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Samhallskommunikation
Hogskoleutbildning om informationssamhallet
Sammanfattning
Kunskaper om informationssamhallets villkor och former efterfragas i okande grad.
Okade kunskaper ar motiverade inom ett intressefalt som omfattar ett antal avgransade, och
delvis naraliggande, delomraden som beror villkoren for verksamhet inom informations- och
kommunikationssamhallet. Omradet benamns Samhallskommunikation. Ett demokratiskt och
samhallsinriktat intresse kannetecknar denna avgransning. Inom omradet finns betydande
utrymme for akademisk undervisning, saval som forskning . Endast i begransad utstrackning
finns sadan undervisning och forsknin g inom landet idag.
Intresseomradet omfattar bl a begreppet information som resurs, distribuerade organisationsformer, tj anster och produkter pa nat en, villkor for elektronisk handel, nya rattsliga
forutsattningar, analys av samhallsservice i nya fom1er, yttrandefrihet med nya medier, nya
former for kontakt, elektronisk demokrati, forutsattningama for tilltrade till den elektroniska
offentligheten, etik och moral pa naten m m.
Utbildningsinsatser inom omradet bygger pa att det finns anledning vanta en okande
efterfragan kring kunnande och praktisk kompetens inom dessa omraden, efterhand som
medvetandet om alltmer mangfacetterad verksamhet pa Internet sprider sig i samhallet.
Manga nya jobb kommer att erfordra en bred kunskap om informationssamhallets villkor.

U tgangspunkter
Informationssamhallet omspanner forandringsmojligheter av manga olika slag. Genom att i
systematiska modeller avbilda vart existerande samhalle skapar vi mojligheter att med olika
redskap analysera och fOrandra. Informationsteknikens tillampning omfattar anvandning av
manga sardeles flexibla sadana forandringsredskap .
Intressanta forandringar foljer av mojligheten att pa nya satt overbrygga granser. Med
informationstekniska hjalpmedel kan tidigare konceptuellt komplicerade gransomraden
avbildas och analyseras . Manga komplikationer kan da bryggas over. Vi tycks vara pa vag at
ett samhalle med farre, och andra, typer av granser- kulturella, geografiska, nationella,
utbildningsmassiga, och aven ekonomiska. Detta kan bl a !a omfattande sociala och
organisatoriska konsekvenser.
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Brobyggandet beror gransomraden mellan institutioner, myndigheter och foretag, mellan den
offentliga verksamheten och den privata i samhallet. Det beror ocksa kontaktytan mellan
medborgargrupper. Omraden som f6rr var val avskilda, med var fOr sig olika organisatoriska,
rattsliga, ekonomiska m m ordningar, tenderar alltmer att beroras av okande kontakt. Likheter
okar, och blir fler an olikhetema. Privata hansyn tar till sig offenligt och gemensamt tankande,
offentliga system provar privata modeller. Nya tjanster och ny sysselsattning byggs "ovanpa"
dagens strukturer.
Som grund for denna utveckling inbjuder det offentliga samhallet med sina fundamentala
regelsystem och databaser till analys och overvaganden i manga avseenden. Det alltmer
natbuma utbudet av offentliga tjanster, samspelet mellan medborgama och
samhallsinstitutionema m m, utgor intresseomraden dar analyser av forandringar och
mojligheter till ny sysselsattning ar viktiga. Forbattrad kontakt mellan medborgare och
samhalle kan dessutom skapa effekter, som kan tillgodoraknas som demokratiska fordelar.
Det okande intresset for detta omrade kan noteras inte bara i skrift och pa Internet. Det blev
t ex tydligt vid den tvadagars konferens som anordnades av Inrikesdepartementet i samarbete
med Kommunforbundet och Landstingsforbundet i nov 1997 i Stockholm. Rubriken var
"Medborgama i samhallsdialogen", och konferensen samlade delegater fran manga
kommuner, statliga myndigheter, universitet och hogskolor, fristaende svenska och andra
nordiska institutioner m fl. Det framtradde dessutom t ex vid den konferens om
medborgarservice m m som IT Kommissionen och Eksjo Kommun anordnade den 9 mars
1998. Ytterligare ett exempel: Intresseinriktningen stods av aktuell prioritering inom EU:s nya
Se Ramprogram for forskning, dar intresseomradet Services to the Citizen lyfts fram pa ett
tydligt satt. Man kan sammanfatta med att intresset for verksamhet inom omradet
Samhallskommunikation ar okande.
Det finns anledning att spegla hela den samhallsutveckling som kannetecknar
informationssamhallets utveckling, och som omfattar ny sysselsattning, forbattrad
samhallsservice och intensifierad samhallsdialog.
Vilka rubriker kan kanneteckna aktiviteter inom detta intresseomrade? Omradet ar
mangfacetterat. Man kan sammanfora intressen som ror relationer mellan medborgare,
institutioner och samhalle i informationsaldem under rubriker som "informationsekonomi"
och "samhallskommunikation". Aven om informationsteknik- med sitt tekniska ursprung- pa
flera satt kan komma till anvandning inom detta fait, sa befinner sig det har aktuella omradet
till sin natur sarskilt nara samhallsvetenskapema.

Behov av hogre utbildning
Vart bruk av nya kontakter och intensivare kommunikation speglar den manskliga gamingen i
sin helhet, med kunskapsutbytet i centrum. Detta ror det offentliga livet med utveckling och
ianspraktagande av offentlig service och kontakt, saval som det privata livet, med bl a handel
och underhallning.
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Anknytningen till Internet och andra nat blir allt viktigare for effektiviseringen av samhallsservice, for skapande av nya jobb, och fOr det kreativa samspelet mellan medborgare och de
offentliga och privata institutionerna. M~mga nya typer av tjanster utvecklas. Den berorda
samhallsutvecklingen motiverar arbetsmarknaden att i okande grad efterfraga samhallsinriktad
kompetens rorande informationssamhallet. Sysselsattningseffekterna blir pa sikt betydande.
Saval inom dagens offentliga sam privata institutioner uppstar ett okande intresse fOr att
rekrytera personal med kunskap om villkoren for nya natburna tjanster.
Utvecklingen kring informationstjanstesamhallet ar snabb. Utbildningen inom detta omrade
maste darfOr vara flexibel. Utbildningen ska vara anvandbar och matnyttig, men ocksa
stimulerande infor elevens kommande och till sin narmare natur annu okanda garningar varav steget till forskning ar en viktig mojlighet.
Sarskilt den offentliga dialogen- i nya skepnader- kraver idag analys. Den standiga
vidareutvecklingen av de nya informationstjansterna, nya system fOr samhallsservice, det
demokratiska samtalet, i sadana former sam verksamhet pa naten kan stOdja, rymmer
fundamentala intressen med plats for fOrdjupad analys . Ett levandegorande av kontakter
mellan forskning och utbildning inom omradet kan betonas.

Intresseomradets inriktning
"Samhallskommunikation" ar ett aktuellt intresseomrade sam omfattar institutionella och
medborgerligt anknutna samhallsforandringar i dagens samhalle. Analys av utvecklingen av
informationstekniken i sig, i teknisk mening, befinner sig inte i fokus, sadan verksamhet
bedrivs pa flera hall i landet. I stallet beskrivs och diskuteras i detta sammanhang
samhallsorienterade prioriteringar dar manniskan star i centrum, och dar nyutvecklade
informationstekniska hjalpmedel kan komma till anvandning fOr olika typer av utveckling och
foradling.
Manga fragestallningar finns har att diskutera i ett utbildningsperspektiv: Vilka nyskapade
tjanster pa naten ersatter aldre former? Vilka ar de kannetecknande privata initiativen, t ex
rorande strukturella forutsattningar? Hur ska de nya formerna fOr offentlig service
organiseras? Pa vilka satt blir forvaltningen effektivare av aktivare medborgarkontakter?
Vilka rattsliga former berors? I vilka avseenden paverkar inforande av breddad kunskap och
ny kommunikation de demokratiska processerna, paverkas relationema medborgare politiker, det medborgerliga deltagandet och inflytandet av att nya kommunikationsredskap
finns tillgangliga? Kan kanslor av isolering och maktlOshet paverkas genom att personliga
natverk kan expandera? Ar det demokratiska beslutsfattandet pa vag att decentraliseras i och
med att naten vidgas? Pa vilka satt kan samhallsservice i nya organisatoriska former sam t ex
myndighetssamverkan inom medborgarkontor effektiviseras?
Genom omfattande insatser fran stat, kommun, landsting, myndigheter och verk har stora
mangder information anpassats till det databasformat sam benamns Sverige Direkt, och sam
nu ar tillgangligt via Internet. Avsikten ar att dessa darmed ska kunna nas av medborgarna pa
ett enkelt satt. Intressanta atgarder for att underlatta denna atkomst har vidtagits. En sadan
atgard bygger pa att SamhallsGuiden gjorts tillganglig via natet, och att viktiga delar av denna
kopplats till berorda myndighetsdatabaser. Genom att valja ingang via SamhallsGuiden kan
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medborgarna pa ett bra satt fa hanvisningar till bred information av intressant slag fran
kommun, landsting eller statlig myndighet. Ingangarna via SamhallsGuiden befinner sig under
vidareutveckling. Detar naturligt att undervisning ges om de fragor som har berors. Forst om
kunskaper spritts om hur fundamental samhallsinformation pa tillfredsstallande satt kan anses
na ut till alia medborgare, kan vi anse grunden for en demokratisk dialog mellan medborgare
och folkvalda vara solid.
Tillgangen till Internet okar snabbt. Denna tillgang bland medborgarna ar emellertid annu
mycket ojarnn. I och med att Internet i nulaget endast nar begransade grupper medborgare,
uppstar behov av sarskilda atgarder for sadana grupper av medborgare som eljest har problem
med atkomst. Sarskilda insatser behovs, breda upplysningstjanster, sprakoversattningstjanster
for invandrare, sarskild teknik for handikappade.

Ar fOrstaelsen for de olika myndigheternas myndighetsservice tilfredsstallande? De aktuella
myndighetsdatabaserna ar i manga fall skapade av tjansteman med djup expertkunskap. Det
finns anledning att i undervisningen diskutera hur val uppgifter i dessa databaser ar begripliga
for medborgare med begransad sakkunskap.
Den rattsliga utvecklingen, med sin snabba forandring, kraver aktualiserad undervisning kring
nya lagar och forordningar. Kunskaper om detta erfordras inom breda falt, inte bara for
jurister. Det finns ocksa anledning genomfora undervisning som belyser den institutionella
form i vilken tjanster utvecklas pa naten .

Resurser
Det finns anledning utga fran att tillgangen pa larare for undervisning inom omradet
Samhallskommunikation kan anses tillfredsstallande. Vissa hogskoleinstitutioner kan
tillhandahalla larare. Inledningsvis tar man dock rakna med att ett flertal larare rar hamtas fran
olika specialdiscipliner inom myndigheter och verk, operatorer och andra fOretag m m. Man
kan inledningsvis inte rakna med att disputerade larare finns i onskvard utstrackning eftersom detta intresseomrade ar nytt .. Forskare med disputation i sikte kan emellertid vantas
ansluta efter hand.
Nagra delomraden ovan tangerar eller overlappar andra amnen som redan ges pa
hogskoleniva. Inom dessa kan erfarna larare tillfragas for att delta i den har aktuella
undervisningen.
/

Tillgangen pa undervisningslitteratur inom omradet Samhallskommunikation kan anses
tillfredsstallande, aven om aktualitetskraven ar hoga.
Betydande arbetsinsatser erfordras for att organisera undervisning inom detta fundamentala
intresseomrade - sasom ar fallet i alla nya akademiska discipliner.
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Omradet Samhallskommunikation
Organisation
• lnformationssamhallet- historia och nutid
Jamforande analys av bakgrunden till dagens utveckling
• MaktiOshet och maktfullkomlighet i informationssamhallet
Kompetens och utbildning som grund for aktivt samhallsdeltagande,
pa vag at ett samhalle utan hierarkier
• Kontaktytan mellan brukare och organisation
Sokmetoder, intelligens, agenter, push/pull
• Informationsekonomi
Kunskap som valuta, villkor och ansvar for etablering pa natmarknader
• Offentlig och privat verksamhet pa oaten
Olika typer av tjansteansvar och organisation, myndigheter, medborgarkontakt m m
Form
• Tillganglighet
Nat och organisation fOr alla, medborgarkontor, offentliga system
• Det elektroniska samhallets geografi
Orsaker till overbryggande och skapande av nya granser, konsekvenser
• Nya lagar- den juridiska fOrandringen
Den rattsliga fomyelsen, problemen med overblick och integration
• Etik och moral pa oaten
Forordningar pa naten, sjalvreglering, emotion kontra fOmuft som stynnodell
Deltagande
• "IT -Skrivkunnighet" (Computer literacy)
Olikheter i nat- och kunskapstillgang, atgarder for att kunna na alla
• Manniska- dator interaktion
Metoder fOr kontakt, gransytor for datasystem, kognition
• Yttrandefrihet och nya medier
Gransen mellan massmedier och selektiva medier, vidgat deltagande
• Samhallsinformation i nya former
Databasbaserad bakgrundsinfonnation och vidgad kunskapstillgang
• Ny samhallsstruktur och elektronisk demokrati
Demokratiskt deltagande, nya typer av inflytande och demokratiska kontakter m m

