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Öppet brev till Sveriges miljöminister 

 

Vi som skriver detta brev studerar till civilingenjörer i medieteknik på KTH i Stockholm. I vår 
utbildning ingår bland annat att studera hur befintlig och ny teknik kan användas för att stödja 
kommunikation över tid och rum.  

Mycket av företagandet i världen bygger på just kommunikation. Det handlar i mångt och 
mycket om byggande av relationer mellan människor - människor som inte alltid befinner sig 
på samma geografiska plats. Denna strävan efter kommunikation och goda relationer har lett 
till ett oerhört stort resande inom affärsvärlden genom historien, då inget alternativ varit gott 
nog för att ersätta det mänskliga mötet.  

Idag finns dock stora möjligheter till kommunikation som inte innefattar resande, understödd 
av både ny och äldre teknik, bland annat i form av helt nya typer av videokonferenser, 
elektronisk kommunikation och mycket annat. I rapporten Ett miljöanpassat 
informationssamhälle år 2020! [1] presenteras en positiv syn på de möjligheter som IT kan 
föra med sig på detta område. Ändå ser vi i realiteten inte ännu en så stor nergång i resandet 
som man kanske skulle önska. [2].  

Problemet tror vi ligger i att det fortfarande råder en allmän uppfattning att dessa tekniska 
hjälpmedel inte kan ersätta det mänskliga mötet, i syfte att bygga relationer. Och visst är det 
mänskliga mötet i sig ovärderligt, men vi tror att det snarast är okunskap om dessa teknikers 
möjligheter som ligger till grund för inställningen. Det behövs således krafttag för att nå ut med 
detta budskap. Och det är här ni kommer in i bilden.  

Det måste till satsningar för forskning på detta område. Vi tror att vår studieinriktning och 
KTH:s satsning Center for Sustainable Communication kan bidra till denna utveckling genom 
det arbete som påbörjats här. Pengar till denna typ av verksamhet behövs alltså, men vi tror 
även att man måste satsa långsiktigt på en attitydförändring i samhället och främst hos 
företagen för att detta skall få genomslag. Detta skulle kunna ske på olika sätt, exempelvis 
genom att premiera dem som satsar på denna typ av kommunikation och utveckling.   

Ett exempel på forskning som vi tror skulle kunna bidra till att förbättra denna 
distanskommunikation, och möjligheterna att bygga relationer utan att resa, är den som rör 
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möjligheten till ögonkontakt under icke-fysiska möten. Att ta fram tekniker som förbättrar 
denna aspekt, som är effektiva och billiga, tror vi är av yttersta vikt för att detta skall nå större 
framgång. Och det vi tror att regeringen kan bidra med är, som nämnt, inte bara satsningen på 
forskningen i sig, utan även på att öka medvetenheten och uppmärksamheten kring dessa 
frågor och denna forskning hos företagen och allmänheten. Möjligtvis genom att ge olika 
morötter, som skattelättnader och bidrag, till dem som går i bräschen för ett mer hållbart 
kommunicerande. 

Vi som skriver detta brev har även andra idéer och förslag på tekniker och metoder, som på 
olika sätt utnyttjar medieteknik, som kan öka miljömedvetenheten i samhället. Applikationer 
som på ett lättåtkomligt och användbart sätt utnyttjar nya medier för att kommunicera 
budskap och information om miljöfrågor tror vi kan vara ett svar. 
 
Många är exempelvis av uppfattningen att det är konsumenternas ansvar att se till att köpa 
miljövänliga produkter och tjänster. Denna uppfattning kan stämma eller inte, men sant är i 
varje fall att det ofta är svårt för konsumenten att veta vilka varor och tjänster som är bättre 
eller sämre än andra ur miljösynpunkt. De miljömärkningar och deklarationer som finns är ofta 
bristfälliga och svårtydliga för de flesta människor. 
 
För att råda bot på detta skulle man exempelvis kunna upprätta en databas över produkter och 
tjänster - där de producerande företagen får lägga in information om produktens 
energiförbrukning, råvaruförbrukning och andra intressanta miljöaspekter hos produkten - som 
tillgängliggörs på ett effektivt sätt via webben. Där konsumenter sedan kan få den information 
de behöver för att göra ett miljömedvetet val.  
 
Det skulle antingen kunna vara lagstadgat att producenter måste lägga upp information om sina 
produkter i databasen, eller så skulle man kunna tänka sig att företagen får incitament att göra 
det genom att de flesta konsumenter kommer rådfråga databasen innan köp, varför det skulle 
vara viktigt att finnas med där. 
 
Vi anser alltså att det både krävs ett gemensamt och ett individuellt ansvartagande i dessa 
frågor. Som individ måste man ta ansvar för de val man gör i sitt sätt att leva. Man måste hålla 
sig informerad om vilka valmöjligheter man har och vad de olika valen får för miljömässiga 
konsekvenser. För att möjliggöra för individerna att kunna göra informerade val krävs 
samhälleliga insatser för att dels öka förståelsen och medvetandet om alternativen, och att dels 
öka tillgängligheten till dem. Samtidigt ligger inte allt ansvar hos individen. Det behövs 
ekonomiska och juridiska styrmedel som inte bara straffar dem som inte kommit långt i sin 
miljösträvan, utan även belöna dem som satsar på hållbar utveckling. 
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Det finns många fler exempel på hur tekniska uppfinningar kan vara en del av lösningen på 
många av dagens miljöproblem. Vare sig det handlar om att styra de stora företagens attityder 
och satsningar, eller att ge konsumenter bättre information om hur man gör miljömedvetna 
köp, kan tekniken spela en stor roll.  
 
Sedan är det upp till er att avgöra vilken teknik som är värd att satsa på. 
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