
ALLA TIDERS INNOVATION

I en läs- och tänkvärd essä från 1983 utkorar Alf Hen
riksson boken till den största av uppfinningar. Han 
skrev mot bakgrund av den diskussion som då pågick 
om bokens eventuella död när elektroniken tar över 
det pappersburna. Det är visserligen sannolikt att 
nyheter kommer att komma även i annan form än 
dagstidningar i traditionell mening samt som radio
ekon och teveaktuellt. Och i det har ju Henriksson 
blivit sannspådd. Men boken och bibliotek, menar 
han, kommer att finnas kvar så länge mänskligheten 
överlever och det finns någon civilisation.

Alf Henriksson kunde givetvis inte förutspå den 
fortsatta utvecklingen med läs- och surfplattor eller 
ett internet, som kan liknas vid en gigantisk upp
slagsbok med uppkoppling till all världens bibliotek. 
Men hans uppskattning av den traditionella boken 
är värd att återges.

Boken är sinnrikare och mer driftsäker än något 
annat påfund av människoanden. Den har inget 
bränslebehov och inga roterande delar som förslits.

»Ingen smörjning, inget batteri som står och 
laddar ur, inga ömtåliga elektronrör, inga sladdar, 
inga relän, ingen nätanslutning, inga kontakter som 
glappar! Ingen rök, inget gnissel, inget knastrande, 
inga missljud! Den kan stå och tiga i en hylla i hund
ra år och ändå vara färdig för användning på ögon
blicket. »

Det kunde ha skrivits idag, möjligen med tilläg
gen: inget behov av laddare, ingen risk för virus och 
andra faror som hotar vid nätanslutningen.

De riktigt stora uppfinningarna, skriver Henriks
son, är alltid enkla. Störst är således boken, men han 
exemplifierar också med sådant som »hjulet, synå
len, skruven, linserna» och »cykeln och dricksgla

set och strumpstickorna». Men riktigt så enkla är 
förstås inte ens dessa uppfinningar. Det var också 
Henriksson medveten om. Uppfinningar är sällan 
resultatet av en enda snilleblixt. De är, som han skri
ver »framsprungna ur en hel massa rön och påfund, 
som olika personer i olika länder och tider har bi
dragit med». De är helt enkelt kombinationer och 
hopsättningar. Låt oss fortsätta på det temat och ta 
just boken som exempel.

GUTENBERG OCH BOKTRYCKET
De flesta som tänker på en bok ser framför sig en vo
lym som kan plockas fram ur bokhyllan. Många vill 
nog se boktryckets uppfinnare, Johannes Gutenberg, 
som dess upphovsman. Han utvecklade vid mitten 
av 1400-talet metoden att massproducera gjutna 
rörliga typer, en typ för varje bokstav eller tecken, 
vilka sedan kan sättas samman i rader som formar 
en boksida. Typerna färgas in, ett pappersark pres
sas mot dem och en boksida kan framställas. Ett nytt 
papper, en identisk kopia av samma boksida, och så 
vidare.

Boktrycket utnämndes vid omröstningar inför 
millennieskiftet 2000 till årtusendets uppfinning. 
Men egentligen var det i stora delar »bara» en 
kombination av redan existerande teknisk kunskap. 
Guldsmeder och andra som arbetade med metaller, 
till exempel prägling och gjutning av mynt, gav kun
skap som låg till grund för framställningen av bok
stavstyperna. Tryckfärgen hade linolja, sot och ägg
vita som ingredienser - något som givetvis användes 
inom många andra hantverk. Och tryckpressen var 
en variant av pressar som användes vid vin- och olje- 
framställning eller i pappersbruken.

Några av runt 56 000 böcker i Tekniska museets bibliotek. Med dagens terminologi 
kan man kalla bibliotek för en social innovation - en sådan med riktigt gamla anor, 
spridd och använd i hela världen.
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Men det »bara» som användes i stycket ovan ska 
läsas med eftertanke. För det var ju i verkligheten 
»inte bara». Det som var avgörande för Gutenbergs 
uppfinning var att han var förtrogen med sin tids 
teknologi och såg möjligheten att använda den på 
ett nytt sätt. Så är det oftast. Även i modern tid. Jay 
Last, en av dem som under 1950-talet deltog i ut
vecklingen av den integrerade kretsen, det som skul
le bli 1900-talets motsvarighet till boktrycket vad 
gäller betydelse, har i en återblick reflekterat över 
»uppfinnandets natur». Uppfinningar, skriver han, 
bygger nästan alltid på tidigare uppfinningar. Det 
är sällsynt att idéer är radikalt nya. Det som gör en 
uppfinnare framgångsrik är att han/hon är »conver- 
sant» (förtrogen, i samtal) med sin tids teknologi 
och kan visualisera en ny produkt.

PAPPER OCH TEXTILIER
Det går att föra resonemanget om förutsättningarna 
för boktrycket ytterligare några steg. Böcker hade 
förekommit före boktrycket i form av inbundna 
handskrifter. De var oftast nedtecknade på perga
ment, ett skrivmaterial som framställdes av får-, get- 
eller kalvskinn. Det var givetvis ett mycket dyrbart 
material. En stor bok som Bibeln krävde för ett enda 
exemplar skinnet från 200-300 djur. Det som var en 
förutsättning för den snabba spridningen av tryck
ta böcker var därför papperet, en uppfinning med 
ursprung i Kina, som nådde Europa på 1200-talet. 
Produktionen av papper var i sin tur beroende av 
textiltillverkning eftersom råvaran fram till 1800-ta- 
let uteslutande bestod av lump (uttjänta textilier). 
Under medeltiden ökade tillgången på textilier och 
därmed lump genom ny teknik som spinnrocken

och den horisontella vävstolen (återigen teknik med 
ursprung i Kina).

Betraktad på detta sätt blir den tryckta boken nå
got vars framgång bygger på kunskap hämtad från 
många olika områden och delar av världen. En tek
nik att mångfaldiga tryckt text med hjälp av rörliga 
typer av keramiskt material hade för övrigt utveck
lats före Gutenberg i Kina. Men den fick aldrig sam
ma betydelse. Orsaken är att den kinesiska skriften 
innehåller en sådan mängd tecken att tekniken blev 
omständlig att använda. Av det inses att Gutenbergs 
uppfinning, förutom sådant som papper, också för
utsatte en annan uppfinning eller innovation av äld
re datum: det fonetiska alfabetet med dess begrän
sade uppsättning av tecken som symboliserar ljud.

ALFABETET OCH DET LILLA TOMRUMMET
Vårt alfabete bygger på det grekiska från 700-talet 
f.Kr. Det i sin tur var en utveckling av äldre före
gångare. Det nya med det grekiska alfabetet var den 
konsekventa åtskillnaden mellan vokaler och kon
sonanter. Därigenom blev det möjligt att med ett 
begränsat antal tecken skriva ett oändligt antal olika 
ord. Det är lätt att inse att denna begränsade mängd 
bokstäver samt de tio siffertecknen (en medeltida 
import från den muslimska världen) var av avgöran
de betydelse för Gutenbergs uppfinning. En tryckt 
text kräver visserligen många gjutna typer, men an
talet varianter av typerna är begränsat.

Även inom ramen för 20-30 bokstäver och 10 sif- 
fertecken kan innovationer växa fram. Det kan gi
vetvis handla om skiljetecken som punkt och komma 
eller, som i modern tid, »smileys» vilka uttrycker 
känslor med mera. Ett äldre exempel, som verkligen

Prov från 1850-talet på olika stadier i tillverkningen av synålar. Från företaget Abel Morrall, som 
hade startats på 1700-talet och var en av de viktigaste nåltillverkarna i England. Sådana här kort 
med nålprover delades ut till utställningsbesökare i Crystal Palace i London.
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Med en smiley eller emoticon uttrycker man känslor istället för med 
bokstäver och ord. Det är en innovation som många ligger bakom och 
som inte är så ny som man kanske kan tro. 1881 publicerades exempelvis 
fyra smileys som uttryckte glädje, melankoli, likgiltighet och förvåning, 
i den amerikanska tidskriften »Puck». Amerikanen Scott Elliot Fahlman 
är känd för att vara den som först, 1982, kom med idén till de moderna 
smileys som nu används i mejl, på internet och i mobilen.



kan karaktäriseras som en »enkel uppfinning», är 
ordseparering, det vi kallar för blanksteg. Vi fram
ställer det genom ett tryck på mellanslagstangenten. 
Gutenberg använde så kallade uteslutningstyper vil
ka gav ett tomrum mellan orden i den tryckta texten. 
Det kan tyckas att denna ordseparering borde vara 
självklar. Idag är det snarare särskrivningen som är 
ett problem. Men under antiken skrevs texter utan 
ordseparering. Läsning var inte tyst. För att avkodas 
måste texten ljudas fram, stavelse för stavelse, som 
en melodi i notskrift, vilken blir tydlig först då den 
nynnas.

Ordseparering tycks först ha börjat tillämpas på 
de brittiska öarna under tidig medeltid. De litur
giska texterna framfördes på latin, ett språk som inte 
var modersmål inom till exempel irländska kloster. 
Det är lätt att tänka sig att någon på 6oo-talet fick 
en »snilleblixt». Bröder - eller varför inte systrar - 
»skulle det inte vara lättare att läsa om vi gör ett 
mellanrum mellan orden?» Med denna lilla »inno
vation» blev tyst läsning möjlig och därmed, har det 
hävdats, även ett mer reflekterande förhållningssätt 
till den skrivna texten. Det blev i sin tur en förut
sättning för det intellektuella livets uppblomstring 
under högmedeltiden vid de första universiteten.

TEKNIKDETERMINISM
Från boken till boktrycket, till papperet, till alfabe
tet, till »blanksteget» - det är inte svårt att konstru
era en kedja av uppfinningar och innovationer, från 
olika tider och kulturer, som har inbördes samband. 
Men den tidigare framställningen visar också på ris
ker som är förenade med att ensidigt uppmärksam
ma enskilda uppfinningars/innovationers betydelse.

Det leder lätt till det som brukar kallas teknikdeter
minism, det vill säga att det är de tekniska nyheter
na - uppfinningarna eller innovationerna - som styr 
den övriga samhällsutvecklingen. Det finns visserli
gen ingen som på allvar tror att det lilla blanksteget 
var en avgörande förutsättning för uppkomsten av 
de första medeltida universiteten. Men det finns an
dra exempel.

Ett som är närmast klassiskt är stigbygeln och det 
resonemang som främst har sitt upphov i medeltids
historikern Lynn White. Mycket förenklat går det 
ut på att stigbygeln, som först utvecklades i Asien 
och som kom till användning i Europa under tidig 
medeltid, gjorde det möjligt att sätta tungt beväp
nade ryttare till häst. Riddarna förlänades stora jord
egendomar för att kunna bekosta rustningen, vilket 
ledde till framväxten av det feodala samhället med 
en adel. Det var alltså, kan slutsatsen bli, en teknisk 
uppfinning, stigbygeln, som skapade det medeltida 
feodala samhället. Exemplet har ofta använts just 
för att illustrera teknikens betydelse för samhällsut
vecklingen. Men det feodala samhället var givetvis 
resultatet av betydligt mer grundläggande sociala 
och ekonomiska omvandlingar.

Även boktrycket, Gutenbergs uppfinning, har an
vänts på liknande sätt. Historikern Elizabeth Eisen- 
stein har ingående diskuterat dess betydelse för tre 
grundläggande kulturella skeenden i Europa under 
1400-1600-talen: reformationen, renässansen och 
den vetenskapliga revolutionen. Eisenstein skriver 
själv, på goda grunder, att hon betraktar boktrycket 
som en av de faktorer som förändrade Europa. Men 
det var inte den faktor som skapade förändringen, 
ännu mindre den enda. Icke desto mindre har hennes



grundliga studie lästs som ett exempel på hur tek
niken styr samhällsutvecklingen. Men det handlade 
givetvis, återigen, om en betydligt mer komplicerad 
process. Det betyder absolut inte att tekniken, i det 
här fallet boktrycket, saknar betydelse. Men den är 
en medverkande kraft bland många andra.

TEKNIKENS EVOLUTION
Kanske är det så att den viktiga tekniska utveckling
en inte sker språngvis. Det hävdas av teknikhistori
kern George Basalla. Hans tes är att teknisk utveck
ling normalt sker gradvis genom små förändringar, 
inte genom enskilda »snilleblixtar». Det kan vis
serligen ske med varierande takt, ibland långsamt, 
ibland hastigare. Men varje nyhet - antingen det är 
ett enkelt verktyg eller en komplicerad konstruktion 
- bygger på föregångare. Basalla liknar utvecklingen 
med den biologiska evolutionen. Varje nu existeran
de art av levande varelser har utvecklats ur tidigare 
generationer. På samma sätt är det med teknikens 
evolution. Mångfalden, menar han, är till och med 
större än inom det organiska livet. Som exempel tar 
han antalet patent som utfärdats i USA sedan 1790. 
De kan räknas i miljoner. Många patent når visser
ligen inte längre än till ritbordet. Men det ger ändå 
en uppfattning om den mängd av tänkbara uppfin
ningar och innovationer som samverkar. Det ter sig 
som orimligt att det bland alla dessa miljoner upp
finningar och innovationer skulle vara möjligt att 
identifiera »den viktigaste».

Inte ens en sådan central uppfinning som den in
tegrerade kretsen kan hänföras till ett enskilt patent. 
Det hjälper inte att en enskild person, Jack Kilby, år 
2000 erhöll Nobelpriset i fysik för uppfinningen. Vid

närmare granskning upplöses den i en härva av före
gångare, patent och prioritetsstrider. Den intresse
rade kan för övrigt konsultera »Google patents» där 
man kan söka på alla patent och patentansökningar 
som nått USA:s patentverk. Oavsett vilket sökord 
som väljs är mångfalden närmast överväldigande.

TEKNISKA SYSTEM
De flesta inser nog, vid närmare eftertanke, att det 
egentligen inte går att diskutera enskilda uppfin
ningar eller innovationer utan att ta hänsyn till det 
större sammanhang i vilket de ingår. De bygger alla 
på tidigare erfarenheter och måste, för att fungera, 
ingå i något större tekniskt system. Vad är en glöd
lampa om det inte finns en lamphållare att skruva 
in den i, ledningar som förser den med ström, ett 
kraftverk som genererar energin? Vad är en toa
lettstol utan avloppssystem och reningsverk? Ja, vi 
skulle även kunna lägga till alla de människor och 
institutioner som behövs för att systemen ska fun
gera. Vad är en glödlampa om det inte finns elektriker 
som gjort installationen, om det inte finns företag 
som distribuerar elen, och så vidare? Därför talar 
teknikhistoriker inte bara om tekniska system, utan 
ännu hellre om .rodotekniska system. De inbegriper 
inte bara de tekniska komponenterna utan även de 
människor och organisationer som bygger och dri
ver systemen.

Även till synes enkla uppfinningar måste ingå i 
tekniska system. Låt mig avslutningsvis ta ett klas
siskt exempel. För många torde hjulet var bland det 
första de tänker på när historiens viktigaste uppfin
ning efterfrågas. Det har också i äldre historieskriv
ning använts som ett tecken på utveckling. Och fort
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farande idag. När universitetets »it-coach» sänder 
en uppmaning med syfte att uppmuntra lärares och 
studenters användning av datorer inleds den med en 
teckning. Vi ser »stenåldersmänniskor» som drar 
en släde med tung last. Bredvid står en person och 
håller upp två hjul. De som drar säger: »Nej tack, vi 
har inte tid.» Budskapet är tydligt - gör inte samma 
misstag, ge dig tid och häng med i utvecklingen. 
Men det är inte självklart att de som sade nej till 
hjulet tänkte fel.

Arkeologiska lämningar tyder på att hjulet börja
de utvecklas i Mellanöstern kring mitten av 3000-ta- 
let f.Kr. Den första användningen kan ha varit som 
drejskiva samt för hjulförsedda vagnar för rituella 
ändamål. Dess betydelse för transporter kom senare, 
och i några delar av världen fick det praktisk bety
delse först långt in i modern tid. I Amerika, till ex
empel, fanns visserligen hjulförsedda miniatyrer hos 
de indiankulturer som mötte de spanska erövrarna 
på 1500-talet. Men de var leksaker eller kultföre
mål och användes inte för transporter. Var denna 
oförmåga att utnyttja hjulet praktiskt ett uttryck för

bristande teknisk kreativitet? Knappast. Om hju
let ska användas för transporter krävs ett system av 
vägar och lämpliga dragdjur. I de bergiga Anderna 
kunde inte vägar anläggas och det enda djur som 
kunde tämjas i Amerika, laman, gjorde större nyt
ta som packdjur. Hjulets betydelse har över huvud 
taget överdrivits eftersom packdjur, vattenvägar el
ler (som i vårt land) vinterns slädburna transporter 
spelat betydligt större roll. Den höga värderingen av 
hjulet är, som historiskt fenomen, en produkt av det 
sena 1800-talets industrisamhälle där järnvägar och 
annan hjulburen trafik fått allt större betydelse. Vil
ket förstås också visar att svaret på frågan om »den 
viktigaste» handlar om just värderingar.

Till sist: vad ska jag svara vår coach IT-coach, som 
vill att jag ska öka min datoranvändning? Varför inte 
med samma »nej tack» som skämtteckningens sten
åldersmänniskor. Men med tillägget »varför uppfin
na hjulet på nytt?». Det räcker så bra med boken ©

BOSSE SUNDIN

PROFESSOR I IDÉHISTORIA, UMEÅ UNIVERSITET
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Stålskrot blir nytt stål. Här har en skrotkorg för 40 ton stålskrot tömts för att smältas i en Ijusbågsugn 
Bilden ingår i en dokumentation av modern stålindustri som gjordes på Ovako Motors 2008.


