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KUNSKAPSSAMHALLET
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Det postindustriella samhället är i mänskligt avseende hårdare än det högindustriella.
Utslagningen blir tydligare och leder till svåra motsättningar. Det sätter våra
grundläggande värden på svåra prov.

alet 1948 var ett av
samtidens

blockpolitisk struktur.

Ingen kan på särskilt goda grunder

mest

Ja, strukturen blev med tiden så fast

dramatiska. Kriget

att många forväxlar politiken med just

var

slut.

hävda att han eller hon riktigt kan
bedöma

och

värdera

denna

Social-

denna politiska lägerbildning. Om

utveckling. Många påstår i och for sig

hade

skiljelinjen mellan höger och vänster

med säkerhet i stänm1an att något

krigstida

förlorar sin signifikans tolkas detta

som

planhushållningen till en fredstida

som att politiken skulle gå in sitt

informationssamhället håller på att ta

demokratin
fora

forsökt

över

den

heter

kunskaps-

eller

planerad hushållning. Det är ingen

nirvana. Vi skulle ha nått fram till

över. Men vilken insikt ligger under

överdrift att påstå att valrörelsen det

historiens slut i hegeliansk mening.

ett

året

blev

formativ

for

hela

påstående?

Vad

är

kunskapssamhället mer än att det inte

Föreställningen är besynnerlig.

När man går

efterkrigspolitiken.

sådant

är industrisamhället? Är det mer än

tillbaka till diskussion så som den då

Vad är kunskapssamhället?

beteckningen på den nästintill totala

speglades i tidningsspalterna fanns där

Nästan alla kan vi i vår egen vardag se

ovissheten om vad det nya är? Det

redan embryot till den blockpolitik

hur

gamla

närmast till hands liggande svaret är

som vi har levt med sedan dess.

samhälle rämnar och avlöses av något

att människor i detta kunskaps-

annat

Det var en politik som handlade

högindustrialismens

gantia

samhälle i mycket liten utsträckning

om vilket av de båda blocken som

arbetaryrkena försvinner. Ingen plats

arbetar i direkt varuproduktion. I

skulle inneha regeringsmakten. Inte

finns

ens

50-talets

koalition

socialdemokrater
bundare

och

formådde

utveckling mot
MATS SVEGFORS

Svenska Dagbladet.

en

mellan

bondeför-

bryta

denna

mycket

fast

är chefredaktör för

och
for

nytt.

De

den lågutbildade

eller

okvalificerade i det nya samhälle som

stället

är

de

verksamma

att

producera och forn1edla kunskaper.

växer fram. Arbetslösheten växer
därmed

snabbt.

Belastningen

på

Ingen harmoni

statsbudgeten blir mycket tung och

Det är nog rätt. Men särskilt mycket

hotar forutsättningarna for politisk

är ju inte sagt därmed. Vad innebär

kontroll över de offentliga utgifterna

det for olika medborgargruppers

och de politiska välfärdssystemen.

relationer sinsemellan? Vilken roll tar

SVENSK TIOSKRIFT

13

staten- kan staten fa - visavi enskilda
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