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Vad skall en påverkare kunna?
Våren 1968 höll Herbert Simon en föreläsningsserie vid Massachusetts Institute ofTechnology, som sedan publicerades som bok
under titeln T h e Sciences o j t h e Artificial.' Herbert Simon konstaterade inledningsvis att den varld vi lever i nu är en människoskapelse mera än en naturvärld. Vi lever i en varld av artefakter
som skapats av människor: städer, bilar, hus, redskap, skogar och
falt som formats av människor för människors syften och behov.
Han tänker sig att man skall kunna åstadkomma en vetenskap om
dessa artefakter och att de grundläggande inslagen i en sådan vetenskap om det människogjorda faktiskt redan existerar. De
grundläggande inslagen i en framtida vetenskap (eller en grupp av
vetenskaper) o m artefakter existerar redan, och Herbert Simons
tes i föreläsningarna från 1968 är att dessa grundläggande inslag
snarast borde inlemmas i utbildningen av alla som har med formning av människor och miljö att göra. Låt oss kalla dem som har
med formning av människor och miljö att göra för "påverkare".
Till påverkarna hör då både ingenjörer och andra tekniker, läkare,
ekonomer och andra samhällsvetare, lärare och jurister och så vi-

dare. Alla sådana påverkare agnar sig å yrkets vagnar åt att i vid
mening forma människor och deras omgivningar. Det ar på tiden,
sade Herbert Simon, att de tekniska högskolorna, medicinska fakulteterna, handelshögskolorna och alla andra professionella högskolor och fakulteter slutar att uppträda som natur- och samhällsvetenskapliga utbildningsinstitutioner och i stallet inriktar sig på
att utbilda i det som påverkarna och formgivarna skall agna sig
åt i sin framtida yrkesverksamhet, nämligen design i vid mening,
formning av människor och miljö.
Hur bör då utbildningen av påverkare se ut enligt Herbert
Simon? "Vi måste börja med en del logiska frågor", skriver han
utan att närmare ange n ar för.^ Men några sidor längre fram i boken gör han ett avslöjande utfall mot slarviga påverkare. Det finns,
skriver han, formgivare som ar "slappa figurer" som resonerar
"lösligt, vagt och intuitivt7', och det finns formgivare som ar
"noggranna i sitt tankande".3 D e basta exemplen på strikt logiskt
tankande finner man enligt Simon på de formgivningsområden
dar man arbetar med statistisk beslutsteori och "management
science", men han ser tecken på en utveckling åt ratt håll också på
det teknologiska ~ m r å d e tEfter
. ~ en genomgång av ett antal ansatser på det logiskt-matematiska området konkluderar Herbert Simon med att en utbildning i formgivning och påverkan bör omfatta ett antal formella tekniker i stil med nyttoteori, statistisk
beslutsteori, optimerings- och satisfieringsalgoritmer, den vanliga satslogiken och imperativlogik med mera.' En sådan utbildning bör ingå i all utbildning av tekniker, samhällsvetare, lärare,
jurister osv, det ar Herbert Simons förslag. Ja, han säger till och
med att detta ar något som bör vara en kärndisciplin för alla som
vill bli allmänbildade ("for every liberally educated man").6
Atminstone de formella tekniker som Simon räknar upp bör ingå i all allmänbildning och speciellt i all utbildning av påverkare
och formgivare i vid mening, säger Herbert Simon och säger inget
o m vad som eventuellt skulle kunna behövas utöver detta. Följderna av att handfast följa Simons recept skulle såvitt jag kan se
bli katastrofala på alla områden. Världen skulle överflöda av
formgivare, arkitekter, pedagoger, tekniker, byråkrater och så
vidare som har tyngdpunkten av sin skolning i formella analystekniker och modellkonstruktionstekniker i stil med beslutsteori,

deontisk logik och simuleringsarbete med sofistikerade redskap
som datorer. Men kärnan i till exempel en jurists eller en ingenjörs utbildning måste ligga på det rättsliga respektive det teknologiska området. Formell skolning kan bidra till att skarpa resonemangen i viss utsträckning på vissa områden, och detta galler
för alla yrkesutövare som agnar sig åt påverkan och formning av
människor och miljö. De formella teknikerna och modellbyggandet måste komma som en påbyggnad på redan existerande kunnande.
Herbert Simon ställer oss inför dilemmat att antingen agnar
vi oss åt lösligt tankande och tyckande eller också lär vi oss beslutsteori och optimeringsalgoritmer och så vidare. Vägen förbi dilemmats horn går, vill jag föreslå, i riktning mot en analys av vad det
innebar att vara en skicklig formgivare, en klok jurist, en god 1akare, en insiktsfull byråkrat och så vidare. Som arkitekten Jerker
Lundequist uttrycker det i sin avhandling Norm och modell:
"Designteorin i dess allmänna form uppstår ur ett försök att
besvara två frågor:
(i) Vad gör en designer, egentligen? och
(ii) Vad kan en designer, egentligen?
I sista hand rör sig designteorin o m designerns kompetens
- hans kunskaper och förmåga."'
Perspektivet bör vidgas till att omfatta inte bara logisk-formella
tekniker för analys och modellkonstruktion utan också beskrivningar, analyser, kritik av den existerande praxisen på arkitekturområdet och förslag till förbättringar som bygger på sådana analyser; och motsvarande för alla andra formnings-, planerings- och
påverkningsområden.

Två oförenliga traditioner
Herbert Simon ar ett exempel så gott som något på det som vi
har kallat för teknokratiskt tankande.' Tyngdpunkten ligger för
honom klart och tydligt på de formella aspekterna av påverkningsverksamheten, de aspekter som lättast låter sig infangas med logis-

ka och matematiska formler, det som lättast låter sig kvantifieras
eller behandlas i abstrakta termer. Tendenser av detta slag ar ett
välkänt fenomen på det humanistiska och samhällsvetenskapliga
området. Att det finns sådana tendenser kan delvis förklaras som
en välbehövlig reaktion mot olika slags oklarheter som tillåtits
breda ut sig över hövan på vissa håll. På projekteringsmetodikens
område kan man förstå att många har inriktat sig på operationsoch systemanalytiska metoder nar man tanker på den halvt religiösa mystik som de mest gångbara arkitekturideologierna låtit omgärda projekteringsarbetet, skriver Jerker Lundequist i den nyss
citerade a ~ h a n d l i n g e nMen
. ~ i sin upplysningsiver har de kommit
att bidra till att amnets faktiskt existerande praxis har försummats
och paradoxalt nog därmed också till att det inte utvecklats någon
ideologikritisk apparat på området. Lundequist kan därför anklaga
sitt eget ämne, projekteringsmetodiken, för att det har kommit
att bli alltför inriktat på att förse praktikerna på området, arkitekterna, med instrument och handlingsregler. Datortekniken kan
komma att förstärka denna utilistiska, instrumentella inriktning
ytterligare. Desto mera angeläget blir det då "att som motvikt
starka amnets begrepps- och teori~tveckling".'~
Men det ar inte lätt att frigöra sig från den teknokratiska traditionen, det visar Jerker Lundequists Norm och modell med stor tydlighet. Lundequist ar medveten o m begränsningarna i det simonska perspektivet och beger sig på en lång bildningsresa genom det
filosofiska landskapet. Som komplement till Herbert Simon et
consortes anför han en rad inslag från de traditioner som kan anges med namn som Marx, Freud och Wittgenstein. Men går det
verkligen att förena inslag från så skilda traditioner som dem som
Simon och Wittgenstein och Marx och Althusser står för? Till de
stora förtjänsterna i Norm och modell hör att författaren lyfter fram
de tysta kunskapernas betydelse, den roll som det oartikulerade
yrkeskunnandet och de icke-verbaliserade fardigheterna spelar på
alla formgivningsområden (i den vida mening i vilken Herbert
Simon talar o m formgivning eller design). Den syn på vad kunskap ar som ligger bakom detta ar inte förenlig med den mera
traditionella syn på kunskap som ingår i Simons syn på världen:
"Implicit i Simons tankegångar ligger en idé o m att mansk-

