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i kLilt':c r O('h nyheter, talar t<tWikstrom om. Hur ar det verkliga
laget? Att en hel del finns att forbattra det ar val
tveklost, Men ar det sa illa som Lars Gyllensten menar
nyligen, att den kulturella enkelriktningen haller pa
att omdana oss till "swinglishtalande varldsburgare",
att egenarten haller pa att upplosas?
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Antag att vi onskar en markant storre bredd i debattutbudet.Det slumpar sig nu faktiskt sa att en sadan
ny mojlighet finns till hands. Den tekniska utvecklingen erbjuder oss ett nytt massmedium, i form av en
aktiviserande television. Det ar fraga om att koppla
ihop telefonen med TVn, och pa sa satt ge tittaren/ahoraren mojlighet att bade bestalla information och vara
med och ge synpunkter.
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Kan detta da medverka till en storre mangfald i debatten? Vari ligger det nya?
Vi har ju sett videobandspelarnas starkt expansiva
bildsystem. De nya medierna, som det hette for en _del
ar sedan. Med all respekt kan man nog saga att den
diskussionen var for tidigt ute. Tekniken var inte
mogen, och inte heller de berorda ekonomiska och
sociala krafterna.
Videosidan kommer att ta en viss tid pa sig. Visserligen marker man en stadigt okande efterfragan pa
vissa videoprodukter, men de tekniska problemen och
bristen pa utrustningsstandarder bromsar. Utan de
problemen hade videokraften varit an storre. En bok
som Margareta Ingelstams "Vad skall vi gora med videogrammen ? " hade da varit an intressantare. Hennes
bromsklossar mot en viss frihet i videoutvecklingen
ar nu val starka. Tiden ger sjalv en rimlig mojlighet
till ett ansvarsfyllt utbud av videoprodukter.
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Videogrammen ar inte mer an grammofonski vor med en
dimension till - bilden. Visserligen en viktig dimension, men dock bara som ett enkelriktat TV-minne.
Verkligt intressant blir det forst nar videosystemen
kan kopplas ihop. Men det drojer.
Utsagan om enkelriktad kommunikation galler i huvudsak
ocksa for tva tekniskt nya former av etersand information: TV-program via satellit, och s k teletext.
Satellitanvandning ar naturligtvis oerhort viktig i
manga miljoer, glesbygder, information over granserna,
kontakt med u-lander m m, men ansvarsproblemen ar
stora, och tidskravande. Har ar en nordiskt gemensam
policy nara forestaende, och beslut kan vantas tamligen snart.
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S k teletext innebar att en modifierad vanlig TVmottagare forutom orinarie program kan ta emot och
visa upp korta textstycken. Sadana textbitar kan
enkelt sandas ut centralt samtidigt med den ordinarie
TV-bilden (och befinner sig tekniskt i den s k bildvaxlingsinterva l len) . Sveriges Radio provar just nu
denna teknik. Har kan man tanka sig oversatta filmtexter, textning for dova m m, men aven farska kortnyheter, vader, trafikforhallanden, programinformation
m m. Med ett par knappar pa TV-mottagaren kan man
valja mellan de olika textmomenten. Teletext ar
intressant, men ar dock bara en ny form for TV-central
formedling.
Den sardeles spannande utvecklingen kommer nar tittaren sjalv inte bara kan valja TV-program, utan ocksa
deltaga. En teledialog sa att saga. Tekniskt kan man
med en elektronisk tillsats koppla ihop TVn med
telefonen och via telefonnatet uppna "tvavagskontakt".
Pa TV-mottagaren kan man da begara och genast fa fram
texter, bilder och diagram och program av olika slag.
vart ringer man da? Man kan t ex kontakta olika lokala informationscentraler, eller andra enskilda tittare. Eller organisationer, grupper, programserviceforetag som har lamplig datorutrustning tillganglig.
Telefon-TVn blir en hemterminal, och teledialogen ger
pa sa vis nya mojligheter till kontakt for den enskilde, for grupper av personer, for foretag osv. Och
hela den hittills centrala programproduktionapparaten
far omedelbart ett decentralt komplement.
Dessa mojligheter ar redan har, och de ar billiga!
Visserligen annu med tekniska restriktioner pa bildhastigheten, men detta kan successivt battras pa.
Har da denna teknik provats praktiskt? I England testar man redan sadana hemterminalsystem for hundratals
mottagare. Teledialogen kallas dar View-data, och
ger och tar information om det mesta: nyheter, utbildning, meddelanden, resor, kulturella handelser, lekar
och spel, sport, styrt fran en liten dosa med bokstaver eller siffror hemma vid TVn ... I Japan pagar forstas - forsok i stor skala med annu mer effektiva
teledialoger. Och i Sverige har redan en (begransad)
sorts teledialog, s k telekonferenser, provats i ett
halvar av Styrelsen for teknisk utveckling, med
mycket intressanta resultat.
Ett flertal statliga utredningar har har hemma, markligt nog, skjutit anvarsfragor m m for dessa ting
at sidan. Radioutredningen, massmedieutredningen,
massmedieforskningsutredningen m fl, alla underlater
de att ga in pa amnet. Visserligen fo~milee det att
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regeringen overvager att tillsatta en utredning om
bl a dessa fragor. Det ar bra. Men det borjar bli
brattom nu. Utredande tar tid. Innan vi vet o rd e t a v
ar de tekniska produkterna har, med informati onsfor medling till organisationer och allmanhet i en utstrackning och form som vi saknar overblick over.
Ar detta en onskvard utveck ling? Dar tekniken kommer
forst,
och analyserna av behov och konsek ven ser kommer i andra hand?
Ansvarsfragorna ar forstas utomordentligt intressanta.
Ansvar for produktion och underhall av den information som formedlas. En enda central produktionsapparat for alla dessa nya former av information ar givetvis otankbar. Sveriges Informations AB, vilken tanke~
I och med att ett delvis redan existerande produktionssystem finns for teledialogen, i form av dataservicebyraer och liknande, ar forutsattningarna goda
for den av utbildningsministern onskade mangfalden i
utbudet. Sveriges Radio far omedelbart konkurrens, och
en battre balans uppnas sannolikt pa massmediaomradet
som helhet.
Visserligen kan ocksa Sveriges Radio etablera sig
som producent av teledialoger pa telefonnatet. Men
det blir da i ett nytt lage, utan ensamratt. En
intressant handelse.
Systemen for teledialog kommer val att ta en del
kraft fran var nuvarande press, kan man misstanka.
En samverkan fran de olika tidningarnas sida med de
nya producentintressena skulle dar kunna minska
overgangsproblemen. Men mangfalden i utbudet som helhet bor givetvis bevakas, och man maste vara forsiktig med samverkan har.
Det ar viktigt att yttrandefriheten kan effektiviseras. Alla ska fa praktisk mojlighet att gora sin rost
hord, och inte bara som nu ett mer eller mindre accepterat fatal.
Men ett decentralt medium kan ocksa anvandas centralt.
Den samhalleliga och kommunala informationen kan
spridas effektivare. Och framforallt,samhallsindividernas fragor kan uppmarksammas och besvaras pa ett
helt nytt satt. Offentlighetsprincipen kan sannolikt
stodjas genom att myndigheternas aktiviteter kan
goras lattare tillgangliga, eller atminstone komma
att efterfragas tydligare.
Det bor uppenbarligen tidigt etableras ett ansvarsorgan for teledialog, liknande Pressens opinionsnamnd
och Radionamnden. Ett organ dar bl a god sed forsvaras i utbudet, och overtramp motarbetas. Har kan det
bli intressant att studera de sjalvsanerande och
sjalvlakande krafter som just dialogforfarandet kan
skapa. Individen ar inte langre en passiv konsument
av vad som bjuds, utan deltar sjalv. och efterfragar
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sann o likt inf orma ti onskal l o r som ti digare visat si g
palitliga och ins pi r erande . Och till de t kommer att
rattelser ocksa kan foras ut effekt i v t. Forhoppnings v is kommer ocksa d en na " moral i efterh and " att
kunna bringas att fung e ra an battre an motsvarande
system gor ida g .
Teledialogen arbe tar framfor allt med s elektiv inf o rmation, d v s s adan som mottagaren vill ha. I nagon
man kan de finansierandeproducentkrafterna komma att
tumma pa detta, att v ilja p a t v inga sina program, men
en sadan utveckling motarbetas sannolikt av efterfragebilden. Teledialogen innebar ett verkligt asiktsbyte, dar man sjalv bestammer takten och formen for
sitt bidrag. Ett jamlikt medium, darigenom. Dar inlagget sjalv talar genom argumentets kraft, i stallet
for den som presenterar det.
Nagra synpunkter a v teknisk karaktar kan k omple ttera.
I forsta hand kan mediets konkurrensbild bli effektiv,
om vi forklarar for TV-apparatproducenterna att vi v ill
anvanda en och samma TV-mottagare i vara hem. Att
kunna koppla in teledialog (och for den delen ocksa
teletext) pa samma TV-mottagare som vi ser de vanliga
TV-sandningarna pa. Det ar annars ett producentintresse att soka overtala oss att skaffa en sarskild
TV-apparat for teledialogen. Eftersom vi redan har
tillrackligt med elektroniska apparater hemma - inte
sant? - sa bor vi val undvika ytterligare en. Producenterna far ursakta. Det ar nog viktigare att ersatta en del s k slotittande pa TV med mer aktiva
ovningar, an att infora ytterligare frestelser. Teledialogen kan da motverka TV-alderns oroande passivisering.
Nar vi konstaterat att tekniken for teledialo g redan
ar tillganglig, kan vi gora en precisering. Visst utvecklingsarbete ar givetvis alltid vardefullt, sarskilt sadant som ror programvaran, d v s den information som teledialogen gor bruk av. Har kan forbattringar med s k databasmetodik aktualiseras.
Pa satt och vis ar teledialogen ett viktigt steg till
sann masskommunikation. Kontakt inom och inte bara
till stora grupper mottagare. Det ar ett avgorande
steg i kommunikationsutvecklingen att tekniskt mojliggora dialog, utbyte av information. Kritik, om man sa
vill. Eller berom. Det ger mojlighet att undvika
informationsoverflodet, att vi blir alltmer overskoljda av uppgifter som vi inte vill ha. Och dialogen
aktiviserar, bidrar till en skapande utveckling for
deltagarna.
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Uppenb arli ge n k omme r v i f o rtfarande att ha bruk for
v ar a e xister a nd e med ier, tidningspr o ducenterna kan
vara lu g na. Me n ek o n om in kan dar paverkas, och det
blir anta g lige n tal om en polarisering av i1tressena.
Ka n sk e att k o rt och ko ncis information focmedlas via
t e l e dial og , med an ~e n me r d j up a och analyserande bel y sning e n v aljer va ra n uv arande pressmedier. Man kan
jamf o ra me d upp delnin ge n etersanda nyheter - dagstidningar - manadsj o urnaler. Ett efterfragestyrt och uppdelat producentans v ar mellan medierna.
En stel form for kommunikation, sager nagon nu, att
behova sitta fixerad vid en teknisk apparat for att
far kontakt och uppl y sning. Ja vars. Men tank da pa
hur TVn kommit. Nog skulle vi vilja foradla har, och
bryta slotittandet. Avgorande ar val framst valfriheten, att den som inte v ill inte heller ska behova. Och
det ligger mer substans i teledialogen an vad som
kanske framtrader vid forsta kontakten. Det kan bli
en lockelse eller en pina, sakert blir det i alla fall
en upplevelse i utv ecklingen. ~ v enom den har tekniken
inte passar riktigt i bussen eller i hangmattan kan
den ge forvanansvart mjuk och mansklig kontakt. Den
som inte tror detta, bor prova forst.
Tomas Ohlin
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