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NYA MASSMEDIER
l. Inledning
Med tillampad telekommunikation och datateknik kan nya former
for masskommunikation bli moj lig4. Pa senare ·tid har det · vi sat
sig att detta inte bara tekniskt 'utan ocksft ekonomiskt ar synnerligen intressant. Det sociala Vardet ' komtner ' dartill . ~PM ~er.
en kort faktuell kommentar till ett par ·sadana rtya medier. ~h~~
2. Satellit-TV
En anknytning till situationert for satellit~TV kan vara motiverad. Den s k Nordsat-sttid~en har har i juni 1977 presenterats av den s k Nordiska statssekreterargruppen . Forslagen
darifran diskuteras f~r narvarande publikt och internt.
Man tanker sig att Norden skulle tackas av tva satelliter
(vagande ca 900 kg vardera), som skjutits upp med lampliga
barraketer, och placerats i stationara banor ~ver Nord~n. Ett
mindre antal sandarstationer pa marken sander ' u~pp de nordiska
TV-programmen, som efter att de reflekte:J;at.? 1 kan: .:tas emot
direkt av enskilda mot tag are pa marken. 'Fo'r · a,t.t kurma ta emot
sandningarna maste man anskaffa en parabql-antenn, som (ev rned
mindre tillsats) ansluts till den vanliga TV-mottagaren. Parabolantennen ar 1 meter i diameter, och avses kosta ca _l 100 kr .·
Om man ar ansluten till ett ce~tralantennsystem, blir kostn~den
vasentligt lagre.
·
~
Mojligheten for al1a att kunna ta emot samtliga nordiska TVoch radioprogram (8 TV-kanaler) ar tilltalande. Satelliter och
sandarstationer ar dock ganska dyra 1 utslaget oven en sjulrsperiod beraknas kostnaden till 113 Mkr per ar. Detf~ ar inklusive driftskostnader. Man raknar med att ett satelfit-TV system
skulle kunna vara i drift 5 ar efter det att ett p~iitiskt · -~
beslut tagits.
·
·· ·
3. Teletext (text-TV)
I nagra lander i Vasteuropa har forsok pa senare ar fnlet~s
med kompletterande 'etersanda' textsa ndn ingar till de enskilda
TV-mot taga rna. Bakgrund en a r at t ma n har u-ppmarksamm at at:·t .
sjalva TV-signalen omfattal' ett lit..et outnyttjat utr-ymme 1 i
sjalva vaxlingen mellan bilderna. betta kan fyllas med . textsignaler 1 i begrai)..c;;ad omfattning. 'Aven stillbilder med grovko nturer, t ex oversiktlig~ . vaderkartor, kan sandas .
For att kunna ta emot denna text behov e r varje mottagare en til1
sats (som kan byggas in i apparaten), samt en liten dosa for va1
av text, t ex liknande en nummRrsnutra.
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Investeringskostnaden pa sandarsidan om fattar er. minidator
samt skivminne, plus mins t en redakti o nsterminal. Detta kan
uppskattas till 500 000 kr. for programvara tillkor.uner ca
200 000 kr . Det l opande personbehovet pa redaktioncn for systemet omfattar minst c a fyra personer, beroende pa amb) .tionsniva.
Varje TV-kanal kan forutom sjalva TV-progrillllinet rr.axi~alt r}T~na
80 0 sidor text, vilket kanske verkar vara en hel del. Man kan
naturligtvis ocksa noja sig med att sanda kart dub~ad text i
olika former, oversattningar etc.
I England bedrivs for narvarande forsokssandninqar med teletext fram till 1979. Man avser dar erbj .J da kortr;y!l.et.er, sportresultat, vader, borsnoteringar, trafikupplysningar m m. Enligt
uppgift har redan flera tusen teletext-~iJ. lsatser 2a:ts pa
marknaden.
Teletext ·ar ett centralt medium, och i Sverige ar Sveriges
Radio darmed en naturlig primarintressent . Vissa tekniska forsok
har gjorts, och Sveriges ~~dios styrelse kar. under htsten 1977
vantas ta upp fragan om vidgade forsok, med ca 200 m'n:\:aga.:: ·e:
samt med ca 10 0 sidor sand text. Sadana forsokssand L, in•J'ac: unc 1 P: . .·
l ar anges krava 3,5 Mkr. Motivationen i de sve11ska ~ esonema~gen
har betonat behovet av tex tning for horEE'lskapadE;, samt ovei: -·
sattningar for invandrare.
4. Viewdata

(teledata)

Det forsta verkligt selektiva massmediet har sitt urspru ns i
England. Darav det svaroversatta namnet Viewdata (man forsoker
med ~teledata~ pa svenska) .
I detta system anvands telefonnatet for att overfora information
till de enskilda hemmen. Mottagarutrustningen o~fatta~ en liten
tillsats till TV-apparaten. en teckendosa, samt en kopplingssladd till den vanliga telefonen. Man kan ocksa tanka sig att
en sarskild teleforunottagare sa smaningom byggs in i TV-apparate
Da blir hanteringen betydligt enklare for tittaren.
Viewdata ar ett decentralt medium i det att sandningar kan ske
fran manga olika intressenter. Vern som helst som har mojlighet
anskaffa eller hyra in sig pa en lamplig minidator, och formulera sina budskap tekniskt riktigt, kan vara rned och sanda. En
sadan dater kostar i inkop ca 1 Mkr, men manga kan dela den
kostnaden. Eftersom telefonnatet anvands, ar inte Sveriges
Radios ensamratt till sandningar aktuell.
Vad som kan sandas ar text och stillbilder. Telefonnatet orkar
f n inte overfora rorliga b i lder. (Men sa smaningom, i slutet
av 1980-talet, kommer mer och mer av rorliga motiv ocksa att
kunna overforas). Den text- och bildvolym som kan erbjudas,
ar obegransad i detta medium. Man kan ju ringa upp vilken datacentral som helst som har nagot att sanda.
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En normal kontakt med Viewdata borjar med att man pa telefonen
ringer upp den sandare (datacentral) som man onskar fa kontakt
med. Efter svarston kopplar man in TV-apparaten, och identifierar
sig med hjalp av den lilla teckendosan (ratt mottagare maste ju
fa betala i efterhand) . En menu-lista (matsedel) visar sig da
pa TV-rutan, och genom att valja lampligt nwnmer pa teckendosan
kan man enkel t ~bladdra~ fram den information man onska.r. Man
vaJjer ett av kanske tio alternativ. Om det bara ar fraga om
text, kommer sidan fram omedelbart, medan 'Ja.rje stillbild kTaver
att man vantar nagot tiotal sekunder for att hela bilden ska
hinna fram. Efter tre manuella val har man bladdrat sig fram
genom 1000 sidor. Effektivt!
En nagot mer avancerad form av Viewdata anv~nder alfab~tiska •
tangentbord i stallet for de sma numeriska tecksndosorna. TVapparaten kommer da att likna en bildskarmsterminal. Med den
mojligheten kan man skriva in betydligt mer flexibla fragor,
t ex till ett sandarprogram av typen 'lexikon' ("N~r dog Karl
XII?"), och da fa mer logiskt kompletta svar. Man kan ocksa
sanda meddelanden mellan TV-mottagarna, elektronisk post har
det kallats, eller hemifra~ deltaga i 'telekonferenser' med avlagsna personer som - via datorns lagringsminne - svarar nar
de sjalva har tid och mojlighet. Sadana alfabetiska teckenbords ·tillsatser kommer vardera kosta nagra hundralappar extra. Inledningsvis kan man komma ganska langt med de sma numeriska teckendosorna.
Det ar rimligt att samhallsinformation utan reklam bjuds ut i
en 'kanal' i detta nya medium. Man kan tanka sig utbildning,
sjukvardsinformat±on, konsumentinformation, kommunal information
och mycket annat. Minoritetskulturer kan ocksa har fa en verklig
chans. Privata intresseorganisationer, foretag m m kommer att
kunna bjuda ut sina varor och tjanster, samtidigt som de kan
salufora underhallning, bredkultur, kortnyheter och mycket annat.
Man kan observera att den lokala informationen har for forsta
gangen far en verklig chans att havda sig. Och att den mottagande
personen verkligen sjalv valjer vad han/hon vill ta emot.
Forsokssandningar med Viewdata pagar f n i England -for nagra
hundra mottagare. Manga andra lander har uttryckt intresse. I
Sverige har en kort inledande teknikstudie gjorts av Televerket,
som emellertid knappast beror annat an teleteknikVt.- i det hsla.
Producenterna av TV-mottagare ar dartill - naturligt nog - starkt
aktiva pa omradet.
5. Faksimilmottagning i hemmen
De ovan namnda systemen presenterar normalt den mottagna informationen pa TV-skarmen. Pa nagon sikt kan man komplettera
detta med pappersutskrift i hemmiljo. Sadana faksimilmottagare
finns redan utvecklade.

De t ekniska s va rig he terna med faksimilsystem har varit stora,
men ar nu i huvudsak losta. Det ar framfor allt japanerna som
s e r faksi mi l som 'sin' marknad, de har ju sarskilt starka intress e n for den tekniken, med sitt alfabet med tusentals tecken,
som inte kan ta bruk av skrivmaskinen m m. Aven andra producentmiljoer satsar f n starkt pa faksimilsystem.
Tanken ar att en tillsats till TV-n ska gora det mojligt att
t ex fa ut morgontidningen eller dagens post pa papper hemma.
Detta ar mojligt rent tekniskt, men ar an sa lange dyrt. Asahi
Shimbun i Tokyo gar f n forsok med en 'teletidning' i hel tid·ningsform~t, och sarskilt snabb overforing, som sands till nagra
hundra hem. Men kostnaden har an sa lange bromsat expansionen.
Utan tvekan finns emellertid motiv att fortsatta dessa forsok,
med de allt hogre distributionskostnader som tidningsforetage~
i dag brottas med. Situationen ar sarskilt ljus for sma, langsamma och enbart mottagande faksimilapparater. Marknaden kommer
i borjan av 1980-talet att kunna erbjuda sadana sma (bandspelarliknande) faksimilmottagare for ca 1 500 kr. Man far da noja sig
med att vanta 3 minuter pa varje mottagen A-4-sida. Kanske kommer annu mindre pappersformat (B6) att bli vanliga.
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Vill man betala nagot mer, kommer man smaningom aven att kunna
sanda brev eller andra dokument hemifran.
Detta oppnar utan tvekan nya perspektiv inte bara for nyhetsmedling via tidningsbranschen, och for postverket. Framfor
allt foretagsamheten kommer sakert att snabbt t& de nya dokumentmetoderna i bruk. Affarsvarlden ligger har sakert fore anvandning i hemmiljo, inte minst av kostnadsskal.
6. Slutsatser
Man bar skilja klart mellan a ena sidan satellit-TV, teletext
och Viewdata, och a den andra de namnda faksimilmojligheterna.
Faksimil ar bara en teknisk metod for presentation av de mottagna budskapen, vilket ursprung dessa an rna ha. Och dessutom
ar faksimil praktiskt jobbigare att arbeta med i hemmiljo, med
nodvandigheten att fylla pa med papper, anslutbarhet osv. Helt
klart kommer t ex teletext och Viewdata att primart anvanda
TV-rutan som presentationsform i forsta hand.
En annan skiljelinje gar mellan de centralt sandande medierna
satellit-TV och teletext och det decentrala mediet Viewdata.
Detta ar en viktig skiljelinje, Viewdata utgor det forsta massmedium dar mottagaren kan vara med och bestamma det han/hon vill
ta emot. Man skulle kunna sammanfatta den situationen som nedan:
Tittarens inflytande over

Satellit-TV
Teletext
Viewdata

Sandninq

Mottaqninq

Inget
Inget
Mattligt

Litet
Mattligt
Stort

Bade teletext och Viewdata han vantas bli utbjudna till borjan
av 1980-talet. Foretag m fl ligger redan i startgroparna med
Viewdata. Det finns anledning soka nagot mer detaljerad overblick -over·-laget med dessa intressan-l::a nya massmedier.
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