'l~

.; Vi ar uppenbarligen med
;· god fart pa vag fran industrisamhalle till ett mer
kunskap s intensivt samhiille . l\latningar av infonnation ss ektoms omfang i
USA visar redan pa 30-50
procent av BNP, beroende
pa hu r man mater. I Europa
arbetar OECD p a liknande
matningar.
med
aktivt
svenskt deltagande.

Se uoP me· e1e
ontorsteleDet frarntida kontoret namns
ofia i dessa sammanhang. Man
tala r om ett kontor nara nog utan papper, dar elektronik och
datorer skoter det mesta: arkivering, brev , register, almanackor, artikelmate rial m m.
Dagens rulinuppgifter las over
av lekniken och vi fAr mindre
hierarkiska och stela ansvars-

En annan ka nshg begransning i
inform3tlo nssam hallet ror formed la re ns ansvar. Den sluss·
funkti on som dagens massmedier ut ovar, komme r att bli fo.
remal for okad uppmarksamhet
nar de ny a e le ktr oniska medi e rna
kommer .
Teleda ta / View-dala ar de l viktigaste
har .
system pA arbetsplastserna.
Pa na gra omrade n se r vi in- Skrivautomaten har skrivit ut
formationssamhalle t direkt om slandardbrevel redan innan vi
k nuten. Sy stem fo r banktrans- hunnit oorja fundera over vern
aktioner, kassasyslem i diver- vi ska delegera ulskriflsjobbet
sehandeln och elektroniska till . Men vern ska bygga och lemc·ddelandesystem utgor tre verera kontorssyslemen? Vi
v iktig..~till.arn p rungar for 1980-tamaste bcvaka dessa datasysIPt , som va nlas expandera sar- tcms inle~ritet,
all de inle liskilt snabbt.
digt enlcveras av nagon ensidig
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men k.raftfull inlre;;sent.
Kontorstja nslerna blir polentielll alit viktigare. Dessa datsystem blir for affarsliv och f6rvaltning sa integrerade med organisationens inre och yttre liv att
maximal uppmarksamhet pflleverant.Orsfragan beho vs. Televerket har hanteral silt telefonmonopol med den aran. Tydligen ar man darifdm pa vag all
pa sikt lan;;era mer kompletta
kontorstelesystem , med telelinjer, koncentratorer, terminaler,
View-datamojlighet , elektronisk
post, registerservice m m, som
komplement till forhllllandevis
rafTmerade telefontjanster.
Tva effekter kan delta fa.
Ftir det ftirsta : Erfarenhelen
visar hur svart del ar all strikt
dra gransen mellan teknisk
itommunikation och informalionsinneh~lL I de alit mer raffinerade telesystemen -finns stun-
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Thomas Ohlin,
fil lie och ansvarig inom Styrelsen ftir teknisk utveckling,
STU, for nya datatilliimpningar, varnar liar for telcverksmonopol pA kontorstelesidan.
Ett sAdant skulle bli bAde incffektivt och obehagligt, havdar
Ohlin.
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dom praktiska restriktioner for
de budskap som formedla s.
Meddelandelyp, graflsk ut·
formning, tabeller, uttrycksformer, periodicitet m m kan
beroras. Och systemsakerhet
inte minst. Viii vi ·ha ett enahanda ansvar for dessa viktiga Ling ?
En stark koncentration pa systemle verantOrssidan ar ula n
tvekan riskabel i detta perspektiv. ·
For dct andra: Televerk ets
marknadsforsprang via ansvaret for tele fon och publikt data·
nat m m kan gora livet surt fO r
systemkonkurrcnter. Detar latt
att bygga vidare, men svart au
komma iga ng . Exemplet med
den s k TV-fonen for dova antyder nyligen hur en r eda.n
stark position kan paverka
marknaden pa ett for konkurrenternil ogynnsamt satt.
Vi oor efterstrava e n fungerande marknadsbalans fcir de
frarntida telesystemen , med en
god chans for konsumenterna
att kunna valja mellan ett nertal
producenter av ut:-ustning och
tjanster . Ett faktiskt te:everksmonopol a r minst sagt inefTe ktivt och obe hagl igt.

