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Oversikter och meddelanden
Statsvetenskaplig Tidskrift har p~ senare ar fdrsokt att utoka sin information fr~n statliga utredningar av statsvetenskapligt intresse . Som ett led i dessa stravanden publ ice ras i dett a hafte
oversikter rorande fyra utredningar p~ massmedieomr~det : lnformationsteknologiutredningen ,
Narradiokommitten, Radiorattsutredningen och Videogramutredningen .
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Nya medier i mediepolitiken*

1. A1/r j/er uTTrycksformer
Utg:l.ngspunkten fOr den svenska mediepolitiken bbr enligt mitt f<irmenande vara att utbyte av information ar
en fri och oreglerad f<ireteelse . Detta bOr vasentligen
galla oberoende av i vii ken form informationen insamlas ,
overfors eller presenteras . Det fundamentala i dett se nare belyses av Yttrandefrihetsutredningen i dess delbetankande sou 1979:49 bl. a. p:l. f<iljande satt :
"Nya uttrycksformer mots ibland med misstanksamhet.
Kommer de inte att missbrukas , behovs de verkligen,
blir inte informationstrycket fOr besvarande - den sortens fr:l.gor ar inte ovanliga . Det ar dock inte valet av
uttrycksform som skall bestamma ratten att uttrycka
sig . Kvantitativa begransningar Ieder latt over i kvalitativa restriktioner, omtanke blir formynderi ."
I ett inledande avsnitt av Informationsteknologiutredningens slutbetankande "'Nya medier" SOU 1981:45 tar
man en liknande utg:l.ngspunkt :
"Bedomningar p:l. medieomr:l.det ... bbr ... inte fixeras
vid specie!! teknik . I s:l. fall skulle sannolikt strax behov
uppst:l. for kompletteringar, med tankbara granskonflikter m m."
Man viii har fasta uppmarksamhet p:l. det forh:l.llandet
att den tekn iska ut vecklingen fn skapar m:l.nga nya uttrycksmojligheter. Vad som tidigare var val avgransade
medier som t ex tidskrifter , film , radio , TV osv, luckras
nu upp av nya former.

• Text en speglar forfat tarens egen uppfatt ning och stammer inte p:l. alia punkter overens med inneh:l.llet i informati onsutredn ingens slutbetan kande (SOU 1981:45 ).
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Denna " medielinje" kan tas till utg:l.ngspunkt for allmann a overvaganden av mediepolitisk art . Sam f<iljd
av de nya mojl igheter som framfor alit datateknik och
datakommunikation medger, blir granserna mellan de
olika medieformerna alltmer oprecisa. Det blir nOdvandigt att ge mediepolitiken ett generellt utseende . Specie!!
behandling av vissa medier tar det alit sv:l.rare nar grannmedier narmar sig , med synpunkter p:l. likartad till ampning .
Ett exempel p:l. detta utgor videon , som egentligen
inte iir n:l.got annat an elektronisk film (el ler :l.tminstone
ljud och rorliga bilder i elektronisk form). Med videons
frammarsch betonas dess slaktskap med filmmediet.
Liknande program anvands , ofta med liknande ursprung . Man vander sig till liknande publik . Film- och
videopolitik hor darfor samman .
Videogram kan dessutom i okande utstrackning . och
till alit lagre kostnad . overf<iras per kabel. Man vantar
att detta successivt kommer att ske. Darmed ar fr:l.gorna
kring kabel -TV berorda. Event uell regl ering av kabel- TV
i Sve rige m:l.ste beakt a detta.
Elektronis k ove rforing av m:l.nga olika form er av informat ion forbilligas numera generellt . Man talar om
dramatis ka kostnadssankningar . Karnpunkter i medie-
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Informat ions teknologiut redn ingen har haft att betrakta
n:l.gra av dessa, framst text -TV, teledata samt telefax,
och d:l. i forst a hand avsedda som allmanhetens medier.
for hembruk . Dessa nya medier befinner sig relativt nara
andra och me r etablerade medier - me r eller mindre
beroende p:l. vilka medieegenskaper man viii betona. En
kvantitat iv sammanstallning over ett antal olika medier
har i Informat ionsteknologiutredningens betankande givits f<iljande form : 1)

T •d·
sk rdt,
1•dn •ng

234 Oversikt er och medde l~n de n
poln iken bli r darfor 1 minsk ~n de utstracknmg anskafTmngs- och utnylljande- kostnade r. ut~n de sto mer frAgorn a kring med iet illganglighet och utnyltJ~ndembJii g
heter

mofons kt, or och lj udband ). men spelar dem endast vid
enstaka l!llfallen SA kommer det sannolikt all gA ocksA
for vi deogrammen. efter en tid Aterfinns de i hyllorna
likt fon ogram. och beses endast sporadiskt . Fortrollningen avtar med Iiden . Vi prbvar dessutom efterhand ofta
konsek vent att anvanda medier pA ell alltmer odramatiskt och naturligt san . PA radioomrAdet kan man har
tanka pA narradi o, allemansradio osv.
Utvecklingen kring vAl- konsumtion av olika medieformer ar f<iremi!J for he ta diskussioner pA m!mga hi!JI.
Nedan ges en enligt f<irfattarens mening mbjlig utveckling for al lmanhetens mediebruk under 1980-talet. Har
har streckats de tidsmangder dA man " koncentrerat" agnar sig At ell visst medium . Under resterande ickestreckade tidsmangder anviinds medierna sekundart ,
dvs som bakgrundsmusik etc medan man primiirt agnar
sig At n<l.got annat .
Det mAste betonas att tabellen ar ungefarlig Allman!
accepterat material av denna typ finns fn icke.

GemPnsamhe/er och skillnader
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Det finns idag annu relativt stor~ skillnader mellan vAr
mediepolitik fOr olika medier. Vad ar skal till dena ' Tradition i samband med de existerande mediernas inf<irande och utveckling har f<irmodl igen spelat en roll. For
nara nog varje ny11 medium tycks disku ssion om behov.
konsekvenser och efTekter - ganska yrvaket - betona
just della med iums sarart . SA var det for radio, sA var
del fOr TV . sA ar det fOr video. I syfta all " bevara
allmanheten frAn all forforas" av genomslagskraften i
de nya formerna fors argument fram om reglering och
f<irbud . A andra sidan vanjer vi oss tydligen ratt snart .
berusningen avtar. Vi har bOcker i bokhyllan , men laser
dem i genomsnill ratt sallan . Vi har fonogram (gram-
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Nya och opri:ivade medieformer tenderar , som sagt. ofta
att soka goras till fciremAl fcir mer spontan reglering an
ii/dre och etablerade former .
Man kan i detta sammanhang tanka p~ telefonen , vAn
nu kanske mest fundamentala kontaktmedium . I oorjan
av 1900-talet sAgs delta medium som nAgot extremt exklusivt och komplicerat och ojamlikt. Debattens vAgor
gick hOga om detta markliga med overfciring av Jjud
p~ trAct . Var det inte nAgot enbart fcir de rika och valutbildade0 Kunde det nAgonsin bli verkligt vanligt ett massmedium 0 Man var skeptisk pA mAnga hAll. Det
tog lAng tid innan fcirstAelsen for telefonens betydelse
blivit allman . Numera gAr sAdant snabbare, men diskussionerna om fcir och emot ar lika intensiva.
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Vissa mediefrAgor lAter sig analyseras pA ett naturligt
satt , medan andra medfor vantade och ovantade problem. De medier som Informationsteknologiutredningen analyserat ger exempel pA ett bAde- och harvidlag.
For att nAgot narmare belysa detta, ar det kanske Jampligt med en beskrivande kommentar till de nya formerna
- vare sig text-TV, teledata eller telefax ar annu sarskilt
allmant forekommande . Har hamtas text delvis frAn Informationsteknologiutredningens slutbetankande.
Text- TV innebar att text och stillbilder (enklare grafiska
bilder) via vanliga TV -sandare overfcirs pA TV -natet och
Aterges pA TV -rutan . Ett villkor ar att mottagaren ar
fcirsedd med en (oftast inbyggd) tillsats ; text-TV-bilden
overfors i kodad form i smA mellanrum mellan de vanliga
TV-bilderna. Text-TV medger dels att man kan ge programtextning p~ olika sprAk till vanliga TV -program bara
for de personer som viii lasa sAdan, dels att man kan
sanda ut informationssidor . Ett begransat antal sAdana
fAr plats, ca 800 per kana/, och som mest fyller varje
sida TV -rutan med ett innehAll om ca 80 ord .
Teleda!G ser vid fcirsta betraktandet ut som text-TV : i
bAda medierna tillhandahAIIs text och stillbilder med likanad u1formning. I leledata overfors emellertid information somlagras i en dator. via det all manna telenatet .
alltsA over telefon- eller dalanatet, inte i televisionssandning. lnformati onen kan mottas antingen pA en modifierad TV -mottagare eller pA en fristAende bildskarm
av annan typ. I teledat a kan anvandaren valja den information han viii ha bland ett utbud som kan vara
mycket storre an det i text-TV . Han kan dartill ocksA
ge svar eller Jamna annan information . Med hjalp av
nummerdosa eller ett tangentbord vid sin terminal kan
anvandaren 1. ex . se pA tidtabeller, gora bestallningar,
framstalla klagomAI eller .. skriva" brev och insandare.
forutom att alltsA valja bland text och stillbilder som
kan fylla hundratusentals sidor i en dator.
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Tele.fax ar ett sa tt att overfora pappe rs kopior. lnform ati ons innehA!l et fcireligge r ursprun glige n pa pappe r. c\\-erfors sa vanligen via telenatet {pAde n uppringand es Jn Jtiativ ) och Aterges hos motlagaren pA pappe r eller anna t
bestandigt material. Med tekniken ka n me r detalJSkarpa
illustrationer bverfciras an i teledat a och text-TV Det
ar annu frAga om ett med ium fcir fram s1 kon lorsbruk
Telefax anvand av allmanheten - hemfax - kan inlroduceras fcirst nar billiga apparater lanseras pa mark naden . Detta drojer en bit in pA 1980-lalet.
Text-TV fanns redan vid mitten av 1981 i drygt 35 000
svenska hushAIJ . trots att Sveriges Radi os forsbk med
text- TV startade forst 1979 / 80 och egentligen bara avser
en liten provpublik om 160 dova och horselskad ade .
lndustrins bedomning ar att text-TV smAningom blir
standard p~ TV -mottagare i vissa storleksklasser och att
de flesta mottagare som saljs 1985 kommer att kunna
ta emot text-TV .
Teledata erbjuds annu inte till allmanheten . Daremot
har bl a televerket sedan 1979 prov riktade till organisationer som sjalva publicerar innehAII i teledatabaser.
Ett hundratal terminaler har anvants . Televerket planerar att oppna ett s k teledatanat for att medge enkel
och billig uppkoppling for i fcirsta hand olik a naringslivsabonnenter som bnskar anvanda teledata .
Under 1981 har en ganska omfattande provverksamhet med teledata oorjat vaxa upp. Framst ar det stbrre
fciretag som prbvar mediet. Det ar val knappast troligt
att teledata tar nagon storre spridning bland privathushA!len under 1980-talet. Dels kommer teledata da att
konkurrera med inkop av t ex text-TV och videoutrustning. Dels kanske intresse: fran presumtiva informationslamnare inledningsvis ar litet nar det galler att forse
mediet med innehAII , som ar intressant fcir allmanheten .
Det finns redan idag teknik som pAminner om dessa
medier. Sedan lange textas TV-programmen . om an
mindre smidigt an med text- TV . Telefaxoverforingar fcirekommer inom naringslivet, t ex inom tidningsbranschen, men telefax kan bli snabbare och framfcir alit
biligare Telefonupplysningstjanster !inns men dear oflast enkla telefonsvarare eller personligl bemannade . Datorlagrade uppgifter som Aterges pA bildsk armar ar annu
mer s~illan avsedda for allmanheten. och fcirek omm er
knappast pA apparatur som ar billig och sA enkel a11
anvanda som teledata .

Urveck/ingsmojligherer
Text-TV -mediet kan tekniskt utvecklas ytterligare .
Text-TV kan utan storre svArigheter sandas regionalt.
For narvarande Jampar sig mediet fcir ett minure antal
sidor: 800 sidor per kana! namns ofta som maximum .
Det gAr att oka kapaciteten . T ex kan man tanka sig
att en hel TV-kana! avsatts for text-TV eller att nya
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sidor sa nd; ut konu nuerligt (och inte - som nu- samma
sidor repeteras t ex Yar tolfte sekund ). D ~ kraYS au textT\"-mottagdre n forses med ett mmne som Jagrar sidor
for senare vtsnin g Men mouagaren kan ocks~ kn ytas
til l en Jiten persondator t ex s~ att vissa sokord programmeras in som datorn letar eft er i utbudet av text T\' -sidor .
Oc ks~ teled ata och li knande teknik kan tekniskt utveck las \"idare lllustrationsmojligheterna forbattras med
tiden. liksom for tex t-TV . Teledata kan ocks~ anslutas
til l en persondator vid TV -terminalen som bearbetar
information som hamtats via telefo ntr~den . Anvandaren
kan skriYa meddelande n till in format ionslamnare eller
till andra anvandare . Forut om p~ bildskarrn kan informati onen presenteras som utskriven tex t, som telefax kopior eller t ex i bl indsk.rift . Med tiden kan informationen komma au bli oversatt till syn tetiskt tal , ljud
som byggs upp av en Jiten datorenhet i teledataterminale n. lfr~ga om teledataove rforing till allmanheten blir
dock dett a aY praktiskt-ekonomiska skal inte aktuellt
under den narmaste tiden .

M ediPr och kulrurpo!iTik
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lnformat ionsteknologiut redningen har i sill slutbetan kande utg~tt fr~n den princip om yttrandefrihet som
ar faststa.IId i grund lagen . Man anger au yttrandefriheten
ar en grund laggande ra tti ghet och au den inte behover
sarsk.il t motiveras . Det ar eventuella ingrepp i den som
k.raver mot ivering .
Ett av de av Riksdagen fasts tall da kulturpolitiska m~
len ar au skydda yttran defriheten och skapa reella fcirutsattningar fcir att denna frihet skall kunna utn yttjas .
Det innebar ett ansvar fcir samhallet au framja ett rikt ,
m~ngs i d igt och va rierat kutlurliv . Enligt de kulturpolitiska m~len ar det ocks~ viktigt att motve rk a de negativa verkningar som kom mersi alis men kan f~ inom
kulturlivet. Strava nden i dessa riktningar ar viktiga for
att skapa frihet och reell a mojligheter till konstnarlig
och kulturell fornyelse . Av rattviseskal och med hansyn
till kraven p~ variation och m~ng sidighet oor kulturpolitiken framja en decentralisering av verksamhet oc h
besluts funkt ioner. Hog prioritet skall ges ~~ ~tgarder som
syftar till at\ oka mannis kors mojlig heter till egen kulturell aktivi tet De grupper som red an ar kulturellt aktiva
b<ir beredas mojligheter att fuJJ fcilja och utveckla sina
intressen . De kulturpolitiska insatserna skall. i syfte at t
bryta isole ring oc h utest angdh et, dessut om i okad utstrackning utform as med hans yn till eftersatta gruppers
erfarenheter och behov . I det ku lturpolitiska ansvaret
ing~r ocks~ au tillvarata och levnadegora aldre tiders
kultur samt au framja utbyte over spr~k- och nationsgranse rna.
Inom Informationste kn ologiutredningen har man

analyserat hu r en utveckling enl igt de olika m~len kan
framjas eller motverkas genom tiJikomsten av nya
medieformer som text-TV . teledata och telefax . Man
kommer fram till att dessa former fcir kommun ikation
kan organiseras s~ au icke onskvard a kulturella eiTekter
motverkas , och mojligheter til l en gynnsam utvec kling
starks .
Vad gal ler framtidsperspektivet , anges:
"' I den allmanna debatten betraffande de nya mediern a
forekom mer tv~ helt skilda framtidsperspek tiv. A ena
sidan att de kan bidra till att skapa ett opersonligt samhalle . dar mans kliga kontakter minskar , dar informationsklyft or vidgas och dar manniskan blir beroende av
den som handh ar dat orerna . A andra sidan att medierna
kan bli instrument for decentralisering och tvAvagskommunik ati on som gor att manniskorna kan bli mer aktiva
och p~ verk a sin situation p~ ett battre salt , och att med ierna dessutom kan ge handikappade och andra eftersatta
grupper moj lighet till okad delaktighet i kulturell a aktiviteter. "
B~de teledata och text-TV kan anvandas fcir au presentera samhallsinformation p~ ett nyu satt fcir medborgarna. Text -TV kan- vid regi onala sandningar- anvandas som en anslagstavla fcir kommunala myndigheter p~ samma salt som utrymme uppl~ts i TV fcir
statliga myn digheters samhaJisinformation .
Statliga och kommunala myndigheter kan placera te ledataterminaler p~ informationscentraler i bibliotek etc
och darmed ge mojlighet att underlatta personalens arbete , samtidigt som det ger medborgarna mojlighet till
en verk.lig di alog med myndigheter, politiker etc . En
fcirdel med teledata ar att informationen all tid kan h~llas
aktueJI , under det att tryckt a samhaJisguider, socialkataloger m m snart blir fcirlegade .
Sarsk.ilt teleda ta ar ett lampligt medel fcir decentralisering , eftersom det kan etableras tilll~g kostnad snart
sagt var som heist , allts~ aven och fcirdel aktigt av t ex
folkrorelser och andra organisationer p~ reg ional eller
lokal basis .
De t ar. som namnts. vi ktigt att ge eftersatta grupper
okade mojligheter till aktivitet och kommun ikatio n.
Text-TV har redan visat sig vara tiJI stor hjalp for dova
och horselskadade. Aven invandrare fAr hjalp att lara
och fOrst~ svenska nar svens k text presen te ras i text -TV .
Tex tning p~ invan dra r spr ~ k bbr ske i text-TV trots att
dett a ar arbetsk ravan de vi d inmatn ingen InneMilet i
de nya medierna gagnar de n som har svArt att hi nna
fA viktig informat ion via andra medier. OcksA for an dra
kan datorise ring av medierna skapa hittiJis hell oprovade
kommuni kati onsmojligheter I della sammanh ang kan
ma n havda att sarskilt ifrAga om teledata finns mojlighet
att motverka en tendens att bara redan valin formerade
anvander sig av ett nytt medium .
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Organisarion ar de m·a medierna
lnformationsteknologiutrednmgen foreslflr att text-TV
unde r rlidande avtalsperiod for Sveriges Radi o (t o m
1986) a' praktisk a skal bb r hand has inom SR-konce rn en
Man tar inte stallni ng till vilket progra mbolag inom SRkoncernen som skall dri va text-TV
Man foreslflr fri etableri ngsrat t fOr teledata. For att
en begynnande teledata verksamhet skall utvecklas unde r ord nade former och med mojligh et till viss overblick
av ut vec kli ngen utan ingrepp i etableringsfriheten foreslfls att ansvarig utg iva re alltid mflste utses for teleda taverksam het riktad till allmanheten . For sAdan verksamhet skall gall a samma regl er som for pressen .
For te xt-TV kommer dA samma regler att galla som
for Sveriges Radios ov riga sandningar . alltsA framst kraven pA sak lighe t och opartiskhet. Man medger TT och
kommun ala myndigheter ratten att i text-TV publicera
nyhetstelegram respekt ive lokal samhallsinform ation (i
bl a regi onal text- TV ) men kravet pA opartiskhet forhindrar dagspressforetag m n att sjalvstandigt utforma
nyhetssidor i text-TV .
For teledata f6reslfls inga andra innehA!Isregler an dem
som galle r for tryckt skrift med ett undantag . nam li gen
vad galler reklam , dar utredn ingens maj oritet forordar
ett gene re ll t forbud . Man utgflr frAn all de informationslamnare som redan bbrjat arbeta med teledat a sjalva
tillsammans utformar hedersregler av ungefar samma
art som de regler som pressens organisationer antagit.
Precis som f6r andra slag av datoriserade personregister galler all tillstAnd under vissa forhA!Ianden mflste
sokas frfln datainspekt ionen fOr verksamhet med teledata . Sjalva lagringen av allehanda uppgifter i teledata
fordrar dock i princip inte datainspektionens tillstAnd
(a nnat an om det skulle rora sig om personuppgifter
som kan bearbetas).
Vad galler upph ovsratt bbr bestammelserna i upphovs rattslagen ut an storre problem kunna tillampas pA
text-TV . I frAg a om teled ata skulle det vara onskvart
med storre klarhet i rattslaget bl a vad gal ler obehorigt
utn yttjan de av innehAJiet i olika databaser.

Pressen och reklamen
Det mest a av pressens redakt onella innehAII idag lampar
sig inte f6r publicering i teledata : det flr helt enkelt
inte pft ett lasbart satt plats pA en teledatasida som rymmer ca 80 ord. Det tarde bli ovan ligt att man laser mAnga
sftdana sidor i foljd . Utgivning i teled ata skulle alltsA
inte konkurrera med pressens forsok att fylla sin samhallsfunktion. Men pressen kan ocksA anvanda teledata
for att fylla delar av dessa uppgifter. Teledata lampar
sig for nyhetsnotiser, for redigerade sammanstallningar,
konsu mentupplysning , nojen och evangemang , samt for
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t ex redaktionella ark iv dar arti klar eller arti kel rubriker
fors in med uppg ift om datum for publicering och annat.
Teledata kan kom ma' att konkurrera med dagspressen
nar det galler intakterna frAn vissa slag a' annonser.
sarskilt s k eftertext - elle r smAannonser och veckoannonse r och veckoannonser med detaljhandelns extrapriser
Dagspressen ar beroende av sina efte rtextan nonser.
inte bara ekonomiskt utan ocksA f6r att de hojer tidningens lasvarde. Det ar storstadsmorgontidn ingarna
som har allra storst andel och volym eftertextannonser.
men det ar landsortspressen , sars kilt tidn ingar med
pressstod. som minst ka n bara forluster av sAdana an·
nonser.
Enl igt utredningens majoritetsf6rslag (stott av s och
c) avses reklam f6rbjudas i bAde text-TV och teled ata.
For radi o- och tel evisionssandn ingar och dA aven for
text-TV galler redan kravet pA opartiskhet och forbud
mot att medge kommersiell reklam mot vederlag.
Utredningsmajoriteten menar att reklam i teledata hotar dagspressens inkomstmojligheter och darmed des s
mojligheter att fylla sin funktion i samhallslivet. En rik·
halt ig dagspress ar omistlig f6r yllrande- och informal·
ionsfriheten och man menar att dett a Ieder till slutsatsen
att reklam i teledata inte bbr tiiiAtas .
Utredningens majoritet viii reglera all ann onsering i
avsattnings- och anskaffningsframjande syfte, alltsA inte
bara kommersiell reklam utan ocksA allmanhetens varu·
och tjansteann onsering (men inte flsiktsann onsering . familjeannonser eller t ex kungorelseannonser). Det kan
inte uppnA.s genom att foga in bestammelserna i det
marknadsf6ringsrattsliga monstret.
Reklamf6rbudet oor galla for sAdana framstallningar
i teledat a som kan mottas direkt av allmanheten i bostader; reklamf6rbudet i teledata bbr inte vara strangare
an det som enligt radioriittsutredningen avses galla f6r
TV-program . Den som viii tillhandahA!Ia rekl am i teledata pA t ex offentliga platser svarar dA f6r att dessa
meddelanden inte kan nA allmanheten i bostiider. Meddelanden om all manna kommunikationer undantas frAn
reklamforbudet .
Utredningens minoritet (fp och m) anser i en alte rn ativ
skrivning att teledat a pA grund av sin spece ill a karaktar
lampar sig for informativ reklam som kan bli ett vardefullt ko mplement till samhallets konsum ent up plysning Minoriteten delar inte farhAgorna att teledat areklam skulle fa negat iv inverkan pA pressens ekonomi
och foresiAr darfor inte nAgot reklamf6rbud . Samma regler skall galla som for tidningsreklam . Dock f6reslfls att
endast s k uppsokt reklam skall tilllitas . dvs rekl am fftr
inte forekomma pA samma teledatasida som redaktionell
text , och mflste sarskilt bestallas.
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Den kommande medieutvecklingen
Vilket mottagande kommer lnformationsteknologiutredn ingens forslag att f!t? Hur kan de relateras till ovriga
mediefnl.gor 0 Vad kan genomforas? Forslagen remissbehandlas vid tiden for forfattandet av denna text. Ut
avslutningsvis framtrada nigra personliga kommentarer.
Delar av forslagen om de betraktade nya medierna
kan synas sjalvklara- t ex att etablering i teledata skall
vara fri och oreglerad . Decentraliseringstendenserna i
den allmanna datautvecklingen ar ju starka fn . Politiskt
harman emellertid fast vikt vid att kunna placera medierna pA en fast legal grund, aven om den kan synas
sjalvklar.
Man kan frAga sig pA vilket satt denna mojliga decentralisering i teledata kommer all forverkligas . Starka
krafter ar redan i fard med att ta fOr sig. Tidigt ute
ar televerket. Under utredningsarbetets gAng hade man
darifrAn gAng efter annan deklarerat sitt ointresse for
teledata . Det !inns ingen marknad , ingen efterfrAgan ,
sades det vid upprepade tillfallen . Ungefar en mAnad
efter det utredningsbetankandet presenterats lat det
emellertid annorlunda. Nu hade man planer fardiga pA
ett helt eget teledatanat, allmant tillgangligt frAn och
med mitten av 1982. Man fu intrycket att verket sokt
undanhAlla dessa planer frAn en genomlysande debatt
i kommitten .
Vad galler text-TV kunde Sveriges Radio inte ens vanta sA lange . Drygt sex mAnader fOre presentation av betankandet " deklarerade" Sveriges Television AB sina
planer pA text-TV sandningar. Vid den tidpunkten var
det inte ens kant utanfor kommitten vilken institution
som skulle fA ratten att sanda text-TV- om det skulle
bli Sveriges Radio eller andra - och annu mindre hur.
SAdant agerande frAn tunga intressenter pA mediearenan kan ge en kansla av brist pA demokratisk respekt.
Medieutvecklingen brukar ofta bli anklagad fOr att vara
for beroende av spontana marknadskrafter, men nar man
dA stundom verkligen gor en grundlig analys - i parlamentarisk a former- dA hAiler sig viktiga starka krafter
undan . Situ atio nen ar inte helt tilltalande .
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I reklamfrAgan kan man frAga sig om reklamf6rbud i
teledata ar praktiskt mojligt .
Utan att ta stallning i varderingsfrAgan om reklam
eller ej i teledata. biir namnas den skepsis som under
hand hons av Fl era fristAende expener har havdat att
reklamforbud i teledata ar omojligt att forverkliga i praktiken . Teledata sands inte , som radio och TV . Det efterfrAgas och bestalls av konsumenten , likt dagens telefonrAdg ivning De't ar dA , pA det allmanna telenatet,
utom ordentligt svArt att filtrer a bon hemmens tillgAng
till kommersiella upplysningar. SAdan informat ion flyter
redan i stor mangd pA detta nat, mellan foretag och

andra institutioner och dessas kunder eller andra intressenter. Eftersom det har visat sig omojligt att skarpt
definiera begreppet teledata, och den typ av terminaler
som dar anvands , blir det tekniskt mycket kompli cerat
att styra dessa former av datatrafik . En censurinstitution
skulle troligen behova skapas fOr overvakningen, om
man inte nojer sig med att an/a att ett reklamf6rbud
skulle efterlevas . I en eljest fri datakommunikation blir
sAdana antaganden mycket obestamda .
Vidare har det framhAllits att oreglerad och kommersiell teledatainformation frAn vAra grannlander snabbt
sku lie nA efterfrAgan om reklamforbud just i Sverige inf6rdes . I Finland bedrivs redan kommersiell teledataverksamhet. Databaser t ex pA Aland sku lie f6rmodligen
kunna goras attraktiva fOr svenska konsumenter i Mellansverige . Det ar inte mojligt all i detalj kontrollera
vern som anvander det svenska telefonnatet till vad.
Sam tal till Alandska datorer kan darf6r knappast stoppas.
ForhA!Iandet pAminner om situationen fOr Radio
Nord , samt om den s k overs pill som reklam- TV via
satellit medger. Storre ytor an de primart avsedda nAs
av sandarna. Och stundom nAs avsiktligt IAngt utover
hemlandets granser.
lnternationell harmonisering av grundlaggande
mediepolitiska frAgor blir pA sikt formodligen alit noovandigare . Men granskonflikter kan inledningsvis f6rutses, vagen till harmoni ar ofta knagglig.
Forsvararna av betydande regleringar for olika medier
brukar hanvisa till de olika kostnader som galler fOr de
olika mediema. Framst hoginkomsttagare har rAd att
skaffa nymodigheter, sags det. Uppenbarligen Jigger det
idag nAgot i delta. Onskar vi uppmuntra ett omedelbart
allmant utnyttjande av vissa medieformer oor fordelningspolitiskt motiverade Atgarder frAn samhallets sida
kunna komma ifrAga. Vilka 0 A ena sidan kan man soka
dampa en ovalkommen medieexpansion , A den andra
kan man framja dess valkomna delar.
Ut oss ta videon som exempel. Drygt 10 procent av
utbudet av forinspelade videogram innehAIIer f n (av
mAnga ansett) otrevligt material. Det forefaller som om
man bast gynnar en klok mediepolitik genom uppmuntran av sunt f6rnuft kring de 90, snarare an IAngtgAende
restriktio ner mot de I 0 procenten pA videoomrAdet. Detta sarskilt som avaner pA medieomrAdet ofta begransar
sig sjalva med tiden- vi konsumen ter blir mer och mer
medvetna och kritiska i vAr mediekonsu mt io n. Aven
for teled ata kan detta komma att visa sig relevant.
Restrikti oner pA medieomrAdet tangerar ofta direkt yttrandefriheten . Onskar vi en ren och klar politik pA yttrandefrihetsomrAdet ar det enligt min mening klokt att
visa generositet och ha overseende med vissa avaner
for nytillkomna medier fOr en inledande och begransad
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Tomas Ohlin

Niirradio
lnledning
Sedan 1950-talet har sammanslutningar, framfOr alit
kristna fOrsamlingar och studentkil.rer . began att !11 sanda
egna radioprogram pA eget juridiskt ansvar. TvA statliga
radioutredningar , fOrst 1960 !Irs radioutredning som
framlade sitt forslag 1965, senare 1974 !Irs radioutredning
som framlade sitt fOrslag !977, har gAtt dessa onskemil.l
till motes genom att fOresiA all s. k. siirskild rundradio
skall stan as .
Den fOrsta radioutredningen fOreslog att den sarskilda
rundrad ion skulle vara oppen fOr statliga, halvofTentliga
och komm unala myndigheter samt for ideella . politiska
och religios a organisationer. En siirskilt tillsatt sandningsnamnd skulle fores!A regeringen vilka sammanslutningar som skulle beviljas sandningstillstil.nd . Nil.gon
begransning av den sarskilda rundradions sandarstyrka
diskuterades inte . Sandningarna skulle i sin helhet finansieras av de i verksamheten deltagande myndigheterna och sammanslutningarna . Detta forslag ansil.g regeringen alltfor skissanat. Det lades darfOr At sidan och
nAdde alltsA inte riksdagen .
Den andra radioutredningen !at televerket gora en
analys av fOrutsattn ingarna fOr sarskild rundradio i Sverige . Verket konstaterade dA att det vid sidan om Sveriges Radios program och utbyggnadsplaner fanns mojlighet att satta upp ytterligare ca 200 sandare om dessa
var tillrackligt svaga. Det &jordes ett rakneexempel som
utgick ifrAn sandare med I watts efTekt. Mot bakgrund
av denn a tekniska fOruts attning fastsl og utredningen att
man var positiv till vidgad etableringsratt fOr sarskild
ljudradio och att en ytterligare utredning borde tillsattas
som skulle bedriva fOrsoksverksamhet med sandningar.
Myndigheter skulle inte !11 sanda utan enbart politiska.
religi osa. facklig a och ideella organisationer. Forslaget
lades fram !!ret efter det att Sve rige genomgAtt politiskt
regimskifte . Det kan ha pAverkat klimatet om ett fOrslag
om vidgad etableringsratt. Men det biir observeras all
radioutredn ingen 1977 var enig om sitt fOrslag om forsoksverksamhet med sarskild rundradio. SAval de borgerliga ledamoterna som socialdemokraterna i utredningen stodde tan ken att fOreningar skulle fA biirja sanda
egna program vid sidan av Sveriges Radios .
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Nar fOrslaget kom till riksdagen vil.ren 1978 var det
dock slut pAden politiska enigheten . Den borgerliga riksdagsmajorite ten foljde utredningens fOrslag att en ny
kommitte borde tillsattas bl a fOr att leda en fOrsoksverksamhet med sandningar. Socialdemokraterna fOrslog ocksA fcireningssandningar, men att dessa sk ulle
aga rum inom radiomonopolets ram , och under dess
juridiska ansvar. Lokalradion borde enligt socialdemokraterna (och vpk ) aven !11 ta hand om fOrsoket med
foreningssandningar. Under arbetet med regeringens
proposition bytte fOrslaget namn . lstallet fOr utredningens "sarskild rundradio" kallades de smA sandarna fcir
" narradio" . Detta namn hade tidigare anvants vid liknande experimentsandningar i Norge och Danmark .
5381okala sammanslutningar landet runt anmalde fOrhandsintresse fcir att delta i narradiokommittens forsoksverksamhet . De fOrdelade sig pA 116 oner (storstockholmsomrAdet raknat som en ort). Kristna fOrsamlingar
ut&iorde den storsta gruppen , 18 %, av de fOrhandsanmalda sammanslutningarna. Politiska organisationer
ut&jorde 15 %. BoendefOreningar av olika slag 14 % och
sammanslutningar knutna till utbildningssektorn ca
II %. Dessutom anmalde sig idrotts- och motororganisationer , mi ljogrupper, kooperativa organisationer,
fackklubbar, halsoframjande organisationer, invandrargrupper, musikgrupper och radioklubbar.
I riksdagsbeslutet fastslogs att det var "angelaget an
olika landsdelar, olika typer av orter (glesbygd , fOron
och tatort ) och olika typer av sammanslutningar" skulle
bli representerade i fOrs oket som skulle fOrsiggA pA "cirka
15 oner'' . Med ledning av dena beslut valde narradiokommitten 16 fOrsoksomril.den i 15 kommuner bland
de 116 omril.den , varifril.n intresseanmalningama hade
kommit. Forsoksorterna blev Stockholms innerstad , Jarvafaltet , Eskilstuna, Linkoping , Jonkoping. Malmo
(stadsdelarna Oxie och Rosengil.rd), Ockero, Goteborg,
Dalsjofors , Karlstad , Kumla , Mora . Sandviken , Ostersund . UmeA och Pi teA. Sedan sammanslutningarn a i Ostersund inte fullfOijt sina avsikter att delta utsAgs i stallet
Svanon (Kramfors) till fOrsoksort .
Avsikten var att narradiokommitten skulle ha hand
om utbildn ingen av dem som ville sanda narradioprogram . Det visade sig dock snart att de fOreningar som
ville sanda program ofta hade tillgil.ng till sakkunskap
pA narmare hAll MAnga sammanslutningar hade medlemmar som arbetat inom Sveriges Radi o, inom fOretag
i radiobranschen , inspelningsstudios eller vid medieutbildning vid folkhogskolor och i studiefOrbund . Foreningarn a som vi lle sanda narradio bildade ocksA pA fOrsoksortern a en narradi ofOrening som tog hand om en
del av utbildningen. Narradiokomm itten stimulerade i
h6g grad till bildan det av dessa fOreningar. FrAn Sveriges
Radio kom hjal p pil. den inoffi ciella vagen . Mil.nga av

