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Televerket utvidgar i tysthet sitt revir.

Dela upp televerke
Av Tomas Ohlin
lnformationsyrke na
expanderar. I mAnga av vAra viktigaste
in!ormationssystem i dag spelar
televerket en roll. Konturerna
hailer pA att skarpas. Snart sagt
varje datasystem i industrin och
inom den offentliga sektorn anvander sig av telekommunika-.
tion. Nara nog varenda dataterminal samverkar med sitt modersystem via det allmanna telenatet. Det ar tusentals d atasy-·
stem som pA sA vis ar b eroende
av hur detta n at skots. Natet har
blivit ett nervsystem . Och snart
utvidgas telenatet WJ ett allmant
d atanat. Detta blir av alit stbrre
betydelse for utvecklingen i land et.
Fil. lie. T.omas Ohlin -li.I. .hu\1Ud-_ _
sekreierare i informationsteknologiutredningen.
Televerket skater pA ett .bra
satt de vanliga telefontjansterna. Vi har hyfsat laga taxor, och
en god teknisk tillforlitlighet i
syste met. Telefonen fungerar,
helt enke lt, har hos oss. I utlandet ar lage>t ofta ett annat. Man
bor ibland ha tur for att komma
ratt - om man nu hittar en
apparat att anvanda.
Laget ii.r nu det att televerket i
tysthet hAller pA att utvidga sitt
revir.
Verket har i maj 1979 beslutat
att allmant infora tvA nya tjanst er kallade tele tex och telefax.
Med des sa ska text och bilder
kunna sandas pa telefontrAdarna med hjalp av utru stni ng som
salufors av televerket. Just det,
med tel everkets utrustning.
Visst medger man motvilligt att
viss an nan datautru stning kan
k omm a i frAga . Men man sager
direkt att man avser prioritera
d en egna utrustningen. Har
!inns rum fOr tveksamhet.
Sit uatione n for telefonmodem
(m odem ar en anslutningsdosa
som behovs fOr att koppla in en
d ataterminal pA telefonnatet),
flyttbara terminaler m . m . pAminner om att verket under

Televerkets "tekniska prov" med Te ledota (Dotovision), b ilden,
kon vora en tdckmontel for at+ utvidgo siH monopol till oven
detto omrade.
Foto JOHN KJELLSTR0M
senare Ar stun dom bromsat utvecklingen genom att utnyttja
s itt mon opol till att refusera
effektivare utrustningar. Televerke>ts modern - som vi ar
t vinga de att anvanda - ar ocksA
i dag klart dyTare an vad som ar
m otiverat av den tekniskt / ekon omiska utvecklingen.

Markligt hemligt
En oro finns d arfor infer .de
nya tjanstern a. Det ar ocksa
markligt att annu mycket litet
information slapps utanfor verkets vaggar om de faktis ka
plane rna.
Ett satt for verket att visa
storre oppenhet vore t. ex. att
hos d atainspektione n anmala
att man avser infora data system
som allmant kan fiirmedla bl. a.
pt:rsonliga
textmeddelanden.

Hur star det i forMllande till vAr
d atalag? Kan man uta n att ha
analyserat
integritetsfrAgorna
ur rattslig syn vinkel verklige n
b esluta infora nya texttjanste r?
Detta ar dock vad som h ant.
Trots pAstotningar h ar ingen
anmiilan till inspektione> n inlamnats. Och detta trots att det ar
kant att andra Iiknande syste m
reda n utsatts for tvingande begransningar efter b eslut av d atainspektionen me d syftning pa
frAgor om p ersonlig integritet
och offentlighet. Man far intrycket att televerket har anvan der
sin ensamposition till att und an dra sig va d andra redan
mast acceptera.
Ett annat satt att bedriva dold
expansion ar att agna sig At
del vis sekretessbelagda utvecklingsprojekt ti!lsammans me d
valda partners. Under senare Ar
har televerket har, tillsammans
m e d nagra stbrre foretag i Jandet, drivit det s . k. projekt Kon'or .85. Man hade i detta sammanhang kunnat 5ppet djskute1-a televerkets roll infer de n
framtida ''kontorsautomationen i

landet. Man hade kunnat b etrakta vilka tele- och datatjanster
som ansvarsma ssigt b or h ora
hemma var, utan att betrada
del tagande foretags affarshemligheter. Men nej. F orst helt
n ylige n har nagot frAn d etta
projekt offentliggjorts. Och dA
p resenteras televerkets roll i det
framtida kontoret som ett faktum: en mAngfald allm anna
t e>..1·, d ata- och bi!dtjanster
skdts av televerket, pu nkt slut.
Ytterligare ett exempel ar den
s . k. datavisionen, eller teledata
s om det kommer att kallas. Det
ar frAga om att via termina ler i
form av yanliga TV-apparater
och telefoner erbju da en rad
d atatjanster. Har har televerket
ur radiorattslig synvinkel bed timts kunna fa til!stand bedri.va
vissa tekniska prov. Provens
a\'Sedda omfattning har efier ett
halvar redan d ubblerats av verket, och nu ar man i fard me d att
utvidga ytterligare.
Dessa "teknis ka" prov kan
mycket val an vandas som tackmantel for att fA in sA mycket
som mojligt av foten i d orrspringan, i sA god tid som
mojligt, infer tillfallet att teledata gans ka snart skulle komma
att bli allmant efterfrAgat. FrAgan om ansvar for allmanna
teledatatjanster utred s f. n. av
den parlamentariska teknologiu tred ninge n. Det ar !tirvanande
att verkets representanter fo re~
griper d etta utre>dnings arbete
genom att utA! presentera allmanna teled atatjans ter s~som
yiterligare en tjanst i ege n regi.

Dyrt blir daligt
Tillsamman s antyd er dessa
exerr.pel att televerket arbeta r
for att expandera sitt ansYa rsomrAde kraftigt under 1980-talet.
NA, det allmannas d eltagan de
innebar kanske en battre garanti for sjalvstandighet och ober oen de a n att lAta de lvis utlandsk industri fA Ieverera system till vAra framtida data· och
teletj ans ter? Till detta kan saga s
att datasystem generell t sett ar
dyTa att utvec kla, men ofta
billiga att til verka i stora serier.
K oper vi d em frAn utl andet, fAr
vi sannoli kt effektiva sy stem t ill
j amfore lsevis
lAg
kostnad,
p . g. a . d e n storskaliga tillve rkningef} :ctar. Om vi i. stallet s oker
p rogramme ra och bygga upp
syste111en inom !andet, blir k ostna derna mycket hogre, ofta sA
hOga att vi tvingas gora avkall pa
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' kvalitet och prestanda. Vi fAr dA
n oja oss med mindre bra system. Vilket alternativ ska vi
satsa pA?
Tittar man pA de verkliga
ekonomiska konsekvenserna visar det s~g ofrAnkomligt att
I acceptera ett visst utlandsberoende for de dataprodukter vi
bar behov av. Vi klarar inte att
sjii.Iva utveckla samtliga typer.
Den basta garantin for vAra
datasystem ii.r att hii.vda flexibilitet och anpassbarhet i en
rnarknad av mAngfald. At! lii.gga
alltfor mAnga ii.gg i en korg inger
: alltid oro. Sii.rskilt dA om det
skulle rora sig om en statlig
monopolmyndighet med den
tr~ghet som dar ofta rider.
Ar det f. 6. principiellt lii.mp- ligt att samma rnyndighet utvecklar, marknadsfor . och typgodkii.nner datasystem?
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I bl. a. England och Frankrike
uppmii.rksammas frAgan om telemonopolet numer ofta. Saken
mAste fram !iven i den svenska
debatten. LeverantOrsforeningen LKD har hii.r hemma tagit ett
vardefullt initiativ nii.r man anhAllit hos NO att fA televerkets
roll som utrustningsleverantor
provad.
En tanke vore att bestamma
sig for att televerkets ansvar
om!attar telekommunikation enbart, alltsA tele· och datanii.t.
Om verket ville driva utveckling utanfor detta omrnde kunde
man frigora denna del av organisationen och lAta den arbeta
marknadsmii.ssigt, utan allrnant
stod. (Och detta syftar dA ej pA
verkets nyligen presenterade
tankar om separata finansieringsinstit ut.)
Man kan .. jarrifora· televerket
med vagverket, som sannerligen
inte har att driva vare sig taxi-,
buss· eller tAgtrafik liknande
televerkets planer pA dataomrA·
det. Och man kan se likheter
med hur Sveriges Radio utveck·
lats fram till nylige n.
Vi har sc.nnolikt fram for oss
en omfattande expansion av
datatjanster pA jobbet och i
hemmet. Televerket onskar tydligen !A ensamratt pA mAnga av
dessa. For att bevara balansen
infor dessa tj anster vore e n
uppdelning av televerket mer
sund an . att-' som nu anvanda
allmarina··medel i en monopol·
miljo till att driva en val optimis·
tisk produktutveckling.
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