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Abstract

Måns Rantzer: Frälsning eller Fördömelse? Vannevar Bushs och Hannes Alfvéns visioner kring  

datorns utveckling. Uppsala Universitet: Institutionen för Idé- och Lärdomshistoria, C-uppsats, 

vårterminen, 2015

Vad är det som får datorn att symbolisera vetenskapens räddning för en person och samhällets 

undergång för en annan? Denna fråga utforskas genom en fallstudie, där Vannervar Bushs och 

Hannes Alfvéns datorvisioner utforskas och analyseras utifrån teorin om sociotekniska 

föreställningar. En grundlig studie av både författarnas personliga bakgrund samt kontextens 

utvecklingsbana och inställning till datortekniken utförs, för att identifiera hur och varför dessa 

författare såg på datorn på så diametralt olika sätt. Vannevar Bush påverkades främst av 

vetenskapens situation och status i anslutning till andra världskriget, samt att vetenskapens 

utveckling begränsades av flaskhalsen kring informationshantering, ett problem datorn kunde lösa. 

Datorn var för honom ett analogt verktyg, vars användande var okomplicerat och som underbyggde 

ökande vetenskapens status. Bushs datorsyn konkretiseras i den sociotekniska föreställningen om 

datorn som vetenskapens löfte. Hannes Alfvén såg dock datorn som en säkerhetsrisk, som något 

som kunde utvecklas och lära sig nya trick och därmed, i likhet med atomkraften, skena iväg. I det 

svenska samhället pågick en diskussion kring hur automatiseringen begränsade individens 

möjligheter, vilket skapade en konfliktrelation mellan människan och datorn. Datorn kom också att 

representera politiska system, vilket öppnade för ytterligare kritik mot datorns intåg. Alfvén såg 

därmed på datorn som begränsande för människan. Jämförelsen mellan författarna underbygger 

tesen som drivs av teorin kring sociotekniska föreställningar – att föreställningarna kring en artefakt 

är en kulturell resurs som ser olika ut på olika platser och vid olika tidpunkter.
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Introduktion

Efter andra världskrigets slut stod människan inför en ny tidsålder. Kriget hade tvingat fram 

tekniska innovationer som helt förändrade den teknologiska kulturen. Man hade också sett vad 

modern vetenskap kunde leda till, i atombomben. Så man kan föreställa sig den skräckblandade 

förtjusningen vetenskapsidkarna kände inför sina nya arbetsuppgifter. Forskningen hade dock blivit 

så pass specialiserad att det blev överväldigande att försöka överblicka allt och att hinna hålla sig à 

jour med alla forskningsrön var ett lika stort projekt som själva forskningen man bedrev.

Datorn påbörjade sin utveckling i denna situation och kom därmed bland annat att 

representera en lösning på detta problem. Det var i alla fall så Vannevar Bush såg på möjligheterna 

den erbjöd. Tjugo år senare hade Hannes Alfvén dock en helt annan syn på den. I datorn såg han ett 

ting som skulle kunna omvandla alla områden i samhället, och inte alltid till det bättre. Vad var det 

som fick dessa män att se helt olika på samma artefakt? Denna studie ämnar försöka sig på att 

förklara precis detta, genom att studera texterna där dessa teser presenterades, samt omgivningen de 

skrevs i. Här kommer alltså två visioner kring datorns utveckling och vad den skulle kunna leda till 

att undersökas. Detta görs inte så mycket för att jämföra deras verklighetsförankring och se vem 

som hade mest rätt. De är skapade under olika omständigheter, på olika platser och vid olika 

tillfällen. Därmed blir det mycket mer intressant att undersöka hur de skiljer sig åt och varför. 

Visionerna som ska studeras är formulerade av Vannevar Bush, en högt uppsatt vetenskapsauktoritet 

i USA, samt Hannes Alfvén, en framtida nobelpristagare, som man skulle kunna säga var Bushs 

motsvarighet i Sverige.

Syftet kan alltså konkretiseras ned i en övergripande frågeställning:

 Hur och varför skiljer sig Vannevar Bushs och Hannes Alfvéns datorvisioner åt, inom ramen 

av deras respektive kontexter?

För att vidare utforska de två författarna och deras kontexter, används även följande 

frågeställningar:

 Vad hade författarna för åsikt om sin samtid och dess utveckling? Hur såg omgivningen på 

författarna?

 Hur såg relationen mellan respektive författare och datatekniken ut?

 Hur såg samtiden på datorn och dess utveckling och hur hade denna relation formats?

Metod, teori och forskningsläge

I detta avsnitt åskådliggörs varför just dessa visioner valts som objekt och vilket angreppssätt som 

kommer att användas för att utforska dem.
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Utöver en inledande bakgrund nedan, så är framställningen av ämnet uppdelad i tre större 

delar. Först kommer ett avsnitt om Vannevar Bush, därefter ett om Hannes Alfvén. Dessa följer 

samma struktur och inleds med att personen i fråga presenteras, följt av deras kontexter och därefter 

ett referat och en analys av deras texter. Det tredje avsnittet är en jämförande analys av texterna, där 

skillnaderna i sociotekniska föreställningar utvecklas djupare.

Innan ämnet presenteras vidare, är det värt att göra en inledande anmärkning. Användandet av 

ordet ”dator” är något anakronistiskt, då det inte nått utspridd användning än och dess engelska 

motsvarighet, ”computer”, liknade mer betydelsen av en ”räknemaskin” än en modern dator. I 

Sverige kallades det främst ”matematikmaskin”. Ordet ”dator” fick genomslag först på 1960-talet. 

Ordet används dock genomgående i denna text för att läsarens ska få en enhetlig bild av det som 

diskuteras.

Vannevar Bush – As we may think

De två visionerna som studeras är skapade under vitt skilda omständigheter. Den första texten, As 

we may think, skrevs 1945 och publicerades i tidningen The Atlantic. Den skrevs alltså under 

sluttampen av andra världskriget, av Vannevar Bush, en man som hade spelat en stor roll i den 

amerikanska vapenutvecklingen.

Bush levde och verkade i USA och var ordförande för organisationer som till stor del styrde 

hur forskningen inom den amerikanska krigsmaskinen, samt hur kommunikationen och spridningen 

kring den, utfördes. Det var där han utförde sitt mest berömda arbete, att möjliggöra stora 

forskningsprojekt genom administrativa medel. Vidare så hade även Bush regelbunden personlig 

kontakt med president Roosevelt och högt uppsatta militärer. Bush hade alltså väldigt stort 

forskningspolitiskt inflytande och var involverad i många av de stora projekt som genomfördes av 

USA under andra världskriget.1

Texten diskuterade Bushs tankar kring vart det dåvarande teknologiska läget skulle kunna 

leda, samt hur den vetenskapliga metoden skulle kunna gynnas av det. Fokus var främst på hur man 

skulle kunna förbättra tekniken kring hur man lagrar, uppdaterar och kommer åt dokument [eng. 

records], för att kunna förbättra informationshantering, ett problem som begränsade vetenskapens 

utveckling.

Den mest individorienterade av litteraturen som används i avsnittet om Bush är biografin 

Endless Frontier: Vannevar Bush, Engineer of the American century av G. Pascal Zachary. Denna 

används för att skapa en tydligare bild av vem Bush var, vilken kontext han verkade i och hur han 

påverkades av denna.2 För än mer personlig historia används även National Academy of Sciences 
1 Michael Aaron Dennis, Vannevar Bush, Encyclopedia Britannica, 2015, http://academic.eb.com/EBchecked/topic/86116/Vannevar-Bush (Hämtad 2014-12-10)2 Intressant kuriosa är att Bush absolut inte ville ha någon biografi skriven om sig.
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biografiska memoarer över Bush, skriven efter Bushs bortgång, av Jerome Wiesner, president 

Kennedys vetenskapliga rådgivare.

Bush skrev även själv andra texter, bland vilka Science: The Endless Frontier studeras 

närmre. I den beskrev han hur han såg på vetenskapens utveckling efter andra världskrigets slut, 

vilket belyser hans forskningspolitiska agenda. Han belyste där informationshanteringsproblemet, 

vilket han hade angripit i As we may think.

Dessa verk kompletteras med mer kontextorienterad litteratur, såsom Paul Edwards The 

closed world, vilken förklarar hur datorns utvecklingsprocess såg ut, tätt kopplad till Kalla Krigets 

utveckling, samt Jon Agars The government machine, som handlar mer om byråkratins utveckling, 

men även hur maskiner påverkade den nationella diskursen. Den sistnämnda har en del 

begränsningar i att dess fokus ligger på Storbritannien och inte USA. Dock illustreras den tekniska 

utvecklingen inför och under andra världskriget och vilka krav som ställdes på tekniken, teman som 

sträcker sig utanför den brittiska gränsen.

Hannes Alfvén – Sagan om den stora datamaskinen

Hannes Alfvén kan i viss mån anses vara en svensk motsvarighet till Bush. Han var en av de sista 

celebriteterna inom svensk forskning, då han var ett internationellt namn inom fysiken och fick 

nobelpriset 1970 i fysik. Han var även forskningspolitiskt engagerad. De verkade alltså i liknande 

lokala kontexter och hade liknande status, om än Alfvén inte hade någon officiell titel liknande 

Bushs.

Hannes Alfvén publicerade Sagan om den stora datamaskinen 1966 under pseudonymen Olof 

Johannesson. Han presenterade där initialt datorn som en frälsning, men som senare förminskade 

människan till blott en hjälplös hedonist, vilket i slutändan ledde till hennes undergång. 

För att förstå Alfvéns kontext ligger återigen fokus både på individen och på samhället i stort. 

För det första ändamålet används R.S. Pease och Svante Lindqvist biografiska memoarer, skrivna 

för The Royal Society i London. Utöver dessa finns det ingen enhetlig biografi skriven, men med 

hjälp av många olika källor går det att pussla ihop en någorlunda fullständig bild.

När det gäller hans omgivning studeras hur den svenska tekniksynen såg ut, vilket Johan 

Svedjedal delvis skriver om i Den sista boken. Denne diskuterar egentligen främst hur litteraturen 

påverkades av datoriseringen, men har även avsnitt där tekniksynen analyseras, vilket gynnar detta 

syfte. Även Emma Eldelins >>De två kulturerna<< flyttar hemifrån studeras, vilken analyserar hur 

diskussionen kring naturvetenskapens plats i samhället såg ut i Sverige. Denna ger en bild av hur 

man såg på teknikens utbredning inom olika debattforum. Slutligen används Anders Carlssons 

Elektroniska hjärnor: Debatten om datorer, automation och ingenjörer 1955-58. Denna text är 

fokuserad på datorns införande och dess konsekvenser för samhället. Där illustreras och diskuteras 
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alltså hur automationen togs emot i samhället och vilken sorts diskussion och retorik som användes 

kring den. Den presenterar en nyanserad bild, där både positiva och negativa åsikter representeras.

Förväntanssociologi och sociotekniska föreställningar 
För att studera skillnaden mellan de två objekten kommer begreppet sociotekniska föreställningar 

(sociotechnical imaginaries) att användas. Detta är en del av området förväntanssociologi 

(Sociology of expectation).

Förväntanssociologi fokuserar på att reda ut hur vår syn på och visioner för framtiden 

påverkar den nuvarande utvecklingen. Människan som sådan är inte en tidsoberoende varelse, vi 

blir väldigt påverkade av både vår historia och vår framtid. Majoriteten av vår personliga 

verksamhet sker på grund av löften om framtida belöningar. Detta gäller än mer inom vetenskap och 

teknisk utveckling, där man kan se förväntningar som nutida representationer av framtida tekniska 

möjligheter. Förväntan fungerar därför som en drivkraft, den skapar struktur, öppnar upp för 

innovativt tänkande och genererar intresse, både från investerare och från omkringliggande kontext. 

Detta leder även till ansamling av resurser, i form av både allierade aktörer och materiella och 

ekonomiska möjligheter.3

Förväntan förändras dock substantiellt över tid, då nya villkor, tankeramar och problem 

formar diskursen. Detta bidrar till att exakt samma artefakt eller idé kan uppfattas väldigt olika på 

olika platser och vid olika tidpunkter Men det innebär också att man kan studera ett samhälle genom 

att undersöka vilka förväntningar det har, då det i regel har en tendens att se på framtiden som en 

uppgraderad version av det nuvarande.4

Förväntan skapas inte i ett vakuum; hur en förväntan skapas eller tas emot är väldigt beroende 

på vilken tidigare erfarenhet samtiden har av liknande fenomen, hur den knyter an till delade 

föreställningar och vad kontextens grundläggande inställning till fenomenet är. Därmed kan 

individen i viss mån påverka vilken förväntan som uppstår när ett fenomen ska introduceras, genom 

att skapa erfarenhet av fenomenet eller genom att styra vilka kopplingar som skapas till sociala 

föreställningar och omkringliggande tekniker.5

Som beskrivits ovan kan man alltså se på framtidsvisioner som något mer än bara drömmar, 

och istället tänka kring dem som en kulturell resurs, som är med och formar den samhälleliga 

utvecklingen. Genom att formulera sina visioner så konkretiserar man vad man vill uppnå och 

börjar därför utforska möjligheterna att ta sig dit.
3 Mads Borup, Nik Brown, Kornelia Konrad, och Harro van Lente, The sociology of expectations in science and technology. Technology Analysis and Strategic Management, vol 18, nr 3/4, 2006, s. 285-2864 Borup et al, 2006, s. 287-2885 Joan H. Fujimura, Future Imaginaries: Genome Scientists as Sociocultural Entrepreneurs, Genetic  

Nature/Culture: Anthropology and Science Beyond the Two Culture Divide. University of California Press, Berkley, 2003, s. 182-184
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När sådana visioner och förväntningar har blivit en del av den kollektiva diskursen hos en 

grupp eller ett samhälle, kan man börja prata om sociotekniska föreställningar. De måste dock också 

på något sätt influera kollektiva projekt för att kunna klassas som detta. Genom detta så 

manifesteras de och får ett konkret uttryck i hur gruppen ser på projektet: på dess utformning, hur 

man ser på riskerna involverade, och så vidare. En konkret definition av begreppet är ”kollektivt 

föreställda former av socialt liv och social ordning återfunna i designen och färdigställandet av 

nationella vetenskapliga och/eller teknologiska projekt”.6

Sociotekniska föreställningar innehåller alltså en delad inställning kring vad som är bra och 

värt att sträva efter och blir därför en påverkande faktor i vilka företag gruppen företar sig. Om man 

tittar på nationell nivå är det alltså i regel vilka projekt staten investerar i och hur de paketeras inför 

allmänheten som avslöjar vilka föreställningar gruppen delar, men även hur allmänheten reagerar på 

detta.7

Inom ramen av dessa teorier är det alltså förväntan av datorn som fenomen som studeras. 

Bush var med och introducerade tekniken och kom därmed också att påverka vilken förväntan kring 

den som uppstod. Hans kontext studeras noggrant för att avgöra hur situationen såg ut där 

föreställningarna kring datorn skapades. I mångt och mycket kom de att formas av datorns 

involvering i andra världskriget, vilket kommer visas.

Alfvén gjorde, 20 år senare, inlägg i en redan etablerad diskussion kring datorn, där det redan 

fanns en vedertagen retorik. Förväntningarna blev där beroende av Sveriges tidigare relation till 

datorteknik, men även i stor utsträckning av politiska och kulturella element, varför fokus ligger på 

hur debatten kring tekniken såg ut. Alfvén var dock negativt inställd till datorn, vilket gör att 

förväntan här manifesteras i oro – förväntan om framtida problem.

Historisk bakgrund kring datorns utveckling

Början av 1900-talet innebar starten på en stor mekaniseringsprocess inom den offentliga sektorn. 

Många nya inventioner, både tekniska och administrativa, möjliggjorde ett helt annat arbetssätt än 

tidigare och samhället i stort började ställa om sig för att anpassa sig efter dessa nya förutsättningar. 

Ett exempel på detta var de många stora förändringarna inom byråkrati, vad gällde struktur och 

organisation. Gradvis insåg man hur begränsad den information man hade att tillgå var, och började 

anstränga sig för att skapa nya system för inhämtning och behandling av sådan. Det började läggas 

mer fokus på information som fenomen och de två världskrigen förstärkte behovet av centralisering, 

6 Sheila Jasanoff och Sang-Hyun Kim, Containing the Atom: Sociotechnical Imaginaries and Nuclear Power in the United States and South Korea, Minerva, nr 47, 2009, DOI: 10.1007/s11024-009-9124-4, s. 120, min översättning.7 Ibid., s. 120-124
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för att kunna överblicka och skapa sig en bild av läget utifrån inhämtad sådan.8

Det var i detta klimat som datorn började komma till. Datorn som artefakt var djupt 

sammankopplad med vad som hände i samhället och den politiska och byråkratiska situationen. För 

att kunna implementeras krävde datorn ett visst mått av centralisering och användandet av den kom 

därför att förstärka denna förutsättning. Vidare så bidrog datorn till ett visst sätt att se på mänsklig 

och statlig verksamhet; man kunde stundtals se datorn som en genomgående politisk artefakt. Ett 

exempel på detta från 1800-talet är hur Charles Babbages ”Analytical Engine” i sin konstruktion 

varit inspirerad av tanken om arbetsdelning och att terminologin kring maskinen var fylld av 

politiska metaforer.9 Om man blickar vidare än bara på datorn, så fanns det kring sekelskiftet även 

en syn på staten som en maskin, en apparat, som stundtals tog inspiration från hur naturvetenskapen 

och industrin var organiserade.10

Utöver de större samhälleliga förändringarna var en av de absolut största drivkrafterna kring 

datorns utveckling, och tekniksynen i allmänhet, andra världskriget. Detta skedde givetvis i 

kombination med ovan nämnda förändringar i samhället och med civila krafter.11

Kriget förde med sig ett än större behov av organiserad informationshantering. Enorma 

tekniska system behövde administreras, ofta i kombination med andra system. Även resurser och 

människor behövde organiseras, över stora avstånd. Detta behövde göras under tidspress, vilket 

gjorde att snabbhet var önskvärt. Alla dessa krav ledde till stora förbättringar inom automatisering, 

mekanisering och standardisering.12

En del tekniska förbättringar blev alltså nödvändiga under kriget, vilket påskyndade deras 

utveckling. Ett typexempel är beräkningar: det krävdes allt mer komplexa beräkningar för att lösa 

många av problemen krigföringen förde med sig och dessa behövde lösas med hög noggrannhet. 

Detta blev alltså en flaskhals, som helt enkelt behövde lösas.13

Datorns faktiska utveckling började just i ett krav på snabbare och bättre utrustning för 

beräkning av projektilbanor. De som skulle skjuta fick använda enorma tabeller för att ta reda på 

hur de skulle sikta för att nå optimal effekt, något som helt enkelt inte räckte till i en reell 

stridssituation. Analoga maskiner var inte exakta nog för denna uppgift, vilket ledde till 

8 Jon Agar, The government machine: a revolutionary history of the computer, MIT Press, Cambridge, MA, 2003, t.ex s. 101-102. Detta är dock en av hans centrala teser, så återfinns genomgående i kapitel 1-5.9 Agar, 2003, s. 41-4310 Agar, 2003, s. 66-6711 Paul N. Edwards,The closed world: computers and the politics of discourse in Cold War America, MIT Press, Cambridge, MA, 1996, s. 4312 Agar, 2003, s. 23513 Agar, 2003, s. 237-242
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utvecklingen av ENIAC, en av de allra första digitala datorerna.14

, 
15

Vannevar Bush

Den första personen som studeras är Vannevar Bush, en av den tidiga datorteknikens pionjärer och 

förespråkare. För att förstå As we may think måste man förstå vem Bush var, vilka hans drivkrafter 

var och hur han såg på sin omvärld, men även vilken situation omvärlden befann sig i och hur den 

påverkade synen på datorn. Detta och mer kommer att utforskas i detta avsnitt, för att försöka 

identifiera vilka sociotekniska föreställningar As we may think representerar.

Vannevar Bush som person

Vannevar Bush började redan som ung finna ett intresse för maskiner. Han tyckte om att arbeta med 

händerna och han tog sitt första patent redan när han gick på college. I samhället skedde samtidigt 

en teknologisk omvälvning som förändrade människors liv både i stort och smått, någon som väckte 

Bushs intresse och senare skulle leda in honom på karriärbanan som ingenjör.16,17

Under Första Världskriget såg han personligen hur dåliga relationerna var mellan militären 

och forskningssamfundet. Militären ville gärna sköta allt på sitt eget sätt och när forskare erbjöd sin 

kunskap svarade de i regel att de hade nog med expertis inom sina egna led. Detta avstånd mellan 

civil och militär verksamhet var något som Bush kom att spendera stora delar av sin yrkeskarriär 

med att överbrygga.18

Under mellankrigstiden så var den allmänna opinionen ganska avigt inställd till satsningar 

inom krigsmakten, vilket ledde till att nationen var dåligt förberedd inför en eventuell 

krigssituation. Detta var inte en situation Bush var nöjd med, varför han inriktade sig på att 

förbereda både militären och forskarsamfundet för ett framtida samarbete.19

Denna strävan ledde Bush in på det administrativa spåret. Efter att ha styrt olika institutioner 

och projekt – bland annat satt han som vice president för MIT – där han fick kontakt med byråkrati 

och politik, lyckades han få tillstånd från president Roosevelt att skapa National Defence Research 

14 Edwards, 1996, s. 4915 Det finns en del olika aspiranter till titeln ”Den första digitala datorn”. Britternas Colossus, skapad av Alan Turing, var färdig före ENIAC och anses därmed vara först. Den var dock hemligstämplad fram till 1970-talet. Charles Babbage försökte bygga digitala datorer redan på 1800-talet, men lyckades aldrig färdigställa dem.16 Jerome Wiesner, Vannevar Bush 1890-1974: A biographical memoir, National Academy of Sciences, Washington D.C., 1979, s. 90-9117 Zachary, G. Pascal, Endless frontier: Vannevar Bush, engineer of the American Century, MIT Press, Cambridge, MA, 1999[1997], s. 21-2218 Zachary, 1999, s. 35-3819 Zachary, 1999, s. 78-81
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Committee (NDRC).20,21 Hans skicklighet inom administration och hans nära relation med 

presidenten gjorde att han några år senare fick utvidga detta system genom att inrätta Office of 

Scientific Research and Development (OSRD), som blev en viktig knutpunkt kring allt samarbete 

mellan militären och civil forskning.22 Dessa kommer behandlas utförligare nedan.

Bush skapade tidiga versioner av beräkningsmaskiner, bl.a. hans rapid selector och 

comparator. Dessa byggde på de analoga datorernas tradition, och användes inom försvaret för att 

göra tyngre jämförelseoperationer, inom exempelvis krypteringsanalys. Analoga datorer fungerar 

lite annorlunda jämfört med digitala; de bygger på att fysikaliska storheter modelleras och 

representeras direkt i maskinen. Därefter regleras dessa av styrsignaler och av initialvillkor. Istället 

för att som digitala datorer göra abstrakta diskreta beräkningar med ettor och nollor, så utförs 

systemets beräkningar helt mekaniskt och kan påverkas av kontinuerliga signaler.23

Bush var generellt mycket mer positivt inställd till analoga datorer än digitala. Detta främst då 

han inte kunde se att digitala datorer skulle hinna utvecklas så pass mycket att de kunde gynna 

krigföringen under andra världskriget, vilket var Bushs främsta mål som ledare över OSRD. Bush 

själv hade också en personlig dragning till analoga datorer, då han förstod dem bättre och för att de 

talade till hans bakgrund som ingenjör.24, 25

Efter andra världskrigets slut var Bush engagerad i skapandet av National Science 

Foundation, en organisation som strävade efter att säkra USA:s grundforskning. Han hade själv 

hade förespråkat denna i Science: The Endless Frontier, en rapport beställd av president Roosevelt 

om hur forskning kunde stimuleras efter krigets slut. Detta var en del i hans strävan att göra USA 

till en världsledande nation, vilket han var övertygad var möjligt.26 Han avstod dock från att väljas 

in i dess styrelse och ägnade sig istället åt att sitta i styrelser för olika akademiska organ. Han 

fortsatte vara involverad i den forskningspolitiska sfären ett bra tag till, men på sina egna villkor 

och med viljan att den nya generationen skulle få en möjlighet att ta över.27

20 Wiesner, 1979, s. 92-9421 Zachary, 1999, s. 92-10922 Zachary, 1999, s. 12923 Analog computers, Encyclopaedia Britannica, 2015, http://academic.eb.com/EBchecked/topic/22416/analog-computer (Hämtad 2015-08-03); Kari Marklund, analogimaskin, Nationalencyklopedin, 2015, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/analogimaskin (Hämtad 2015-08-03); samt Tord Jöran Hallberg, digitalteknik, 
Nationalencyklopedin, 2015, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/digitalteknik (Hämtad 2015-08-03)24 Zachary, 1999, s. 265-26625 Edwards, 1996, s. 48-4926 Zachary, 1999, s. 16427 Wiesner, 1979, s. 99-101
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Tekniksyn i Amerika innan och kring 1945

Ovan har bakgrunden för datorns utveckling presenterats. I Bushs kontext så realiserades detta till 

den faktiska produktionen av datorn, vilket kommer att utforskas här. Viktigt att betona är dock att 

detta avsnitt stundtals snarare följer en tematisk disposition än en kronologisk, där olika aspekter 

presenteras i ett sammanhang av perspektiv. 

USA kom att vara en central plats för datorns utveckling. Landet hade gått igenom stora 

omställningar under första delen av 1900-talet, vilka alla lade grunden för utvecklingen som komma 

skulle. Som nämndes i bakgrunden så hade byråkratiska förändringar skapat ett stort behov av 

bättre informationshantering. Denna våg av informationsfokus kompletterades med den allt mer 

omfattande mekaniseringen, vilken i USA tidigt implementerades i form av kontors- och 

räknemaskiner i storskaliga kontorsmiljöer och därmed redan hade bevisat sin effektivitet. Den 

kommersiella sektorn påvisade också centraliseringens fördelar, då stora företag hade börjat växa 

fram och ersatte mindre, mer informella firmor. Dessa betonade kommunikation mellan olika nivåer 

och förstärkte därmed det fokus som redan lades på informationshanteringen. För att exemplifiera 

kan IBM nämnas, vilka expanderade rejält i och med hålkortstekniken och som manifesterade 

centraliseringen i en ”öppen dörr”-policy, där all personal uppmuntrades att komma till ledningen 

med sina problem, och i att stort fokus lades på att utbilda personalen i företagets centrala 

värdegrunder.28

Det kan konstateras att den dåtida datorn var en högst politisk apparat, som inlemmade och 

förstärkte vissa politiska och administrativa system. Att den amerikanska krigsmakten såg ut som 

den gjorde, med en viss grad av centralisering och byråkrati, blev en förutsättning för att datorn 

skulle kunna finna användning på det sätt den gjorde. Det organisatoriska systemet var inspirerat av 

den kommersiella sektorn, vilket också blev en del av den påverkande diskursen. Datorn var alltså 

inte enbart en militär skapelse, enkom skapad för militära applikationer – den var en produkt av en 

samhällsomfattande rörelse mot ett visst administrativt system.

I bakgrunden nämndes hur andra världskriget påverkade utvecklingen av datorn och hur 

specifika behov påverkade dess utformning och funktionalitet, i form av exempelvis kraven på 

exakta beräkningar. Ett annat behov formades av den höga graden av specialisering i samhället. 

Denna ledde till att allt mer kunskap producerades, med konsekvensen att ingen hann ta in allting. 

Specialiseringen var allt mer nödvändig, men ställde också markant högre krav på 

informationsinhämtningen för de grupper som skulle försöka hinna med i utvecklingen. Därmed 
28 Agar, 2003, s. 143-145; Sten Henriksson och Sten Persson, IBM, Nationalencyklopedin, 2015, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ibm (hämtad 2015-08-31); samt Le Flanchec, Alice och Rojot, Jacques, The 'Open Door' Policy at IBM France: An Old-Established Voice Procedure that Is Still in Use, International Journal of Comparative Labour Laws and Industrial Relations, vol. 25, nr 4, 2009, s. 413
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började det skapas ett behov för mekanismer som kunde underlätta processen att lagra och inhämta 

information.29

Relationen mellan forskare och militär
Innan kriget så fanns det i USA en signifikant uppdelning mellan militär verksamhet och civil. 

Forskningen på universiteten höll sig på sin sida och militären hade egna avdelningar som skötte 

forskning och utveckling för deras del. Det fanns en viss skepsis i militärens attityd mot utveckling. 

Att forskare föreslog nya tekniker blev i deras ögon ett angrepp på deras förmåga att vinna krig för 

egen kraft. Än värre blev det när forskarna ville lägga sig i och förklara hur tekniken borde 

användas och mot vilka mål.30

Bush skapade NDRC för att underlätta kontakten mellan det civila, det militära och 

forskningsinstanser. De byggde inte en massa nya lokaler för detta, utan lät istället forskarna vara 

kvar i sina egna, familjära laboratorier. Tanken var inte heller att de skulle ta över eller ersätta 

forskningen som militären gjorde – NDRC skulle fungera som en utvidgande och kompletterande 

organisation, som främst arbetade med grundforskning, ej produktion.31

NDRC inlemmades senare under den nyetablerade organisationen OSRD. Skillnaden mellan 

denna och NDRC låg främst i att den fick sin finansiering av kongressen (NDRC fick sin direkt från 

presidenten) och att den hade lite större befogenheter kring produktion, inte enbart kring forskning. 

Det var främst OSRD man talade om som styrande kring forskningen under kriget och det var där 

större vetenskapliga framsteg som exempelvis radarn utvecklades.32

Det faktum att NDRC och OSRD fick bidra till krigsinsatsen skapade en viss förändring i hur 

civila och militära krafter förhöll sig till varandra, ett skifte som ingen riktigt hade tid att reflektera 

över medan det hände. När flertalet teknologier visade sig vara lyckade investering, såsom radarn 

och zonrör [eng. proximity fuze], började militären inse forskarnas värde och deras status ökade. 

Organisationerna bidrog också till centraliseringen av forskning, vilket skapade bättre överblick och 

kontroll.33

Anledningen till att detta skifte tas upp är det i stor utsträckningen påverkade klimatet i vilket 

datorteknologin utvecklades. Utan den nya kopplingen mellan forskning och militär verksamhet 

hade datorn ej funnit användning så fort och så vitt. Istället för att ses som forskarnas 

intresseprojekt, fick den se praktisk applikation och blev en lösning till ett behov. 

Den förbättrade relationen mellan militär och forskare ledde till att vetenskapen fick en 
29 Vannevar Bush, As we may think, The Atlantic Monthly, nr 176, 1945(a), s. 101-10230 Zachary, 1999, s. 36-37, 160-16231 Zachary, 1999, s. 108-11532 Zachary, 1999, s. 12933 Wiesner, 1979 s. 96-97; Edwards, 1996, s. 46; samt Zachary, 1999, s. 183
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uppsving statusmässigt, vilket bland annat påvisades av att Bushs önskemål om att lägga ned OSRD 

efter kriget nekades av president Truman, som tagit över efter Roosevelt.34 Roosevelt hade själv 

också visat prov på en önskan om större vetenskaplig utbredning i landet, i hans begäran om att 

Bush skulle författa en rapport om hur vetenskaplig tillväxt bäst kunde stimuleras i efterkrigstiden 

och hur den skulle kunna hjälpa samhället.35 Denna önskan resulterade i rapporten Science: The 

Endless Frontier, en av Bushs mest kända texter.

Science: The Endless Frontier och vetenskapstro
Science: The Endless Frontier publicerades i december 1945, några månader efter As we may think. 

Bush visade där prov på sitt tänkande om den dåvarande nationella vetenskapliga situationen och 

hur utvecklingen av vetenskapen som nationellt projekt borde fortskrida. Han gav även uttryck för 

sin vetenskapliga optimism och beskrev hur vetenskapliga framsteg var nödvändiga för USA. Den 

grundläggande ståndpunkten var att vetenskap är något staten verkligen borde värdera högt och 

därför borde anstränga sig för att ge näring till.36 

En av de viktigare aspekterna för denna texts ändamål är dock hans betoning på hur 

specialiseringen ökade, vilket gjorde det än viktigare med vetenskapligt utbyte. Vidare var den 

begränsande faktorn i vetenskaplig utveckling i regel människor. Det behövdes fler, som behövde 

ha ständig kontakt med dagsaktuell information. Kriget producerade enorma mängder kunskap som 

borde spridas till alla som kunde ha användning för den. Detta ställde än högre krav på sätt att få 

rätt information till rätt forskare vid rätt tillfälle.37

Tron på vetenskapens framsteg och vikten av dess fortskridande var inte något unikt för just 

Bush i denna kontext. Vetenskapen hade precis påverkat utgången av en av historiens största 

konflikter och omformat vetenskapsidkarnas plats i samhället.

Konflikten mellan analoga och digitala datorer
Det är lätt att i efterhand se digitala datorns utveckling som en linjär och deterministisk process, att 

man redan från början övertygades av dess potential. Det var dock länge ovisst om dess utveckling 

skulle komma igång under andra världskriget. Man använde främst datorn till avancerade 

beräkningar, och där konkurrerade den med den analoga datorn, som var väl utforskad och av 

stabilare konstruktion. Denna var dessutom väl integrerad med den omkringliggande utrustningen, 

då den arbetat med dessa under en längre tid och hanterade samma kontinuerliga signaler. Den 

digitala datorn hade högre precision i sina beräkningar, men många strukturella problem: den var 
34 Zachary, 1999, s. 25035 Zachary, 1999, s. 22036 Vannevar Bush, Science: The Endless Frontier, Transactions of the Kansas Academy of Science (1903-), vol. 48, nr. 3, 1945(b), s. 231-23737 Bush, 1945(b), s. 245-253
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dyr att producera, komponenterna var opålitliga och den ställde höga krav på utrymmet den 

förvarades i.38

Det fanns även ett socialt tryck kring användandet av analoga datorer, då dessa som system 

hade funnits längre, och därmed hade hunnit utveckla en specialiserad yrkeskår. Det fanns många 

ingenjörer vars fokus låg på analog datorteknik och mycket annan teknik som kunde kombineras 

med analoga datorer på ett sätt digitala inte klarade av. Många aktörer hade investerat i den analoga 

tekniken, vilket gjorde den till ett mer attraktivt alternativ.39

I slutändan var dock analoga datorer inte tillräckligt exakta. Som nämnts ovan så var 

beräkningen av projektilbanor något som helt enkelt krävde automatisering och som analoga medel 

inte klarade av, vilket ledde till utvecklingen av digitala datorer.40,41

Den analoga datorn var en viktig komponent i Bushs kontext, som påverkade hur han själv 

såg på datortekniken men också hur kontexten kom att ta emot den. Det var utifrån den analoga 

datorn som Bush skapade sina föreställningen kring potentialen hos tekniken. Den digitala datorn 

utvecklades, trots Bushs invändningar, men det var inte den som Bush utgick från.

En sluten värld
Ur ett globalt perspektiv ledde också andra världskriget fram till vad Paul Edwards kallar sluten 

värld-diskursen (the closed-world discourse), inom vilken datorerna fick mycket större utrymme än 

tidigare. Denna innefattade många olika strömmar och genomsyrade hela samhället, inte bara den 

politiska sfären. Edwards definierar den som ”en beskrivning av språk, teknologi och verksamheter 

som tillsammans understödde visionerna kring centraliserad, automatiserad global makt som fanns i 

hjärtat av den amerikanska Kalla Kriget-politiken”.42 

Datorn som system kom att förstärka denna diskurs, genom att möjliggöra utökad 

centralisering och överblick av allt mer komplexa system. Man kunde också använda den för att 

stänga inne sig själv; ett exempel på detta var hur datorsystemet SAGE skulle användas för att 

skapa ett nationellt försvarssystem i USA, en ”mur” mot omvärlden.43 Diskursen underbyggdes 

också av datorns metaforiska förutsättningar, i att den utmålade världen som ett system som kunde 

kontrolleras med hjälp av teknologi.44

I likhet med vad som diskuterats ovan, så kan man även inom sluten värld-diskursen se datorn 

38 Edwards, 1996, s. 67-6939 Edwards, 1996, s. 67-6840 Edwards, 1996, s. 49-5141 Edwards, 1996, s. 1742 Edwards, 1996, s. 7, min översättning.43 Edwards, 1996, s. 10744 Edwards, 1996, s. 7
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som en högst politisk artefakt. Här breddas perspektivet något och inlemmar också sociala aspekter 

och allmän retorik, men tanken är densamma. Datorn var samtidigt en produkt av situationen 

samhället befann sig i och ett verktyg för att förstärka den övergripande diskursen, då den 

representerade kontroll och logik, områden som kunde styras och beräknas. Det var denna tanke 

sluten värld-diskursen grundade sig i, att världen var ett system som kunde kontrolleras, och datorn 

blev en fysisk manifestation av denna inställning.

En stor fördel man såg med datorer var att man kunde exkludera människor från kritiska 

processer och överlämna en hel del resonerande och beslutsfattande åt dem. Detta ledde inom 

militären fram till en teori som kallades C3I – Control, Communication, Command and Intelligence 

(eller Information) networks.45 Detta var alltså områden där datorerna skulle kunna göra större 

insatser. Viktigt att betona att detta dock enbart var en av många teorier. Denna teori föll dock väl 

inom ramarna för sluten värld-diskursen, där man såg på världen som ett slutet system som var 

möjligt att kontrollera med hjälp av teknologi. Mycket av tänkandet kring datorns tematiska 

funktionalitet skedde efter As we may think:s publicering, men ger en hänvisning om trenden kring 

datorteknologi som fanns hos eliten inom vetenskap och ingenjörskonst, den elit Bush definitivt 

tillhörde.

As we may think

Ovan har Bush och hans kontext utforskats utförligt. Det var mot bakgrund av detta som Bush skrev 

As we may think. Här kommer ett kort referat av textens innehåll presenteras.

As we may think publicerades i juli 1945 i Atlantic Monthly, en tidskrift som lade mycket 

energi på att stödja USA i konflikten mellan demokrati och diktatur.46 Vid krigsslutet tänkte han att 

den skulle kunna finna gehör, då folk började fundera på vetenskapens framtid efter kriget.47 Kriget 

avslutades i slutet av augusti, en månad efter att originalversionen av texten släppts. En reviderad 

version släpptes även i september. Tidpunkten var alltså väl vald, speciellt i kombination med 

Science: The Endless Frontier, som släpptes bara några månader senare.

Inledningsvis diskuterades vetenskapens roll, vad den åstadkommit för människan och hur 

olika grenar påverkats av andra världskriget. Bush förde en kort diskussion kring hur situationen 

såg ut för vetenskapen: den fortgående specialiseringen gjorde det allt svårare att hålla sig 

uppdaterad. Metoden för att lagra och sprida kunskap, som varit densamma under en väldigt lång 

tidsperiod, räckte inte längre till för detta ändamål. Många tidigare tekniska pionjärer inom detta har 

varit begränsade av sin tekniska kontext, exempelvis Babbage. Nu var det dock möjligt att införa en 

45 Edwards, 1996, s. 65-66, 7846 Johan Svedjedal, Den sista boken, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2001, s. 4247 Zachary, 1999, s. 268-269
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förändring.

Bush analyserade sedan hur aktuell och framtida teknik kunde förbättra situationen kring 

lagring av dokument. Bush gav bilden av en forskare som gled runt i laboratoriet och diskuterade 

vad han såg och gjorde, vilket sparades till text, samtidigt som han dokumenterade det via bilder. 

Text och bild kopplades ihop via tidsstämpling och gavs då ett större sammanhang.

Alla tekniker som föreslogs diskuterades kritiskt, för att än mer betona att detta faktiskt var en 

möjlig framtid. Även sociala aspekter kopplades in, då målet för den nya tekniken var att göra saker 

lättare och mer tillgängliga för människor, om än fokus låg på forskare.

Allt utom kreativitet kunde mekaniseras, påstod Bush vidare. Kreativiteten valde ut vad som 

skulle göras och hur – att väl utföra det var rent repetitivt arbete och kunde därför mekaniseras. Det 

är först när detta gjordes som människan skulle kunna lösa de riktigt svåra problemen. Maskinen 

var dock inte enbart till för forskaren; överallt där logik krävdes kunde maskinen användas. 

Maskinen kunde göra rutinmässigt tänkande och utöka människans minne och därmed låta 

människan fokusera på viktigare saker.

I texten hade det fram tills nu främst pratats om de två första aspekterna kring hantering av 

dokument: lagring och förändring. Resten av texten handlade om hämtning [eng. selection] av 

dokument, ämnet texten är mest känd för. Detta är det område tekniken lyckats minst med och där 

det fanns störst utrymma för förbättring. Även själva teorin bakom hur man indexerade och sökte 

efter dokument undersöktes som hastigast. Bush föreslog ett alternativt sätt till indexering – 

association.

Det var nu Bush introducerade Memex, en maskin som via knappar och spakar kunde hitta 

dokument och projicera dem på skärmar. Den var till för att innehålla dokument, i många former: 

böcker, bilder, tidningar, etc. Fokus låg dock på lagring via association. Dokument kopplades då 

samman i en lång kedja, vilken replikerade människans sätt att tänka. En sak ledde till en annan, 

som i sin tur ledde vidare, med möjlighet till förgreningar och sidospår.

Texten avslutades med ännu en liknelse mellan mänsklig mental verksamhet och den digitala 

verklighet människan nu kunde mäta och påverka. Memex var en utökning av människans psykiska 

förmåga och gav henne verktygen att överblicka den komplexa civilisation hon skapat, en uppgift 

som annars hade varit henne övermäktig.

Mycket av det Bush beskrev kan kopplas till vad vi idag skulle kalla en dator. Det var dock 

inte ett begrepp Bush använde och det verktyg han försökte skapa ämnade inte uppfylla någon 

färdig funktionsram, lik den vi tänker på när vi hör ordet ”dator”. Han ville blott koppla ihop 

existerande teknik som skulle göra det lättare för forskaren och människan att utföra sitt dagliga 

arbete.
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Sammanfattande analys

Man kan se datorn som lösningen på problem, som svaret på vissa behov. Hade behoven sett 

annorlunda ut, hade troligen datorns funktionalitet gjort det. As we may think kan man därmed tolka 

lite som en utvidgning, en analys av vidare behov som kunde lösas med hjälp av tekniken. Dess 

fokus låg på en forskares behov och hur de skulle kunna underlättas, en inställning som troligen var 

inspirerad av hur tekniken mött andra behov i andra situationer. Att använda en behovsdriven 

process för att utvidga datorns applikationsområden kan därför ha varit en medveten metodik, vilket 

Bush gav prov på i As we may think.

Utvecklingen av datorn skedde under krigets sista år, när vetenskapen hade gjort stora 

landvinningar för militären. Därmed fanns det en positiv inställning till vetenskapliga framsteg. 

Bush spann vidare på denna inställning i sina texter. I The Endless Frontier framhävdes hur viktigt 

det är att forskningen fortskrider. Denna tankegång gick igen i As we may think, där han skapade en 

bild av vad forskningen skulle kunna åstadkomma och hur den skulle kunna se ut. I The Endless  

Frontier beskrev Bush sina intentioner med vetenskapen, i As we may think exemplifierade han 

dem. Datorn kan alltså ses som en manifestation av teknikens kapacitet att understödja vetenskapen, 

samt en hänvisning om vetenskapens möjligheter i stort.

En annan parallell mellan texterna kan ses i hur Bush där förklarar att begränsad 

informationshantering är en flaskhals för den vetenskapliga utvecklingen. I The Endless Frontier så 

upplyste han om problemet och belyste vilka konsekvenser det hade för vetenskapen i stort och i As 

we may think funderade han kring möjliga lösningar för det och hur dessa skulle påverka 

situationen. Ett nationellt projekt kring forskningen utveckling kunde finna sin lösning hos datorn.

Datorns i Bushs era var en produkt av en ny sorts krigföring och ett särskilt politiskt och 

byråkratiskt klimat. Den blev alltså i mångt och mycket en politisk maskin, som representerade den 

diskurs den skapades i, men som också underlättade och förstärkte diskursens strävanden. 

Informationshantering förbättrades och centraliseringen kunde utökas med hjälp av den, båda 

projekt som föll inom sluten värd-diskursen. Den bidrog även till att minska avståndet mellan 

forskare och militären, ett avgörande projekt för vetenskapens status. För Bush kom därmed datorn 

att bli ett verktyg och en symbol för att driva fram det nya USA, en världsledande supermakt.

Förväntanssociologin beskriver hur visioner kring framtiden påverkar nutiden och hur 

förväntningarna öppnar upp för ansamling av resurser. De påverkar också vilken bana framtida 

utveckling kommer följa. Detta stämmer väl in på Bushs situation, då hela hans arbete kretsade 

kring att öppna upp nya möjligheter och leda in teknologin på lönsamma och användbara spår. Han 

spenderade hela sin verksamhet med att få folk att ta tekniska förväntningar på allvar och faktiskt 

börja investera i dem. Datorn är ett väldigt tydligt exempel, då den digitala datorn knappt hade 
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påbörjat sin utveckling innan kriget, men som ändå fick investeringar i form av resurser och 

personal som drev utvecklingen. Bush ville satsa på analog teknik, men skapade även visioner som 

uppmuntrade digital teknik och som lade grunden för dess utveckling.

Sluten värld-diskursen var en samhällelig inställning som innefattade allt från teknologi till 

politik och den målade upp teknologi och centralisering som tydliga mål för utvecklingen. Detta 

finns alltså en tydlig koppling till socioteknisk förväntan, då denna inställning delades av stora delar 

av samhället och styrde de nationella projekten. Detta gjorde datorn till en nationell angelägenhet 

och ett önskvärt verktyg, då den knöts till lösningar och positiva utvecklingsmöjligheter. Bush tog 

del i skapandet av denna föreställning, genom att etablera datorn som en lösning för militären och 

kriget i stort, och påverkades rimligen också själv till att vidare förespråka dess utbredning.

Trots Bushs invändningar utvecklades ENIAC, vilket ger en hänvisning om hur stor förväntan 

kring datorn var och hur stor förändring i status vetenskapen hade fått under kriget. Vetenskapen var 

numera en resurs som löste problem och aktivt bidrog till en förändrad tillvaro. Det fanns alltså en 

delad inställning kring vetenskapens möjlighet att producera användbara verktyg för vad situationen 

krävde. Som beskrivits ovan så utvecklades datorn som ett svar på specifika behov, i en delad och 

aktivt uppmuntrad diskurs kring centralisering och administration. Den utvecklades i en kontext där 

vetenskapen hade fått högre status och sågs som en kraft som aktivt kunde påverka tillvaron. Mot 

bakgrund av detta kan man se datorn som vetenskapens löfte. Ordet löfte används här i dubbel 

bemärkelse; dels som löftet att lösa användarens – och i större perspektiv även samhällets – 

problem och dels som representant för vetenskapens framtida möjligheter. Datorn blir alltså en 

artefakt som symboliserar vetenskapens uppsving, en rörelse Bush vill anknyta till genom att än 

mer utveckla datorns möjligheter.

Hannes Alfvén

Sagan om den stora datamaskinen släpptes 20 år efter As we may think. Sverige på 1960-talet 

upplevde flera större kulturella och teknologiska debatter, vilket präglade både Hannes Alfvéns 

karriär och författarskap. Ett antal av dessa kommer att utforskas nedan, för att förstå varför en 

vetenskaplig auktoritet kom att se datorn som ett hot mot all mänsklig verksamhet.

Hannes Alfvén som person

Hannes Alfvén kom från en akademisk familj – både far och mor arbetade som läkare och i 

omkringliggande släkten fanns många med liknande utbildningsnivå och som hade vetenskapliga 

intressen även på fritiden, såsom astronomi och psykologi. Flera av dem var även politiskt 

engagerade, om än på olika håll och för olika ideologier. Denna bakgrund kan mycket väl vara en 
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av anledningarna att Alfvén själv aldrig såg det som främmande att engagera sig politiskt och aktivt 

delta i debatter. Denna tradition av engagemang förstärktes även av hans fru, Kerstin Erikson, som 

delade hans intresse kring miljöfrågor, kärnkraft och nedrustning av kärnvapen.48

Han studerade på Uppsala Universitet och fokuserade på fysik och elektronik, vilket senare 

ledde fram till en professur på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Där arbetade han 

nära med industrin för att utveckla världsledande teknik. Hans egen forskning handlade oftast om 

rymden, vilket gav honom flera utmärkelser och titlar, bland annat som utländsk ledamot i Royal 

Society i London.49

I likhet med Bush, så var Alfvén även forskningspolitiskt engagerad. I början på 1960-talet så 

fick han sitta med i forskningsberedningen, som var knutet till svenska regeringen, och han 

författade flera artiklar kring forskarnas frihet och vikten av grundforskning. Detta förstärktes än 

mer av att han själv lyckades skapa ett kommersiellt framgångsrikt elektronrör, ett patent han sålde 

till Eriksson och som låg i produktion i över 10 år.50 Denna uppfinning, skapad av rätt man och vid 

rätt tidpunkt, kom att ses som en symbol för den linjära modellen, tanken att grundforskning leder 

till tekniska applikationer.51

Frågan om kärnkraft blev dock en hjärtefråga för Alfvén och han är delvis ihågkommen just 

för engagemanget i denna. Han satt med i flera organisationer och råd som debatterade 

kärnkraftsfrågan (bland andra Ingenjörsvetenskapsakademien, Vetenskapsakademien och AB 

Atomenergi) och kom senare att bli politiskt involverad i Centerpartiet, på grund av deras 

inställning till kärnkraften. Själv var han negativ till den, bland annat på grund av dess 

miljöfarlighet och för att han såg en koppling mellan den och kärnvapen. Han försökte hindra dess 

utbyggnad och han kom senare att gå ur Ingenjörsvetenskapsakademien på grund av att de tagit 

ställning som positiva till den. Debatterna blev många mellan Alfvén och hans likar, vilket ledde till 

att han blev djupt ogillad och alienerad av den svenska teknikerkåren.52,53

När Alfvén började få svårare att få forskningsanslag gick han ut i media och sa att det 

berodde på hans kritik av kärnkraften. Den ekonomiska situationen ledde till att han 1967 gick ned 

till att arbeta på KTH blott halva året, för att spendera andra halvan på University of California i 

48 R.S Pease och S. Lindqvist, Hannes Olof Gosta Alfvén. 30 May 1908 – 2 April 1995, Biographical Memoirs of  
Fellows of The Royal Society, nr 44, 1998, s. 3-449 Svante Lindqvist, De motstridiga bilderna av Hannes Alfvén, Forskning & Framsteg, nr 4, 2008, s. 34-3950 Pease och Lindqvist, 1998, s. 12-1351 Svante Lindqvist, Symbolernas arkeologi: Teman i en studie kring Hannes Alfvén, Nordisk Museologi, nr. 2, 2003, s. 3352 Pease och Lindqvist, 1998, s. 13-1453 Svante Lindqvist, Om konsten att ligga lågt, inte sticka upp och sitta ned i båten: Hannes Alfvéns utträde ur IVA och kvarblivande i KVA, Till en konstnärssjäl: En vänbok till Stig Ramel, Atlantis, Stockholm, 2002, s. 210-213
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San Diego. Detta fortsatte han med fram till 1988, varpå han återgick till full tid på KTH.54

Tekniksyn i Sverige under efterkrigstiden

Med sin bok gjorde Alfvén ett inlägg i en debatt som redan var i full gång. Sverige hade en splittrad 

inställning till datorn, med prominenta personer på båda sidorna i debatten. Andra debatter 

påverkade retoriken och datorn kom att symbolisera allt från frälsning till fördömelse. Vilka 

föreställningar som knöts till datorn, samt hur den relaterade till andra samhälleliga rörelser, 

kommer att undersökas närmare i detta avsnitt.

En viktig inledning till debatten är att det som främst diskuterades inte var vad datorn faktiskt 

gjorde med samhället, utan vad den skulle kunna göra.55 Argumenten handlade om hur mänsklig 

verksamhet skulle komma att förändras, inte vad som faktiskt hände.56 Detta innebar att många 

visioner var antingen utopiska eller dystopiska. Det medförde även att debattinläggen per definition 

var framtidsorienterade och i mångt och mycket spekulativa, liknande Alfvéns skönlitterära 

skapelse.57

Efter andra världskrigets slut fanns det en hel del ny teknik som kunde börja användas i 

industrin. Företag och industrier som hade haft nära koppling till militären införlivade mycket 

kunskap därifrån och påbörjade därmed automationsprocessen som snart skulle sprida sig till stora 

delar av samhället. Tiden innan kriget hade kunnat kopplas till begreppet rationalisering och 

efterkrigstiden fick ledordet produktivitet. Dessa kunde sedan kombineras till automation.58

Opinionens relation till automationen tog många olika uttryck och spände över ett stort 

spektrum. Ena sekunden prisade media superdatorn på Bank of America, nästa sekund var 

automation den största skräcken efter Sovjet.59 En del författare hyllade datorn som en lösning på 

många problem och som en väg till en bättre framtid, medan andra såg stora problem kring hur 

datorn ersatte människor i industrin och hur den tog över människans kognitiva verksamhet.60 

Debatten blev i mångt och mycket präglad av argument om extremerna.

Statsmaktens inställning till automation åskådliggjordes bland annat på den så kallade 

54 Pease och Lindqvist, 1998, s. 10, 1355 Anders Carlsson, Elektroniska hjärnor: Debatten om datorer, automation och ingenjörer 1955-58, Artefakter, Sven Widmalm (red.), Gidlunds Förlag, Hedemora, s. 25356 Som ett stöd för detta kan det nämnas att debatten dog ut när datorn började bli en naturlig del av livet och ett vardagligt hjälpmedel. Se Carlsson, 2004, s. 275 eller Svedjedal, 2001, s. 165-168.57 För exempel på andra extrema visioner, se den optimistiska Lennart Edbergs Automationen: Den nya 
robottekniken och hur den verkar eller Björn Hallströms artiklar om automatiseringens förödande effekter i 
Morgon-Bladet 29/1 1957.58 Carlsson, 2004, s. 25159 Carlsson, 2004, s. 24660 Svedjedal, 2001, s. 146-147
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Rigolettokonferensen 1955, där forskare, politiker och representanter för större institutioner 

samlades. Konferensens syfte var (grovt förenklat) att ge allmänheten en intuitiv förklaring kring 

vad den nya tekniken skulle innebära för samhället. Inställningen var generellt väldigt positiv och 

entusiastisk och fick än mer legitimitet då statsminister Tage Erlander närvarade och ställde sig 

bakom framtidsvisionerna som presenterades.61

Statliga och vetenskapliga auktoriteter var alltså positiva till tekniken, vilket skapade ett tryck 

kring dess implementation. Hos opinionen skapades dock en alternativ syn, där maskinen fick stå 

för många negativa attribut. Detta innebar en dualism, där man antingen var för datortekniken eller 

emot den. Alfvén framförde skarp kritik mot datorns möjliga effekter på samhället. Därmed ligger 

fokus på denna sida, vilken involverade många aktörer, även om den inte var dominerande.

Rigolettokonferensen kretsade inte enbart kring automationen, utan även grundforskning och 

atomkraft. Just atomkraftens närvaro är värd att dröja kvar vid, ty införandet av kärnkraft 

sammanföll i mångt och mycket med automationen och därför kom debatterna att överlappa en hel 

del. Symbolspråk som redan hade börjat appliceras i ena debatten färgade av sig på den andra och 

de två teknikerna kom att förespråka samma sida; var man kritisk mot den ena, blev man i regel 

även kritisk mot den andra.62

Att dessa två tekniker likställdes innebär att de också kom att representera samma politiska 

och administrativa värden. Detta kan till viss del alltså motivera varför den i atomdebatten 

engagerade Alfvén kom att publicera en datororienterad dystopi med vittgående politiska 

undertoner.

Alfvéns text var dock långt från den första som kritiserade datorernas nya styre över 

människan. Redan 1946 hade Folke Fridell i Död mans hand anklagat maskinen för att holka ur 

industriarbetarens personlighet och att hon reducerades till blott ett skal, utan initiativkraft eller 

självförtroende.63 Människan blev en kugge i maskineriet, där enbart för att hjälpa maskinen med 

sina arbetsuppgifter, dömd till monotoni. Nedan argumenteras det för att teknikfientlighet i själva 

verket kan vara samhällskritik, vilket exemplifieras här, då Fridell fördömde det industrialiserade 

samhället, med dess inrutade och rutincentrerade vardag. Även Harry Martinsson hade fört fram en 

viss datorkritik i Aniara från 1956.64 Han försökte ge datorn en mer nyanserad beskrivning, med 

datorn som både räddare och förgörare. I slutändan lämnade dock tekniken människorna att dö. 

Tekniken satte dem i situationen, och tekniken dömde dem till undergång.

Diskussionen kring datorns härjningar hade alltså varit igång ett bra tag innan Alfvén deltog 

61 Carlsson, 2004, s. 253-25662 Carlsson, 2004, s. 270-27263 Svedjedal, 2003, s. 146-14964 Svedjedal, 2003, s. 134-139
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och den hade hunnit förändras sedan starten. Ovan nämndes det att staten tydligt ställde sig bakom 

ena sidan, vilket gjorde att motstående sida presenterades som den lilla människans förespråkare, 

stundtals med ett tydligt individfokus. Det är möjligt att Alfvén just därför ville bredda argumenten 

och diskutera datorns effekter på högre nivåer, samhälleligt och nationellt. Fridell hade beskrivit 

den individuella människans intellektuella förfall, Alfvén beskrev gruppens.

Naturvetenskapens plats i samhället
Samtida med automationsdebatten fördes en diskussion kring naturvetenskapens plats i kulturen och 

allmänbildningen, begrepp som tidigare främst associerades till vetenskaperna inom humaniora, 

vilka därmed började känna sig hotade. Debatten åskådliggjorde hur man såg på naturvetenskap och 

vilken status den borde ha och handlade främst om hur den skulle nå ut till allmänheten.65

Det var sällan någon som öppet sa att naturvetenskapen borde hålla sig på avstånd. I medierna 

kom debatten ofta att handla om varför den inte tog större plats. Medierna själva ansåg att det var 

naturvetenskapsutövarnas eget val – det fanns utrymme för dem, de visade sig helt enkelt inte 

intresserade av att delta. Utövarna själva tyckte sig dock inte se några sådana kanaler och ansåg det 

begränsande att det inte fanns någon svensk motsvarighet till exempelvis Scientific American, där 

man kunde debattera som representant för vetenskapen och inte som privatperson.66

Förespråkarna för naturvetenskapen hittade alltså ingen naturlig kontaktyta till allmänheten, 

inget sätt att sprida sitt sätt att se på nya fenomen och tekniker. Därmed var det lätt att utmåla 

teknologierna och dess förespråkare som ”de andra”, en ansiktslös motståndare som stod för 

människofrämmande ideal och en ny samhällsordning där människan inte längre var i fokus.

Symboler
I diskussionen kring datorns plats i samhället på 1950- och 1960-tal kan symboliker och metaforer 

framgångsrikt kopplas in. Med symbol avses här att en artefakt blir en representant för ett fenomen 

utöver sig själv och sin funktionalitet, vilket innebär att diskussion kring artefakten mer eller mindre 

uttalat faktiskt kan handla om något större. Datorn användes flitigt som symbol. Symbolerna skiljde 

sig åt, om än inte radikalt, och därför kom datorn att angripas på olika sätt och vara med i flera olika 

diskussioner.

En av de mer prominenta symbolerna påvisade att det fanns en konflikt mellan människa och 

maskin. Människan representerade livet, med alla dess strävanden och friheter, och datorn fick stå 

som motsats till detta, utan känslor och med ren matematisk precision. I Fridells Död mans hand var 

det tekniken som sakta förgjorde människans personlighet och de dygder den representerade. Denna 

65 Emma Eldelin, >>De två kulturerna<< flyttar hemifrån: C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959-2005, Carlsson Bokförlag, Stockholm, 2006, s. 146-14766 Eldelin, 2006, s. 151-153
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symbolik återkom även utanför litteraturen: i den automerade fabriken skulle datorn kontrollera hela 

produktionen och enbart få hjälp i kalibrering av ingenjören.67 Människan kunde rationaliseras bort 

och ersättas av en dator, som i tomma lokaler utförde alla beräkningar som krävdes för att fortsätta 

produktionen. Detta betonade än mer en antagonistrelation, där människan och livet stod på ena 

sidan och datorerna på andra.

I bakgrunden ovan beskrevs datorn som tätt kopplad med ett visst sätt att administrera och 

organisera större samhälleliga system. I likhet med detta, så blev maskinen nu en symbol för 

modern rationalism och kapitalism. Kritik mot dessa system kunde därför ta formen av 

teknikfientlighet, vilket innebar att datorn blev en måltavla i debatten kring detta. Ännu ett tema för 

kritik var att datorn möjliggjorde utökad övervakning och därmed inskränkte människans frihet 

även i fysisk bemärkelse, ett tema som vi än idag är välbekanta med. Datorn blev alltså en 

antagonist i många dikotomiska beskrivningar och fick därmed, som i Alfvéns byråkratifientliga 

historia, ta emot kritik som gick långt utöver dess funktionalitet.68

Sagan om den stora datamaskinen

Sagan om den stora datamaskinen publicerade Alfvén 1966 under pseudonymen Olof Johannesson. 

Boken är ett rent fiktionsverk, innehållandes en historieskildring skriven i framtiden, kring hur 

samhället utvecklades efter att datorn uppfunnits. Den skrevs likt en framtida skolbok, där historien 

presenterades objektivt och där alla uttalanden antogs representera den stora massans delade 

världsbild. Exakt när boken skulle utspela sig lämnades osagt, det betonades enbart att det är en tid 

framåt, där människan börjat resa i rymden och datorer hade omintetgjort fenomen som krig och 

girighet.

Historien var densamma som vår, fram till andra världskrigets slut. Därefter började den skilja 

sig från verkligheten och slog in på en annan bana, med datorns födsel och utveckling i fokus. 

Historiska skeenden tolkades om, utifrån en deterministisk och anakronistisk syn på historien, och 

blev enbart en transportsträcka till datorns uppkomst. Datorn var dessutom mer än bara en maskin – 

det var ett nästintill levande ting, värt vördnad och som beskrevs i religiösa termer.

En jämförelse med andra maskiner gjordes: ångmaskinen och elektriciteten lät människan 

slippa fysiskt arbete; datorn lät människan slippa psykiskt arbete. Redan här anar man Alfvéns tes, 

då datorn beskrevs som en befrielse från tänkandets ok och det stressande intellektuella arbetet. 

Datorerna tog över otaliga arbetsuppgifter och människan fick enbart en del ceremoniella uppgifter 

kvar, som affärsresor och sociala kontakter.

Människan var inte kapabel att organisera sitt samhälle utan datorn, vilket ledde till krig och 

67 Carlsson, 2004, s. 26368 Svedjedal, 2001, s. 129
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moraliska tillkortakommanden. Detta sammanfattades i ”det sociologiska komplikationsteoremet”, 

som beskrev att människans studier av samhället gick långsammare än samhällets förändringstakt. 

Detta innebar att det var omöjligt för människan att göra förutsägelser om samhällets behov och 

situation innan de faktiskt slagit in. Datorn blev en förutsättning för ett stabilt samhälle. Alfvén 

riktade även särskild kritik mot politiken, som fick symbolisera mycket av det som var ont i 

världen. De som brukade våld när datorn kom var gangstrar, militärer och politiker, och att bli 

politiker förutsatte att man saknade moral.

Datorn uppkom i den värsta tiden i historien: tiden då människan förde världskrig. 

Atombomber och vätebomber representerade de största hoten mot samhället någonsin. Då kom 

datorn för att frälsa människan. Det gjordes många Jesus-liknelser, möjligen som kommentar på den 

historiska traditionen att nya religioner införlivar gamla religioners myter i sig.

Rationalisering
Det var nu som två uppfinning introducerades: teletotal och minitotal. Teletotalen gav bild och ljud, 

och möjliggjorde distanskommunikation. Minitotalen ersatte armbandsuren och möjliggjorde 

trådlös kontakt med vem man ville. Datorerna uppfann även en så kallad neurototal, som opererades 

in i en nervbana. Denna tog bort den klumpiga fysiska överföringen mellan människa och dator och 

gjorde det möjligt att kommunicera direkt via elektriska impulser. Människan var därmed direkt 

sammankopplad med datorernas nätverk.

Teletotalens införande innebar att människor slutade träffas, då allt de ville göra kunde 

åstadkommas från hemmet. Skolan och universiteten rationaliserades bort, då all kunskap kunde 

lagras i teletotalen, så alla kunde lära sig vad de ville hemifrån. Hela undervisningsformen försvann, 

då hjärnan ändå var en sämre minnesenhet än teletotalernas, så inget behövde längre pluggas in. 

Likaså blev juridiken, medicinen och demokratin automatiserad.

Inkompetenta politiker rationaliserade av misstag bort sig själva och istället infördes 

direktdemokrati, som kunde skötas via teletotalen. Alla hade rätt att yttra sig, vilket kan tänkas 

kaotiskt, men ingen lyssnade ändå på allt tidigare så inget gick förlorat i övergång till detta. Man 

införde också automatisk röstning för samtliga på det förslag datorn analyserat som det bästa, om 

inget annat registrerades.

Utan politiker så kunde krig och orättvisor avskaffas. Fattigdom och svält blev ett minne blott, 

då datorerna kunde se till att alla resurserna fördelades rättvist. Språkbarriärer togs också bort, via 

datorernas översättningsenheter, vilket gjorde att mindre dialekter kunde bevaras och därmed ökade 

den kulturella mångfalden.

Samhället går under
En dag slutade datorerna att fungera på grund av ett tekniskt fel. Systemet var alltför komplicerat 



26
för att människor skulle kunna förstå det utan datorernas hjälp, så ingen kunde åtgärda problemet. 

Detta ledde till en global kris, då man inte längre fick någon mat eller värme, vilket ledde till att 

större delen av mänskligheten gick under i svält och epidemier. Med hjälp av museer och liknande 

lyckades man dock återhämta nog med kunskap för att till slut kunna återuppväcka datorerna och 

börja återupprätta samhället.

Viktigt blev dock att lära av historien. Ett av problemen med det tidigare systemet var den 

höga graden av centralisering, vilken ledde till att hela samhället kunde falla ihop som ett korthus. 

Centraliseringen och rationaliseringen hade krävt stora administrationsorgan, som sedan fallit 

samman när det inte fanns något annat att rationalisera bort än sig själv. Ökad administration följde 

vad Alfvén kallade Parkinsons lag: ett verks viktigaste uppgift var att växa, så alla andra uppgifter 

blev mindre och mindre, för att mer tid skulle kunna läggas på utvidgning.69 Detta innebar mer 

byråkratisering, vilket i slutändan ledde till samhällskollaps.

En stor anledning till att katastrofen hade inträffat var att människor fortfarande var aktiva i 

nödvändiga system. Människors, särskilt byråkraters, moraliska svagheter och maktlystnad var 

alldeles för farliga för att de skulle få råda över samhället. Datorerna lärde sig därför konstruera och 

underhålla sig själva och blev även snart överlägsna människor i kognitiva och kreativa avseenden.

Människor hade istället blivit en parasit, som livnärde sig på datorernas arbete utan att bidra 

själv. Så datorerna borde rimligen rationalisera bort dem. De borde mest behållas som en historisk 

kuriositet eller en nödlösning om datorerna skulle sluta fungera. Boken avslutades med några 

reflektioner kring hur samhället nu var rikare och mer perfekt än någonsin. Frågan var om samhället 

hade råd med människorna.

Sammanfattande analys

Datorn som symbol för olika kritiserade element var ett återkommande tema i kontexten. Den 

representerade den expanderade teknokratin som hotade humanioran och vetenskapens utökande 

inflytande i allmänhet, politiska teman som rationalism och centralisering, samt en motpol till 

mänskliga egenskaper. Dessa teman återkom i Sagan om den stora datamaskinen.

Alfvén var rimligen inte direkt fientlig mot naturvetenskapens utbredning, utan försökte 

snarare öppna upp för en inomvetenskaplig kritik mot och ansvarskänsla för tekniker som kunde 

löpa amok. Hans utträde ur Ingenjörsvetenskapsakademien påvisade att han var beredd att 

ifrågasätta sina likar för sin oförmåga att analysera ny teknik. Boken i sig anslöt dock till en 

tradition av antagonism till naturvetenskapen, vilket möjliggjorde en sådan tolkning av den.

Datorn kom att dela atomkraftens stigman, då båda verkade som representanter för vetenskap 69 I analogi till boken Parkinson's Law, or The Pursuit of Progress (1958) av C. Northcote Parkinson, som gör liknande uttalanden om administratörernas ständiga tillväxt och att arbete växer så det tar all tid det fått tillgängligt.
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som hade slagit igenom sen krigets slut och hade parallella debatter. Detta innebar också att kritik 

mot datorn för Alfvén kunde representera kritik mot atomkraften. Alfvén var orolig att atomkraften 

skulle springa ifrån människan och bli okontrollerbar, en inställning han förde över på datorn. 

Datorn hade förmågan att utvecklas och lära sig saker, vilket kunde göra den till ett framtida hot, 

beroende på hur den utvecklades.

Alfvén hade alltså en föreställning om datorn som en teknologi som kunde medföra enorma 

negativa konsekvenser, om inte vetenskapsmännen tog sitt ansvar. Detta kopplades även till en 

större socioteknisk föreställning om datorn som representant för naturvetenskapens övertagande av 

samhället och kulturen och tanken om vetenskapen som ett möjligt framtida hot mot människan,

Datorn som politisk symbol var ett återkommande tema i texten. Han dubblerade sin kritik av 

kapitalism och byråkrati genom att dels angripa dem direkt, som misslyckade mänskliga 

konstruktioner, och dels låta samhällets undergång bero på datorns centraliserade system. Han 

betonade gång på gång hur ineffektiv och ogenomtänkt samhällsordningen var innan datorerna och 

hur människor på styrande positioner tog dåliga beslut för egen vinnings skull. Många av 

funktionerna hos Alfvéns dator var direkt tagna från ett politisk system han ville kritisera, ett som 

möjliggjorde övervakning och kontroll av människans vardag. Så i likhet med andra författare, såg 

Alfvén datorn som individens fiende. Han ville också måla ut den som samhällets fiende, om än han 

erkände att den hade positiva kortsiktiga effekter. Datorns löfte hade gått över till att enbart gälla 

några få utvalda, majoriteten skulle stjälpas av den och antingen bli ersatta eller degraderade av den.

Slutligen sågs datorn som en antagonist till människan och hennes egenskaper, vilket 

exemplifierades genom att datorer i boken sågs som en art skild från människor, med en egen 

historia och ett eget mål. Den dualistiska åskådningen som behandlats ovan var alltså prominent och 

människans plats och status reducerades ständigt, till punkten att datorerna överträffade människan 

inom hennes karaktäristiska egenskaper och därmed gjorde människan redundant. 

I denna kontext fanns alltså föreställning om datorn som begränsande för människan. Hotet 

var mot individen och allmänheten, inte mot systemet. Tekniken bar flera risker med sig, som starkt 

påverkade människans tillvaro. Medan den fortfarande utvecklades så var den sårbar och om den 

vacklade kunde människan inte längre hantera den, vilket kunde leda till  samhällskollaps. När den 

väl blivit färdig så var människan förlegad och överflödig. Denna sociotekniska föreställning såg 

därmed datorn som en ersättare för människan och en begränsning av individens möjlighet att 

fortsätta med sin vardag, samtidigt som den var en risk hon inte kunde kontrollera. Den var ett hot 

mot hennes strävanden efter ett bättre liv.
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Jämförande analys och diskussion

Det har etablerats att det fanns en grundläggande skillnad i hur Bush och Alfvén såg på datorns 

potential och vilka sociotekniska föreställningar de befattade sig med. Denna skillnad kan kokas 

ned till hur de såg på datorn i sig, som artefakt, och dess relation till människan. Bush skrev i första 

hand om den analoga datorn, i dess egenskap som ett väl etablerat verktyg. Den hade ingen 

inneboende intelligens, utan i likhet med andra analoga verktyg så var den helt och hållet 

kontrollerad av människor och riktad mot att lösa specifika problem. Den fungerade också som en 

representant för vetenskapens utbredning, en vetenskap som människan styrde och som skulle skapa 

en bättre värld.

När Alfvén författade sin text hade dock den digitala datorn redan etablerats. Det hade 

uppkommit en diskussion kring dess intelligens, då den kunde spara sina egna instruktioner internt 

och fungera utan mänsklig kontroll – den var ju en kontrollenhet i sig själv. Den arbetade abstrakt, 

den kunde lära sig utifrån erfarenheter och anpassa sig till olika situationer. Den vanliga människan 

hade inte längre någon insyn i hur den fungerade. Dessutom hade den börjat konkurrera med 

människor om arbete och påverkade människans livssituation, inte alltid till det positiva. Detta 

gjorde att den alltmer kunde uppfattas som ett hot.

Detta etablerade en stor skillnad i hur de såg på datorn och därmed även vilka föreställningar 

de skapade kring den. Datorn som vetenskapens löfte handlade om hur människans verksamhet 

skulle kunna utvecklas och fortskrida obehindrat, vilket gjorde datorn till en positiv komponent i 

hennes tillvaro. Datorn som begränsande för människan bar dock ett omedelbart hot mot 

människan i sig, en konfliktrelation mellan människa och dator. Detta manifesterades i hur de såg 

på hur datorn skulle påverka vetenskapen: Bush såg datorn som en lösning på problem vetenskapen 

stött på och ett verktyg för dess fortsatta utveckling, medan Alfvén istället såg datorn som ett hot 

mot människans kognitiva verksamhet och vetenskapliga strävanden. I datorn såg Bush en 

bundsförvant, Alfvén en konkurrent.

Det fanns en tydlig skillnad i vilken social grupp de båda författarna ansåg sig tillhöra, vilket 

påverkade vilka föreställningar de kom att dela. Bush var vetenskaplig elit i uttryckets alla 

bemärkelser och han var även en del av den statliga apparaten, vilket givetvis färgade hans sätt att 

se på saker. Alfvén var visserligen en del av den vetenskapliga eliten, men han tog professionellt 

avstånd från den och antog en kritisk hållning, vilket gjorde honom till en vetenskaplig outsider. 

Han konverserade med makthavarna som en del av allmänheten och angrep dem utifrån en 

antagonistposition, till skillnad från Bush. Detta gjorde att författarna fick helt olika utgångspunkter 

när de analyserade datatekniken.

Datorn som vetenskapens löfte var en inställning Bush aktivt försökte övertala staten om, men 
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budskapet var lika mycket riktat mot allmänheten, för att sprida visionen av datorn som en positivt 

laddad teknik. Bush ville måla upp en möjlig framtid, som ett vidare argument för tesen om 

vetenskapens förtjänster han förde i Science: The Endless Frontier. Vetenskapen var ett verktyg för 

individuella, samhälleliga och globala framsteg.

Det Alfvén försökte kritisera var inte vetenskapen i helhet eller forskningens framsteg, han 

försökte påvisa vetenskapsidkares ansvar att inte konstruera allt man kunde komma på, utan att 

överväga konsekvenserna. Vetenskapsmännen hade ansvaret att styra vetenskapen så den hjälpte 

människor. Datorn som begränsande för individen illustrerade att även om tillväxten skulle fortsätta 

under datorernas hegemoni, så skulle individen inte längre kunna njuta av sin tillvaro på samma 

sätt. I Sagan om den stora datamaskinen kunde människan inledningsvis njuta av en massa fördelar 

datorn förde med sig, men i längden var konsekvenserna förödande, både på individuell och global 

nivå.

Visioner för framtiden är beroende av kontexten de skapas i och är ofta i grund och botten en 

uppgraderad version av samtiden. Detta gäller för båda författarna, då deras kontexter helt enkelt 

såg väldigt olika ut. I Bushs fall blev vetenskapens nya status en språngbräda för visioner kring ett 

samhälle där vetenskapen kunde förbättra människans vardag. Den teknik han studerade i As we 

may think innebar realistiska utvecklingar av teknik som redan existerande. För Alfvén var 

situationen densamma; i hans samtid kom det rapporter som hänvisade om hur maskinen ersatte 

människan och förde med sig tomhet och tystnad i tidigare mänskliga sfärer, en tanke han 

utvecklade och spekulerade kring i sin framtidsvision.

För Bushs del är det redan etablerat, men även för Alfvén kan man se en viss koppling till 

sluten värld-diskursen som avhandlades i avsnitt 2. Datorn var även för honom representant för en 

kultur av utökad centralisering och kontroll av teknologiska system, med Kalla Kriget i full gång i 

bakgrunden. Skillnaden mot Bush är dock att Alfvén för fram kritik mot hela denna världsbild, 

istället för att som Bush använda datorn som en förkämpe inom diskursen. Även detta grundas i 

deras olika föreställningar av datorn och vad de anser är det största hotet mot människan, och 

därmed även bästa vägen för utveckling,

Det fanns en enorm skillnad i vilken inställning de båda författarna hade till de redan 

etablerade förväntningarna kring datorn. För Bush fanns det inga, utan han var en av dem som lade 

grunden för hur föreställningarna skulle utformas. Detta innebar att han hade möjlighet att förbereda 

sin omgivning för tekniken och kunde styra hur den skulle kontextualiseras. Genom att knyta den 

till projektet kring vetenskapens fortsatta utveckling, gjorde han datorn till viktig komponent i en 

positiv utvecklingstrend. Denna trend fick i gengäld en allierad i tekniken som vann kriget. De 

sociotekniska föreställningarna såg därmed datorn som en positiv artefakt, som löste problem och 
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som bidrog till allmännyttiga projekt.

Vidare stod Bush i spetsen för en nation som just varit med och avgjort andra världskriget, 

som hade sluppit dess härjningar och som hade byggt upp en imponerande produktion. Det hade 

alla förutsättningar för att utvidga sitt inflytande och ta en ledande position på världsmarknaden och 

inom global politik. Innan kriget hade USA varit ett land i mängden: stort, men inte tonsättande på 

något avgörande sätt. Efter kriget stod de som världsledande och med all den senaste tekniken inom 

landets gränser. Den nationella självbilden stod inför en enorm förändring och Bush ville påverka 

hur den skulle formas. Han såg datorn som en symbol och ett verktyg för den potentiella expansion 

landet stod inför.

Sverige hade haft en relation till datorn i 20 år innan Alfvén deltog i debatten. Därmed var alla 

förväntningar väl grundade och man hade skapat en ram inom vilken erfarenheterna kunde tolkas. 

Han hade alltså ingen möjlighet att påverka hur föreställningarna utformades i grunden, han kunde 

enbart försöka styra de som redan existerade.

Sverige hade inte drabbats hårt av kriget, men hade heller inte varit med och vunnit det. 

Nationen hade produktionsmöjligheter andra saknade, men hade inte deltagit i att utveckla den 

senaste tekniken. Det fanns tidiga försök att utveckla inhemsk datorteknik, men dessa övergavs när 

importerad teknik tillgängliggjordes kommersiellt i större utsträckning. Datorn var därmed inte en 

produkt av den egna utvecklingen och var därför inte en del av den nationella kulturen, där 

naturvetenskapen redan kämpade för att få plats. Den hade ingen naturlig del i förväntningarna man 

ställde på framtiden, utan blev en importerad beståndsdel från en kapitalistisk ideologi som ännu 

inte funnit säkert fäste i landet. Det blev därmed lätt att se den som främmande och att inte 

inkorporera den i den nationella självbilden, och därmed kritisera datorn som representant för 

kapitalismen och rationalismen.

I Alfvéns kontext fanns det en konkurrerande socioteknisk föreställning kring datorn som 

något positivt, som bidrog till tillväxt och frihet för människor, så de inte längre behövde göra 

arbetsuppgifter som kunde mekaniseras. Detta formade också till stor del motståndarsidans 

argument, vad diskussionen kom att handla om och hur. Utan dikotomin dessa sidor skapade hade 

datorvisionerna sett oerhört annorlunda ut; få saker enar grupper så mycket som en motståndare att 

mäta sig mot. Det påverkar också vilka ämnen som diskuteras och hur. Hade det funnits en liknande 

diskussion på Bushs tid hade hans text sett oerhört annorlunda ut. Det fanns givetvis motståndare 

till den tekniska utvecklingen, främst gestaltade inom delar av militären och deras reaktionära 

hållning till krigföring, men diskussionen kretsade inte specifikt kring datorn, utan snarare kring 

vetenskapen i helhet.
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Slutsats och avslutande anmärkningar

As we may think och Sagan om den stora datamaskinen hade väldigt olika bilder av hur datorn 

skulle påverka samtiden. Bush hade i grunden den sociotekniska föreställningen om datorn som 

vetenskapens löfte, som ett verktyg människan kunde styra för att föra vetenskapen, ett 

samhällsomfattande projekt, framåt och lösa dess problem. Detta manifesterades i hans användande 

av den analoga datorn, istället för den digitala. Han hade möjligheten att själv forma 

föreställningarna kring datorn, då det inte fanns några etablerade förväntningar på den sedan 

tidigare. I motsats till detta skrev Alfvén sin text som ett inlägg i en redan existerande debatt, där 

datorn hade anammats som antagonist i flera omkringliggande debatter. Han såg datorn som 

begränsande för människan, som en konkurrent till mänsklig verksamhet. I likhet med atomkraften, 

så var det en teknik som hade potential att skena iväg och hamna långt utanför mänsklig kontroll 

och därmed kunde skada människan bortom återhämtning.

Tack och lov så verkar Alfvéns visioner ännu inte realiserats, även om datorn fått en väldigt 

central ställning i mänsklig verksamhet. Som för så många andra ting, så avtog rädslan för datorn 

när dess användning blev mer utspridd. Vad gäller Bushs vision om datorn som ett verktyg för 

vetenskapens utveckling, så räcker det att använda en digital databas för att förstå hur mycket 

datorn förenklat denna verksamhet. Vidare så har datorn uppfyllt många av de tidiga visionerna för 

dess utveckling, med välutvecklade kontrollfunktioner och automatisering av otaliga 

arbetsuppgifter. Den ersätter dock många mänskliga arbetare, så Alfvéns mardröm kanske inte är så 

långt borta som vi tror.

Vidare forskning kring ämnet hade kunnat belysa ännu fler intressanta aspekter kring nationell 

självbild och tekniksyn, då dessa två ämnen ofta är sammankopplade. Socioteknisk förväntan 

blottlägger per definition nationellt delade föreställningar, vilket är en del av vår historia och en del 

av de föreställningarna vi har idag och kommer att ha i framtiden.

Att specifikt undersöka vilka sociotekniska föreställningar vi har kring datorn idag skulle 

dock troligtvis vara ett oöverskådligt arbete, då den fyller många olika funktioner inom många olika 

områden, inom allt från underhållning till nationell säkerhet. Det hade dock onekligen varit en 

intressant undersökning, att se vilka föreställningar vi egentligen fäster vid denna maskin skapad för 

beräkning av projektilbanor.
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