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Informationssamhallet
Begreppet informationssamhalle har ett ursprung frfm 1970-talet da den japanske
professorn Y Masuda publicerade sin allteftersom alltmer omtalade bok om detta
samhalle. Han sag framfOr sig ett samhalle dar alia medborgare enkelt kunde fa kontakt
med viktiga samhallsfunktioner, och f6rvisso med varandra. Han beskrev ett samhalle dar
nat och tjanster fanns tillgangliga for alia, ett oppet samhalle, som i viktiga avseenden
starkt avvek fran Orwells 1984. Masuda beskrev ett samhalle som till stor del finns idag,
over tre decennier senare.
Planeringen av utvecklingen at ett sadant samhalle har natt okande grad av precision
under de gangna decennierna. Vid 1990-talets borjan lanserades den europeiska s k
Jacques Delors-rapporten, foljd av den samhallsrapport som Martin Bangemann
presenterade 1992 (dar man t ex intresserade sig for folkomrostningar pa natet) . Dessa
rapporter lag till grund vid bildande av den f6rsta svenska IT-kommissionen 1993-94.
Denna kommission hade maximalt politiskt stod, med statsministern som ordforande, och
med ett halvt dussin statsrad samt ledande naringslivs- och organisationsforetradare som
ledamoter.
IT Kommissionen skrev en rapport 1994 som benamndes " IT - Vingar at manniskans
f6rmaga" , som preciserade samhallsintressen, dar anvandning av modern och spridd
teknik kunde vara stOdjande. Ett antal samhallsomraden definierades, dar overgripande
malformuleringar kompletterades av listor pa iitgarder som skulle verkstallas for att na
millen. Bland dessa atgarder fanns insatser av infrastrukturell natur, tillika som atgarder
for att framja saval utbildning som forskning och utveckling i riktning at ett alltmer aktivt
informationssamhalle. Resurser som IT Kommissionen f6rordade fOr f6rverkligande av
forslagen, samlades i nybildade stiftelser (Strategiska, Kunskap och Kompetens m m).
Den politiska utvecklingen kom dock inte att mojliggora att dessa forhoppningar om
iitgardernas forverkligande fullfoljdes.
Ett antal uppfoljande kommissioner med i begransad utstrackning liknande uppgifter i
vart land har under det darefter foljande decenniet varit verksamma med att utveckla
vissa av de tidigt f6reslagna iitgarderna for ett mer aktivt informationssamhalle. Dessa
kommissioner har spelat en roll sarskilt for samrad mellan berorda organisatoriska parter.
Tillgangen pa resurser for forverkligande av politiska atgarder har dock i manga
sammanhang varit otillracklig.
Vad galler benamning av intresseomraden har sprakbruket pa senare tid i okande grad
inneburit att olika begrepp givits ett tillagg av bokstaven "e" . Med detta harman avsett
sadant forverkligande inom ett omrade, som kan ta nytta av elektroniska hjalpmedel av
olika slag, tillgang till Internet, lokal datakraft m m. Begrepp som eForvaltning, eHandel
osv har kommit att florera alltmer. Pa engelska har begreppen eGovernment, elnclusion

osv kommit att bli vanliga. Omdiden som drar till sig okande uppmarksamhet ar ocksa
eDemokrati och eParticipation, syftande at att mojligheter till medborgares deltagande i
samhallslivets stallningstaganden ska framjas.
Alit eftersom det blir alltmer frekvent att ta datoriserade hjalpmedel i bruk, sa kan man
vanta att inneborden i tillagget "e" kommer att minska i betydelse. Man kan mojligen
fOrutse att detta prefix smaningom helt kommer att fdrsvinna. Dar ar vi dock inte annu, i
nulaget ar begrepp som eForvaltning och eDemokrati annu vanliga.
Relationerna mellan dessa "e-begrepp" ar ofta i dagligt tal oprecis. Det finns anledning
att fOrtydliga nagra av begreppens innebord och relationer till varandra.
Man kan saga att eForvaltning omfattar tekniska hjalpmedel for ratione!! bantering av
mer eller mindre formaliserade myndighetsuppgifter. Detta omfattar dialog med
anvandarna vid ifyllande av blanketter, anmalningar m m.
Man kan saga att eDemokrati omfattar hjalpmedel fOr ett aktivt medborgardeltagande,
och darmed som en vasentlig ingrediens har eParticipation. Den uppenbara kontakten
med medborgarna ar aven har av dialogtyp.
Ytterligare begrepp i denna familj behover preciseras ....

