.

189. Chips, avsnitt 1, 11:35–11:50.
190. Magnell, ”Talande spis”.
191. Chips, avsnitt 1, 11:50–12:15, min kursivering.
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Lindstedts entusiast hyste absolut tilltro till tekniken. I sketchen med ”mikropsykofysen”
ifrågasatte någon hans psykiska hälsa, men han svarade tryggt att hans ”mikropsykofys” förklarat
honom fullt frisk. Sketchernas röda tråd var att ”de”, teknikentusiasterna, var att betrakta som okri-
tiska och barnsliga. För att använda Kristianssons egen terminologi: de förväxlade genomgående
modellen och verkligheten.192

Allt var inte nattsvart i Chips denna kväll. En stor del av programmet ägnades åt medicinska
tillämpningar för mikrodatortekniken, som pacemakers, proteser och diabetikerhjälpmedel.
Tillämpningarna beskrevs genomgående i optimistiska ordalag, och åter i studion diskuterade
Kristiansson och Arenhill möjligheten att låta läkare ställa diagnos på distans. Arenhill kunde
se fördelar i detta, men Kristianssons slutkommentar till inslaget tycks skeptisk, även om
invändningen är oklar:

Ja, på rätt ställe kommer säkert teledoktorn att finnas. Men vi hoppas att han inte hamnar på
fel ställe, bara.193

Programserien Chips är svår att genrebestämma, men jag menar att den måste tolkas i
skenet av Kristianssons önskan att skapa debatt. Det är också i detta perspektiv den (skenbart)
mångsidiga belysningen av tekniken måste ses; även om mikrodatorteknikens positiva möjligheter
fick gott om utrymme, så framställdes samtidigt kärnvapendystopin som en reell risk med
samma teknik. Moylan pekar på just uppmaning till handling som en central komponent i de
kritiska dystopier han skriver om, och på samma sätt kan även Kristianssons dramatiska val av
exempel tolkas. I slutet av seriens första program uppmanades tittarna att dela med sig av sina
framtidsvisioner i form av egenhändigt utformade bokomslag. Kristianssons eget exempelomslag
bar titeln Mitt 1984; dystopin var uppenbarligen närvarande, och den var knuten till en uppmaning
till debatt bland tittarna.

Det är inte lätt att idag avgöra i vilken utsträckning Kristiansson ville provocera, och i vilken
utsträckning han varnade för (vad han uppfattade som) reella problem. Det var knappast heller
lätt för dåtidens tv-tittare, men Kristiansson deltog i den auktoritet hans akademiska bakgrund
medförde. Han var på tv för att han visste vad han talade om.

Del 2. ”Är det så här vi vill umgås?”

Seriens andra program sändes redan två dagar senare, följande torsdagkväll, och berördes i
uppsatsens inledning. Programmet inleddes med en sketch, där Pierre Lindstedt spelade en läkare
vars patient förklarade för honom att han skulle ersättas av en dator under 80-talet. Därefter
följde den suggestiva, tecknade sekvens där datorn – ”tankehjälpen” – sågs leda till en psykisk
atomexplosion, på samma sätt som ångmaskinen – ”muskelhjälpen” – lett till 1945 års fysiska
atomexplosioner.194

192. Se exempelvis Kristiansson, ”Äter du upp matsedeln”.
193. Chips, avsnitt 1, vid 23:30.
194. Se kapitel 1 i denna uppsats samt Persson, När datamaskinerna tar över, s. 47–48.

58



Inledningen avslutades med att Arenhill såg rakt in i kameran och konstaterade: ”Det var
inte vad vi önskade, men det var vad vi fick.” Efter att Arenhill på så sätt varit ”vi” med
tittaren bytte programmet perspektiv: Arenhill och Kristiansson samtalade mitt emot varandra i
studion, ungefär som i seriens föregående program. Denna gång hade Kristiansson med sig den
”språkdosa” som diskuterats i Magasinet föregående höst: en översättningsapparat i fickformat.
Då hade han berättat om en översättning av ”I love you” till tyska som gått snett, som exempel
på hur datateknikens aritmetik inte förmådde göra det naturliga språket rättvisa. Här var de båda
inne på ett liknande spår:

Arenhill: Den du har, den där dosan, du kan tala om för någon att du älskar henne med hjälp av
den där språkdosan. Du säger då på svenska, och så...

Kristiansson: Den har jag med mig, bland alla olika ting här vi har.

Arenhill: Kan du stämpla in ”jag älskar dig”, så ska vi se om den inte kan känna lite i alla fall?

Kristiansson: Och det är väl just typiskt, alltså... jag kan få tankehjälp utav den här maskinen,
genom att [...] trycka här på ”I love”-knappen. Det är en sån här standardfras. Nu ska vi se här...
”I love you”. Det är ju utan tvekan en klart formulerad tanke.

Arenhill: Om du säger det då på franska, till exempel.

Kristiansson: Jaha, det är ”language”, ska vi se, ”2”. L2 trycker vi på. Ska vi se vad som händer?

[apparaten skriver ”JE AIMER VOUS” – knappast idiomatisk franska]

Kristiansson: Oj... jösses... ja...

Arenhill: [...] Jag hoppas att du är lite säkrare i din känsla än vad den här är på att stava.195

Exemplet var en del av ett tema i Chips denna kväll: det omöjliga i att passa in alla mänskliga
nyanser i ett datorprogram. Översättningsexemplet följdes av ett kort sångnummer av Maritza
Horn, som sjöng om avståndet ”emellan hjärta och hjärta” i en vetenskapligt förklarad, synbarli-
gen alienerad värld.196 I det framtida samhället, tycktes det, skulle känslorna bli lika torftiga som
apparatens översättning.

Det är även i detta perspektiv som programmets följande del kan tolkas. Under ett långt inslag,
nästan nio minuter, berättade Kristiansson för Arenhill om ”bits”: ettor och nollor, de minsta
enheter information kan brytas ner i. Perspektivet hämtades således från informationsteorin,
Kristianssons akademiska disciplin. Med hjälp av pedagogiska illustrationer förklarade han
hur binära tal fungerar, och som exempel på hur informationsteori kan beskriva människans
sinnesintryck använde Kristiansson ett exempel som många i Sverige kunde relatera till denna
vinter – den svenske världskändisen Ingemar Stenmark:

Åke, jag ska på ett enkelt, hoppas jag, sätt försöka förklara vad som händer då Stenmark
åker ner för en alpin backe.

När Stenmark åker ner för sluttningen tar hans sinnesorgan emot miljontals bits. Mot
ögonen, mot kinden, mot vrist och öra: där skapar han, i sin hjärna, nu en 50-bitsuppfattning
av situationen. All hans träningserfarenhet är nu av avgörande betydelse. Därpå sänder han
ut miljontals bits till alla musklerna i sin kropp.197

195. Chips, avsnitt 2, 8:10–9:10.
196. Ibid., vid 9:30. Horn hade här tonsatt Nils Ferlins dikt ”Si, världen är förklarad”.
197. Ibid., 15:30–16:10.
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Några dagar tidigare hade Stenmark återigen vunnit världscupen i utförsåkning, denna gång
i Schweiz.198 Även om Kristiansson uppenbarligen slog ett slag för informationsteorin var det
samtidigt tydligt att det inte var en fullständig beskrivning av människan man försökte sig på –
här framhölls istället skidåkarens likhet med en dator.

En stund senare följde ett av de abrupta genrebyten som gör Chips så svårt att karakterisera.
Ingvar Ernblad tycktes agera nyhetsuppläsare och meddelade att ”vi har några telegram”. ”Tele-
grammen” utgjordes av fyra exempel på datorsystem som gett felaktiga resultat. Tre av felen
gällde felaktiga parkeringsböter, dödsbesked respektive elräkningar.

Det fjärde exemplet var emellertid av helt annan karaktär: det gällde den föregående höstens
incident, då det amerikanska försvaret för en stund ställts i kärnvapenberedskap på grund av
ett datorfel. Det var samma incident som Kristiansson intervjuades om i Författaren senare
samma år. Efter ”telegrammen” återkom Kristiansson, som nu själv riktade blicken in i kameran
och på så vis bekräftade ett ”fiktivt Vi” med tittaren. Han berättade att ”informationssamhällets
Harrisburgolycka har redan inträffat”.199

Som illustration till ”telegrammet” om kärnvapenincidenten visades vinjettens chipspåse
med mikrochips, och tittaren förväntades således associera incidenten med mikrodatortekniken.
Någon mikrodator var det emellertid inte fråga om i det fallet, utan en stordator av 1960-talstyp.200

Kristiansson kopplade emellertid kärnvapenfaran till mikrodatortekniken i allmänhet och, liksom
tidigare i Ett barn för framtiden, Datavision i synnerhet:

Nu är det så att vi inte bara är beroende utav datorer då det gäller världsfreden. Vi kommer
också att få mycket datorer i hemmen. Vi kommer att få in en massa viktig information via
dem – kanske också en hel del oviktig. Ett sådant tekniskt system, som möjliggör detta, är
[...] Datavision.201

Datavision var en tillämpning av mikrodatortekniken där hushållen tänktes koppla upp sig via
telefonnätet till ”databanker”, som nyhetstjänster och myndigheter. Kristiansson var emellertid
inte förtjust i att dela med sig av personuppgifter på detta sätt; han skulle senare samma år få
beröm för sin vägran att svara på folkbokföringens detaljfrågor. Hans resonemang här låg nära
det han fört i GT knappt två veckor tidigare:202

Nu är det ju så också att ämbetsverken, tillsammans med bland annat opinionsundersökare,
lämnar ut en hel del information om oss. Vad händer då man kopplar ihop en sådan här stor
mängd information? Självfallet skapas en datormodell till sist av svenska folket. Kan man
lita på ett sådant stort, tekniskt ihopkopplat informationssystem? Självfallet inte.203

198. Men’s FIS World Cup OFFICIAL RESULTS, Adelboden (SUI) 21.01.1980,
https://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=58663&raceid=8860, hämtad 8/9
2018.

199. Mossberg, ”Det tryckta ordet”, s. 10; Chips, avsnitt 2, kring 27:30. ”Telegrammet” berörs även kort i Persson,
När datamaskinerna tar över, s. 49.

200. Om datorn Honeywell 6060, se exempelvis Schlosser, Bomben, s. 428.
201. Chips, avsnitt 2, 27:40–28:00.
202. Kristiansson, ”När datorerna börjar sprida rykten”.
203. Chips, avsnitt 2, 30:10–30:45.

60

https://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=58663&raceid=8860


Liksom i GT varnade Kristiansson här för opinionsundersökningarnas effekter på väljarna,
och liksom i samma artikel använde han cybernetikens återkopplingsbegrepp i sitt resonemang.
När han illustrerade återkopplingen med mikrofon och högtalare var poängen nog ändå inte helt
tydlig, men den obehagliga tonen och Kristianssons grimaser torde ha gjort helt klart att det
gällde något otrevligt.

Del 3. ”Tekniskt möjligt, men vill vi ha’t?”

Det tredje och avslutande programmet i serien Chips var längre än de två tidigare, en timme lång,
istället för de föregående programmens fyrtio minuter. Programmet leddes av Ingvar Ernblad,
som läst ”telegrammen” i det föregående programmet.

Programmets första del, drygt hälften av tiden, ägnades åt datatekniken som politisk fråga.
Centerpartisten Olof Johansson deltog som ledare för riksdagens datadelegation; att han även
var central i kärnkraftsdebatten framgick av märket ”Atomkraft – nej tack!” på hans kavajslag.
Politiska representanter från partierna och fackföreningsrörelsen presenterade sina ståndpunkter,
och Kristiansson deltog själv som akademisk expert. Denna del av programmet har jag tidigare
undersökt i större detalj, och jag fokuserar istället här på programmets avslutande del, där
Kristiansson spelade en mer aktiv roll.204

Programmets politiska samtal följdes av ett inslag om minnestekniker, närmare bestämt
laserdisken – en föregångare till CD-ROM-skivan – och bubbelminnet. Ernblad och Kristiansson
diskuterade laserdiskens lagringskapacitet i studion, och liksom tidigare drog Kristiansson
paralleller mellan informationsteorin och den mänskliga hjärnan:

Och du, om man hade tio stycken sådana här skivor, så skulle den samlade mängden
information eller minneselement vara lika stort som du har antal hjärnceller i din hjärna.205

Den andra teknik som diskuterades, bubbelminnet, var samma teknik som Kristiansson
intervjuades om i Författaren samma vår.206 Han kallade bubbelminnet för ”ett jättestort steg i
människans historia”, och Ernblad undrade:

Ernblad: Vilka framtidsperspektiv ger det då? Jag håller upp den på det här sättet. Vilka per-
spektiv ger bubbelminnet?

Kristiansson: [---] Idag har vi bubbelminnen som ligger på en kapacitet av ungefär en miljon
små bubblor, eller informationsceller härinne. Men drömgränsen, sexton miljoner bubblor eller
minneselement, kommer säkert snart att nås. Och då har man kommit upp i en kapacitet av en
hel dagstidning.207

Det är sannolikt detta resonemang som åsyftades i Expressen några dagar senare.208 Moores
lag nämndes inte uttryckligen, men mikroelektronikens exponentiella utveckling och den moder-
na historesynen finns tydligt i bakgrunden. I detta teknikdeterministiska resonemang framstår

204. Persson, När datamaskinerna tar över, s. 50–53.
205. Chips, avsnitt 2, 45:10–45:30.
206. Mossberg, ”Det tryckta ordet”.
207. Chips, avsnitt 2, 48:30–49:30.
208. ”Datorn får inte bli vårt ragnarök”. Se även denna uppsats, s. 32.

61



bubbelminnet som en del av den accelererande teknikutveckling som människan har att handskas
med.

Ernblad och Kristiansson demonstrerade en elektrisk skrivmaskin med inbyggt modem, som
lät författaren skriva en artikel, lagra den i maskinens bubbelminne, och därefter sända den över
telenätet till en mottagare. Ernblad funderade över hur en vidareutveckling av skrivmaskinen
skulle kunna se ut, men resonemanget var sannolikt Kristianssons. Efter ”språkdosan” och
”sagodosan” var det nu dags för ”litteraturdosan”:

Ja, nu har vi kanske kommit så långt att vi en gång i tiden började med muskelhjälpen, och
nu har vi kommit fram till bubbelminnet som kan hjälpa journalister. Man kan dra steget
ännu längre och säga att med hjälp av den nya [...] tekniken så kan man kanske också skaffa
något som heter ”litteraturdosan”, ungefär enligt följande:

Man matar in några fakta i en [...] litteraturdosa och sen så trycker man på en knapp och
säger att ”nu vill jag ha en novell skriven ungefär som August Strindberg skulle ha skrivit
den”, så kommer den ut. Eller också vill jag ha en dikt, med de här fakta som jag har matat
in, i Bo Setterlinds stil. Och så kommer den dikten ut. Det är i alla fall en möjlig, inte alltför
science fiction-artad framtidsvision.209

Tittaren förväntades nog inte jubla. Ett par decennier tidigare hade framstegskritikern F R
Leavis kritiserat C P Snows romaner som så usla att de tycktes skapade av en ”elektronhjärna”
(dator), som Snow endast matat med kapitelrubriker.210 Liksom Leavis såg Kristiansson och
Ernblad knappast något önskvärt i datorgenererad skönlitteratur, och det gjorde nog inte heller
tittaren.

Här hade utvecklingen börjat med ”muskelhjälpen”; bubbelminnet var uppenbarligen nästa
anhalt, och ”litteraturdosan” stod näst på tur. Framtidsvisionen kan tolkas utifrån utbredda
förväntningar på en tilltagande alienation: datorerna befarades oundvikligen ta över människans
uppgifter, även om resultatet skulle bli torftigare. I ett sådant perspektiv blir även jämförelsen
mellan laserdiskens minneskapacitet och Ernblads hjärna särskilt obehaglig: han riskerade, förr
eller senare, ersättas av tio plastskivor.

I Chips associerades mikrodatortekniken med atombombsfaran, och man lyfte fram debatten
kring politisk reglering av tekniken – en debatt som präglades av överhörning mellan datafrågorna
och kärnkraftsfrågorna, inte minst genom Olof Johanssons person. Kopplingen till politisk
handling gör Chips till ett särskilt tydligt exempel på det Moylan kallar den kritiska dystopin.
Moylan pekar för övrigt på Leavis som en viktig inspiratör.211

Go’morron Sverige
I oktober 1980 sändes det populära morgonprogrammet Go’morron Sverige för 75:e gången.
Programmet sändes på lördagmorgnar, kl 8.00–10.00, och riktade sig till hela familjen, med

209. Chips, avsnitt 2, 50:30–51:30.
210. Om ”an electronic brain named Charlie”, Leavis, Two Cultures?, s. 13.
211. Moylan, Scraps of the Untainted Sky, s. 33–34.
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tecknad film, nyheter, tittartävlingar och inbjudna gäster. Jag var själv sju år när programmet
sändes. Det är fullt möjligt att jag själv såg det, i så fall främst för att få en chans att se Hacke
Hackspett – tecknad film var ovanligt i svensk television.

Just denna morgon hade Go’morron Sverige en ny programledare: Per Ragnar, som tagit
över från tv-legendaren Lennart Hyland. I programmets inledning betonade han att det välkända
husbandet fanns kvar, och han dementerade även bestämt alla rykten om att de tecknade inslagen
med Hacke Hackspett skulle tas bort. Ragnar var tydligt angelägen om att förvalta det ”fiktiva Vi”
som Hyland byggt upp före honom i morgonsoffan.

En bit in i programmet, efter att ha introducerat den nya tecknade figuren ”Knudde”, bytte
Ragnar ämne och började prata om datateknikens utveckling:

Datorerna är någonting som kommer att förändra 80-talets samhälle ganska så radikalt.
Jag ska inte bli långrandig, men jag ska bara berätta det att den första datorn kom ungefär
1946 efter kriget. Ungefär samtidigt så kom, ja, en Volkswagen, kan vi säga. Vilket den
gjorde. Om Volkswagen hade haft samma enorma utveckling som datorn har haft, så skulle
en Volkswagen idag kosta ungefär ett öre. Den skulle ha en topphastighet i närheten av
ljushastigheten och den skulle ha en funktionstid på ungefär 100000 år. Så enormt snabbt
har utvecklingen gått på det här området.212

Den som hört Lars Kristianssons Ett barn för framtiden nickande kanske igenkännande:
historieberättelsen och Volkswagen-jämförelsen var i allt väsentligt desamma som Kristiansson
presenterat i sitt radioprogram ett och ett halvt år tidigare, även om Ragnar här bättrade på
glädjesiffrorna en smula. Så mycket mer om datorerna fick tittaren emellertid inte veta just då,
utan historieberättelsen utgjorde istället bakgrund till en av Ragnars förnyelser av programmets
traditioner: de tärningar, som föregångaren Hyland använt för att avgöra vilka som fick ringa in till
programmets tävling, hade nu ersatts av en ”datortärning” med två knappar. När programledaren
Ragnar tryckte på knappen flimrade en slumpmässig slutsiffra fram i tv-bilden.

Lars Kristiansson gjorde själv entré strax efter Hacke Hackspett. Den tecknade filmen följdes
av ett inslag om den förestående folkräkningen, och Ragnar berättade:

Folk- och bostadsräkningsblanketten – ni känner väl alla igen den. En del av er har fyllt i
den, och andra har inte fyllt i den. Och ett av de här exemplaren som inte har fyllt i den har
jag vid min sida. Det är nämligen den här mannen, som ni ju har läst om i många av våra
vanligaste kvällstidningar, nämligen datorprofessorn Lars Kristiansson. Mycket välkommen,
Lasse.213

Kristiansson bjöds därmed in till morgonsoffans gemenskap med Ragnar och tittaren. Pro-
gramledaren höll upp Expressen-artikeln från några veckor tidigare, där Kristiansson intervjuats
om sin vägran att delta i folkräkningen.214 Kristiansson deltog här som en av ”oss”, och satte
ner foten i motståndet mot ”dem”, närmare bestämt de statliga myndigheter som efterfrågade
dessa detaljerade personuppgifter. Inför diskussionen om vad dessa uppgifter kunde användas till

212. Go’morron Sverige, SVT TV1, 18/10 1980, 21:45–22:45.
213. Ibid., 1:44:40–1:45:00.
214. Wennerholm, ”Här är dataexperten som fått nog”.

63



i framtiden lyfte han fram sitt erfarenhetsrum – nämligen matematisk statistik, en hörnsten i den
signalteori han var skolad i:

Kristiansson: Efter att hållit på med matematisk statistik praktiskt taget hela mitt liv så vet jag
ju att konsten är inte att samla in statistik. Konsten är faktiskt, Per, att använda den på rätt sätt.
[---]
Ett [exempel] som faktiskt bekymrar mig är att man ibland får se att det är, låt oss säga,
symboliskt, farligt att äta potatis ena dagen, och nästa dag så är det bra att äta potatis.

Ragnar: Ja, vi får ju ständigt varningar om detta.

Kristiansson: Ja, och det är ofta... det kan vara läkarna som använder statistik. Och det är inte
alltid säkert att de kan allting om hur man använder matematisk statistik. För det är svårt att
använda matematisk statistik på rätt sätt.215

Här tycktes Kristiansson sätta likhetstecken mellan statistik och matematisk statistik, som
ofta annars ses som två skilda, om än besläktade, discipliner. Han berättade en anekdot om en
läkare som dragit förhastade slutsatser av statistiskt material – operationer med äldre kirurger
ledde till fler infektioner, men läkaren sades ha missat förhållandet att äldre kirurger utförde mer
komplicerade operationer. Anekdoten låter som en skröna, och det är svårt att inte uppfatta en
viss arrogans hos Kristiansson när han genomgående betonar ordet matematisk, särskilt som den
matematiska statistiken gäller statistikens renodlat matematiska delar – signalteorins stokastiska
processer säger inget om insamling av statistik.

Kristiansson uttryckte sig, som så ofta, drastiskt i Go’morron Sverige denna morgon. Situa-
tionen påminner om den i Magasinet ett år tidigare, med tillspetsade, möjligen improviserade
kommentarer. Han anknöt därtill i sitt resonemang inte bara till den matematiska statistiken, utan
även till den distinktion mellan modell och verklighet som han gjort mycket av i sin akademiska
produktion, liksom i Expressen-artikeln:

Kristiansson: Men vi får se upp så att inte man förväxlar modell och verklighet genom att göra
stor statistik på svenska folket och så glömmer man verklighetens Svensson.216

Resonemanget är motsägelsefullt: det strikt matematiska synsätt, som Kristiansson varnat för
exempelvis i Chips, var nu desto mer önskvärt. Ett positivistiskt synsätt tycks för Kristiansson här
ha utgjort både problemet och dess lösning. Han varnade för att förväxla modell och verklighet,
samtidigt som han tycktes utgå från matematisk statistik när han kritiserade folkbokföringen –
en disciplin som knappast kunde fånga alla nyanser hos ”verklighetens Svensson”. Varför skulle
en vettig människa göra så?

Den gemensamma nämnaren för dessa motsatser var Kristiansson själv. I båda fallen betonade
han betydelsen av sitt eget erfarenhetsrum, där hans matematiska synsätt kunde fungera både
för att visa på problemen och på deras lösning. En sådan tolkning passar väl samman med
Kristianssons uttalade önskan att skapa debatt: han önskade tydligt delta i debatten också, oavsett
om den gällde risker eller möjligheter.

215. Go’morron Sverige, 1:45:40–1:46:40.
216. Ibid., 1:48:20–1:48:40.
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Med detta lämnade man folkräkningen denna morgon, och Kristiansson lyfte istället upp den
”datortärning” som Ragnar använt för att slumpa fram siffror i bild:

Kristiansson: Den du... nu ska jag göra något faktiskt som är förberett, som du inte har en
aning om. Jag ska visa hur enkelt det är, om man har kunskap om datorer, att lägga in en falsk
extraloop.217

När Kristiansson nu tryckte på ”datortärningen”, för att slumpa fram två siffror, hände något
helt annat – ett helt telefonnummer visades i bild. Ragnar tycktes förvånad:

Ragnar: Vad i allsin dar är det här för nånting då?

Kristiansson: Ja, det kom upp ett telefonnummer bara. Det är generaldirektören för datain-
spektionen Jan Freeses hemtelefonnummer. Han borde egentligen ringa hit och få ett pris
nu.218

Kristiansson hade, vad det verkade, begått en kupp i direktsändning, och hackat Ragnars
”datortärning” för att visa på hur sårbar datatekniken var. Om kuppen var verklig är tveksamt;
enligt Expressen var Ragnar och Kristiansson goda vänner, och hade repeterat tillsammans
fram till klockan ett på natten. De hade dessutom samarbetat tidigare: det var Ragnar som
spelat förmannen i sketchen om ”dummy knobs” i Ett barn för framtiden. Ragnar var en
etablerad skådespelare sedan slutet av 60-talet, och hans (spelade?) förvåning torde här snarast
ha representerat tittarens.219 Denna morgon var Ragnar ”vi” med tittaren, medan Kristiansson
pekade på ”dem” i form av okända, framtida datorskurkar, som förväntades missbruka tekniken
under 80-talet.

”Kuppen” följdes av en diskussion om den integritetsfråga som debatterats under 1970-talet.
Kristiansson intog en kritisk position gentemot datainspektionen, och han lyfte fram den norska
lagstiftningen, där man förbjudit telefonkataloger på diskett, som ett föredöme. Den statskritiska
positionen kompletterades emellertid av ett uttalat stöd för riksdagens datadelegation – även här
mynnade dystopin ut i en strävan efter politisk förändring.

Pyssling med jättekrafter
I juni 1981 sändes den brittiska serien The Mighty Micro i Sveriges Television, under den översatta
titeln Pyssling med jättekrafter. Titeln syftade på mikrodatorn, och programmet handlade om
de möjligheter och faror som förknippades med mikrodatortekniken. Serien bestod i original
av sex delar, varav de första fem leddes av datavetaren Christopher Evans. För sändningen i
Sverige hade de sex programmen slagits ihop till tre program om 50–60 minuter, med Lars-Eric
Wänstrand som svensk speaker.

Programmets avslutande del utgjordes av intervjuer med ett antal experter, men när serien
sändes i Sverige denna sommar var denna sista del utbytt mot ett studiosamtal med svenska

217. Go’morron Sverige, 1:48:50–1:49:10.
218. Ibid., 1:49:30–1:49:50.
219. Pia Gadd, ”Tack för idag Sverige”, Expressen (19/10 1980), s. 7. Ragnars skådespelarbakgrund, se Furhammar,

Filmen i Sverige, s. 307. Sketchen med ”dummy knobs”, se s. 43 i denna uppsats.
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deltagare. I samtalet deltog Lars Kristiansson tillsammans med datainspektionens generaldirektör
Jan Freese samt representanter för elektronikföretaget Philips respektive fackförbundet LO.
Wänstrand ledde det svenska studiosamtalet, som står i fokus här.

Wänstrand inledde samtalet med att berätta om mikroprocessorns utveckling från starten,
som han liksom Kristiansson placerade 1971. Vad en mikroprocessor var och kunde användas
till kommenterades inte, utan Wänstrand valde istället att lyfta fram den kapacitetsökning som
skett och förväntades ske i framtiden:

Wänstrand: Jag har velat erinra om det här för att vi ska förstå vilken utveckling som ligger
framför oss. Det är alltså på det här sättet vi driver fram mot den andra industriella revolutionen.
Vid den första, för låt oss säga etthundra år sedan, så ersatte maskinerna människans muskler.
Ska vi fortsätta med den här bilden och med det här bildspråket, så kan vi väl nu säga att vid
den andra industriella revolutionen [...] så ersätter maskinerna människans hjärna.220

Wänstrands inledning, avsedd som utgångspunkt för det följande samtalet, var inte hämtad
från det brittiska originalet. Istället påminner den i hög grad om Kristianssons tidigare historie-
teckningar om ”muskelhjälpen” och ”tankehjälpen”, liksom kanske den teknikdeterministiska
formuleringen om att ”vi driver fram” mot datorsamhället. Kristiansson var således inte bara
en av deltagarna i studion, utan fungerade möjligen även som inspiration för samtalets agenda i
stort.

När man diskuterade den utländska datorindustrins dominans på marknaden, där IBM sades
stå för 60% av tillverkningen, fick Kristiansson ordet. Han kände sig tvungen att återvända till
Wänstrands inledning, och understryka att han själv, som vetenskapsman, bättre kunde förutsäga
framtiden:

Wänstrand: Lars, om maktkoncentrationen, vad är din uppfattning? Ligger det en fara i makt-
koncentrationen?

Kristiansson: Då skulle jag som vetenskapsman gå tillbaka där och rätta till, eller åtminstone
kommentera, din introduktion. [...]
I den första industriella revolutionen så fick vi muskelhjälp. Jag skulle vilja säga, nu i den
andra, så får vi tankehjälp. Vi [...] ersätter inte hjärnan.221

Diskussionen om industrins dominans handlade både om sysselsättningen på arbetsmark-
naden och det neutrala Sveriges oberoende under ett pågående kallt krig. Freese underströk
datateknikens strategiska betydelse. I det sammanhanget lyfte Kristiansson fram några av de
tillämpningar han tidigare kritiserat:

Freese: [Vi ska inte] glömma att produkter på det här området är strategiska varor. Det har vi
erfarenhet av ifrån, ganska nyligen, ifrån de stora nationerna i världen.

Kristiansson: Man måste ju också fråga såhär då. Om vi håller oss verkligen till mikroprocessorn,
så kan den stoppas in i leksaker. Det finns hemskt mycket leksaker. [...] Nästa steg, där vi

220. Pyssling med jättekrafter, avsnitt 3, ”Mikrodatorn – framtidens härskare”, SVT TV1, 28/6 1981, 27:00–28:00.
221. Ibid., 32:00–33:00. Kursiveringen är min.
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använder den, [är] exempelvis i språkdosor. [...] Sen kan man trimma upp det till att det är en
komponent i Teledata-system [dvs. Datavision].222

Från Kristianssons erfarenhetsrum skymtades språkdosan och Datavision härnäst, mot
förväntningshorisonten. Vad var då nästa steg? Han sade det ännu inte rakt ut, utan bad istället
Philips-representanten Olle Franzén kommentera teknikens tillämpningar:

Kristiansson: [Ni har] ju i er produktion väldigt olika, ja, ska vi säga tillämpningar. Kan du
kommentera hela bredden där mikrodatorn verkligen ingår? Jag vet inte om ni gör leksaker
direkt, men...223

Franzén förefaller ställd av frågan. Han var uppenbarligen osäker på vad Kristiansson var
ute efter, liksom säkert även de flesta tittare. Såg professorn något problematiskt i mikrodatorns
mångsidighet? Eller var det någon mer specifik tillämpning han var ute efter? Franzén försökte
lite trevande besvara frågan om leksaker, men Kristiansson avbröt:

Franzén: Nej... jag höll på att säga, det tror jag inte vi har gjort ännu, eller jag tror inte vi har
några längre. Men...

Kristiansson: Ni har avancerade, däremot, kommunikationssystem, där mikrodatorn finns.224

Franzén tycktes fortfarande osäker på vad Kristiansson egentligen var ute efter, och reso-
nerade i allmänna ordalag om mikrodatorteknikens tillämpningar i verkstadsindustrin. Liksom
Freese pekade han på svårigheten i att sia om framtidens tillämpningar.

Den som hört Kristiansson tidigare kände kanske på sig vad han såg som nästa steg i
utvecklingen – kärnvapen. Han vände sig till LO-representanten Carina Nilsson:

Kristiansson: Men den finns ju, mikrodatorn, i [...] mycket positivt, i friskvården, i bekämpningen
av sjukdomar, exempelvis datortomografen. Men den finns ju också i krigsindustrin, den
kärnvapenbärande kryssningsroboten.
Och jag skulle vilja fråga dig här, när ni talar allmänt om mikrodatorn, har ni något speciellt
område så att säga, från ting till kommunikation till demokrati? Krigsindustri kontra medicinsk
tillämpning?225

Vilket fackligt ställningstagande Kristiansson egentligen efterfrågade är oklart. Från fackligt
håll var man i alla händelser helt koncentrerad på sysselsättnings- och arbetsmiljöfrågor, och
Nilsson var inte alls intresserad av att debattera kärnvapen. Det var inte heller samtalsledaren
Wänstrand, som smidigt styrde över diskussionen till arbetsmarknadsfrågor istället.

Temat för diskussionen var framtiden i ett samhälle med utbredd användning av datatekniken. Det
är tydligt att Kristiansson ansåg att en sådan utblick mot framtiden förutsatte en historieberättelse,
och det är också tydligt att han betraktade sin egen berättelse – mikrodatorn, språkdosan,
Datavision, atombomben – som den riktiga.

222. Pyssling med jättekrafter, avsnitt 3, 37:00–37:40. Kristiansson använde här termen ”Teledata-system” för
Datavision; de var två namn på samma sak.

223. Ibid., 37:45–38:00.
224. Ibid., 38:00–38:15.
225. Ibid., 38:50–39:50.
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Bits
I Pyssling med jättekrafter hade Kristiansson deltagit i den avslutande debatten, men inte
haft något inflytande över seriens övriga delar. Följande höst sändes emellertid serien Bits, en
svensk serie producerad av Utbildningsradion. Kristiansson verkade här själv som redaktör,
jämte Sven Stegfors, och delvis även som programledare och berättare. Det var ett ambitiöst
utbildningsprojekt: förutom tv-programmen producerades även en bok och en serie radioprogram.
Radioprogrammen var emellertid inte Kristianssons, utan baserades istället på författaren Michel
Jernewalls idéer.

Kristiansson deltog i seriens fem tv-program i fallande grad. I de första två avsnitten deltog
han som programledare, och speakerns resonemang påminner också om Kristianssons tidigare
produktion – han har tydligt haft ett finger med i detaljerna. I avsnitt 3–5 förekommer Kristiansson
inte alls själv, men avsnitt 3 stämmer tematiskt väl överens med hans tidigare arbete. I avsnitt
4–5 har jag inte kunnat skönja någon tydlig influens från Kristiansson, mer än möjligen i det
övergripande ämnesvalet. Dessa sista två avsnitt har överlag även en mindre tydlig röd tråd än de
första tre. Som redaktör tycks Kristiansson ha successivt trätt tillbaka under seriens produktion.

Kristiansson var även författare till boken Bits – informationssamhället: om samhällseffekter

av en ny teknik, som gavs ut på Utbildningsradions förlag i samband med tv-serien. Den drygt
60-sidiga boken inleddes med ett förord, som kan ses som ett slags programförklaring för Bits-
projektet. Ambitionen var att ge samhällsmedborgaren den kunskap hen behövde för att kunna
förhålla sig till informationssamhället:

För att förstå det snabbt framväxande datorbaserade informationssamhällets fördelar och
nackdelar behöver man varken kunna programmera eller ha körkort för datorer. Det är vikti-
gare att känna till de tekniska och ekonomiska trenderna, inte minst vad gäller transporten
av information.226

Kontinuiteten i Kristianssons tänkande är tydlig; här framgår ett par av de idéer som även
tidigare varit vägledande i hans debattinlägg. För det första var det ”trenderna” man behövde
förstå, vilket, som vi strax ska se, i hög grad handlade om historiesyn. För det andra framhöll
han sin egen akademiska bakgrund, informationsteorin och datakommunikationen, som särskilt
viktig för att förutse samhällsförändringarna.

I ett första teoriavsnitt utgick Kristiansson från bubbelminnet, som liksom tidigare fick
representera halvledarelektronikens utveckling – även känd som Moores lag. Denna utveckling
fick tjäna som bakgrund till en diskussion om relationen mellan Datorn, tekniker-försäljare, och
användare – eller, om man så vill, Datorn, ”dem” och ”oss”. Diskussionen är inte helt lätt att
följa med i, och utmynnade främst i att identifiera ett antal intressegrupper i teknikutvecklingen:
tekniker, arbetsgivare, fackledare, och ”vanliga” människor.

Kristiansson illustrerade resonemanget med en serie enkla teckningar. Vid rutan ”dator”
placerades ömsom teknikerna, ömsom användarna, och deras relativa placering är tankeväckande.

226. Kristiansson, Bits, s. 7.
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Teknikerna representerades av en tecknad figur ovanför datorrutan, medan användarna represen-
terades av en figur vid datorns sida. Distinktionen är mycket lik den som framträder i samtidens
entusiastpress: i tidningen Mikrodatorn avbildades tekniker påfallande ofta med en hand på
datorn, eller rentav bärande på den, medan användarna avbildades vid tangentbordet med blicken
mot skärmen.227

Det maktförhållande som illustrerades handlade om teknikernas kunskap om datorn. Att
utmana teknikernas makt sågs emellertid inte som en fråga om teknisk kunskap, som citatet
ovan visar. Istället betonades de intressegruppernas olika intressen – maktrelationen tycks given.
Teknikern behöll, utmärkande nog, sin plats ovanpå maskinen; användaren behöll sin plats vid
dess sida. Kristiansson bjöd på samma demonstration av det binära talsystemet som han tidigare
gjort i Chips, men det är svårt att föreställa sig hur samhällsmedborgaren skulle kunna använda
denna kunskap politiskt.228

Bokens teknikhistoriska avsnitt var en syntes av det historiska tänkande som tidigare framträtt
i Ett barn för framtiden, Chips och Kristianssons debattartiklar. I avsnittets första stycke beskrevs
mikroprocessorn som en ”tankemaskin” skapad av ”död materia”; i det andra stycket påpekades
att atombomberna över Japan likaledes skapats av ”materia i form av uran”. I en illustration
visades utvecklingen i just de fyra rutor som Kristiansson muntligt beskrivit i radio ett par år
tidigare.229 Även i detaljerna uppvisade Kristianssons historiesyn en slående kontinuitet.

Boken präglades överlag av återanvändning. Nio av Kristianssons debattartiklar återgavs
i sin helhet, i något fall med justerade titlar och illustrationer. En GT-artikel om modeller
och verklighet, som tydligt utgick från samma linjer som hans kurskompendium från 1977,
illustrerades även här med de nakna Adam och Eva. Kompendiets och GT-artikelns yppiga
Eva fick emellertid träda undan till förmån för en kyskare skiss.230 Möjligen avspeglade detta
målgruppens skillnad i ålder och könsfördelning från Kristianssons studenter.

Det centrala materialet i Bits, och det som kan förmodas ha haft störst genomslag, är ändå
tv-programmen. Jag ska nu undersöka dem närmare – framför allt seriens första tre program,
men även kort del 4–5. Därefter ska jag undersöka ett ytterligare program, del 0, som sändes i
samband med en repris av Bits-serien år 1982.

Del 1. ”Vad vore livet utan modeller?”

Inledningen till seriens första program inleddes, precis som radioprogrammet Ett barn för

framtiden knappt två år tidigare, med stilla fågelsång. I bild syns en man vandra fram i ett
landskap, fälla upp ett staffli, och börja måla. En kvinnlig speakerröst berättade vad programmet
skulle handla om:

Hela vårt västerländska samhälle försöker fånga det förgångna, nuet, framtiden, myror,

227. Kristiansson, Bits, s. 7–13. Om Mikrodatorn, se Persson, Möss, män och mikrodatorer, s. 15–25.
228. Kristiansson, Bits, s. 28–31.
229. Ibid., s. 14–15. Kristianssons bild är här i allt väsentligt likadan som figur 1 på s. 41 i denna uppsats.
230. Ibid., s. 33; Kristiansson, Linjära modeller, s. 4; Kristiansson, ”Äter du upp matsedeln”.
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ödmjukhet, stenar och kärlek, i överförenklade modeller. Som modellspråk använder vi allt
från matematik till känsloladdade penseldrag. [---]

Var hamnar människan i det framtida informationssamhället? Kan vi lita på att det är allas
vårt bästa som informationsteknikerna har för ögonen? Det här är frågor som enligt många
bör ställas nu, och de bör ställas mot bakgrund av ett långt perspektiv på vår utveckling.231

Kristianssons distinktion mellan modell och verklighet, liksom det uttalade historiemed-
vetandet, känns igen. När han nu själv kom i bild filmades han snett nedifrån, vid masten på
ett segelfartyg; även om han riktade blicken i kameran, placerade kameravinkeln honom i en
upphöjd position. Effekten påminner om den upphöjda ”utkikspost” han själv beskrivit i Ex-

pressen några år tidigare, och liksom då blickade han nu mot framtiden.232 Kristiansson beskrev
den mänskliga kommunikationens historia, som en utveckling från segelfartyg, via telegraf till
samtiden satelliter och datorer.

Det övergripande temat för programmet var alltså modeller. Kristiansson berättade:

Gemensamt för alla dessa exempel är att man måste skilja mellan modellen och verkligheten.
Med det lilla modellflygplanet kan du inte flyga, och vid avvikelser mellan kartan och
terrängen, då gäller terrängen. Och hur hungrig du än är på restaurangen, så bör du icke äta
upp matsedeln.233

Exemplen var genomgående desamma som i hans kompendium Linjära modeller från 1977.
I bild visades en restaurangbesökare riva matsedeln och stoppa bitarna i munnen. Kristiansson
fångade ett fallande äpple i bild och visade både äppelträdets position på en karta och Newtons
differentialekvation, precis som i kompendiet några år tidigare. Nakenbilden från Edens lustgård
visades emellertid inte i tv denna kväll.

Det fanns ändå en avgörande skillnad mellan Linjära modeller och Bits, nämligen vems
modeller det gällde. I kompendiet visade Kristiansson på hur tokigt det kunde bli om ”vi”
– hans studenter – övertolkade de matematiska modellerna.234 Studenterna uppmanades till
självkritik i sitt problemlösningsarbete. Här i Bits, däremot, användes samma exempel för att
illustrera hur datorprogram inte kan avspegla alla verklighetens nyanser. Exemplen visade inte på
handlingsmöjligheter för ”oss”, tittarna. Istället visade de på riskerna i vad ”de” – myndigheterna
och teknikerna, som tycktes lika galna som en man som äter sin matsedel – kunde hitta på.
Kristiansson berättade:

Det samlas in en mängd data, runt vårt beteende, hur vi äter, hur vi kör, och läggs in i [...]
ämbetsverkens [...] datamodeller. [Om] man sedan på detta fattar [...] politiska beslut om
hur vi ska uppträda, ja, då är det viktigt att alla känner till hur de matematiska modellerna i
datorerna fungerar.235

231. Bits, avsnitt 1, ”Vad vore livet utan modeller?”, SVT TV1, 6/10 1981, 0:15–1:15.
232. Magnell, ”Talande spis”.
233. Bits, avsnitt 1, 5:10–5:30.
234. Kristiansson, Linjära modeller, s. 1–9.
235. Bits, avsnitt 1, 7:30–7:50.
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Det abstrakta budskapet kan tolkas som en uppmaning till något slags politisk handling,
och mer konkret till en uppmaning att ta reda på ”hur de matematiska modellerna i datorerna
fungerar”. Så värst mycket om hur datorer eller datorprogram fungerar fick emellertid tittaren
inte veta denna kväll, frånsett ett enkelt resonemang om binära tal och information, inte olikt det
Kristiansson fört i Chips året innan. Några bildsekvenser tycks även ha återanvänts från Pyssling

med jättekrafter.236

Programmet innehöll, som så ofta tidigare, även en berättelse om historien. Inför denna
berättelse nämndes först Televerkets kommande Datavision-system. Till bildsekvenser av stora
bergrum med elektronisk utrustning berättade speakern:

Det svenska televerket satsar nu på en utbyggnad av sitt stora, riksomfattande informa-
tionsnät, där datorer är viktiga detaljer i systemet. Alla ska nås av den nya tekniken. Det
är inga blygsamma anläggningar som växer fram i bergrum och kabeltunnlar under våra
fötter.237

Kärnvapen nämndes inte, men bergrummens funktion var uppenbarligen att skydda utrust-
ningen i händelse av krig. Datavision byggde på det befintliga telenätet, och det är därför oklart
om bergrummen egentligen hade något specifikt med Datavision att göra. Den association till
massförstörelsevapen som tidigare varit explicit var här implicit.

Den följande historieberättelsen upptog ungefär femton minuter, av programmets totalt fyrtio.
Halvledarelektronikens utveckling från elektronrören och framåt beskrevs inledningsvis i termer
av ”generationer” av datorer, med de framtida datorernas stora kapacitet som ett möjligt problem:

Men snabbheten och komplexiteten ställer stora krav på vår mänskliga förmåga att ta emot
och förstå information. Risken att vi bygger in oss i en teknokratisk återvändsgränd är
stor.238

Berättelsen om halvledarna kompletterades med en längre linje, där de militära tillämpningarna
av Descartes analytiska geometri och Newtons rörelseekvationer lyftes fram. Kanonbeskjutning
övergick i ångmaskiner, och i en suggestiv sekvens övergick ångmaskinens dunkande till en
nedräkning och en atomexplosion. Speakerns berättelse var densamma som Kristianssons i
exempelvis Ett barn för framtiden, några år tidigare:

Året var 1945 när den förstärkta muskelkraften utraderade två japanska städer. Året därpå,
1946, fungerade ironiskt nog den första elektroniska datorn, ENIAC, en jättelik matematikma-
skin med 18000 elektronrör. ENIAC var en datorernas ångmaskin jämfört med mikrodatorn,
som 25 år senare såg dagens ljus.239

Idén om ”muskelkraft” och ”tankekraft” hämtade Kristiansson, menade han själv, från
cybernetikern och matematikern Norbert Wiener. Kristiansson kallade Wiener ”en av vårt

236. Bits, avsnitt 1, kring 13:20; Pyssling med jättekrafter, avsnitt 1, ”En revolution på gott och ont”, SVT TV1,
14/6 1981, kring 20:40.

237. Bits, avsnitt 1, 13:20–14:00.
238. Ibid., 20:10–20:30.
239. Ibid., 24:00–24:40.
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århundrades största matematiker” och menade att han själv kunde ”föra [detta] en bit längre
fram”. Resonemanget var detsamma som tidigare i Chips:

Människan har fått hjälp för sin muskel, människan har fått hjälp att tänka, men nu behöver
vi överlevandets känslohjälp.240

Denna punchline följdes av en nästan två minuter lång, okommenterad filmsekvens. Suggestiv,
olycksbådande musik kombinerades med levande naturlandskap, karga stadsmiljöer och ensamma
människor. När musiken bytte tonläge, och blev än mer dyster, växlade bilden till en dramatisk
inzoomning av en stordator, följd av bilder från en totalförstörd stad, möjligen Hiroshima
eller Nagasaki. Den dystopiska sekvensen förmedlar en känsla av fara, och de återkommande
naturbilderna tycks ge faran närmast existentiell karaktär.

Dystopin handlade, som så ofta, om ”oss” och ”dem”. ”Vi” var de medborgare som Kristians-
son ville varna för övervakningssamhälle och kärnvapenkrig. Det fanns också ett ”de” – de naiva,
framstegsoptimistiska teknikerna, här representerade av en tysk ingenjör, Klaus Holtz. Holtz
talade sig varm för maskininlärningens möjligheter (även om han inte använde vår nutida term)
och tänkte sig en datorintelligens överlägsen människans inom en snar framtid. En representant
för det japanska industriministeriet berättade också om en kommande ”femte generation” av
datorer – ”förnuftsmässigt tänkande datorsystem”.

Till skillnad från Kristiansson såg Holtz det som helt avgörande att utvecklingen av artificiell
intelligens fick fortgå utan hänsyn till eventuella konsekvenser, och han kritiserade uttryckligen
samhällets restriktioner av atomforskningen. Den vattenkammade, stelt leende Holtz med den
tyska brytningen framstår i sammanhanget som något av en AI-forskningens doktor Strangelove.
Hans ovillkorliga framstegsoptimism utgjorde en skarp kontrast mot, och därmed också en
fördjupning av, Kristianssons dystopi.

Del 2. ”Den ansiktslöse vännen”

Den andra delen av Bits sändes en vecka senare, och återknöt i inledningen till det förra program-
mets distinktion mellan modell och verklighet. Därefter kom Kristiansson i bild, vände sig mot
kameran och tittaren, och sade: ”Och nu så ska jag läsa en fabel.”241

Vad han inte berättade var att fabeln var hans egen. Han läste upp sin egen GT-artikel från
knappt två år tidigare, sin i helhet; samma artikel kunde även återfinnas i boken Bits. Där hade
han sett fiskindustrins sätt att styra torskstim med ljudsignaler som ett förebud om ett framtida
totalitärt samhälle.242 Berättelsen, där torskarna dresserades att äta och därefter självmant simma
in i infrysningsanläggningen, illustrerades nu med animerade sekvenser. Kommentaren om år
1984 tycks ha varit särskilt viktig: när Kristiansson kom dit i uppläsningen växlade bilden till
honom själv, och han såg rakt in i kameran när han åter berättade att ”år 1984 beräknas Barents
hav vara inprogrammerat på dator.”243

240. Bits, avsnitt 1, 27:50–28:00.
241. Bits, avsnitt 2, ”Den ansiktslöse vännen”, SVT TV1, 13/10 1981, 1:50.
242. Kristiansson, Bits, s. 41; Kristiansson, ”Datoriserat fisksamhälle”. Se även s. 33 i denna uppsats.
243. Bits, avsnitt 2, 1:50–5:30.
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Efter inslaget om fiskstimmen följde en suggestiv filmsekvens av samma slag som i det
föregående programmet, denna gång en dryg minut lång. I bild varvades ensamma människor i
karga stadsmiljöer med trafikljus, flipperspel och en bingohall.244 Dystopins ”vi” tycktes styras av
datorsignaler, som vid trafikljusen och i bingohallen, och var blott kulor i samhällets flipperspel.
”Dummy knobs” nämndes emellertid inte i Bits denna kväll.

Vilka var då dystopins ”de”? Vem var motsvarigheten till fiskindustrins operatörer, som
manipulerade torskarna att själva hoppa in i frysanläggningen?

Kristiansson: Frågan är vem som vinner på systemet i det datorbaserade informationssamhället.
Ökar verkligen våra möjligheter till demokratiskt inflytande?

Speakern: För att vi ska vänja oss vid att använda datorer mer och mer kommer tillverkar-
na nu med så kallade användarvänliga apparater. Men det gäller fortfarande att kunna se
tankemodellerna bakom apparatens vänliga fasad.245

Detta var ett återkommande tema i kvällens program: användarvänliga datorer. År 1981
befann sig persondatorn i en period av ”interpretative flexibility”; i en komplex process, där
intressenterna omfattade entusiaster, försäljare och tekniker, kom maskinerna att vara betydligt
mer lättanvända 1985 än de varit tio år tidigare. I Bits, däremot, sågs denna process som
determinerad av elektronikindustrins intressen, gömd bakom en ”vänlig fasad”.

Liksom i det föregående programmet vände man sig mot Japan för att se framtiden. Chefre-
daktören för tidningen Asahi Shimbun, Junnosuke Kishida, berättade:

Ja visst, här på tidningskoncernen Asahi Shimbun använder vi ett mycket stort antal datorer,
ca 200 stycken. [---] Det innebär att det arbete som människan utför med sin hjärna har
kommit att ersättas i rätt stor utsträckning av datorer. Detta har skett i takt med att datorerna
effektiviserats och de tidigare vågledarna i datorerna förbättrats och man nu fått den 4:e
datorgenerationen med Super LSI.246

Briggs och Burke pekar på hur idén om ”generationer” i mikroelektroniken särskilt fick
fäste i Japan under 70-talet.247 Här hade den ”fjärde datorgenerationen” ersatt den mänskliga
tankearbetet ”i rätt stor utsträckning”, samtidigt som tittaren i det föregående programmet fått veta
att man i Japan redan siktade på en ”femte generation”. Denna bortrationalisering av mänskligt
tänkande förknippades med halvledartekniken, här i form av ”Super LSI”, där LSI syftar på
Large Scale Integration. I Japan tycktes den artificiella intelligensen redan vara verklighet, och
den tycktes därtill utvecklas efter samma halsbrytande kurva som mikroelektroniken. Moores
lag sågs leda fram till singulariteten.

”Och då dyker [...] tänkande materia upp”, berättade speakern.248 Mikroelektronikens utveck-
ling exemplifierades, liksom tidigare i Chips, av bubbelminnet, som här framstod som något av

244. Bits, avsnitt 2, 5:30–6:45.
245. Ibid., 6:45–7:10.
246. Ibid., 7:20–8:20.
247. Briggs och Burke, A Social History of the Media, s. 240.
248. Bits, avsnitt 2, vid 11:00.
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artificiell intelligens i fickformat. I ett långt, tekniskt detaljerat inslag beskrevs bubbelminnestek-
niken och dess tillämpningar. I detaljerna visade det sig emellertid att termen ”tänkande materia”
snarare syftade på möjligheten att implementera effektiva sökningar i bubbelminnet – något som
noga räknat inte alls gjorde maskinerna mer ”tänkande”, men möjligen kunde förbättra prestanda
i vissa databastillämpningar.

Programmets tema var användarvänliga datorer, och termen ”användarvänlig” tolkades såväl
positivt som negativt. En medicinsk tillämpning, där en svårt handikappad kvinna använde
röstsyntes för att meddela sig med omvärlden, lyftes fram som positivt exempel. Som negativt
exempel visade man istället på datorspel, som sågs leda in barn i datorberoende. Resonemanget
påminde i hög grad om det i Kristianssons artikel om ”sagodosan” ett par år tidigare; datorbero-
endet befarades bli ännu farligare än det tv-beroende som i samtiden sågs som ett svårt problem.
Framtidens barn riskerade underförstått bli lika lättmanipulerade som de norska torskstimmen.

Datorspel var en allt vanligare användning för persondatorer eller hemdatorer, som annars inte
förekommer i materialet. I slutet av programmet intervjuade Sven Stegfors tre högstadieungdomar
kort om hur de lärt sig programmera, och ett spel som de konstruerat på en ABC-80-dator visades
i bild. Men även om Bits i stort betonade det viktiga i att förstå hur datorernas modeller – dator-
program – fungerade, framstod de tre ungdomarna snarare som exempel på att programmering
var något oöverstigligt svårt för de flesta. Att programmera var något för de elever som var
duktiga på matematik, men inget för ”oss”.

Del 3. ”Japaner, japaner, japaner”

Det tredje programmets titel anspelade på Sven Jerrings kommentar till OS 1936, där Sverige
förlorat mot Japan i fotboll: ”japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner
[...] japaner som gör allt för att bärga segern för Nippon”.249 Att japanerna var att betrakta som
brutala fiender inskärptes av programmets inledning, där filmklipp från Pearl Harbor-attacken
1941 visade hur stora delar av den amerikanska flottan sänkts i en överraskningsattack. Speakern
berättade:

Nu är det inte de japanska självmordspiloterna som anfaller i kejsarens namn. Nu är det
istället de japanska arbetarna som i näringslivets namn skakar USA:s ekonomi.250

Programmet handlade om den japanska industrin. Citatet ovan syftade på den amerikans-
ka bilindustrin, som efter oljekrisen fått svårt att konkurrera med billiga, bränslesnåla och
högkvalitativa japanska bilar. I fokus denna kväll stod emellertid den japanska informationsindu-
strin. I de tidigare delarna av Bits hade man pekat mot Japan för att illustrera vartåt utvecklingen
var på väg; nu hotade japanerna köra över den västerländska elektronikindustrin på samma sätt
som skett i bilindustrin.

249. Se ”Sven Jerring” i Nationalencyklopedin. Om syftningen på Jerring, se även Röster i Radio-TV (nr. 43, 1981),
s. 46.

250. Bits, avsnitt 3, ”Japaner, japaner, japaner”, SVT TV1, 20/10 1981, 1:10–1:30.
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Knappt fyra minuter in i programmet visades en atombombsexplosion i rutan. Speakern
berättade att ”Japan slåss hårt för att återfå sitt förlorade ansikte efter det ohyggliga nederlaget i
andra världskriget”.251 De brutala, krigiska japanerna sågs som drivna av primitivt hämndbegär
sedan Hiroshima, och även 1980-talets konkurrens från den den japanska elektronikindustrin
kunde därmed ses som föranledd av atombomben.

Om vi för ett ögonblick bortser från den chauvinistiska inramningen kan programmet ses
berätta om hur industrin förändrades, när mikroelektroniska lösningar ersatte exempelvis me-
kaniska. Även apparater konstruerade i Sverige byggde på elektroniska komponenter tillver-
kade utomlands, och därmed försvann arbetstillfällen i svenska fabriker. LM Ericsson hade
sagt upp tusentals arbetare, och räknemaskintillverkaren Facits nedläggning lyftes fram som
sedelärande exempel. Facit, som tillverkade mekaniska räknemaskiner, missade mikroelektro-
nikens möjligheter helt och kollapsade i början på 1970-talet. Innovationsforskaren Christian
Sandström ser i efterhand en bristande omvärldsanalys som Facits stora misstag, men i Bits

framstod snarare mikroelektroniken i sig som orsak.252

Budskapet illustrerades med en filmsekvens där ett bowlingklot rullade rakt in i käglorna
och fällde dem alla; mikroelektroniken var uppenbarligen klotet, och käglorna de svenska
industriföretagen. Den dystopiska tonen förstärktes av bilder av tomma byggnader med krossade
rutor, bland annat det kända Strykjärnet i Norrköping.253 Den japanska mikroelektroniken hade
emellertid knappast förorsakat Norrköpings textilkris, utan byggnaderna tjänade här istället som
symboler för hur svensk industri i stort konkurrerats ut av utländsk. Mikroelektroniken föreföll
här utgöra fortsättningen på en utveckling som Norrköpingsarbetarna redan fallit offer för.

Programmets speaker avslutade programmet med en fråga:

En av de avgörande fördelarna med den nya tekniken är att den är råvarusnål. Produktionen
kan därför, utan hänsyn till råvaror, förläggas till där de ekonomiska förutsättningarna är
bäst. [---] Frågan är vilkas intressen som kommer att gynnas mest.254

Frågans svar uttalades inte, men var tydligt ändå. I denna dystopi var ”vi” de svenska arbetare
som riskerade arbetslöshet; ”de” var de brutala, hämndlystna japanernas elektronikindustri. Men
var var Kristiansson själv? I denna del av Bits förekom han inte själv alls i bild, inte heller som
berättare. Hade han ens något med programmet att göra?

Jodå. Programmet delade titel och budskap med en av Kristianssons debattartiklar, publicerad
knappt ett år tidigare. Temat var även där hotet från den japanska elektronikindustrin. Liksom
i tv-programmet utgjorde atombomberna över Japan i augusti 1945 en röd tråd i artikeln,
och bland japanernas egenskaper framhölls ”flexibilitet, hemlighetsfullhet och framför allt
överrumpling av motståndaren.”255 Kopplingen mellan mikroelektroniken och atombomben

251. Bits, avsnitt 3, vid 3:50.
252. Christian Sandström, ”Facit and the Displacement of Mechanical Calculators”, IEEE Annals of the History of

Computing 35, nr. 3 (2013), s. 20–31.
253. Bits, avsnitt 3, 7:20–8:40. Metaforen illustreras tydligt när en kägla reser sig upp, medan speakern berättar om

ett företag som återhämtat sig.
254. Ibid., 37:30–38:00.
255. Lars Kristiansson, ”Japaner, japaner, japaner – nu med tolkdator!”, GT (5/1 1981), s. 23.
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bestod, i både tv-programmet och GT-artikeln, i japanernas ursinne efter Hiroshima. Den japanska
mikroelektronikens påverkan på västvärlden förväntades underförstått stå i proportion till detta.

Del 4. ”Mot paradiset?”

I Röster i Radio-TV kunde man, inför denna fjärde del i Bits-serien, läsa att professor Lars
Kristiansson skulle medverka.256 Det var emellertid helt fel: Kristiansson förekom själv inte i
alls detta avsnitt, även om han fortfarande tillskrevs en redaktörsroll i eftertexterna. Programmet
behandlade därtill ett tema som var centralt i samtidens datordebatt, men mer perifert i Kristi-
anssons produktion: datoriseringens betydelse för arbetsmarknaden. Jag ska bara kort beröra
programmets innehåll här.

Den förestående datoriseringen förväntades innebära stora omställningar. 1973 års ekono-
mipristagare, Wassily Leontief, menade att det framtida samhället kännetecknades av ett radikalt
minskat behov av arbetskraft. Och för att få en glimt av framtiden riktades blicken denna kväll,
liksom tidigare, mot Japan. Ichiro Seto från det japanska metallarbetarförbundet skymtade en
bister förändring kring millenieskiftet:

Seto: Vi tror idag, att om så där 20 eller 30 år kommer 10% av befolkningen att arbeta, och 90%
måste gå utan arbete. [---] Med eller mot vår vilja får vi snart ett sådant samhälle.257

I ett klipp från nyhetsprogrammet Rapport menade moderatledaren Gösta Bohman istället
att samhällets fortsatta välstånd byggde på hög sysselsättning. Programmets titel tycks därmed
ha syftat på en mycket dyster framtid: jobben skulle försvinna, och det var högst oklart hur de
överblivna 90% skulle klara sig.

Den brittiske fackrepresentanten Barrie Sherman hoppades på ”en återgång till det kollektiva
liv som existerade i Europa för den industriella revolutionen”, men förväntade sig inte något
sådant samhälle under 1900-talet, och i synnerhet inte under 1980-talet.258 Shermans utopi bröts
mot Leontiefs dystopi: den senare sades mena att ”det kan gå så långt att samhället ser sig tvunget
att skydda sig mot den växande skaran av utslagna”.259 Såväl optimister som pessimister såg
datoriseringen peka mot något slags revolution kring år 2000.

Del 5. ”En diamant kan du ge bort och få igen, en hemlighet kan du aldrig få tillbaka”

Inte heller i det sista avsnittet av Bits deltog Kristiansson själv (mer än som redaktör), men
programmets titel var en variant på en replik i Ett barn för framtiden knappt tre år tidigare.
Kerstin Gelbort hade även tagit fasta på denna i intervjun i Profilen.260 Titeln var Kristianssons
sätt att ringa in integritetsfrågan, som var omdiskuterad i samtiden.

Ändå är den röda tråden bitvis svår att finna i detta program. Ett längre inslag handlade
om satellitteknik i bred mening: förutom satellitkommunikation visades även möjligheten att

256. Röster i Radio-TV (nr. 45, 1981), s. 40.
257. Bits, avsnitt 4, ”Mot paradiset?”, SVT TV1, 27/10 1981, 8:00–8:20.
258. Ibid., vid 34:20.
259. Ibid., vid 11:20.
260. Se s. 44 och s. 48 i denna uppsats.
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använda satellitspaning för att kartläggning, särskilt i amerikansk jordbruksnäring. Exakt vad
tittaren skulle dra för slutsatser av detta är oklart. Möjligen fanns här en negativ association
med satellittekniken i sig; satellit-tv sågs, menar Hadenius, med kritiska ögon från vänsterhåll
under denna period. Den teknikkritiske författaren Lasse Svanberg, som jag ska återkomma till,
myntade frasen ”skit är skit, om än per satellit”.261

Datakommunikationen sågs leda till att information skulle röra sig fritt över gränserna, helt
bortom tullväsendets kontroll. I Sydkorea satsade man stort på den nya tekniken med databaser
och datakommunikation, men i ett långt nyhetsklipp betonades även landets odemokratiska
system, och databaserna sågs användas för registrering av kommunister. Även i Sverige sågs
informationen kunna missbrukas; från flera håll, berättade speakern, hade förslag framförts om
en ”elektronisk motbok”. Ett elektroniskt ”klippkort” med inbyggt datorminne skulle användas
för att begränsa alkoholförsäljningen.262

I programmet framträder skillnaden mellan ”oss” och ”dem”. Speakern berättade:

Handeln med datauppgifter bedrivs av en elit med speciella förutsättningar. Piratdatabanker
inom och utom ländernas gränser gör stora pengar på sekretessbelagt material.

Vart är vi då på väg? Ja, det finns de som menar att vi inte riktigt kan se det. Förföriska
ensamspel lurar oss att underskatta vissa icke önskvärda effekter av den nya tekniken, och
det datanät som växer allt tätare.263

I en snar, dystopisk framtid lockades ”vi”, med hjälp av förföriska datorspel, att använda en
teknik som gjorde det möjligt för ”dem” att sälja våra sekretessbelagda personuppgifter med god
förtjänst. Och till råga på allt tycktes datatekniken nu hota fredagsgroggen.

För den som vill tolka budskapet profetiskt är det lätt att associera resonemanget i Bits med
hur Facebook-uppgifter år 2018 blivit en handelsvara, och rentav används för att påverka demo-
kratiska val. Här handlade det emellertid helt och hållet om statligt insamlade, sekretessbelagda
uppgifter. Ordet ”piratdatabankerna” syftade på privata databaser – eller servrar, som vi skulle
säga idag – och anspelade på den illegala privatradio som utmanat det svenska etermonopolet
under 1960-talet.264 Häri bestod också parallellen till satelliterna och det handfallna tullväsendet:
liksom piratradion sände förbjuden information i etern, kunde piratdatabankerna distribuera
statligt insamlad, sekretessbelagd information via satellit. Samtidens radio- och tv-monopol
utgjorde tydligt en tolkningsram för den nya tekniken.

Del 0. ”Programmerad kommunikation” (1982)

I november 1982 sändes Bits-serien i repris, och då hade serien fått en del till. Det nyproducerade
programmet utgjorde en ny första del, del 0, och sändes innan de övriga fem. Kristiansson tycks

261. Hadenius, Kampen om monopolet, s. 280–281; Lasse Svanberg, Den elektroniska hästen: ett resonemang kring
en galopperande teknisk utveckling (Stockholm: Liber, 1979), citatet, s. 34.

262. Bits, avsnitt 5, ”En diamant kan du ge bort och få igen – en hemlighet kan du aldrig få tillbaka”, SVT TV1,
3/11 1981, 25:30–26:00.

263. Ibid., 26:30–27:30.
264. Hadenius, Kampen om monopolet, s. 182–185; Östberg och Andersson, Sveriges historia 1965–2012, s. 200–

201.
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åter ha engagerat sig i programmet, att döma av både dess tema och hans deltagande.
Programmet inleddes med en animerad sekvens, där en man sågs ströva i naturen, och

upptäckte att han befann sig i en stjärnbeströdd kupol. Mannen såg sig om, grävde sig ut, och
spanade på världen utanför kupolen. Sekvensen syftade med största sannolikhet på hur Galileo
Galilei sågs ha rubbat människans världsbild. Galileo skulle återkomma i programmet, som en
del av en röd tråd som utgjordes av ”oss” och ”dem”.

Denna röda tråd framträdde även i programmets inledande exempel på kvällens tema,
nämligen kommunikation. Detta exempel utgjordes av passagerarflygplanet Concorde:

För dem som söker effektivitet och exakthet flyger det här tekniska underverket, med pre-
cision och komfort och i dubbla ljudhastigheten mellan kontinenterna. Utan någon större
ekonomisk framgång, måste man tillägga. Kritikerna av det här gigantiska brittisk-franska
Concorde-projektet fick nämligen rätt på många punkter. [---] Concorde överlever nu som ett
njutningsmedel för de snabba klippens män och kvinnor, men det är samtidigt ett överlevande
exempel på dåligt anpassad teknik.265

”De” sysslade med effektivitet och exakthet, och gjorde ”snabba klipp”. Här kan även skönjas
det ”vi” som präglade både detta program och serien i stort, nämligen ”vi” som kritiserar tekniken.
I alla händelser var det naturligtvis inte Concorde-passagerare som programmet handlade om –
flygplanet sågs istället som en del av ett större sammanhang.

Detta sammanhang var Kristianssons bekanta historieberättelse, där speakerrösten nu även
placerade in Concorde-flygplanet: ”Det tog 250 år att utveckla de muskelhjälpande maskinerna,
från ångkraft till överljudstransporter och kärnvapen. [---] Vägen in i det datorbaserade informa-
tionssamhället har däremot varit kort.”266 Kristianssons historiska pärlband, med ångmaskinen,
atombomben och datorn, fick denna kväll en pärla till.

I en mer detaljerad historisk berättelse beskrevs datorutvecklingen i generationer, och Kristi-
ansson blickade åter mot Japan för att få se en glimt av framtiden. Han programmerade en japansk
musikleksak, en enkel synthesizer, till att spela ”Gubben Noak”; liksom i Kristianssons tidigare
demonstrationer tycks han här visa på apparatens enfaldighet, snarare än användbarhet. Denna
enfaldiga apparat skruvade han isär för att visa på dess innehåll: en högintegrerad, japansk krets
av fjärde generationen. Det underförstådda budskapet verkar ha varit att apparatens enfaldighet
hängde samman med kiselkretsens packningstäthet – alienationen följde här Moores lag.

Ungefär en tredjedel av programmet var ägnat åt att teckna detta erfarenhetsrum, vari-
från Concorde-misslyckandet, atombomben och den japanska elektronikindustrin formade
förväntningarna. I den följande orienteringen mot framtiden var Kristianssons distinktion mellan
modell och verklighet central, och liksom tidigare kopplades denna till statsapparatens blanketter,
formulär och statistik. I bild visades en människa som förtvivlat försökte krångla sig ur en
tvångströja, och speakern berättade:

Datorernas matematiska bearbetningsmodeller kan lätt sätta en tvångströja på de mänskliga
behov och kvaliteér som inte går att mäta mekaniskt. Det bör man uppmärksamma, nu

265. Bits, avsnitt 0, ”Programmerad kommunikation”, SVT TV2, 1/11 1982, 1:00–1:45; min kursivering.
266. Ibid., 3:20–3:40.

78



när mjukvaruteknikerna arbetar på program och system där man försöker efterapa det
mänskliga tänkandet, med så kallad konstgjord intelligens. En del experter menar att vi
med sådana redskap är på väg in i ett nytt samhälle, där en ny världssyn är nödvändig. Man
talar om en kopernikansk vändning. [---] Den teorin kunde Galilei bevisa med hjälp av
teleskopobservationer.267

Galileo har alltsedan upplysningen fått symbolisera den klartänkte vetenskapsmannen som
kämpade mot maktens etablerade kunskap, även om vetenskapshistorikerna Peter Bowler och
Iwan Rhys Morus kritiserar den bilden som en grov överförenkling. Möjligen inspirerades
Kristiansson här av cybernetikern Norbert Wiener, som han byggde på i andra sammanhang;
Wiener jämförde, måttligt ödmjukt, sin egen cybernetik med den kopernikanska omvälvningen i
förordet till andra upplagan av sin uppmärksammade bok.268

Att teleskopet var en metafor för datorn undgick nog inte någon. Den kopernikanska
vändningen symboliserade här den artificiella intelligensens intåg, möjligen i form av något
slags intelligensexplosion. I resonemanget var det prästerskapets ”de” – Concorde-flygande,
börsklippande tekniker – som ville behålla sitt monopol på att tolka världen. ”Vi”, å andra sidan,
befarades fastna i de tvångströjor som ”de” vävde av datorernas matematiska modeller. Vem
Kristiansson tänkte sig i rollen som geniet Galileo får vi själva gissa.

Problemet var således att endast en liten klick av begrep datatekniken, och Kristianssons am-
bition var, som tidigare, att utmana dessas maktposition. Att förstå hur datorer och datorprogram
fungerar tycktes emellertid inte alls vara någon bra idé. Speakern fortsatte:

Men motståndarna till idén om den nya världsbilden var många. Deras kompetens och
status byggde på den gamla felaktiga idén om jorden som världsalltets medelpunkt. Galileis
motståndare vägrade till och med att kika genom teleskopet, och ägnade sig istället åt
detaljstudier av apparaten, alltså själva teleskopet.269

Uppdelningen mellan ”oss” och ”dem” bestod och förtydligades i programmets avslutande
del. På en gymnasieskola i Göteborg hade man startat en datorklubb, där eleverna fick möjlighet
att pröva på programmering på inköpta persondatorer. Sven Stegfors intervjuade en av lärarna,
Ulf Hassel, och ville liksom tidigare av ringa in vilka ”de” var:270

Stegfors: De som är med i den klubben, och kommer hit på sin fritid dessutom, vilka ämnen är
de bra i i övrigt?

Hassel: Ja, det är ju för det första nästan bara tekniska elever, alltså elever som går teknisk linje,
som är med i klubben [...]. Matematik, teknologi, elektronik, fysik och sådana angränsande
ämnen.271

Den kunskap som dessa unga människor tillägnade sig problematiserades i ett samtal mellan
Kristiansson och Stegfors i programmets slutkläm. Seriens ambition att lära tittaren något om

267. Bits, avsnitt 0, 12:40–13:40.
268. Peter J. Bowler och Iwan Rhys Morus, Making Modern Science: a Historical Survey (Chicago: University of

Chicago Press, 2005), s. 4, 344–346; Wiener, Cybernetics, s. viii.
269. Bits, avsnitt 0, 13:30–14:00.
270. Stegfors ställde väsentligen samma fråga i del 2 av Bits, då till högstadieelever; se s. 74 i denna uppsats.
271. Bits, avsnitt 0, 24:30–25:10.
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tekniken begränsade sig till att räkna med tresiffriga binära tal; viktigare var att blicka genom
Kristianssons teleskop – det vill säga ta del av hans framtidsvisioner. Programmet slutade med
en diffust dystopisk varning inför framtiden:

Kristiansson: Det där skapar naturligtvis en väldigt stor kunskap hos de här unga människorna.
Uppmuntras de på precis samma sätt som en gång [...] Björn Borg gjorde, utav föräldrarna,
och med detta blev en väldigt, väldigt duktig tennisspelare, och blev en elittennisspelare till
på köpet, så är det klart att dessa ungdomar, en hel av dem, kommer också att bli, ska vi säga,
elitdatorspelare, med allt vad det innebär.

Stegfors: Men där är olikheter mellan de här elitmänniskorna också?

Kristiansson: Ja, när en tennisspelare närmar sig 30 år, då pensioneras han, och utgör knappast
ett hot mot vår demokrati. Men vi bör nog betänka att dessa ungdomar, nu i 11-12-årsåldern,
som lär sig att programmera datorer, får mer och mer intresse för kanske modeller och sånt,
men kanske inte hinner med i övrigt hela samhällsmekanismen. När de är i 30-årsåldern, då
får man hoppas att de kan en hel del också om samhället. För de pensioneras inte då. De blir
säkert de som kanske har makten också i samhället.272

De entusiastiska skolungdomar, som under 80-talet ”ägnade sig åt detaljstudier av apparaten”,
sågs här som en framtida maktelit, utan förståelse för mänskliga relationer. Kring år 2000
förväntades de ta kontrollen över statsapparatens byråkrati, och de ringades denna kväll in som
ett tydligt demokratiskt hot.

Blir datorn mänsklig?
Från år 1980 och framåt gav forskningsrådsnämnden ut en serie häften med sammanfattningar och
debattinlägg från forskare i viktiga frågor. Häfte 1–11 tillägnades kärnkraften och energifrågan,
som blivit stor i spåren av Harrisburgolyckan. I de följande häftena, 12 och ett antal häften framåt,
ägnade man sig åt en annan stor teknisk-vetenskaplig fråga i samtiden: datafrågan. Redaktör var
Lars Svanberg, välkänd teknikkritisk författare.273

Häfte nummer 15 i serien hade titeln Blir datorn mänsklig? Två essäer, en från ekonomipris-
tagaren och AI-forskaren Herbert Simon och en från Kristiansson, följdes av en replik från
Simon och en sammanfattning av den brittiska kognitionsvetaren Margaret Boden. I häftets
debatt stod Simon för optimistiska förhoppningar på den artificella intelligensens möjligheter,
medan Kristiansson intog en mer kritisk position. Simon tycks även tidigare ha haft rollen av
teknikkritikens motståndare; Kerstin Anér var genomgående tämligen kritisk till hans arbete i sin
bok.274

Simons perspektiv var väsentligen framstegsoptimistens. I sin essä utgick han, som så många
andra, från datatekniken som en ny industriell revolution. Han såg den mänskliga hjärnan fungera
på samma sätt som en dator, och menade att mikroelektronikens utveckling ”för oss snabbt mot

272. Bits, avsnitt 0, 26:00–27:00.
273. Se exempelvis Svanberg, Den elektroniska hästen, som även rekommenderades jämte Kristianssons debattbi-

drag i Mossberg, ”Det tryckta ordet”.
274. Simon, Kristiansson och Boden, Blir datorn mänsklig?; Anér, Datamakt, passim.
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en punkt där minnesstorleken kanske inte längre utgör någon reell begränsning av datorernas
förmåga att mäta sig med den mänskliga prestationsförmågan.”275 Han betonade också att
debattens ställningstaganden i hög grad berodde på huruvida man delade dessa antaganden – en
observation som, menar jag, gäller även idag.

Kristianssons inlägg hade titeln ”Artificiell intelligens – och mänsklig”. Han pekade här på
det avgörande, men svåra, i att definiera vad mänsklig intelligens är, för att kunna resonera om
artificiell sådan. Med hänvisning till 1981 års nobelpris i medicin pekade han på hur hjärnhalvorna
kunde ses ha olika uppgifter vänster hjärnhalva såg han stå för det abstrakta, matematiska
tänkandet, och höger halva för det konkreta och tolkande.

Innebörden av denna distinktion utgick från Kristianssons historiemedvetande: ”En liten
historik kan åskådliggöra vad jag menar.”276 Liksom tidigare omfattade denna vetenskapshisto-
riska översikt Descartes, Newton, Maxwell och Einstein. Kristiansson såg där en utveckling
över tiden, där matematiska modeller successivt besegrat ”handens praktiska kunskap”. Utifrån
Kristianssons erfarenhet handlade det om distinktionen mellan modell och verklighet, och liksom
tidigare förutsåg han farliga konsekvenser av att underskatta skillnaden – närmare bestämt
kärnvapenbestyckade kryssningsmissiler.277

Resonemanget torde klinga bekant. Ett långt avsnitt av denna positivismkritik var nämligen
hämtat – ord för ord – från 1980 års GT-artikel, som i sin tur byggde på kompendiet Linjära

modeller från 1977. Från sin akademiska verksamhet refererade han även den neuronsimulering
han publicerat 1978; denna gång tolkade han emellertid istället resultatet som en varning för
informationssamhällets ”återkoppling av information”. Resonemanget följdes av ett långt avsnitt
hämtat från den annan GT-artikel, som handlade just om cybernetikens återkoppling.278 Kristi-
anssons bidrag härrörde i väsentliga delar från hans akademiska produktion, men återanvändes
här i ett tämligen annorlunda sammanhang.

I Blir datorn mänsklig? följdes Kristianssons essä av Simons replik, där han kritiserade
Kristianssons distinktion mellan hjärnhalvorna – och mellan kognition och känslor – som
överförenklad. Att optimisten och pessimisten inte var överens är knappast oväntat; intressantare
är Simons tydliga häpnad över Kristianssons upprepade varningar för kärnvapenmissiler.279 Inte
heller Simon förstod helt hur Kristiansson gjorde kopplingen.

275. Simon, Kristiansson och Boden, Blir datorn mänsklig?, s. 4–14; citat, s. 6.
276. Kristianssons inlägg, ibid., s. 15–34; citat, s. 18.
277. Ibid., s. 18–20; citat, s. 18 (markerat med fetstil i originalet); kärnvapen, s. 19, 22. Detta avsnitt var hämtat från

Kristiansson, ”När datorerna börjar sprida rykten”.
278. Zetterberg, Kristiansson och Mossberg, ”Performance of a Model”. Bokens s. 20–22 kan jämföras med

Kristiansson, ”Äter du upp matsedeln”; bokens s. 31 kan jämföras med Kristiansson, ”När datorerna börjar
sprida rykten”. Teckningen av Eva var i detta häfte emellertid av den nedtonade variant som användes i Bits
året innan.

279. Simon, Kristiansson och Boden, Blir datorn mänsklig?, s. 35–40; om kärnvapenmissiler, s. 39.
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Ett orakel tar farväl
År 1983 var Kristianssons sista i livet. Han drabbades av hjärncancer och skulle gå bort i augusti
1983, 49 år gammal. Materialet från denna hans sista tid anknyter, på ett eller annat sätt, till det
oundvikliga. Det rör sig om hans sista bok, samt en film av Jösta Hagelbäck.

Titeln på Kristianssons sista bok, Datorer, modeller, verklighet, var möjligen inspirerad av Wie-
ners Materia, maskiner, människor från 1964. Boken utgjorde ett slags antologi av Kristianssons
författarskap, och var redigerad av Sune Windisch. I sitt förord skrev Windisch att han ”åtagit
[sig] att sammanställa och i viss mån bearbeta visdomsord som professor Lars Kristiansson har
skrivit”, och han kallade Kristiansson för ”definitivt en av världens främsta inom ’datasociologi’”.
Datainspektionens generaldirektör Jan Freese skrev också ett hyllande förord.280

Boken utgör en rapsodisk samling av essäer, hämtade från Kristianssons artiklar och böcker.
Den saknar kapitelindelning och den röda tråden är långtifrån tydlig. Läsaren tänktes möjligen
ha haft viss utmaning i att tolka boken, som avslutades med ett slutord av redaktören Windisch:

Om Du som nu läst den här boken, har fått uppfattningen att Lars Kristiansson är emot
datorer, så har Du missförstått Kristianssons budskap. Bläddra lite till i boken och fundera
på budskapet.

Lars Kristiansson är inte emot datorer. Han är dock emot felaktig användning av datorer
på samma sätt som han är emot övrigt missbruk av ”makt” i samhället.281

Den svårtolkade Kristiansson hade blivit ett orakel, i ordets fulla mening. Han sågs sitta
på ett förborgat budskap, och svårigheterna i att tolka hans utsagor bidrog möjligen rentav
till intresset för dem. Ändå är det tydligt här att ”vi”, läsaren och Windisch, var de enskilda
samhällsmedborgarna, och oraklet Kristiansson sågs stå på ”vår” sida mot Storebror.

Det var också just som orakel Kristiansson fungerade i Jösta Hagelbäcks film Illustrerat sam-

tal med professor Lars Kristiansson. Filmen är inspelad 1983, vid Kristianssons sjuksäng på
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, men fick premiär först 1985.282

I filmen var Kristiansson tydligt tärd av sjukdomen och behandlingen. Hans ansikte filmades
i svagt ljus, och över filmen hade lagts en blå ton, som möjligen gav budskapet en mystisk aura.
Den två timmar långa filmen är ganska svår att se, och det beror inte bara på att den handlar om
en dödssjuk människas sista tankar. Expressens filmrecensent Bernt Eklund ifrågasätte om det
ens var en film, men menade ändå att den kunde ses som ”en bilddikt”, och gav den två getingar. I
tidningen Vi mänskor kallade Susanne Johansson den för ”en jävligt bra, tekniskt urusel film”.283

Filmen inleddes med en kort sammanfattning av Kristianssons bakgrund som akademiker.
Även hans arbete i Viggen-projektet nämndes, och några av hans debattartiklar från GT glimtade

280. Kristiansson, Datorer, modeller, verklighet, s. 3–4; Norbert Wiener, Materia, maskiner, människor (Stockholm:
Rabén & Sjögren, 1964 [1950]).

281. Kristiansson, Datorer, modeller, verklighet, s. 128.
282. ”Illustrerat samtal med professor Lars Kristiansson”: Internet Movie Database (IMDB),

https://www.imdb.com/title/tt0089328/, hämtad 8/9 2018.
283. Eklund, ”En enkel bilddikt”; Johansson, ”Supergirl, den profetiske professorn och jag”, s. 26.
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förbi i bild. Filmen var uppenbarligen riktad till en publik som intresserade sig för Kristianssons
bidrag till datordebatten.

Upplägget var enkelt. Hagelbäck ställde korta frågor, och däremellan talade Kristiansson
tämligen fritt. Hagelbäck inledde med att läsa ur Gunnar Ekelöfs dikt ”Djävulen är gud”, och
modernisten Ekelöf kunde här kanske tolkas beskriva den spänning mellan undergång och
framsteg som historikerna Karlsson och Zander ser ha präglat 1900-talet.284 Hagelbäck såg i alla
fall paralleller till Kristianssons resonemang.

I diskussionen återkom Kristianssons framtidsvisioner om datorn. Hans resonemang om
hjärnhalvorna i Blir datorn mänsklig?, som gick tillbaka på hans ofta upprepade distinktion
mellan modell och verklighet, fick här åter en dystopisk dimension. Han höll upp ett litet föremål,
möjligen ett bubbelminne, och sade:

Detta är en logikmaskin. En logikmaskin är detta! Med andra ord: halva din hjärna får hjälp
av den här fantastiska logikmaskinen. Halva din hjärna. Det är det som jag fruktar. Så det
finns en halva som inte får hjälp av den här fantastiska logikmaskinen.

Och den som är korkad nog att inte se en obalans emellan det logiska och det icke-logiska
[...] , då må han fan slippa att se och ta ansvar för detta inför de kommande släktena, det kan
du ge dig fan på. Det är alltså min fruktan, det, helt enkelt: obalansen mellan det logiska och
det ologiska.285

Atombomben nämndes däremot inte i filmen, mer än i de vanliga exemplen på datorn som hot
och möjlighet, där han ställde kryssningsmissiler mot medicinska tillämpningar. Hans preferens
för de senare fick särskild tyngd när den uttalades från sjukhussängen.

Filmens inledning, om djävulen och Gud, pekade även framåt mot en längre diskussion om
religionen och mystiken i det moderna samhället. Kristiansson var här, liksom i radioprogrammet
Profilen några år tidigare, tämligen kritisk mot kyrkan. Han jämförde kristendomens Gud, som
till synes godtyckligt tog livet av både vuxna och barn, med en lägervakt i Treblinka. Kanske
fanns här ett eko av inte bara Kristianssons egen dödsskräck, utan även den kris han genomgått i
samband med sonens död, och berättat om i Profilen.

Hagelbäck bad Kristiansson berätta om ”den fjärde dimensionen”, och här blev professorns
roll som orakel särskilt tydlig. I resonemanget om en sådan dimension, som saknar konkret
tolkning i fysiken, öppnade han för mystikens och religionens möjligheter att förklara det som
faller utanför fysikens ramar. Skillnaden mellan fysikens och mystikens synsätt kopplade han
åter till de två hjärnhalvorna. Han påpekade emellertid också att hans akademiska disciplin,
informationsteorin, byggde på David Hilberts och Claude Shannons matematiska resonemang
kring oändligdimensionella rum. I detta mystiska, Fritiof Capra-liknande resonemang föreföll
informationsteorin rentav utsträckas till metafysiken.286

284. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, ”Modernitetens katastrofer: historiemedvetande och historiekultur i
1900-talets skymningsland”, i Katastrofernas århundrade: historiska och verkningshistoriska perspektiv, red.
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009).

285. Illustrerat samtal med professor Lars Kristiansson, 15:50–16:50.
286. Hagelbäck tycks här ha utgått från temat i Lars Kristiansson, ”Ett tändsticksproblem som Du aldrig kan lösa”,

GT (8/11 1980), s. 39. Fysikern Fritiof Capra gjorde en populär syntes av kvantfysik och new age-filosofi
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När Hagelbäck frågade om Kristianssons drivkrafter, framträdde i svaret en bild av hur
Kristiansson tycks ha sett sin roll i debatten som något av ett kall:

Hagelbäck: Vad drömmer du om?

Kristiansson: [---] Att tänka, tillsammans, fram en bättre värld, det är det jag drömmer om. Att
få tänka fram en bättre värld tillsammans. För det vill jag säga: det värsta [...] mardrömmen, är
att sitta ensam på en ö och förstå vad en bättre värld är.

Hagelbäck: Då ska jag fortsätta frågan med: vad skrämmer dig mest?

Kristiansson: Ja, att bli sittande på den där ön, och förstå vad en bättre värld är, det måste ju vara
det värsta som kan vara. Nämligen att vara så insnöad på sin egen navel och så okommunicerbar
med resten av världen, så jag inte får ut någonting utav vad jag begriper.287

Kanske fanns här, i berättelsen om den öde ön, en parallell till Kristianssons tidigare metafor,
där han sett sig själv på utkikspost mot framtiden. Han menade sig se det som få eller inga
andra kunde se, och därmed såg han sig också ha ett ansvar för att föra ut sitt budskap. Möjligen
avspeglade även rädslan för den öde ön det som komma skulle.

Den 12 augusti 1983 rapporterade Expressen att Lars Kristiansson gått bort. I artikelns första
stycke, efter ingressen, nämndes att han varnat för ”en informationsteknologisk atombomb – en
atombomb som med datateknikens hjälp nu definitivt detonerat.” Dagens Nyheter publicerade
ett minnesord av KTH-kollegan Lars Zetterberg, som menade att ”en inneboende oro drev
[Kristiansson] att engagera sig i frågor som gällde samhället utanför högskolan. [---] Det fanns
ett drag av genialitet i hans förmåga att hitta nya formuleringar och bilder för budskapet, som i
sig självt förblev märkvärdigt oförändrat.”

Zetterberg noterade att distinktionen mellan modell och verklighet var central i detta budskap,
”men till sist blev verkligheten honom övermäktig.”288

i Fritiof Capra, Fysikens tao: ett utforskande av parallellerna mellan modern fysik och österländsk mystik
(Göteborg: Korpen, 1997 [1975]).

287. Illustrerat samtal med professor Lars Kristiansson, 45:00–48:00.
288. Erik Magnusson, ”Han varnade för det omänskliga datasamhället”, Expressen (12/8 1983), s. 17; Lars H

Zetterberg, ”Lars Kristiansson död: Varnade för konsekvenserna av datateknikens utveckling”, Dagens Nyheter
(13/8 1983), s. 23.
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7 Sammanfattande diskussion

Undersökningen har vägletts av de tre frågor jag ställde i kapitel 1. Jag ska återkomma till dessa
frågor i särskilda avsnitt nedan, och därtill även säga något om dystopins funktion i stort. Först
vill jag emellertid stanna vid den kontext där Kristiansson verkade.

År 1977 beslutade riksdagen om universitetens tredje uppgift: förutom undervisning och forsk-
ning fick universiteten nu uttryckligen i uppgift att samverka med det omgivande samhället.289

Kristiansson tog uppgiften på stort allvar, och var mycket aktiv i debatten kring en fråga som
uppfattades som en av de stora kring 1980 – samhällets datorisering.

Många tog intryck av Kristiansson. Riksdagens datadelegation hänvisade till Bits i åtminstone
en av sina rapporter. Tom Engström, Emin Tengström och Eric Dyring har senare alla framhållit
honom som förebild och inspiratör. Michel Jernewall, vars idéer utgjorde utgångspunkt för radio-
programmen i Bits-serien, byggde tydligt på Kristiansson i sin bok Sprängpunkten: Kristiansson
skrev bokens förord, och i bokens avslutande varning inför framtiden lutade Jernewall sig tydligt
mot hans historiesyn. Susanne Johansson i Vi mänskor hyllade Kristiansson som ”Sveriges
första datasociolog”, medan Göran Carle i Mikrodatorn istället såg honom som motvikt till
pessimistiska journalister.290 Denna motsägelsefulla bild avspeglar möjligen svårigheterna i att
tolka oraklet Kristiansson.

Pedagogerna Lina Rahm och Andreas Fejes ser idag (2017) Kristiansson representera en
teknikkritisk tradition de saknar i dagens debatt. De menar att den svenska debatten svängde
från sund teknikkritik till blind teknikoptimism kring 1980, en omsvängning de förknippar med
Margaret Thatchers devis ”there is no alternative”.291 Jag delar inte Rahms och Fejes analys;
dystopierna lever kvar, och jag ska strax återkomma till dem. Rahm och Fejes illustrerar ändå
genomslaget för Kristianssons idéer, fyra decennier senare.

Kristiansson var inte alltid lätt att förstå. Hans drastiska sätt att uttrycka sig tycks ofta ha
varit effektivare för att skapa debatt än att nyansera den och föra den framåt. I det material som
undersökts här ifrågasatte ingen riktigt hans drastiska beskrivning av tekniken och framtiden, mer
än möjligen Herbert Simon; ingen ställde särskilt kritiska frågor. Detta förhållande är intressant i
sig, och jag ska strax återkomma till det.

Den politiska dimensionen av Kristianssons idéer fick gott utrymme i svenska public service-
medier. Han varnade genomgående för myndigheternas dataregister, och intog på så sätt en

289. SFS 1977:218, Högskolelag.
290. Datadelegationen, Samordnad datapolitik, kap. 6, not 34, s. 406. Tom Engström, Datakraften i samhället

(Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1983), s. 6; Tengström, se Crister Skoglund (red.), Föreställningar om
informationssamhället under 1980-talets första hälft: transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet
i Stockholm den 27 maj 2008 (Stockholm, 2008), s. 19; Dyring, se Bengt-Arne Vedin (red.). Informations-
tekniken nu, då, sedan: rapport från ett seminarium, teknisk rapport. Farsta 1995, s. 49. Michel Jernewall,
Sprängpunkten: en bok om den tekniska utvecklingen, arbetarrörelsens roll och demokratins framtid (Stock-
holm: Författarförlaget, 1980), s. 7–11, 300–305; Johansson, ”Supergirl, den profetiske professorn och jag”,
s. 26. Om Mikrodatorn, se exempelvis Carle, ”Journalistiken och mikrodatorerna” samt s. 52 i denna uppsats.

291. Lina Rahm och Andreas Fejes, ”Popular education and the digital citizen: a genealogical analysis”, European
Journal for Research on the Education and Learning of Adults 8, nr. 1 (2017), s. 21–36; om Thatcher, se s. 32.
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tydligt statskritisk position. Han lyfte fram riksdagens datadelegation som ett föredöme, något
jag tolkar som tilltro till den demokratiska processen snarare än statsapparaten. De medier där
Kristiansson verkade kan svårligen tolkas som statlig propaganda, utan hade istället tydliga drag
av den offentlighet Jürgen Habermas resonerat om.

En sådan offentlighet är emellertid inte nödvändigtvis politiskt neutral. I en tidigare un-
dersökning har jag sett ett marxistiskt synsätt, och i synnerhet då en marxistisk historiesyn,
prägla många svenska tv-program om datatekniken kring 1980. Det är därför rimligt att fundera
över i vilken utsträckning ett sådant synsätt avspeglas i Kristianssons produktion.

Några beröringspunkter kan helt kort noteras. Kristianssons historiesyn, som jag strax ska
fördjupa mig mer i, har samma teknikdeterministiska karaktär som Marx’ berömda aforism om
handkvarnen och ångmaskinen; datorn blir hos Kristiansson tydligt ett tredje steg på samma
trappa. Oron för den alienation, som exempelvis Braverman (liksom den unge Marx) förknippade
med arbetsdelningen och såg tillta för varje steg på trappan, framträder även hos Kristiansson,
även om han aldrig använde ordet. Och om man vill kan man uppfatta Kristianssons resonemang
om den samtida kulturens förväxling av modeller och verklighet som analogt med Horkhei-
mers och Adornos varning för övertro på det instrumentella förnuftet, liksom upplysningens
inneboende förmåga att förstöra sig självt.

Men även om Kristiansson genomgående tycks ha sökt debatt, så saknas de hänvisningar till
fackligt verksamhet, som framträder i exempelvis tv-programmen Datorer på våra villkor eller
Det värdelösa arbetet, väsentligen helt i hans produktion.292 Hans uppmaning att ”välja” – typiskt
mellan medicinsk teknik och kärnvapenrobotar – kan uppfattas som en uppmaning till politisk
handling, men är svår att tolka som något mer specifikt än ett försök att skapa debatt. Därtill
var den datadelegation, som Kristiansson satte stort hopp till, ledd av en centerpartist under en
borgerlig regeringsperiod. Horkheimers och Adornos bok hade vidare begränsat genomslag i
Sverige innan den översattes till svenska 1981.

Ändå framstår Kristianssons historiesyn, med ångmaskinen och datorn som orsaker till social
förändring, som tydligt marxistiskt inspirerad – medvetet eller ej. Denna historiesyn tillskrev
han själv väsentligen cybernetikern Norbert Wiener, men jag menar att Kristiansson fyllde
på en del själv.293 Hans historiesyn kan tolkas som en hemsnickrad variant på en marxistisk
teknikdeterminism av ett slag som var utbredd i samtiden, inte minst i etermedierna. Denna
historiesyn var också central för Kristianssons framtidsvisioner.

Framtiden
Kristianssons framtidsvisioner tar genomgående avstamp i historieberättelser, och två snarlika
sådana berättelser framträder, båda av teknikdeterministisk, teleologisk karaktär. I den ena
berättelsen, exempelvis i Ett barn för framtiden, har teknikutvecklingen skett i fyra steg, från

292. Om facklig verksamhet i datordebatten i tv, se Persson, När datamaskinerna tar över, s. 23–37.
293. Wiener skissar två industriella revolutioner i Wiener, Materia, maskiner, människor, s. 155–186.
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ångmaskinen, via förbränningsmotorn och den första elektroniska datorn ENIAC, till mikrodatorn.
Den berättelsen rymmer såväl möjligheter som faror; mikrodatorn sågs förhålla sig till ENIAC
som förbränningsmotorn till ångmaskinen, och innebar därmed även en möjlighet för den
enskilde att rå över tekniken.

I en annan berättelse, i Chips och Bits, utgör atombomben över Hiroshima ett startskott,
och Kristiansson gör – liksom Anér före honom – en poäng av att ENIAC-datorn färdigställdes
nästan samtidigt. Mikrodatorn, en massproducerad variant av samma teknik för hemmabruk,
framstår där som betydligt mer illavarslande. Till skillnad från resonemanget om modell och
verklighet, där kontinuiteten är slående, tycks det här ha skett en förändring hos Kristiansson
över tiden: den första berättelsen, som inbegrep både möjligheter och faror, ersattes kring 1980
av den senare, där atombombsassociationen är tydligare, även om den förekommer även i den
tidigare berättelsen.

Förutom dessa berättelser om teknikutvecklingen återkommer även en relaterad berättelse
om en vetenskaplig utveckling i Kristianssons produktion. Som startpunkt väljs där Descartes
analytiska geometri, och berättelsen fortsätter med Newtons rörelseekvationer och James Clerk
Maxwells elektromagnetiska ekvationer, och därifrån glider den över i de redan diskuterade
berättelserna om ångmaskinen och datorn. Det är svårt att inte se denna historiesyn, där histo-
rien tycks determineras av enskilda geniers matematiska modeller, som närbesläktad med den
positivism han själv kritiserade.

Kristianssons framtidsvisioner byggde på hans historiesyn. Datorn sågs medföra omställningar
i samhället av samma dignitet som industrialiseringen, även om den oro för arbetslöshet i dato-
rernas spår, som var tydlig i andra delar av svensk television, var nästan helt frånvarande hos
Kristiansson. Istället var det i myndigheternas dataregister han såg det framtida samhällets faror.

Det centrala problemet var, i Kristianssons framtid, en sammanblandning av modeller och
verklighet. Han såg myndigheternas dataregister som alltför enkla, möjligen felaktiga, och
otvetydigt farliga modeller av människan. Många av hans exempel, som ”språkdosans” konstiga
automatöversättningar, musikleksakens taffliga melodier och spisens fyrkantiga ägg, tycks ha
varit avsedda att illustrera just skillnaden mellan modell och verklighet. Denna distinktion
sammanföll i väsentlig grad med samtidens oro för den alienation som det moderna kapitalistiska
samhället sågs leda till, men Kristiansson använde aldrig själv termen i mitt material.

I samma perspektiv kan hans varningar för integritetsproblemen tolkas. Utifrån Kristianssons
cybernetiska synsätt kunde ett system som byggde på ofullständiga eller felaktiga modeller aldrig
fungera. Återkopplingsexemplen, där han jämförde SIFO-undersökningar med mikrofontjut och
ostyrbara flygplan, återspeglar just detta. Likaså passar hans demonstrativa ovilja att dela med
sig av personuppgifter in i denna bild.

Likväl var dessa visioner tämligen diffusa – exakt hur det skulle gå illa i framtiden var oklart.
Kristianssons framtidsvisioner handlade mindre om detaljer, och desto mer om symboler och
metaforer. Ulf Zander har skrivit om nyckelsymboler i historiebruk, men här rör det sig istället om
vad vi skulle kunna kalla för nyckelsymboler i framtidsvisionerna. Årtalen 1984 och 2001, liksom
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begreppet ”storebror”, hänvisade i Kristianssons framtidsvisioner till de välkända dystopierna
1984 och 2001: A Space Odyssey.294 Alla som tog del av Kristianssons framtidsvisioner, och
hört talas om Orwells roman eller Kubricks film, insåg att datoriseringen riskerade gå åt pipan.
Därtill fungerade atombomben som nyckelsymbol av allra mest dystopiska slag.

Atombomben
Därmed är vi framme vid uppsatsens ursprungliga gåta. Vad har datorer, och då i synnerhet
mikrodatorer, med atombomber att göra? Hur kunde man se en Datavision-terminal som en
atombombsfara, ens metaforiskt? Frågan kan besvaras på två nivåer.

Den första nivån är Kristianssons personliga erfarenheter, där endast en skissartad, spekulativ
tolkning är möjlig. I Profilen satte han själv sin första kontakt med mikrodatortekniken i samband
med en privat kris. Han såg sitt eget arbete i Viggen-projektet peka framåt mot atomvapen,
samtidigt som tekniken inte kunde bota hans son. Hans upprepade uppmaning att välja bland
teknikens tillämpningar, mellan medicinsk teknik och kärnvapen, kan möjligen tolkas som en
kommentar till hans egen erfarenhet.

På Philips i Nederländerna, där Kristiansson så stiftade kontakt med mikrodatortekniken,
träffade han även matematikern Herman Kahn. Kahn var känd för sina idéer om en datorstyrd
kärnvapenladdning med förmåga att utplåna allt liv på jorden; hans matematiska spelteori bygg-
de på ganska enkla modeller av mänskliga handlingar, och syftade till att maximera antalet
amerikanska överlevande i händelse av krig. Kristianssons tolkning och utökning av Wieners re-
sonemang, där människan förutom ”muskelhjälp” och ”tankehjälp” även behövde ”känslohjälp”,
kan sättas i ett sådant sammanhang: om vi skulle missa den moraliska dimensionen sågs Wieners
cybernetik leda raka vägen till Kahns Doomsday Machine. Kristiansson konsekventa distinktion
mellan modell och verklighet kan i det sammanhanget ses som en varning specifikt för Kahns
iskalla rationalism.

Tolkningen ovan är min, och den var således okänd för tv-tittaren kring 1980. Frågans
svar kan emellertid även sökas på en andra nivå, i ett större sammanhang som vi försiktigtvis
kan kalla för tidsanda. I detta sammanhang kunde sannolikt desto fler tv-tittare finna mening i
atombombsmetaforen. Den svenska vänstervåg, som drog sin sista suck just kring 1980, hade sitt
ursprung i antikärnvapenrörelsen, och atombomben hade även ett symbolvärde i det amerikanska
60-talsmotståndet.295 I Kristianssons strävan att skapa debatt fungerade atombomben som tydlig
symbol för det ”vi” inte ville ha.

En del av sammanhanget är givetvis även efterkrigstidens idé om den förestående intelligens-
explosionen, där kärnteknikens kedjereaktioner kunde tyckas ha en motsvarighet i den artificiella

294. Zander, Fornstora dagar; Orwell, Nineteen Eighty-Four; 2001: A Space Odyssey (film), Stanley Kubrick (regi),
1968.

295. Agrell, Övrig illegal verksamhet, s. 139, 174–175, 177–178; Kim Salomon, Rebeller i takt med tiden: FNL-
rörelsen och 60-talets politiska ritualer (Stockholm: Rabén Prisma, 1996), s. 85–92; Salomon, ”Symboler och
ritualer”, s. 124.
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intelligensens tänkta ”självprogrammerande” datorer. En sådan intelligensexplosion har setts
vänta runt hörnet sedan Turings artikel år 1950, och med mikroelektronikens utveckling har idén
därtill fått draghjälp av Moores lag. Mikroelektronikens ständiga förminskning tickade på, och
när den kritiska punkten väl var nådd skulle det, liksom i en härdsmälta, vara för sent.

I vissa av Kristianssons formuleringar har jag vidare tyckt mig höra ett eko av Kerstin Anérs
resonemang om den globala skvallerbyn, och därmed kanske även de idéer om den globala
byn Marshall McLuhan formulerat i Gutenberg-galaxen. Även McLuhan använde en effektfull
atombombsmetafor i sin bok Media, då syftande på boktryckarkonsten och den fonetiska skriften;
boktryckarkonsten, menade han vidare i Gutenberg-galaxen, skapade ”sprickan mellan huvud
och hjärta [...] som plågat Europa”. Världens elektroniska förbindelser såg han visserligen istället
som en implosion, men McLuhan illustrerar kanske ändå atombombsmetaforens slagkraft i
1970-talets debatt.296 Kristianssons idéer kan ha tagit färg av McLuhans, möjligen via Anér.

Atombomben fungerade som nyckelsymbol av allra mest dystopiska slag: den svenska
atombomben var död som politisk fråga kring 1980, men som symbol för något ”vi” inte ville ha
var den i allra högsta grad aktuell. Att ingen i mitt material egentligen ifrågasatte Kristiansson,
och frågade vad han egentligen menade med metaforen, kan tolkas som att den uppfattades som
meningsfull ändå. Kanske kunde den ses som en metafor för en större samhällsomvälvning,
rentav revolution, inte olikt Jernewalls Sprängpunkten.

Kristiansson var i alla händelser inte ensam om att använda atombomben som nyckelsymbol
för datorutvecklingen. I Anérs Datamakt, liksom i tv-serien Datorer på våra villkor och det
tillhörande studiehäftet, associerades datatekniken med bomberna över Hiroshima och Nagasaki.
Associationen var inte heller någon svensk uppfinning: i 1980-talets amerikanska populärkultur
gjordes inte sällan dramatiska kopplingar mellan kärnvapen och datorer som löpte amok, i
exempelvis War Games och The Terminator.297

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander ser 1900-talet som präglat av spänningen mellan
undergång och framsteg. Kärntekniken förkroppsligar denna spänning, och datatekniken, som
tycktes lova både övervakningssamhälle och välstånd, tycks mig ha tolkats i samma spänningsfält.
En slående parallell utgörs av den populära idén om den teknologiska singulariteten, formulerad
från 1960-talet och framåt; där förväntas den artificiella intelligensen oundvikligen uppnå kritisk
massa och leda till en intelligensexplosion.298 Vi tycks, även idag, vara benägna att oreflekterat
betrakta datatekniken och kärntekniken som besläktade.

Atombombsmetaforen fanns alltså i den kontext där Kristiansson verkade. Samtidigt sågs han
själv ha myntat begreppet ”en informationsteknisk atombomb”. Hur kan detta tolkas? Avspeglade
Kristiansson helt enkelt tidsandan, eller påverkade han den själv?

296. Marshall McLuhan, Media: människans utbyggnader (Stockholm: PAN/Norstedts, 1967 [1964]), särskilt
s. 54–61; McLuhan, Gutenberg-galaxen, särskilt s. 221–225; Östlund, ”Tillbaka till framtiden?”, s. 279–283.
Om Kristiansson och skvallerbyn, se s. 48 i denna uppsats.

297. Anér, Datamakt; Persson, När datamaskinerna tar över, s. 23–34; War Games (film), John Badham (regi),
1983; The Terminator (film), James Cameron (regi), 1984.

298. Karlsson och Zander, ”Modernitetens katastrofer”; singulariteten, se kapitel 2 i denna uppsats.
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Ställd på detta sätt kan frågan omöjligen ges något svar, mer än ”kanske lite både och”.
Kim Salomon har klokt problematiserat begreppet ”tidsanda” som analytiskt verktyg. Tidsandan
uppfattas som både orsak och verkan, och det blir förrädiskt lätt att förklara bort nästan vilka
idéer som helst genom att hänvisa till en diffus ”tidsanda”.299 Vi fastnar lätt i en banal historism,
där vi rycker på axlarna, suckar och konstaterar att folk nog allt var lite snurriga på den tiden. Vi
blir knappast klokare.

Kristiansson associerade emellertid inte atombomben bara med datatekniken i allmänhet, utan
specifikt med mikrodatorn. Denna association, som av både mig och hans samtid uppfattas som
Kristianssons uppfinning, var lagom radikal: tillräckligt drastisk för att uppfattas som nytänkande
och framåtblickande, och samtidigt tillräckligt väl förankrad i samtiden för att uppfattas som
meningsfull. Jag menar ändå att metaforen inte bara kan tolkas som någon konsekvens av
”tidsandan”, utan istället tydligt avvek från den.

Kan Kristianssons metafor möjligen istället ha influerat sin samtid? Frågan är naturligtvis
helt omöjlig att besvara säkert, men en hypotes kan ändå skissas. I denna undersökning har
jag, inom ramen för SCOT-modellen, fokuserat på tolkningar av tekniken, snarare än artefakter
som mikroprocessorn eller persondatorn. Det kan ändå vara intressant att stanna vid en sådan
artefakt, nämligen Datavision, Televerkets informationstjänst och en av dåtidens tillämpningar
för mikrodatorn. Kristiansson kritiserade Datavision i såväl tidningsartiklar som radio och tv,
och associerade genomgående Datavision med kärnvapen.

Denna association är särskilt iögonfallande eftersom det ju fanns fler tillämpningar av mikro-
datortekniken. Den vi känner bäst idag, persondatorn, hade funnits till försäljning sedan mitten
av 70-talet i USA. I Sverige lanserades ABC-80 1978, och samma år började entusiasttidningen
Mikrodatorn ges ut. I början av 80-talet fanns ett antal persondatorvarianter i handeln, men när
Kristiansson talade om mikrodatorteknikens tillämpningar nämndes aldrig persondatorn. Istället
lyfte han genomgående fram Datavision – och associerade denna tillämpning med atombomben.
Han tog uppenbarligen ställning.

Varianter på samma teknik som Datavision fanns i många västeuropeiska länder, men tek-
nikens genomslag varierade stort från ett land till ett annat. Den västtyska varianten floppade
exempelvis rejält, något som Briggs och Burke kopplar till en tämligen negativ mottagning i
västtyska medier.300 Jag har tidigare spekulerat i om Datavisions begränsade genomslag möjligen
också kan ha haft att göra med teknikens svala mottagande i svenska medier.301 Denna un-
dersökning stärker hypotesen: Kristiansson tecknade en mycket negativ bild av Datavision, inte
minst i en återkommande association med atombomben.

299. Salomon, Rebeller i takt med tiden, s. 64–72. Se även Håkan Arvidsson, ”Två möten med tidens anda”, i 1973:
En träff med tidsandan, red. Marie Cronqvist, Lina Sturfelt och Martin Wiklund (Lund: Nordic Academic
Press, 2008), s. 157–159.

300. Briggs och Burke, A Social History of the Media, s. 259–263.
301. Persson, När datamaskinerna tar över, s. 70.
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Akademikern
Erfarenhetsrum och förväntningshorisont hänger alltså obönhörligen samman. När Kristiansson
betonade värdet av sitt eget erfarenhetsrum argumenterade han därmed samtidigt för att han,
som akademiker, såg framtiden bättre än de flesta. I såväl tidningsintervjuer som tv placerade
han sig själv på en ”utkikspost” mot framtiden. När han jämförde datorernas intåg med den
kopernikanska vändningen, och jämförde datorn med teleskopet, framhöll han vikten av att se
genom teleskopet – för att på så sätt blicka mot framtiden, inte bara studera apparaten. Han tycks
på så sätt ha menat sig se längre än andra.

Koselleck jämför historiemedvetandets orienteringsprocess med hur vi orienterar oss i
rummet: han skriver ju om erfarenhetsrum och förväntningshorisont. Kristianssons upphöjda
erfarenhetsrum vilade på informationsteorin, och från denna ”utkikspost” blickade han mot
förväntningshorisonten, kanske genom sitt teleskop. Jag menar att Kosellecks begreppspar passar
Kristianssons synsätt häpnadsväckande väl.

Kristianssons populärvetenskapliga verksamhet, även hans framtidsvisioner, färgades tyd-
ligt av hans akademiska bakgrund. Distinktionen mellan modell och verklighet, formulerad
som vetenskapsteoretiska tumregler i Linjära modeller och därefter flitigt återanvänd i hans
populärvetenskapliga texter, är särskilt slående i detta avseende. De exempel som en gång
tänktes hjälpa ingenjörsstudenter kritisera sina egna matematiska modeller, kom med tiden
istället att illustrera farorna i myndigheternas datorregister. Mannen som äter restaurangme-
nyn, Newtons rörelseekvationer och den nakna Eva återkom väsentligen intakta i Kristianssons
populärvetenskapliga skrifter, och flera av dem även i tv.

Den konsekventa återanvändningen är iögonfallande. Möjligen kan den tolkas utifrån 1977
års riksdagsbeslut om den tredje uppgiften – eller rättare sagt, vad beslutet inte berörde, nämligen
den tredje uppgiftens finansiering. Att det är en bra idé att universitetet samverkar med sin
omvärld är nog alla överens om, men exakt varifrån en akademiker som Kristiansson skulle
få tid till detta var desto mer oklart. Kanske kan återanvändningen tolkas som Kristianssons
effektivaste sätt att bidra till den underfinansierade tredje uppgiften, och samtidigt fylla sin
uppgift som forskare och lärare.

Kristianssons akademiska bakgrund avspeglas även i ett större perspektiv: vetenskapssynen.
Samtidigt som han kritiserade positivismen och datorernas modeller, argumenterade han även
för matematiken som ett överlägset sätt att beskriva och förstå världen. I många sammanhang
lyfte han fram sitt eget ämne, informationsteorin, och särskilt i tv-programmen berättade han
om informationsteorins centrala begrepp. Många av hans tankar utgick även tydligt från Nor-
bert Wieners cybernetik, exempelvis i återkoppling som analytisk princip. Och när det gällde
folkbokföringens statistik slog Kristiansson ett slag för den med cybernetiken närbesläktade
disciplinen matematisk statistik som ett sätt att förstå befolkningsuppgifterna.

Denna motsägelse, där Kristiansson ömsom varnar för datatekniken och matematiken, ömsom
tillskriver dem fundamental betydelse, är tankeväckande. Varför gör en vettig människa så?
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Möjligen kan detta ses som ett dialektiskt resonemang av Marx’ modell; den senare hade ju sett
maskinerna som både hot och möjlighet inför sitt framtida drömsamhälle. Jag har ovan resonerat
kring marxismen som tolkningsram, men även en mer konkret, rättfram tolkning kan göras.

De synbarligen motstridiga alternativen hade nämligen en sak gemensamt: Kristiansson
själv. Han visade på matematikens och datateknikens faror såväl som möjligheter, och hans
egen expertroll i sammanhanget betonades genomgående i programmen. Oavsett om man var
orolig för datoriseringen, eller ville veta mer om informationsteorins möjligheter, så var svaret
detsamma: lyssna på Lars Kristiansson. Inom den tredje uppgiftens ram marknadsförde han sin
egen expertroll, och han åkte rentav på studiebesök till Japan tillsammans med datadelegationens
ordförande Olof Johansson.302 Hans intresse för den politiska debatten gör att man möjligen kan
spekulera i om han siktade på en politisk karriär.

Dystopin som vägledning inför framtiden
Kristianssons historieberättelser kan utan tvivel kritiseras – informationsteoretisk expertis medför
inte nödvändigtvis idéhistorisk sådan. Idéhistorikerna Nils Andersson och Henrik Björck visar
hur man, från det idéhistoriska skråets håll, ibland rentav betraktat inomvetenskaplig kompetens
som en belastning: ”specialisternas bild av sin egen verksamhets historia [...] tenderar att bli skev
och anakronistisk”. De konstaterar emellertid även att ett sådant synsätt gör det svårt att anförtro
någon att skriva, säg, idéhistoriens historia.303

Inomvetenskaplig kompetens trumfar inte nödvändigtvis idéhistorisk, men en idéhistoriker
blir inte sämre av att veta något om ämnet. Kristianssons avstamp i historieberättelserna illustrerar
samtidigt att den som ägnar sig åt att fundera över framtiden, som tekniker och naturvetare gärna
gör, har mycket att tjäna på att bredda, och reflektera över, sitt erfarenhetsrum. Idéhistorien kan
inte bara hjälpa oss att undvika skeva historieberättelser, utan kanske även skeva framtidsvisioner.

Det svenska samhället utvecklade sig nämligen inte riktigt som Kristiansson trodde, inte
minst beroende på den demokratiska process han själv slog ett slag för. Staten och EU går
i bräschen för integritetsskyddet; vår tids integritetsfrågor gäller istället information som vi
frivilligt ger bort till privata, vinstdrivande företag. Och för många av oss är mikrodatorn – som
den bärbara datorn eller mobiltelefonen – ett kärt verktyg för att hålla kontakten med nära och
kära, förenkla arbetet eller skriva idéhistoriska uppsatser.

Fast profeten Kristiansson hade väl ändå en poäng? Statens databaser innehåller numera så
detaljerade personuppgifter att skattedeklarationen kan göras med en knapptryckning. Vi talar
idag om barn som beroende av iPads, och fallet Cambridge Analytica har visat hur det finns de
som inte bara kartlägger våra digitala spår, utan även är beredda att sälja informationen till den
som vill rubba demokratin. Om Kristiansson levt idag hade han varit bestört, han också.

302. ”Hur ligger lilla Sverige till i datorutvecklingen?”, Röster i Radio-TV (nr. 43, 1981), s. 46, bilden och bildtexten.
303. Nils Andersson och Henrik Björck, ”På spaning efter en undflyende identitet”, i Idéhistoria i tiden: perspektiv

på ämnets identitet under sjuttiofem år, red. Nils Andersson och Henrik Björck (Stockholm: Symposion, 2008);
citat, s. 270.
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Men vi är benägna att lägga märke till sådant som passar in på vår förhandsförståelse, och
då hamnar vi lätt fel. Nostradamus kan verka synsk i efterhand, men det krävs en god portion
anakronism – och fantasi, för den delen – för att koppla hans luddiga förutsägelser till verkliga
händelser. Och om vi ska döma Kristiansson efter nutidens måttstock så får vi även döma ut hans
envisa association av mikrodatorer med atombomber som befängd. Jag har här istället föredragit
att tolka honom i sitt sammanhang.

Är det då så farligt med en lite negativ framtidsbild? Det är väl ändå bra med en kritisk röst,
som Kristiansson? Lite dystopi har väl ingen mått dåligt av?

Som diskuterats i kapitel 3 är utopin och dystopin två sidor av samma sak. I Poppers efterföljd
är vi många som är kritiska mot utopierna, men dystopierna tycks vi istället svälja med hull
och hår. Än idag varnar profeterna för den framtida, oregerliga artificiella intelligensen, som
sedan 50-talet setts lurpassa på oss något tiotal år framåt i tiden. Filosofen Nick Bostrom sjöng
transhumanismens lov i många år, men det var först med den dystopiska Superintelligence som
han blev världskändis. Jag ansluter mig istället till datavetaren Thore Husfeldts kritik: även om
vi skulle acceptera Bostroms syn på det mänskliga intellektet som ett slags datorprogram – vilket
jag själv inte gör – så ligger ”superintelligensen” ändå långt bortom det ens teoretiskt möjliga.304

En dator kan inte göra vad som helst.
Dystopierna påverkar oss. Vi har, påpekar historikern Johan Stenfeldt, under efterkrigstiden i

hög grad låtit dystopin ta över utopins vägledande funktion; våra politiska ställningstaganden
har i allt högre grad formats av en föreställning om hur illa det går om ”de andra” fick råda.
Statsvetaren Carl Melin menar att vår tids populism hämtar en väsentlig del av sin energi ur
rädslan för vad arbetslivets automatisering, inte minst artificiell intelligens, kan tänkas föra med
sig.305 1900-talets totalitära samhällen växte ur en mylla av desperation inför framtiden. Att fatta
beslut när vi är rädda och desperata är sällan en bra idé, särskilt inte idag när vi har andra, riktigt
viktiga problem att ta itu med.

Debatten ramas ännu in av samma dystopier som på 1970-talet: i dagspressen frågar man sig
varför ett förestående AI-genombrott inte debatteras mer, inte olikt Kristiansson för nästan fyra
decennier sedan. Och när Trelleborgs kommun inför datorprogram för att administrera bidrags-
ansökningar, intervjuas handläggarna om hur stressade de blir av att ”tävla med roboten”.306 En
väsentligen positiv nyhet, om att fler kommuninvånare fått arbete, tolkas utifrån dystopin där
robotar oundvikligen ersätter människor.

Framtidsvisioner kan och bör kritiseras. I den process vi kallar historiemedvetande knyter vi

304. Popper, Det öppna samhället; T. Husfeldt, ”Monstret i Turings bibliotek”, Filosofisk tidskrift 36, nr. 4 (2015),
s. 44–53. Bostrom, Superintelligence; jämför exempelvis Nick Bostrom, ”A History of Transhumanist Thought”,
Journal of Evolution and Technology 14, nr. 1 (2005).

305. Johan Stenfeldt, Dystopiernas seger: Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt,
doktorsavhandling (historiska institutionen, Lunds universitet, 2013); Carl Melin, Populismens verk-
liga orsaker: om automatisering och andra förändringar i arbetslivet (Stockholm: Futurion, 2018;
http://futurion.se/automatisering-och-populism/, hämtad 8/9 2018).

306. ”AI kommer att skaka om världen”, Sydsvenskan (26/12 2017); Ekot, ”Fler bidragstagare fick jobb när robot
tog över ansökningar om stöd”, SR P1, 8/1 2018.
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samman en berättelse om det förflutna med våra förväntningar på framtiden, och det är just i
den processen vi orienterar oss inför framtiden. Att säga något om framtiden är att säga något
om historien – och tvärtom. Våra förväntningar på framtiden är intimt förbundna med hur vi
ser på det förflutna; om vi, som Kristiansson, ser datorn som en logisk fortsättning på det tidiga
1800-talets rovkapitalism och 1900-talets atombomber, är det väldigt svårt att se den som något
positivt. Vi blir blinda för våra handlingsmöjligheter.

Ändå hade Kristiansson en helt avgörande poäng. I vårt samhälle spelar datatekniken en stor
roll, och de flesta av oss använder det som på 70-talet kallades mikrodatorer varje dag. För att
vara med och påverka ett sådant samhälle är det av yttersta vikt att vi alla förstår något om hur
tekniken fungerar. Liksom Kristiansson delar jag i väsentliga delar C P Snows bild av sprickan
mellan humanister och tekniker, även i Sverige, och även 2018.

Programmering är datorns centrala idé, och under 80-talet var vi många som använde person-
datorer för att lära oss mer om detta. Kristiansson undvek däremot konsekvent persondatorerna i
sin produktion, och att hans läsare och tittare skulle lära sig programmera tycks inte ha föresvävat
honom – undantaget hans ingenjörsstudenter. Genom att se detta som något förbehållet tek-
nikerna upprätthölls och fördjupades den samhällsklyfta som han själv kritiserade. Ännu i
2018 års läroplaner har programmeringen en undanskymd position, främst som ett inslag i
matematikundervisningen på de tekniska och naturvetenskapliga programmen. Det är något för
”dem”.

Här intar jag en motsatt position: om fler förstod hur datorprogram fungerar, så kunde vi få
mindre av dystopi, och desto mer av konstruktiv debatt. Idag undervisar jag till vardags nybörjare
i programmering, och jag är övertygad om att alla gymnasister skulle kunna förstå grunderna.
Det är dessutom riktigt kul.

Det är, som Lars Kristiansson brukade säga, bara att välja.
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— Linjära modeller för analoga och digitala system. Göteborg: Chalmers, 1977.
— ”När datorerna börjar sprida rykten om oss kan det vara för sent att skärpa kontrollen!”, GT

(12/1 1980): s. 35.
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Historiska media, 2000.
— Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928–1970.
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Arvidsson, Håkan. ”När krigets mål var freden”. I Hotad idyll: berättelser om svenskt folkhem

och kallt krig, red. Kim Salomon, Lisbeth Larsson och Håkan Arvidsson, s. 187–216. Lund:
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Carle, Göran och Seve Ungermark. ”Journalistiken och mikrodatorerna: Del 2”, Mikrodatorn,

nr. 1 (1980): s. 17.
Claeys, Gregory. Dystopia: a Natural History. Oxford: Oxford University Press, 2017.
— Marx and Marxism. New York: Nation, 2018.
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