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Information Society

Below is included a contribution to Yoneji Masuda's pioneering book
"Information Society", a book that (to this author's knowledge) was first
published in 1980 in Japan, later translated first to English, and then to Swedish
(published in Sweden in 1986, Liber Forlag).
I invited Yoneji Masuda to Sweden twice. At one ofthese occasions (1979/80)
he asked me to give a short description of the Swedish applied social
telecommunications project Terese (Telecommunication and Regional
Development in Sweden, 1975-77), a project where I had been active as planner
and implementor. He said he found the project's social and open concern
foresighted.
The text I provided was (with only minor grammatical adjustment) used in his
"Information Society".
The text was then translated and included (pages 30-33) in the first publication
of the book in Swedish.
A more complete description of the Terese project is available, partly in English
language.
Tomas Ohlin
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Fdrord

Manniskan g<'u nu in i en tid av forvandling fran ell industrisamhalle till
ell informationssamhalle, och mill syfte med den har boken iir att forsoka fbrutsaga dess karaktar och struktur och ge en bild av hur ell sadan! samhalle kan te sig.
Nar vi ser tillbaka pa samhallets utveckling marker vi att mansklighetens historia omfattat samhallen av tre slag: jiigarnas, jordbrukarnas
och industrins . Det ar viktigt all notera att snabba innovationer i den
samhdlleliga tekno/ogins system vanligen varit de axiala krafter sum
astadkornmit dessa samhallsforvandlingar. Ell sadant system uppvisar
fyra fundamentala egenskapcr:
Tekniska innovationer av rminga olika slag har tillsammans bildat ell
komplext teknologiskt sys tem
• Dessa integrerade tekniska system har genorntrangt samhallet och
ctablerats successivt
• Foljden av della ar en snabb expansion av en ny typ av produktivitet
• Utvecklingen av denna nya typ av produktivitet paverkar samhallet i
sa hog grad all den medfor en forvandling till nya samhallsformer av
del som blivit traditionellt
A

J

Jagarsamhallet utvecklades ur innovationer pa den samhalleliga teknikens omrade, baserade pa system sam hade med jakten att gora. Detsamma galler den samhalleliga forvandlingen till forst jordbrukssamhallet och sedan industrisamhallet - den grundades pa innovationer i
den samhalleliga teknologins system sam hade att gora med jordbruksproduktionen rtspektive den industriella produktionen. Nu star manniskan pa troskeln till en tid av innovation i en ny samhallelig teknik, baserad pa en kombination av dator- och kommunikationsteknik. Detar
en samhallelig teknik av ell helt nytt slag, hell olik alia de forgfmgna.
Dcss substans ar information, samar nagot osynligt.
Denna nya samhalleliga teknik kommer all medfora en fbrvandling
av samhallet till nagot helt nyu, nagot sam saknar motstycke i historien.
For det forst a: forvandlingen av samhallet ar en foljd av innovationer
i den sa mhalleliga tekniken, sam i det forgangna alltid haft med den fysiska produktiviteten all gora. Del var just den snabba utvecklingen av
den fysiska produktiviteten sam ledde till all del feodala sjalvforsorjande ekonomiska system sam byggde pa jordbruk sproduktionen forvand-
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lades till en varuekonomi med fri konkurrens, byggd pa industriell produktion.
Fur det andra: den aktuella innovationen i den samhalleliga tekniken
inriktas emellertid inte pa produktion av materiella fornodenheter utan
pa proJuktion av information, och av den anledningen kan den fbrvantas lcda till grundltlggande forandringar av manskliga varderingar och
t~inkestitt od1 av samhallets politiska och ekonomiska strukturer. Det
konnner att bli nodvandigt att hell djarvt skapa nya monster, befriade
lri'm traditionella fbrestallningar och begrepp, om vi ska kunna gora oss
en biiJ av della framtida informationssamhalle. Del kan ske genom att
vi drar histuriska analugier och analyserar historiska modeller av tidigare samhallen . Genom all reducera det miinskliga samhallets struktur till
sadana huvudkomponenter som varderingar, tankeriktningar, ny teknologi, marknader, ekonornisk struktur och politiska system amnar jag
lagga fram en modell fOr en ny uppfallning om var och en av dessa
komponentcr, med vars hjalp det gar all konstruera en bild av det .framtida informationssamhallet. Jag kommer all lagga tonvikten pa en analys av industrisamhallet och den historiska analogi som ar tillamplig pa
in format ionssam hal let.
Den har boken bestar av tva delar. I den forsta delen behandlas sa
konkret som mojligt fragan om nar och genom vilka stadier som informationssamhallet skapas. I del syftet tar jag upp den japanska planen
for informationssamhallet och de resultat som den avsatt, och jag beror
ocksa de modellexperiment rorande informationssamhallet som f n bedrivs i Kanada och Sverige. Jag tccknar sedan en helhetsbild av informationssamhallct som en kontrast till industrisamhallet och gor ell forsok all teckna informationssamhallets utvecklingsprocess genom au analysera den pagaende datoriseringens utvecklingsskeden. A vslutningsvis
gor jag en forutsagelse om nar inforrnationssamhallet kommer all forverkligas, varvid jag jamfor takten i utvecklingen av transportvasendet
med takten i datoriseringen.
Den andra delen av boken behandlar forfattarens teoretiska och morfologiska studier av informationssarnhallet. Jag gar forst igenom datoroch komrnunikationsteknologins vasen, grunddragen i den informationsepok som derma tcknik lett till och dess sociala och ekonorniska betydelse. Darefter overgar jag till elementen i min begreppsapparat for
informationssamhallet: globalism, tidvarde, malprincipen, informationsi matt ningar, ett synergetisk t ek onomiskt system, in formationsdcmokrati, deltagande demokrati, frivilliggemenskap och slutligen en vision av Computopia, det ideala globala samhallet.
Till grund for den har oversattningen har legat en hell omarbetad engelsk version av boken Information Economics: utgiven av Sangyo Noritsu University Press, och delar av boken har redan tidigare publicerats i
forkortad form pa det satt som framgar av foljande forteckning:
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Social Impact of Computerization. An Application of the Pattern
Model for Industrial Society, Proceedings of the First International Future Research Conference, Kyoto, Japan, april 1970.
A New Development Stage of the Information Revolution, Applications of Computer/Communications Systems, OECD, november 1975.
Management of Information Tedtnolo)!.y for Developing Countries:
Adaptation of Japanese Experience to Developilt)!, Countries, Data Exchange, april 1974, Diebold Europe.
The Conceptual Framework of Information Economics, IEEE Trans-

I

action on Communications, Vol. Com-23, No. 10, oktober 1975 .

Computopia vs. Automated States: Unavoidahle Alternatives for the
Information Era, The Next 25 Years, Crisis and Opportunity, World
Future Society, 1975.
Conceptual Structure of Information Economics, Proceedings of the
3rd International Conference on Computer Communication, Toronto,
Canada, augusti 1976.
A New Era of Global Information Utility, Proceedings of Eurocornp
78, London, maj 1978.
Future Perspectives for Information Utility, Proceedings of the 4th
International Conference on Computer Communication, Kyoto, Japan,
september 1978 .
Privacy in the Future Information Society, Computer Networks, Special Issue, Amsterdam, juni 1979.
Det skulle vara omojligt for mig att till fullo ge uttryck for min djupa
och uppriktiga uppskattning av mina radgivarc, min familj och mina
vanncr och kolleger i olika delar av varlden, inklusive .Iapan.
Forst och framst skulle jag med djup vordnad vilja tilliigna den har
boken minnet av framlidne Seiichi Yukawa, min m~'tngarige radgivare
som nedkallade Guds beskydd over mig for att jag skulle fa fullborda
den har boken, men som avled innan den utkomrnit.
Jag skulle sedan ur djupet av mitt hjtirta vilja tacka min hustru Fujie
och min son Shigeru, sorn alltid visa! tillgivenhet och djup forstaelse for
mitt arbete.
Jag skulle ocksa vilja ge uttryck for min tacksamhet mot Douglas
Parkhill och Thomas Ohlin, som tillhandaholl varddull offentlig statistik och framstallde konstruktiva fbrslag.
Slutligen skulle jag ocksa vilja tacka Bernard Halliwell for hans ihardighet med den mycket svara uppgiften att oversatta det japanska manuskriptet till engelska. Oct ar hans irnponerancle anstrtingningar au
forsta begreppsapparaten och framstallningen av idcerna i den har boken sum mojliggjort den engelska versionen.
Jag skullc ocksa speciellt vilja namna det langa samarbetet med Atsushi Yamada, som oversatte mina manga artiklar fOr olika internationel-
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Ia kont'erenser. Maria Radons korrekturliisning av spaltavdragen avspeglade hennes uthallighet och fOrstaelse, som jag uppskattar mycket.
Redigeringen av den engelska texten och utskri ften av manuskriptet utfordes av Andrew Hughes och hans fru Tomoko, och for detta viii jag
ocksa uttrycka min uppriktiga uppskattning . Deras teamwork och de
tankegangar som framstalls i den har boken aterges av Andrew Hughes i
mycket koncentrerad form pa titelsidan till bokens andra del.
Dr. Herbert A . Simon var vanlig att lata mig citera raderna pa titelsidan till bokens forsta del.

Tokyo i juni 1980
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Andra modellforsok med
inri/(tning pd injormationssamhiillet
Exempel pa liknande experimentella projekt kan studeras i Kanada och
Sverige.

'Telidon-programn1et (Kanada)
Del kanadensiska kommunikationsdeparlementel och Bell Canada traflade den 2H augusti 1979 ell avtal om ell gemensamt projekt (kostnad:
IU rniiJ dollar) lor praktisk lillampning i stor skala av del s k Telidonsy\1CIIlt't 1 (videotex arden internationellt gangse termen). Del forsta forsc>kel som inledues i borjan av 1981 omfallaue I 000 anvandarlerminaler ~om gor det moj ligt for bade invanare i gemen och kommersiella anvandare all valja mcllan upp till 100 000 "siuor" information som de pa
bcgaran kan fa visau i sina egna farg-TV-mollagare.
Den l'restel -service som erbjuds av det brittiska postverket ar varldens forsta kommersiella Jubbelriktade videotexservice, och i flera lander, bl a USA (RUBE-systemet), Japan (Captainsystemet) och Frankrike harman inion liknande system.
Men alia dessa videotexsystem tillhor den forsta generationen, medan
Tcliuon utnyttjar den anura generationens teknik. Telidon ar ell mer
flexibelt system som ar lallare all anvanda och som har en overlagsen
bildupplc\sning och grafik. De tekniska mojligheter som Telidon besitter
ar fblj<lllde:
kan gc tredirnensionella bilder i farg eller i gniskala
kan salta samman en viss bild eller ett meddelande i utbytbara segment
- kan satta samman den sida som foljer pa den man laser sa att man
tar en "mangsidig" bild
J
- kan anpassa hastigheten i bildvaxlingen med hansyn till forekomsten
av illustrationer
-

l

Sedan juni 1979 har ca 150 Telidon-system i prototyp tagits i bruk, och i
september 1979 hade Ontario Educational Communications Authority,
Manitoba Telephone System, Alberta Government Telephones och tva
andra institutioner bestamt sig for della system.
Del kanadensiska kommunikationsdeparlementet hjalper till med all
fbrstarka den tillgangliga databasen for att framja informationen pa det
ickekommersiella omradet. Bl a hjalper del andra federala deparlement
all iordningstalla relevant information, och tin viktigare ar kanske att
del ocksa arrangerar kurser for larare i syfte all lara dem anvanda Telidon i olika pedagogiska sammanhang .
Till de manga statliga och kommunala anvandningsomddena kan
raknas uppdaterade tidtabeller for flyg-, tag- och busslorbindelscr, nyheter, vaderprognoser och sportresultat, borsk urser, konsu ment upplysning, data om nojesarrangemang, branschvis ordnad reklam och yrkcsforleckningar av ungefar samma typ som telcfonkatalogens "gula sidor". Tankbara framtida anvandningsomra<.len ar medicinsk radgivning av typ "forsta hjalpen", information om lediga platscr for skil<.la
yrkesgrupper, tackande hela Iande!, tillsammans rned elektroniska telefonkataloger, lexi ka och annan referenslitteratur.
·
Den potentiella marknaden uppskattas till sammanlagt ca 200 000
Telidon-abonnenter ar 19H4 och 620 000 ar 1986.
Telidons s!Orsta sociala betydelse ligger i dess fbrmaga all erbjuda en
mycket vidare krets tillgang till information, och all den gor det myckct
lallare all sprida nya asikter och idcer. Kombinationen av datorcr och
kornrnunikation via Telidon bor leda till all manniskorna far stone insyn i byrakratierna och mojligheter att framfora kritik genom all informationen sprids snabbare och mer effektivt. Telidon bor darmed i stor
utstrackning kunna eliminera behovet av centralt fattade beslut och rall
skott ge storre mojligheter till mer flexibla fbreskrifter och fbrordningar.

Projekt Terese (Sverige)
Ett annat projekt av betydelse for datorisering har utvecklats i Sverige.
Ar 1975 inledde Expertgruppen for forskning om regional utveckling
(ERU) och Styrelsen for teknisk utveckling (STU) ett projekt for telekornmunikationer och regional utveckling, kant som Projekt Terese,x i
syfte all analysera mojligheterna att framja en onskvard regional utveckling med hjalp av telekornmunikationer. Delta projckt ar av speciellt intresse med hansyn till den tonvikt SOlll har lades pajrivi!/iga atgdrder och synergi, darfor all arbetsgruppen som genom fort undersokningen koncentrerat sin analys till regionernas behov med utgangspunkten
all tekniken bor sta i utvecklingens tjanst snarare an att styra den. Kon31
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J1u \ , ucl1 tllhallllll<tll\ 111ell uessa value gruppe11 ut " l·yrkalllen " runt
culdt •. orn forsoksomraJe.
ra11i-.t11 bakom Projekt Terese ar all den snabbt framvaxande telekornmunikatiunstekniken ar mer an bara ell enkelt sail att tillhandahalla information snabbt och till lag kos tnad- den har stor betydelse for
samh~tllet i dess helhet. Tidigare har telekommunikationstekniken haft
en tenJcns att forsliirka trenden mot en centralisering av utvecklingen
till ormaden Jar investeringar redan gjurts. Projekt Terese daremot syftar till en kriti.\ k rdrderin~ av teknolu~in for au ta reda pa hur den kan
anvanuas f<ir att lramja den regionala utvecklingen, och framfor alit att
dra upp riktlinjer for och stimulera sadan teknik som i annat fall skulle
ignorera<> pa grund av kortsiktiga marknadshansyn .
Ett inledande veckolangt seminarium arrangerades i Lulea I december
19711 i narvaro av representanter for kommunerna i omradet. Vid seminarict diskuterades
-

kollcktivtrafik
konsunrentradgivning
planering genom lokala myndigheter
information till lokalbefolkningen
anlitande av nidgivare
existerande affarskontakter mellan fOretag och marknader
datorstodd och datordistribuerad undervisning
kooperativt beslutsfattande
lokal arbetsmarknadsplanering
kommunicerande halsovardssystem
kommunikationer fOr och mellan handikappade

Deltagarna fick tillfalle att vinna egna erfarenheter av
-

-

datorkonferens
datorstbdda undervisningssystem
datoriserade sociala frage- och svarssystem
halsoinformation och -planering
psykialrisk v;hd
konsumenlradgivning
arbetsmarknadsplanering
telefonkonferens
telefaksimiltjanster
bildtelefon i drift

Under seminariet utvecklades en rad tankbara projekl, bland dem, intressant nog, ocksa migra som forst fOreslogs av lokala representanter,
inte av organisatbrerna. Senare utvaldes ell antal projekt for ytterligare
studier _ Till dem horde fOijande:
./
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•

e

teraktiun inum srmitorelagskunglunrnat i sylte att ge smit uch perifert belagna foretag en del av de fOrdelar av ell gemensamt resursutnylljande sum nor malt begransas till storre och rner tat belolkade regioner.
Gemensam planering for Nordkalutten . Delta projekt skulle knyta
samman de nordligaste omradena av Sverige, Norge och finland for
all underlalla ell gemensarnt resursutnyltjande.
/liJisowird. Delta projekt tar upp inlurnrationsspridningen i lands bygdsomraden, inklusive planeringen av distrikts s koter s keverks;~m
hcten och skapandet av gemensamma resurser ifriiga om specialist kunskaper med medverkan av ulika regionsjukhus.
Spridd undervisninx. Della projekt tar sikte pft att anv;inda enkla
hjalpmedel pa telekommunikationernas omrade for att s prida under visningen.
Forbiittrade kommunikationer jbr hundikapfJade. Della prujekt fbrsoker exempelvis genom datorstbdda skrivlerminaler att tillhandahalla nya kummuni kationsmbnsler fOr horselskadade m~inniskor.
Telekommunikationer och minskad energijbrhrukninx. [)etta proj ekl syftar till all minska energi fbrbrukningen genom all telekummunikationer utnyttjas som alternativ till resor.

En lokal organisation bildades for att utvardera praktiska tillampningar
i enlighet med dessa projek tspeci fikatiuner.
Projekten ulvarderades 1978-79, uch hiinsyn togs darvid till saval
sociala och psykologiska som tekniska aspekter. Man drug tva viktiga
slutsatser:

• Den sociala introduktiunen av terminalorienterade system kriiver
speciell uppmiirksamhet, sarskill i de fall da manniskor utan hogre
utbildning exponeras for nya servicemoj ligheter.

e Det finns begrdnsningar for prujektens omfallning

som maste bvervinnas innan det blir mojligt all gora en rneningsfull utvardering av
sadana projekl.

Ar
-

1980 koncentrerades projekten till tva huvudomraden:
distansundervisning
information for srnaskaliga industrier

En mer omfattande utvardering av dessa projekt skedde 1981. Projekt
Terese var sarskilt intressanl genom sin praktiska inriktning, med tonvikten lagd pa socialviilfiird, och genom att del framjar sarnarbete, speciellt den med andra lander gemensamma planeringen for Nordkalotlens framtida utveckling.
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