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MANNISKAN I INFORMATIONSS AMHALLET
NAGRA SYNPUNKTER PA EN MOJLIG UTVECKLING

S&~ T

PA

ATGARDER FOR ATT NA DIT.
Aven om informationssamhallet kommer att aktualiseras
snabbare an kanske manga tror, ar vi annu oforberedda
for manga problem i detta sammanhang. Vi maste pa
vasentligt breddad front ta itu med analys och effekter av informationsformedlande system. En samlad utsaga av denna innebord ar viktig, ja

avgora~de,

for

mangen samhallig dynamik de narmaste decennierna.
Denna promemoria ar av tidsskal kortfattad. Forslag
till prioriteringar m m maste relateras till en tankbar verklighet. Darfor ges inledningsvis nagra kommentarer kring hur kommunikation mellan morgondagens
samhallsmedborgare till vissa delar kan te sig. Hur
vill vara barn ha det? Hur vill de samtala och samverka?
Mansklig kommunikation eller maskinell?
Manga framtida kommunikationssystem kommer att ta
bruk av datorn for formedling och foradling av den
overforda informationen. Detta ar stallt utom tvivel.
Den narmare arten av denna, lat oss sammanfattat
kalla det informationsforadling ar dock annu ospecificerad. Sma mikrodatorer eller storre enheter som
vi nar via telefonnatet eller - i nagon man - via
sarskilda (bl a) optiska fiberkanaler, dessa fragor
ar tillampningsberoende och annu ej preciserade.
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De mansk liga aspekt e rna pa d enna f orad l a d e kommu n i kation maste d omi n er a o ve r d e t ek nis ka , mer an s om
d e t hittills v a rit. Vi s ka ll inte a ccepte ra ogastvanlig utrustn ing, t e l e fo ne r s om k nas trar ell e r
skraller, TV-apparate r som flimrar oc h blad drar,
faximilutrustningar me d suddigt o ve rforingsresultat,
terminaler med kryptiska tangentbord m m. Dessa tekniska fragor maste atgardas, sa att inte vara barn
blir utsatta for alla de begransningar som vi mast
umgas med.
Morgondagens kommunikationssystem for kontakt mellan
manniskor kommer att kunna vara mjuka och vanliga i
en utstrackning som vi idag knappast kan forestalla
oss. Karnpunkten for d e ssa system kommer att ligga pa
narkontakt, till s k illn ad fran idag. Att kunna telegrafera elle r t e lefo n e ra di r ekt t i ll t e x Australien
ar idag hogprio riterat, me d a n konta k terna med hemmet
och/eller de allra narmaste arbetskamraterna blir
lidande. Te k niska system som foradlar narkontakten,
kommer ihag, paminner, hjalper till, deltar, hamtar
fram hjalpmaterial m m, blir viktiga medlemmar i
narkretsen. Telefonen ar idag en sadan lank. I morgon
kommer enkel skrivande och bildtryckande utrustning

!

samverkan att komplettera den bilden. Utrustningarna
blir billiga ur monetar synpunkt, pa bas{s av i stor
utstrackning utlandsk massfabrikation. Ur informationsformedlande synvinkel, daremot, blir vardet
hogt, i och me d de kvaliteter som formedlas via
systemen. Man kommer har i kontakt med omstallningen
fran dagens (inflationsdrabbade) valutor till morgondagens (stabilare?) informationsvarden. I dessa
kommande syste m konve rteras i allt mindre utstrackning fran/till penni n g v arden, informationen blir
stark nog att for me dlas direkt .
....
,_
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Med syst em for n arkon takt me1 1 an manniskor kommer de
gruppvisa s ociogrammen att b1i a11t intensivare. Kont ak t erna k an b erora individer na direkt, kanske via
portab1a fi ckutrustninga r som kopp1as in i storre nat
vid l amp liga tillf a l1 en . I manga fall ar det det nuvarande telefonnatet som blir lampligast, for overfaring av meddelanden text och stillbilder m m. Inte
bara arbetsfunktioner kommer uppenbarligen att kunna
fa gladje av dylika system. Den verkliga narkontakten, med familjemedlemmar och sarskilt nara vanner,
blir med sakerhet ett spannande kommunikationsomrade.
Vad kan formedlas och hur?
Dagens kommunikation ar ofta medieberoende i stor
utstrackning, telegram, affarsbrev, stundom alltfor
pratsamma telefonsamtal m m. Redundansen spelar en
roll, naturli g tvis, den kan ej forsummas. Nagot
kontroversiellt kan man saga att redundansen i manga
situationer ar informationsbarande, feltrycken, overforingsfelen, koduttryck, pauser m m behovs for att
ge miljo och karaktar at kommunikationen.
I stallet for att dagens kommunikation ar medieberoende, blir morgondagens medier

ko~~unikationsbe

roende. Dikten soker sin forfattare, budskapet sin
intressent. Morgondagens kommunikationssystem kommer
att formedla vasentligt mjukare varden an idag,
kultur, forstroelse m m, allt under den gemensamma
rubriken deltagande. Dagens enkelriktade masskommunikation byts ut mot mojlighet till aktivt deltagande
i tvavagssystem, den selektiva kontakten far forst da
en verklig chans. De selektiva medierna kommer att
konkurrera framgangsrikt med de nuvarande enkelriktade. Betank hur nuvarande massmedier i allt storre
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grad soker direktkontakt med sina 1asare/tittare, via
brev, telefon m m. Men vilken hopplos ineffektivitet.
Brevhogarna blir sna bbt meterhoga, och televaxlarna
rings n er . - Med

effektiva~e

system for insamling av

asikter, repr esentativ t eller direkt, far individen
til1fredsstallelsen av att kunna deltaga i hog grad.
Och vi far en forsta matare pa vardet av att kunna
deltaga och paverka, i forhallande till vardet av att
ha deltagit, utan ansprak pa alltfor direkt paverkan.
Ett intressant forhallande att studera i samband med
de nya selektiva masskontakterna.
Den demokratiska processen berors sjalvfallet har.
Aven om den fullstandiga direktdemokratin lar utebli,
sa ar varje kontaktintensifiering av intresse for
styrprocesserna. En kommunaltjansteman kan plotsligt
halla konta kt med tusen personer i stallet for med
hundra, via samv er kanskoromunikativa system av "intelligent" slag. Samhallsmedborgarna far vasentligt
battre mojligheter att halla kontakt med - las "kentroll" pa - sina demokratiskt valda representanter.
Decentralisering och regional utveckling far starkt
okade mojligheter i morgondagens kommunikationssystem. Foretagsamhet saval som kultur m m kommer att
kunna na ut over tid och rum i annu helt oprovad
utstrackning. Framforallt de mjukare kontakterna,
kring skapandet, blir intressanta. Stora grupper
manniskor far inte bara mojlighet nas av den regionala konstutstallningen, debattiden eller underhallningsartisten, utan far plotsligt mojlighet deltaga.
Hela utvecklingen domineras av detta forhallande.
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Hittillsvarande installning fran kanske framst massmedierepresentanter har ofta inneburit ett principiellt nej till bredare medier med tvavagsmojlighet.
Aven en i detta sammanhang sa ringa sak som en nordisk TV-satellit har motarbetats med argument rorande
den enskilda konsumentens oformaga att bedoma sitt
eget basta. Ett slussande mellan olika amerikanska
valdsfilmer, ett hem-bingo, en kulturell utarmning,
har det sagts bli foljden. Manga personer har sett en
dylik installning som gransande till ett icke onskvart formynderi over den fria informationstillgangen
i

samhallet. Ytterligare ved pa denna eld kommer med

de nya medierna av tvavagstyp. Har blir det inte bara ·
mojligt med en informationsproduktion i konkurrens,
det blir ocksa nodvandigt att for forsta gangen
verkligen lyssna tillrackligt frekvent pa samhallsmedborgarnas rost, eller kanske snarare roster.
Den ringa med dock erfarenhet av tvavagskommunikation
som finns fran en del kabel-TV forsok i bl a Japan,
tyder pa att manniskorna vill ha kontakt, vill deltaga i

stallet for att se pa underhallningsprogram i

TV och spela hembingo. Detta ar en avgorande mojlighet, att soka forstarka dylika intryck - och bedoma
deras relevans i kvantitativt storre sammanhang.
Ett bl a med telekommunikation utvidgat kulturellt
skapande fran verkligt stora grupper samhallsmedborgares sida ar ett betydande omrade for kommande
analys och planering. Pa sikt innebar detta att nara
nog alla medborgare kan deltaga, och deltar, genom
"programmering" av i forsta hand de lokala kommunikationssystemen. Man deltar genom att bidraga pa
liknande satt som vi gor idag nar vi anvander telefon
eller brev, men med vasentligt okade mojligheter till
samverkan, foradling och bevarande av de erhallna
resultaten.
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Hur gar vi vidare?

Manga faktorer samverkar nu till en tankbar organisatorisk form for vidareforing av de hittills mest
teoretiska resonemangen om tvavagskommunikation,
inflytande rn m. Slutsatsen ar att vi bor organisera
och utvardera ett geografiskt lokalt kvalitativt
praktiskt experiment med tvavagskornmunikation over
telefonnatet i Sverige.
Bakgrunden ar denna:
l.

Kornmunikationseffekter av avgorande intresse kan sannolikt bast studeras i en
praktisk rniljo, i sarnverkan rnellan sociologer, psykologer och tekniker.

2.

Foradling av information kan ses som ett ornrade av stort intresse aven ur produktionssynpunkt. Svensk industri kan knappast koncentrera sig helt pa att producera "vardtjanster samt konsulteri", i varje fall inte
for e x port i storre skala. System for faradling av gemensarn information kan pa sikt bli
av betydande industriellt intresse. Detta
kan antas pa grunden att rnansklig foradling
av information - har av intresse for i

"·'·

forsta hand rnedelstora grupper av individer
- kvantitativt sett vare sig ar rent figursydd verksamhet eller rnassfabrikation. Var
svenska industri kan da ha en chans.
3.

Praktiska forsok pa telefonnatet, eller
senare, pa det allmanna datanatet, ger tekniska b egran sningar i overforingen. Rorliga
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bild er exkluderas, medan t ex t och stillbilder (i princip) kan klaras. Det ar a v psykologiskt m m intr esse att studera hur denna
medi e form kan utnyttjas effektivt, och var
den ar mest intressant.

4.

Kostnaden for ett allmant bredbandsnat i
Sverige ar idag ca 18 miljarder kronor.
Praktiska experiment tyder pa att resursatgangen for mer omfattande bredbandsforsok ar
ca l

000 ganger dyrare an motsvarande smal-

bandsforsok, atminstone hittills. A.ven om en
kraftig kvalitativ satsning pa ett smalbandsforsok sannolikt skulle minska denna faktor
nagot,

sa kvarstar en alltfor dramatisk

skillnad i resursatgang.
5.

Internationellt satsas pa bredband pa flera
hall, i forsta hand i sadana miljoer dar
kablar finns tillgangliga redan. Man laser
darvid implicit saval som, i vissa fall i
alla fall, explicit, tillampningarna till
informationsformedling av gangse TV-typ. En
mattlig konsumententusiasm tycks folja. Vad
kan goras med "den nya medieformen" tvavags
smalband?

,.._. :.

6.

Den lagre kostnaden for smalband jamfort med
bredband ger storre flexibilitet, som foljd
av mindre belopp sankta kostnader i experimenten. Modularitet och flexibilitet ar
alltmer vasentliga begrepp i

storre experi-

mentella system idag. Utvarderingsprocessen
underlattas sannolikt ocksa av detta, i och
med att omfattningen blir overskadlig och
overblic k bar.
I
'
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Den t ekniska utveckling en gar snabbt, och
inom ett antal ar kommer rorliga bilder
mojlig en att kunna overforas pa det allmanna
d atanate t

(med kraftfull intelligensfor-

starkning via ef fek tivt kodade mikroprocessorer) . Det ar intressant att studera denna
overgang fran "kvad raten till cirkeln", och
var "ellipsen" star i tillampningssammanhanget.
8.

STU och ERU har i april 1977 igangsatt en
begynnelse for praktisk utvardering av
socialt orienterade smalbandstillampningar i
- framst - Luleatrakten (projekt TERESE).
Vissa gemensamma effekter bor kunna framja
utvecklingen som helhet, som foljd av denna
ansats.

9.

Det ar av avgorande vikt att astadkomma en
fast organisatorisk form for de avsedda experimenten. Budget och ansvar maste avdelas
precist, med avrapporteringsform, tidsplan
m m val definierad. Personalplaneringen for
experimenten maste beakta detta sarskilt
viktiga organisatoriska forhallande.

10.

En huvudsakligen offentlig finansiering ar
naturlig inledningsvis. Redan ett andra projektskede bor dock overvaga gemensamt publik
och privat

finansiering av de aktuella

tjansterna. Manga utlandska forsok har i
otillracklig grad planerat for en e v entuell
fortsattning efter "forskningsstadiet". I
sjalva verket far vardet av gemensamhet i
den lokala informationen en sarskilt intressant matare i och med dylika overvaganden om
finar.siering pa l a ngre sikt.
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De praktiska forsaken bor koncentrera sig

p~

sarskilt tydliga och val definierbara typer
av information. Den exakta arten kan annu edefinieras i detta skede. Telefaximil och
enkla skrivmaskinsterminaler, i

bada fallen

med adekvat datorstod, ar uppenbara teknisk<
lankar i forsaken. Tvavagsbegreppet, och betoningen av direkt feedback, ar i

sig en

avgorande faktor for de avsedda experimenten, dock uppenbarligen med hansyn till vad
som ovan sagts om tillampningarnas art.
12.

Utan lasning av form for de avsedda experimenten kan begreppet "den selektiva hemtidningen" samla intresset . .Aven utan direk
lasning av informationsutrustningsmediet
papper faster denna rubricering uppmarksamhet pa den selektiva urvalsprocessen. Vilka
urvalsmetoder vill konsumenterna ha? Hur
snabbt vill man ha den farska informationen
Vilka typer av information kommer att efter
fragas mest? Vilken innehallsmassig styrnin
kan informationsproducenterna vilja efterstrava, i ljuset av en intensiv feedfack
fran konsumenterna? Uppenbarligen kommer
manga typer av information att bli aktuella
sorn skiljer sig fran de sorn ges i dagens
press och via andra rnassrnedier. Den narrnare
arten av de nya tjansterna behover ytterligare penetreras infor organisation av upp
byggnad och utvardering av den fortsatta
verksarnheten.

