D!GErtS ~tHET
Tor·~~~a~•·u

llf•JI 2:lllfl\ •·mlwr 1!l7H

ii.
~-

~;~.

~=::

:::

.~j!

'

1.•.

:::

t;:;

~!Hanser datavisiOnen SOill en van

)
Datavisiont•n ~er en m.iuk kontakt mdlan miinni~:~ skm· ... Datorns utskrift blir miinskligare an hrev . . .
~~~ Snart kan flatorn gora vara mest kufiska mt•dddandcn
j~j 1) dliga pt1 cH m.iukt och manskligt satt...

. l>d sagf't' datacxpcrten Tomas Ohlin om nya dataTV-nt llau iir S(•kr·f•tt•r·an~ i uh·cclningen som ska granska
clt·n. J)c·n ska hlaml annat gc svar
vern som ska ha
maktr n (;, •·r dt· nya mNJicrna.

pa

nu kommer
datorn hem

,

Det hlir lir tredje artikeln I en
serle om vt\ra nya media. Datavision bt>tyder att man via sin
telefon tar kontakt med en datacentral, som knn siinda
miingder med infonnation pa
TV -rutan. 1\'led hjiilp av en liten
hemdator kan man sedan prata
med sin TV och f{l den att utfiira ett ~!ort antal tjiinster, t ex
enklare hiilsoundersokningar,
bank - och postiirenden.

- Datavisionen kan ut- m~dd~Jand~n som ar miinskliga
vidga d~mokratin och ytt- - 1 stallet for formular.
- Vi har ett alldeles fOr glest
randefriheten. Har kan vi
o~h !'parsamt kommunikationsf~. en jattelik anslngstavla nal.
massmedia ger tex
dar alia kan uttryt·ka sina bpru Vnrat•nviigs-kommunikation.
asikter. '
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Ska vi ha data-TV?
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Oprecis kontakt
Tomas Ohlin siigt~r C'Cks;\ <•tf
mii.nsklig kontakt som den sker
nu at· oprt!dS. Del iir di.irfiir det
hitlills hiH· val'it umo,1ligt ntt liiru
daiorn pruta som en miin11i:ika.
Men nii.r datorn i frumiidcn
kun <!fterbildu vtlrt otlu otydlip, u
siilt att uttrycka oss, dl:l kan miinniskor fa hjii.lp att formulcra vad
de tyckcr i datav 1sionen.
TO: - En del har svart att uttrycka sig i skrift. Dll skulle man
behOva redigera pa ett mjukt och
manskligt satt. SA att det mest
kufiska budskap blev bcgripligt.
DN: - Menger det inte en farlig makt lit den som rcdigerar,
fortydligar'/
TO: -Jovisst. Det iir en uppgift
man maste narma sig med stOrsta forsiktighet. Men vilken makt
har inte dagens journalist? . . .
Det iir viildigt mycket "mjukt",
"vanligt", "manskligt" och "niira"
nar Tomas Ohlin pratar om datavisionen. Jag kommer att tanka
pf\ ett ord vi nyligen lanserade
hiir pll Just Nu:
Proffs-mjukis.
..
Det kan t ex vara en tekni~er
som forsoker lura pa oss riya
uppfinningar genom att linda .it).
dem i mjuka ord.
·

Vel iir mii]ligt att telcniken ko11,mrr att olea kontaktfn/1 gora nagot 1lt
1h~ •.wt!Jl r TJwnws Ohl111, som a1' sek1etera1·e i den .·tutii 11 a
IIIIN!1l111(} som sk:a ,qran.ska dalaoisinn och andra ni1a
.

loslh.'~<''~· 1/1 maste Stl.u!Pra de!. och i
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DN: Ingenstans i era direktiv
star det att ni ska ta staltnm2 till
om vi ska ha datavision eller
inte?
TO: - Teoretiskt ska vi ta
stiillning till om vi ska ha datav:!sion eller ej, genom att undersoka dess fortjiinster och brister.
- Men sjalv ser jag data\'isionen som en viktig mojlighet att
~e mer information. Jag tycker
d.et ar bra med datavision. Och
jag skulle onska att det kom
igang en ordentlig debatt om den!
D~: :~i ska ocksa utreda am
datavisionen -.ka fa innehA!la reklam. Samtidigt star det sa har i
regeringens dircktiv tiller utrednine: Den typ av eftertextannons<>r- som tidningarna har kan
Uimpa sig for datavis1on. Hur gar
d~t 1hop?
..
TO: - Den skarpa gransen
m<>ll<:Jn vacl som ar reklam eel>
inte--· den kommer att suddas ut.
Ta kc"l.Sumentuppiysn.ingen till
exempcl!
- Ska konsumentverket stii
for alltihop? Det tror jag blir
omojligt. Eiterfragan blir for stor.
Det iu ocksa principiellt tveksamt att !agga alla iigg i en korg.
-- folk kommer att vilja ha
bMe konsumentupplysning och
kommersieli information.
- Och ta allmanhetens anslagstavla! Dar blir get oerhort
svart att kontrollera: Ar det kommersiella intressen som ligger
bakom folks meddelanden?
- Visst kan det ga att bli kvitt
kommersiella inslag i data\'isionen genom fOrbud. Men det kraver en otroligt omfattande kontrollapparat.
Sager Tomas Ohlin, som hoppas att vi iintligen ska fa en
svensk debatt om datavisionen.
Det ar pa tiden, menar han.
Jfo

Tid·igare artiklar i serien
har varit inforda den 18 och

20 november.
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Teckning:
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Foto:
Lasse Olsson

"Klyftig telefon"

"Behall
mangfalden"

Blir vi
avtrubbade?

' Nymakt

lnformationsteknologiutredningen har foljande medlemDN: 'M en'li.r int.e de har inforDN: Ar du en proffs-mjukis,
rnar: Sven Gustafson, ordf, (fp),
matorerna en oerhord maktposiTomas
Ohlin?
Anders Bjorck (m). Olle Erikstion? De kan JUga in och disk uteDN: Rent faktiskt kommer vii.l
DN: Men datavisionen ger inte
TO: - En del anser att man iir
ra m.:-d mottagaren - och d iirson (c), Catarina Ronnung (s)
mi:innisk.or atj; tri:i.ffas mer siillan bara mer TV. Den tanker lit oss,
rned pllverka?
niir datavisionen sl;oter vAra loser vara problem. Finns det risk
och Leif Andersson (s), plus e1 t siirskilt "miinsklig" om man pA
TO: - :\len mottagarer. fa r
antal sakkunniga, och sekrete- forhand sager nej till all teknik.
att vi blir avtrubbade?
Det iir lika fel som att okritiskt -;os1 - '-'"h b.•r.~e-.ldel~, \'ll~a mchansen att svara! Det fa r han
raren Tomas Ohlin.
TO: - DA har det gatt for liingt.
k(,p t·tr'.'
inte i massmedia idag!
Den ska utreda for- och nack- accepter a allt nytt.
Snart har "i tex en datas1 yrd
1 (). - ~· i sa g r det inte b!i. konversation som i vissa fall kan
DN: En annan skillnad: I datadelar rned datavision, text-TV
- Tank tiJl hul<a Lu nrlra /lr!
Mo.ngfalden maste finnas kvar .
visionen snavar man aldrig ove r
och telefax. I direktiven star Uppfinningen S(r n gflv uil!Hnimersa~ta man:;kligu samtal. Och
D!ll: - Men hur ska man kunnAgon oviintad information. Man
bla:
niskor mojlighe t at i ·ula rned vana ga rantera mangfald och val"De nya informationsbiirar- runJru genom <'::> .:~ekcri s k t~> le 
fragan tir: Hur sku >i halla emol valjer sjiilv. Blir inte det en befrihet? Om dataviswnen rationa. griinsning?
nas utveckling och etablering fon kun.:l<' ·· :;!:s<.l !iti:imp ia<; som
den automaliska i ntellig~'nse n'!
liserar bort postverket har jag inTO: -Jag hoppas att det ska
kan komma att rnedfOra stora omi.inskli ~: •. ,, kunde saga: Den
DN: De hover vi den ail s'/
get
val.
Da
maste
jag
val
skaffa
fOriindringar av inforrnations- tving a~ fo
• un>g<.is med en
Ja, 1 vissu sammHnh ong bli efterfragan pA en box av typen
TO:
datavision?
spridningens och informations- a~po.ML ·h ..t. ct for a tt triiffa s i
kun d(•n vara bra. Ni:ir folk skri .. allmiininformation av brett slag.
TO: -Vi maste siirskilt uppmottagandets villkor. De tek- ._ .,:-kli,;heten.
vcr
in sig pA sjukhu:-. till e xernpe l. tex de politiska parliernas budrniirksamma grundservicen, det
niska landvinningarna reser
- Men telefonen finns ju Diir
har man gjort frnrngl'm gsri- skap.
ar riktigt. Det iir ett av utredninTomas Ohlin iir alltsA sekreteviktiga fragor:
och iir kanske inte s ll durn. Dataku Iors(ik med att lltta paLie nter
gens uppdrag.
rare i den utredning som ska
Vilka ska ges makten over de visionen kan man pa siitt och vis
bcriitta
for
en dnto r· om sin a sjukTomas Ohlin hailer inte med
granska de nya media som tAgar
nya media? Hur kan de nya se som en "intelligent telcfon". Vi
dornar.
de kdtiker som menar att datavimediernas tillkomst friimja de
bor nog unders()ka om - och i sa
DN· Men di't blir en manniska in i vAra hem.
sionen bar a ar TV -industrins siitt
Utredningen har ett otympligt
kulturpolitiska mAl om bland fall nar' - den ar bra att ha. Inulan ,iobb'?
att kedja oss vid TV-fatOljen. Det
annat vidgad yttrandefrihet,
nan vi domer ut den.
TO: - Det i:ir sant. Men det namn: informationsteknologiutar precis tvartom, menar han.
sorn riksdagen har faststallt?
Tomas Ohlin ser alltsil dat() viskapas ocksii nya. Datavisioncn redningen.
TO: - Om man vill darnpa
Niir man tittar pa det uppdrag
En frAga av mycket allvarligt sionen som en jattelik kuntaktkommer a tt gora det. De t blir en
folks TV-tittande ar det basta stor grupp manniskor som ska som utredningen filtt frAn regeslag iir ocksA vilka foljder den
skapare.
man kan gi:\ra att skapa en over- sammanstiilla all den informa- riJ1gen, undru r man:
nya tekniken har fOr pressen i
- Har inte viigar och teleion ..
allmiinhet och dagspressen i. trAdar okat konta kterna? utbris- miittnad. G(' for mycket TV.
Ar det sA hiir:
tion vi ska anviinda.
- Det ar precis som med tidElektronikindustrin har tagit
synnerhet."
DN: Men sa mtrdi gt fdrsv inne r
ter han.
ningar. Fanns det bar a en tidning gaml.:.t jobh: Brevb,lmrc, postkas- frarn en massa _apparater som vi
DN: - Jo. Men sarnlidigt sorn
ska· tvingas kopa diirfor a tt alia
de faktiska avstt\Tlden har skulle jag kanna mig tvingad att siirl'r, jouwal i~lPr'?
redan har farg-TV. Sedan komkryrnpt, sA har de sociala okat: lasa den for att hAila mig orienteTO: - Den risken mbst<· vi 1.a.
mer utredare och 1iksdag efter
Man ki:inner inte sina grannar. rad. MAngfalden gor att folk viil- Det finns inga reform er som inte
Ensamhet och isolering breder ut jer sjiilv:~
hur nackd(•IHr. Ml'n du sku intP for att rrunska skadorna som Je
hiir apparaterna kanske sUUler
sig. Blir det inte annu varre rned
griH.u owr att du ka n:-.ke miistf'
tillmed?
omskolas! Del blir ller infomwto
datavisionen?
rt•r· iin vi hur jour·na li•;t.L'I'. Pt•s.;iTO: - Det ar mojligt att tekniken kommer att oka kontaktliismistl'n scr bura ut1. foll; tristi.Jis.
heten. Vi rnaste studera det, och i
sa fall gora nagot At det.

