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Den samhälleliga självreflexionens 
möjligheter – big data på 1980-talet 

av Anders Gullberg 

Möjligheterna att nå kunskap om dagens samhälle synes, särskilt om blott ”data-
frågan” beaktas, mycket goda.1 Detta sken är dock på många sätt bedrägligt. Genom 
att kontrastera vårt i högsta grad levande och dessutom tecken- och textöversväm-
mande samhälle mot möjligheterna att nå kunskap om utdöda och/eller illitterata 
kulturer skall jag söka belysa vad som kan vetas om vår egen värld. 

En för länge sedan försvunnen kultur utan skriftspråk, vilka kunskaper kan vi nå 
om denna? Om inga samtida vittnesbörd finns bevarade är det bara de ännu 
bestående tingen och konstellationer av ting från detta samhälle som kan ge 
ledtrådar. Kunskapsambitionerna varierar givetvis inom en disciplin som arkeo-
login.2 Är en systematik av fynd, fyndplatser och inbördes relationer mellan fynd en 
tillräcklig (alternativt den enda rimliga) strävan eller kan något om det liv som 

1 Denna text publicerades ursprungligen under huvudrubriken i Anders Gullberg (red): Fragment 80-tal, Nor-

diska institutet för samhällsplanering, rapport R1991:1, s 180–187. ISSN 0280-7696. Den är en biprodukt till 

Gullberg (1987) och är skriven i samma sammanhang som denna. Tack för synpunkter till Gunnar Olsson. I 

denna version har referenser och tidsanpassad underrubrik tillfogats samt korrekturfel och smärre felskrivningar 

rättats. 
2 För en intressant presentation av tendenser inom den internationella arkeologin se Heyenstrand (1979). Bl a

citeras Redmans (1973:6) definition av arkeologi: ”... the systematic study of the nature and cultural behavior of 

human beings through the examination and analysis of the material remains of their past activities”. 
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levdes, de föreställningar som hystes och de kulturella former som frambragtes 
rekonstrueras? De problem som den senare högre ambitionsnivån reser samman-
hänger givetvis med begränsningar hos de fynd som finns bevarade från förhistoriska 
kulturer. Ty även om det absoluta antalet kan vara synnerligen stort t ex i form av 
stenyxor, gravar och kanske avskrädeshögar är de begränsade till sådana föremål 
som består under lång tid eller råkat konserveras. Därtill kommer att en rad mänsk-
liga aktiviteter inte efterlämnar handfasta och tidsresistenta resultat. Frågan är med 
andra ord om det finns möjligheter att ur ett på detta sätt selekterat bestånd av 
föremål producerade inom en för länge sedan förgången kultur sluta sig till hur 
samhällslivet var beskaffat. Jag menar att vissa sådana möjligheter föreligger och att 
den typ av kunskapsproduktion som ett sådant förfarande representerar är av 
generellt intresse. 

Den absoluta och principiella kunskapsgränsen dikteras av vilka materiella 
strukturer kulturen ifråga producerade och vilka av dessa som består eller ännu ej 
helt utplånats. Endast genom denna kulturskapade och ännu bestående ordning av 
den materiella världen kan en kunskapsprocess komma till stånd.3 Men just denna 
kunskapens gräns är i flertalet fall långt borta. 

Lämningar som sådana, de må vara hur rika som helst, startar inga kunskapspro-
cesser. En stenyxa ger om den uppfattas som en vanlig sten inte upphov till några 
kunskaper om svunna kulturer. Kunskapsproduktionen förutsätter ett subjekt som 
kan finna och tolka lämningarna. Kunskapsomfång och -djup kan ökas på i princip 
två sätt. Dels genom att nya lämningar upptäcks dels genom att varje fynd kan 
avvinnas mera information. I båda fallen och i synnerhet i tolkningsarbetet spelar 
landvinningar på skilda kunskapsfält en stor roll. C-14metoden för datering av 
kolhaltiga föremål bygger på kunskaper om radioaktivt sönderfall, mikroskopisk 
analys av pollen kan berätta om dåtida växtlighet och eventuell förekomst av 
kulturväxter och kunskaper om årsringarnas variationer år från år hos träd ger 
noggranna dateringsmöjligheter för träföremål. Flera exempel kan ges och nya 
teknologier tillkommer säkert. 

Ytterligare sammanhang åt de enskilda och i sig stumma fynden ger kunskaper 
om vad människan och mänskliga samhällen är för slags entiteter. Det nödvändiga 
utbytet med naturen öppnar t ex möjligheterna för ekologisk analys. En annan typ av 
analys utgår från vilka kunskaper som krävs för att producera vissa typer av föremål 
och förutsättningarna för att dylika kunskaper skall kunna uppstå och upprätt-
hållas.4 

I fall som dessa när det studerade objektet (kulturen) inte avger ytterligare 
signaler hänvisas den kunskapstörstande ofta till att öka skarpsinnet snarare än 
mängden observationer. Kunskapsprocessen har stora likheter med den som en 
detektiv arbetar med, dvs att med utgångspunkt från fragmentariska spår dra 
hållbara slutsatser om unika förhållanden. Genom att utgå från verkan (rester av vad 
ett samhälle producerat) försöker vi sluta oss till orsaken (samhället ifråga). 

3 Denna formulering är ett uttryck för en realistisk kunskapsuppfattning. Det som inte manifesterar sig i den

materiella världen eller i något medvetande kan aldrig bli föremål för kunskap. 
4 Betrakta t ex en stenknackningsteknik, för att framställa vassa föremål, som är så komplicerad att den inte kan

traderas endast genom härmning. Tekniken förutsätter någon form av symbolisk kommunikation (språk). Cent-

ralt för språkförmågan och vissa andra högre kapaciteter är (som regel) lokaliserat till vänster hjärnhalva (det 

s k Wernickes område). Genom att blodflödet till och i området tilltar i takt med att det utvecklas ger sig denna 

förmåga tillkänna genom en viss förändring av kraniets insida. Studier av kranier från svunna kulturer kan alltså 

ge vissa indicier om förekomst av språk hos våra avlägsna förfäder. Dessa exempel efter referat hos Gazzaniga 

(1985). 
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Våra kunskapsmöjligheter när det gäller utdöda och litterata samhällen är något 
annorlunda. Vissa slutsatser kan dras redan från det faktum att ett skriftspråk 
existerade5 och eventuellt också från dess formella egenskaper (typ av tecken, gram-
matisk struktur etc).6 I bevarade dokument kan också beskrivningar av samhället 
ifråga förekomma. Dessa är sannolikt högst selektiva. Intressant är naturligtvis om 
det har funnits särskilda sociala institutioner för samhällelig självreflexion eller -
dokumentation. Innehåller dokumenten någon ”historieskrivning” eller världsför-
klaring? 

Det är emellertid allt annat än säkert att ett utdött skriftspråk kan läsas idag. 
Tecken står där präntade eller huggna och signalerar retsamt om sitt förborgade 
budskap. Texterna representerar ett potentiellt informationsinnehåll men så länge 
ingen förmått tolka skriften ger den inte upphov till någon kunskap. Vi kan därför 
säga att det som lagras i skrift inte är kunskap utan vissa kunskapsmöjligheter. Detta 
gäller levande språk lika väl som döda. Texter eller andra symbolsamlingar är lagrad 
kunskap bara så länge de kan stå i kontakt med subjekt som kan tyda symbolerna. 
Ett dött skriftspråk kan, om man lyckas uttyda det, ges ett begränsat liv som länk 
mellan en död kultur och nutid.7 

Skillnaderna i kunskapsläge mellan utdöda litterata och illitterata samhällen skall 
dock inte överdrivas. På samma sätt som funna föremål måste tolkas skall också 
texterna tolkas som produkter frambringade av ett samhälle. Texternas innehåll ger 
lika lite (även om de tolkats) som krukskärvorna, stenyxorna eller gravkamrarna 
något direkt besked om det samhälle som producerat dem. Också de måste tolkas 
som produkter (verkningar) av okända men sökta strukturer – samhället (orsaken). 

Nu levande samhällen skiljer sig kunskapsmässigt på ett principiellt intressant 
sätt från de utdöda. De producerar alltfort (och kan provoceras producera) bete-
enden och föremål möjliga att iaktta. De kan dessutom utsättas för interventio-
ner/provokationer från ett kunskapssökande subjekt som därigenom kan åstad-
komma iakttagbara reaktioner. Samhällen utan skriftspråk kan undersökas genom 
deltagande observationer och utfrågning av informanter. Hos samhällsmedlemmar 
finns avsevärda kunskaper lagrade om hur samhället fungerar. Det är kunskaper som 
oundvikligen tillägnas när människor lever i ett samhälle. Dessa kunskaper är både 
av sådant slag att den kan verbaliseras och sådan som manifesterar sig i handlande. 
Muntligt traderade myter kan också ge tolkningsunderlag. Dessa innehåller som 
regel en slags kulturell självreflexion och -beskrivning. Insamlat material – deltag-
ande observationer, mytsamlingar och andra muntliga rapporter – ger inga möjlighe-
ter till att direkt utläsa hur det studerade samhället fungerar. Det empiriskt obser-
verbara är också i detta fall bara produkter av samhället ifråga och förutsätter 
tolkning. 

Vid studiet av utdöda och/eller illitterata samhällen kan den knappa tillgången på 
efterlämnade spår och observationsmöjligheter vara en besvärande begränsning i 
kunskapsprocessen. Vid studier av vårt eget samhälle är situationen en annan. Det 

5 Så kan t ex som hos Engeström (1985) uppkomsten av ett skriftspråk och av en från annan verksamhet

differentierad utbildning ses som relaterade fenomen. 
6 Det är visserligen tveksamt om analys av språkinnehåll och -struktur tillåter uttömmande slutsatser om

tankesätt så som föresvävade Whorf (1956). Det förhållandet att split brain-forskningen kunnat visa att vi kan 

tänka (och handla i enlighet därmed) utan att vara förmögna att tala om det är ett starkt argument mot extrem 

whorfiansim. En mera moderat variant som i ett fall som detta beaktar skriftspråkets selektiva användning vill 

jag dock förespråka. Även om språk och tanke inte förhåller sig som ett till ett finns relationer dem emellan 

som göra vissa slutledningar möjliga. 
7 Översättningsproblem är, även om man lyckas ”knäcka koden” betydande mellan kulturer med stora

skillnader. 
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kan vara svårt att tro att något av vikt som sker i detta samhälle skulle förbli oregi-
strerat och okommenterat. Mängden av beskrivande texter och statistiska material är 
överväldigande. En rad händelser och handlingar avsätter spår i administrativa regis-
ter, särskild statistik produceras för att beskriva en rad aspekter av samhällets statik 
och dynamik, ögonvittnesskildringar publiceras och många händelser dokumenteras 
i privata dagböcker och fotoalbum. Nyhetsförmedlingen producerar varje dag 
enorma mängder material i form av tidningslägg, ljud- och bildupptagningar. Sär-
skilda institutioner, universitet, utredningsanstalter osv har till uppgift att beskriva, 
analysera och kommentera otaliga aspekter av samhällslivet. Arkiv och bibliotek 
innehåller oerhörda och ständigt växande mängder av material. Till detta kommer 
att alla människor i sitt medvetande, sin kompetens och sitt faktiska handlande har 
lagrat ”intryck” av det samhälle de lever i. De är alltså alla potentiella informations-
källor både genom att vara samhällsmedlemmar och genom att som sådana ha 
uppfattningar, åsikter och kunskaper om detta samhälle.8 

Det vore emellertid ett misstag av grövsta slag att tro att det i vårt samhälle skulle 
föreligga någon slags fullständig registrering och dokumentation av det som sker och 
därigenom av vad för slag av samhälle vi lever i. En rad av mer eller mindre samman-
hängande argument kan presenteras. Att en händelse registreras, dvs ger upphov till 
någon slags vid senare tidpunkt identifierbar konsekvens,9 innebär inte att just den 
registrerade aspekten är den relevanta för ett visst kunskapsintresse. Den principiellt 
sett obegränsade aspektmängden gör det också svårt att föreställa sig vad en full-
ständig registrering skulle kunna vara. På samma sätt som när det gäller utdöda 
och/eller illitterata samhällen måste också vid kunskapsproduktion i vårt samhälle 
ett subjekt nås av och kunna tolka förekommande produkter. Bara den oerhörda 
mängden registreringar gör sökprocessen komplicerad och frestelsen att fortsätta 
inventering och insamling i det oändliga svårövervinnlig. Det är med andra ord inte 
givet att gigantiska material leder till säkrare, bättre kunskap än de starkt begrän-
sade. Kunskapsproducenternas reaktioner är av lika stor betydelse som tillgängliga 
informationspotentialer. Kunskap är något mera och annat än en stor mängd obser-
vationer. Den förutsätter tolkning och sammanhang. 

Även om en kunskapsproducent skulle lyckas finna relevanta spår av de processer 
som är föremål för intresse och dessutom ge dem en rimlig och kanske t o m korrekt 
tolkning är det inte alls säkert att denna accepteras av någon annan. Till en del 
sammanhänger detta med risken att budskapet drunknar i informationsfloden. Ett 
annat problem har att göra med kunskapsproduktionens specialisering och profes-
sionalisering. Upptäckter eller uppfattningar som strider mot etablerade och poten-
tiellt hotade institutioner bekämpas ofta aktivt eller passivt. Produktionen av fakta 
(eller det som kommer att uppfattas som fakta) i ett samhälle är socialt bestämt och 
relaterat till den mera allmänna produktionen av offentligt och allmänt accepterade 
formulerade eller underförstådda sanningar i ett samhälle.10 Det finns ingen garanti 
för att de institutioner som har tilldelats uppgiften att på ett mera systematiskt sätt 
söka kunskap (universitet, utredningsavdelningar och – mer eller mindre själv-
påtaget – fria intellektuella) kan eller ens vill förhålla sig kritiskt och självkritiskt till 

8 Om detta kan sägas att vi som kunskapssökande har all anledning att bearbeta och analysera dylika uppfatt-

ningar men att vi lika lite som då en informant i ett för oss främmande samhälle ger en beskrivning av detta har 

skäl att ta denna för god. Dessa uttryck måste liksom alla kulturprodukter analyseras som av och i samhället 

producerade. Genom att undersöka de omständigheter och sammanhang under vilka uppfattningarna produce-

rats kan deras värde som vittnesmål och allmän ledtråd värderas. 
9 T ex nedtecknad rapport, statistik registrering, minnesspår hos person, materiell produkt.
10 I en artikel om den samhälleliga konstruktionen av fakta på boendets område redovisar Kemeny (1984)

resonemang med generell relevans för den här berörda kunskapsbildningsproblematiken. 
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hävdvunna sanningar. Kunskap instängd hos en begränsad och isolerad grupp 
individer löper risken att utplånas eller förvandlas till potentiell, dvs till kunskap 
som ligger förborgad i olästa dokument och otolkade statistikuppgifter. 

Det finns de som t o m menar att det är en fördel att arbeta med döda samhällen 
eftersom man då slipper de störningar som uppkommer genom de uppfattningar om 
samhällsfenomen som redan finns och gör sig påminda i existerande samhällen.11 
Störningen kan uppstå på olika sätt. Dels kan den som skall utföra analysen vara så 
fångad i den samhälleligt producerade förförståelsen att denna inte låter sig omprö-
vas, dels kan denna vara så stark att en annan uppfattning, om än välgrundad, ej 
accepteras och kanske t o m – om den offentliggjordes – skulle leda till förödande 
följder för dess talesman. 

Den lyckliga lott dessa arkeologer anser sig åtnjuta är säkert genuint upplevd. För 
mig framstår den emellertid som alltför pessimistisk. Bara det förhållandet att per-
sonliga och samhälleligt förankrade uppfattningar förekommer om de sociala feno-
men som är studieföremål ökar genast möjligheterna att tolka fenomenen och att nå 
kunskap om dem. Därtill kommer den spännande möjligheten att med hjälp av 
vetenskaplig kunskapsproduktion påverka och under lyckliga omständigheter 
korrigera samhällets självuppfattning.12 De risker som arkeologerna Bertilsson & 
Hyenstrand (1979) undviker innebär, om de tas, också möjligheter.13 

En mycket koncentrerad form av informationspotential utgör de statistiska serier 
över mångahanda samhälleliga företeelser14 som produceras både som en biprodukt 
till administrativa processer och med det exklusiva syftet att tillhandahålla informa-
tion. I många fall inte blott publiceras data, de sparas också i register som möjliggör 
fortsatt och utökad registrering om objekt eller händelser, samt statistisk vidare-
bearbetning. Dylika statistiska uppgifter har en stor genomslagskraft och trovärdig-
het. Trots att det är ett vida spritt talesätt att allt går att bevisa med statistik har 
numeriska uppgifter en nästan magisk själverifierande kraft.15 Men på precis samma 
sätt som för andra artefakter är de statistiska uppgifterna och registrens kunskaps-
värde helt beroende av dels på vilket sätt dessa producerats dels på tolkningskompe-
tenta subjekt.16 Den statistiska vetenskapen har av några Umeåstatistiker föreslagits 
vidgad till att gälla studiet av ”de processer som alstrar data och [mer traditionellt 
A.G.] att utveckla metoder för analys av data i syfte att uppnå ökad kunskap” 
(Andersson et al 1984:5). Deras ambition att studera databildningen i samhället är 

11 ”Arkeologen har ... den stora fördelen att han inte behöver efterhöra folks uppfattning om sitt eget samhälle

eftersom den ju inte automatiskt är sann. Vi behöver inte utsätta oss för risken att som socialantropologen bli 

förd bakom ljuset av en illasinnad informant”. Bertilsson & Hyenstrand (1979:86). 
12 En dylik korrigeringssträvan är understundom problematisk. I den mån en felaktig hållning upprätthålles inte

av en tillfällighet utan t ex därför att den är till nytta för någon är det vanligtvis inte tillräckligt att redovisa 

gjorda fynd. Även orsakerna till varför denna felaktiga föreställning åtnjuter anslutning måste undersökas. Först 

då har kritikutövning förutsättning att bli effektivt genomförd. 
13 Helt utan laddning är väl inte heller arkeologiska resultat. Förståelsen av svunna kulturer ger oss kunskaper

om vad en människa och ett samhälle är och kan vara. Detta är i högsta grad politiskt och ideologiskt laddat. 
14 Om den stora och under åren växande volymen vittnar Zackrisson (1984:220). ”I dag är data- och statistik-

produktionen om samhällsprocesserna enorm men det är tveksamt hur mycket kunskaperna om dessa därige-

nom har ökat.” 
15 ”Data har alltmer kommit att betraktas som givna och sanna” konstaterar några statistiker som försöker för-

djupa analysen av det egna ämnet. Andersson et al (1984:28). Trots en stundom intensiv principiell kritik har 

statistiska uppgifter stor genomslagskraft i praktiken. Möjligen kan detta sammanhänga med kritikernas brist på 

nyans och alternativ. 
16 Statistikkonsulten Lindström (1984:245) är inne på en liknande tankegång: ”Data i sig själva är informations-

lösa. Det ar först när en människa kopplar data till en viss företeelse i sin föreslallning värld om data betyder 

något ...” 
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utmärkt om än ännu trevande.17 Det statistiska material som produceras har på ett 
mer eller mindre rimligt sätt något att göra med fenomen som anses vara av allmänt 
samhälleligt intresse. En statistikproduktion i offentlig regi kanoniserar dessa statis-
tiska uppgifter som korrekta och relevanta värden på beskrivningar av fenomenet 
ifråga.18 En synnerligen livaktig diskussion om statistikproduktionens uppgifter 
blommade för några år sedan ut i de två sista numren av Statistisk tidskrift, delvis 
som en reaktion på Statistikutredningens betänkande. Den kom att kretsa kring ”det 
statistiska synsättet” och var i vissa stycken svår- eller obegriplig för dem som står 
utanför kretsen av närmast sörjande. Det allmänna syftet rimmar dock utmärkt väl 
med mitt intresse i denna artikel: ”...synsättet hjälper oss att bättre se sambandet 
mellan de data vi observerar och den verklighet vi skall studera” (Borglund et al 
1984:175). Några av debattörerna understryker mycket starkt datas beroende av det 
syfte och/eller synsätt i enlighet med vilka de produceras.19 De ställer sig skeptiska 
till om det alls är möjligt att producera data som kan ha generell användning dvs ha 
en generell relevans (Andersson 1984:242) och föreslår som lösning en decentralise-
ring av dataproduktionen genom en organisatorisk sammansmältning med datakon-
sumtionen. Garanti antas därigenom föreligga for att producerade data också är 
efterfrågade (Andersson a a:243). Zetterström (1984) synes mena att statistikpro-
duktionen skall inriktas på att lösa informationsbehov i beslutssituationer och intar 
en synnerligen kritisk hållning till sakernas nuvarande tillstånd.20 

Kritisk är också Sjöström(1984) men med en något annan hållning till problemets 
lösning.21 Han propagerar för något han kallar analyskultur, dvs samspel på längre 
sikt mellan statistisk kompetens och annan kompetens (a a:297). Det är möjligt att 
nyckel till en förbättrad statistikproduktion i det avseende Berg (1984:289) menar 
vara användarnas huvudintresse – relevans snarare än noggrannhet – kan ligga här, 
även om det naturligtvis är lättare att efterlysa en sådan kultur än att skapa den. 

Den centrala frågan är emellertid inte om en s k ”multi-purpose”-statistik med 
generell relevans går att producera. Denna diskussion bygger på en missuppfattning 
om vad statistiska data om samhälleliga förhållanden ur genuin kunskapssynpunkt 
kan användas till. Frågan är i stället om, genom en centraliserad och icke snävt 
målinriktad statistikproduktion informationspotentialer på viktiga kunskapsfält 
skapas som annars inte hade kommit tillstånd.22 Jag menar att så många gånger är 
fallet, vilket också gäller de longitudinella forskningsprojekt, varav vissa livligt debat-
terats på senare tid, som registrerar personuppgifter inte för personsaken utan för de 

17 De synes alltför bundna vid traditionella kvalitetsanalyser och felrisker (jfr a a:28). 
18 Jag menar inte att en produktion i privat regi skulle vara att föredra. Med en offentlig statistikproducent finns

i varje fall i princip en möjlighet att härleda produktionsförfarandet. Det är en fördel om databildningen sker 

under offentlig insyn. 
19 Detta gäller särskilt Zetterström (1984) och Andersson (1984). Den senare menar att det inte finns några

”data som är ’sanna’ och som kan användas generellt oberoende av den verklighetsuppfattning som 

databildningen baserats på.” (a a:237). 
20 ”Den allmäninformativa statistiken ... är inte en statistik som för en odefinierad allmänhet presenterar den

verklighetsuppfattning som olika samhälleliga organ arbetar utifrån, utan en statistik som presenterar vad en 

central datakrati uppfattar som väsentliga samhällsaspekter i tiden”. Zetterström (1984:230). 
21

 ”Resultatet [dvs den aktuella statistikverksamheten A.G.] har blivit en centrering kring medlen, inte ändamålen

med statistiken”. Sjöström (1984:300). 
22 Sten Johansson plädoajé för statistikproduktion i tjänst hos befolkningens informationsbehov i en demokrati

är i detta sammanhang utmärkt men föga diskriminerande. En snäv efterfrågestyrning leder sannolikt till en 

katastrofal felallokering eftersom statistik basinformation av tradition finansierats genom offentliga medel, 

efterfrågan ofta uppstår efter sista möjliga insamlingstillfälle och det inte finns någon effektiv efterfrågan som 

företräder ett allmänt informationsbehov i samhället. Därmed inte sagt att statistikproduktionen är bra som den 

är. Reformering bör inte ske enbart med plånboken som rättesnöre. Även andra argument bör tillmätas 

betydelse. Jfr begreppet analyskultur, refererat ovan. 
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många personexemplens skull. Vissa avläsningstillfällen är unika och kan inte upp-
repas. Sker inte registreringen är just denna kunskapsmöjlighet för evigt försutten. 
Dramatiken skall dock inte överdrivas. Dess betydelse sammanhänger givetvis med 
hur relevant registreringen kan göras ur olika aspekter. 

Denna formulering innehåller viktiga implikationer. Produktionen av data sker 
under vissa förutsättningar som måste beaktas vid tolkning. Men det är alls inte 
säkert att, som Andersson (1984) påstår, syftet med en viss databildning bestämmer 
dess användningsmöjligheter. Avgörande är i stället på vilket sätt data faktiskt produ-
cerats. Anderssons tes måste revideras till att produktionsprocessen (inte syftet) 
bestämmer vilka informationspotentialer en viss datamassa besitter. På sätt som 
delvis svarar mot arkeologens analys av krukskärvan som orsakad av en samhällelig 
institution kan statistiska data analyseras som producerade av ett (delsystem i ett) 
samhälle och dessutom undersökas om och i så fall i vilka avseenden denna produk-
tion har givit data någon uttolkbar relation till studerade fenomen. Detta är enligt 
min uppfattning det enda och genant självklara vetenskapliga förhållningssättet till 
datamaterial och statistiska beskrivningar och som gör det möjligt att utveckla och 
behålla kontakten med de objekt som avses undersökta.23 

Med en sådan detektivistisk ansats24 vid analys av stora datamaterial kan det 
mycket väl visa sig att slutsatser kan dras gällande aspekter som ingen inblandad 
kunnat drömma om, liksom det också kan uppdagas att just det avsedda kunskaps-
syftet med dataproduktionen inte nås.25 Databildningen är med andra ord ett mera 
spännande och ur kunskapssynpunkt komplexare kapitel än vad mången databildare 
anar. 

Skarpsinne och tolkningsförmåga är inte mindre angelägna egenskaper i studiet 
av vårt eget samhälle och dess dynamik än vid arkeologens pusselläggande med 
förhållandevis knappa spår. Den stora datamängden är bara till hjälp i så måtto att 
sannolikheten ökar att just de relevanta aspekterna kan spåras och undersökas. 
Saknas urskiljningsförmågan är det i stället drunkningsrisken som växer med data-
mängden. I själva verket finns det ingen anledning att utgå från att just det som 
skulle göra det möjligt för oss att tidigt spåra fundamentala samhällsförändringar är 
föremål för registrering eller annat institutionaliserat kunskapsintresse. Jag har 
därför presenterat en idé om hur en fiktiv berättelse bestående av successiva (eller 
förgrenade) episoder skulle kunna bidra till att lokalisera signifikanta luckor i stati-
stik och annan registreringsverksamhet, identifiera denna källtyps begränsningar 
och nödvändiga kompletteringar samt berika tolkningen av dessa och slutligen 
belysa relationen mellan generella men anemiska aggregat och specifika men blod-
fulla enskildheter.26 

23 Det förekommer en olycklig felallokering av kompetens och attityder inom samhällsforskarprofessionen. De

som utvecklat skicklighet att insamla och statistiskt bearbeta stora datamaterial ser databildningen snarast som 

tekniska problem och tenderar att negligera analysen av dataproduktionsprocessen och därigenom centrala 

tolkningsproblem. De som specialiserat sig på tolkning och förståelse av samhälleliga fenomen ser med oför-

ståelse på de stora datamaterialen. En ömsesidig aversion och ett resurs- och institutionsmässigt övertag för den 

förra kategorin förhindrar fruktbart utbyte. 
24 Jfr t ex Ginzburg (1983). 
25 Angående en sådan användning av folk- och bostadsräkningarna för undersökning av hemlöshet se Gullberg

och Börjeson xxxxxxxxx 
26 Se Gullberg (1987). 
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