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Konsumentdatasystem.
Sedan 1975 har jag vid ett flertal tillfallen berort mojligheterna att starta kartlaggande projekt pa konsumentupplysningssidan. Under rubriken "informationssystem for
allmanheten" maste konsumentupplysning anses som ett viktigt tillampningsomrade.
Saval 1975 som 1976 har jag diskuterat saken med Konsumentverket, med den enstaka resultatutsagan "principiellt
intressant". Jag har aven tagit upp fragan med chefred
for ICA-kuriren (landets faktiskt storsta upplagetidning),
som helt tydligt betraktade omradet som futuristiskt, pa
gransen till science fiction.
Trots detta relativa ointresse har jag inom ramen for ett
av STUs forskningsprojekt pa programvarusidan (utfort av
Sture Hagglund, Linkopings Universitet) uppmanat till konstruktion av en smarre programvarutillampning inom omradet.
Det framstallda dialogprogrammet, benamnt KONSUP,
har demonstrerats vid flera tillfallen i mindre miljoer
och finns for narvarande tillgangligt pa Stockholms Datamaskincentral (QZ, dator DEC-lO).
Det demonstrerar olika
dialogformer, exemplifierat av pris- och egenskapsupplysning for ett antal konsument- och dagligvaror av olika
typer.
Detta program gjorde en intressant insats vid den
behovsinventerande seminarieveckan for telekommunikationsprojekten TERESE (Lulea, dec 1976), for belysning av
omradet informationssystem for gemene man.
Inte heller
vid detta tillfalle uppnaddes projektintresse, den ans va rige konsumentsekreteraren i Lulea onskade enbart arbeta
med "mansklig konsumentkontakt".
I och med den begynnande diskussionen om system av typen
(det engelska) Viewdata, dar hemterminaler nu ar en praktisk realitet, blir grunden for konsumen tupplysningsdialog via terminal mer gripbar.
Inget vasentligt nytt har
intraffat i detta a vseend e annat an att termi nalsidan blivit mer konkret. Systembilden som sadan ar densamma.
Icke desto mindre ar mojligheterna nu sannolikt storre till
resultat an tidigare.
En telefonkontakt utifran med en allman forfragan om eventuellt STU-intresse pa omradet uppmuntrades i slutet
av sept 1977. Som resultat finns en av Lars Nieckels
(Foretagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet) forfattad PM, som kort belyser nagra aspekter kring
datorstodd konsumen tupplysning.
Denna PM har STU dnr

2.

77-6651.
Till vad som dar tas upp , kan la gga s aspekter
a v datas y st emnara t yp , dialogformer , databasanknytning
m m, vasentligen av programvar unatur.
Pa nagon sikt b o r d y lik konsumentupp lysnin g utgora ett
intresseomrade a v sto r vikt .
Man kan t ex overvaga anknytning till system av typen EFTS (kontantlosa ek ono miska transakti oner) 1 ett Offi rade, SQffi ej s a llan anSeS
som den kvantitati v t mest omfattande datatillampningen
over huvud taget pa 198 0-talet.
Tills vidare bor konsume ntupplysningsomrade t belysas
sjalvstandigt, ur datatekniska, ekonomiska och sociala
synvinklar.
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