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KONTOR I BOJOR?
av
Tomas Ohlin
Viewdata AB
Mangfald - flerfald - enfald?
Det skall vara kontorsautomation i ar. Liksom i varens modeanvisningar fran Paris och Rom har det fran ·hogre ort meddelats att
det nu ar dags for kontorens omvalvning.
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Visst ar det sant att rationalisering av manga delar av kontorets verksamhet behovs. Eller - har finns tillfalle till bade
besparing och effektivisering, vilket ju bor utnyttjas. Men det
intressanta ar att detta manga ganger knappast tycks kannas som
ett behov inifran. Vern fragar de fran fall till fall ansvariga,
foretagsledningen, de anstallda, slutanvandarna? Som det nu ar
tycks motiven for forandringarna framst vara externa: Varsta
konkurrenten har skaffat ordautomater. Konsulter knackar pa
dorren. Facktidskrifterna, de internationella konferenserna,
alia svammar de over av nya system och utrustningar. Det ar
klart att just vi behover hanga med
For oss som arbetar for mangfald pa olika omraden i vart
samhalle ar dagens utbud av kontorsutrustningar ett eldorado som
blir en verklig sjalvprovning. Har mangfalden en ovre grans, da
den i praktiken inte langre fungerar? Formodligen. Vern bestammer
da over detta?
Manga konsumenter ar inte intresserade av tekniska detaljer pa
djupet, och har dessutom svart att fa tillgang till kvalificerade systemjamforelser. Da ar kanske frestelsen star att
placera sig i handerna pa den mest enstaka av alia utrustningsleverantorerna - televerket. Marknadsforingen av televerkets kontorssatsning teletex har inte bara kostat stora pengar,
den har ocksa i vart fall inledningsvis varit framgangsrik. Och
for sakerhets skull har man fran televerket alldeles pa eget
bevag forsett sig med ett monopol pa teletex-omradet for 18
manader. For att sa att saga vara saker pa att inte konkurrenterna pa utrustningssidan skall fa en fair chans. Parentetiskt
maste man betona att denna konkurrensbegransning ingalunda har
stod i Riksdagens beslut om teletex, av dec 1980. Det ar egentligen obegripligt att sadana overgrepp kan ske mitt i dagens
ljus, och varst av allt - utan att nagon utomstaende har
mojlighet gora nagot at det. Man far tiga still, motvilligt.
Om alltsa dagens utbud av kontorsutrustningar pa marknaden
representeraer en mangfald som gransar till overflod, sa representerar val televerkets teletex enfalden. Sannolikt kommer
visserligen teletex att utvecklas till en tjanst som ar tekniskt
fullt anvandbar i manga sammanhang. Man tar ju tid pa sig,
vilket brukar behovas i en monopolmiljo. Man behover inte
besvaras av konkurrerande utrustningar som kanske har battre
prestanda i olika avseenden.
Men skalen mot att forlita sig pa teletex ar egentligen andra.
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Man maste som kund f~aga sig om en myndighet som televe~ket a~
lampad att utveckla och ma~knadsfo~a tjanste~ av typ konto~s
automation. Vern vet pa vilka villko~ dessa tjanst~ da komme~
att vida~efo~as och unde~hallas? Komme~ ett ovantat politiskt
beslut sa smaningom kanske att stoppa ve~ksamheten? Det blev
nodvandigt att beg~ansa tjansteutbudet, hette det f~an ansva~igt
~ege~ingsdepa~tement.
Budgeten visade sig otill~acklig, och
ve~ksamheten skall omst~uktu~e~as ••••
myndighete~s ve~ksamhet av liknande typ a~
Egentligen a~ det f~aga om helt nya aktivitete~.
Da~ nagot finns att se tillbaka pa a~ smaken i
munnen
tveksam. Bade int~essen och beslutsganga~ i denna typ av offentliga o~ganisatione~ a~ anno~lunda an annorstade5. En gang da~,
och det a~ mycket sva~t att komma ut, att byta. Soaliga kallar
detta en sa~skild t~oghet, och omstandlighet, som .an nastan
ba~a finne~ pa myndighete~. Denna t~oghet kan vara en fordel,
i
sadana sammanhang dar eftertanke och forankring ar ~t
vasentligaste. Men fo~ ma~knadso~ienterade tjanster passar det
vanligtvis illa.

E~fa~enhete~na

mycket

f~an

spa~samma.
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Om tel ete>: skull e fa en domi nerande stall ni ng i var kontorsautomation skulle George Orwell och hans 1984 sannolikt snabbt
fa vatten pa kvarnen. Konto~ets informationsfloden tangerar
hja~tat i va~a fo~etag. Standardiserade floden av information
inom foretagen standardiserar foretagen sjalva. Foretagens
integritet kommer i far-a - grunden fo~ palitlighet, framatanda
och lonsamhet.
Har svaras det val omedelbart fran foretradarna for teletex att
kontorsautomation av denna typ enbart reglerar f o r m e n
for info~mationsflodena, inte innehallet. Visst kan det ligga
nagot i detta. Men, det ar inte hela sanningen. Den som har
kontroll over systemet, over kanalerna, over underhallet, ove~
taxesattningen, over debiteringen - den har ett betydande
inflytande over vad systemet anvands for. Tvekar man om detta,
tank da pa vilken makt de mannisko~ har som ansvarar for och
jobba~ med vara nuva~ande eterburna massmedier, med vara stora
dagstidningar m m. Och anda, de arbeta~ ju bara med "formen",
inte med "innehallet" ••••
Dagens och morgondagens kontorsdatasystem kommer formodligen
att utgo~a grunden for overmorgonens ·mediekommunikation i
breda~e bema~kelse. Samma tele- och datalinjer kommer att hysa
bade post, nyhetsfo~medling, marknadsforing, kulturdebatt och
floden av information pa jobbet. Vi maste va~a utomordentligt
vaksamma med maktfordelningen for det tekniska inflytandet over
dessa system.
Utbudet av system och utrustningar ar alltsa idag start. A ena
sidan en eno~m mangd terminaler, me~ eller mindre sammanknutna
med delvis cent~ala datorresurser, levererade fran manga olika
leverantore~. A den andra sidan ha~ vi teletex, vasentligen en
monopoltjanst. For att som konsument kunna ta stallning i denna
flora behovs vad som maste kallas konsumentupplysning i stor
skala.
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Man far hoppas att det kommer att finnas forstaelse for denna
konsumentupplysning, att det fran olika hall kommer att
organiseras jamforelser av de olika systemens prestanda och
effekter i ovrigt. Har har vi anledning att vara optimistiska.
Ett smidigt satt att fora ut sadan upplysning ar naturligtvis
via teledata och liknande system, som ar latta att aktuellthalla
och snart vidstrackt spridda.
Behov av nya analysmetoder
For att foretag och andra konsumenter skall kunna tillgodogora
sig kvalificerad upplysning kring sy9tem och produkter for
kontorsautomation kravs upplysning och utbildning. Framst d~n
val bevandrade r~s~naren hittar genast ratt i guide-bockerna.
Ett problem har ar att vi har att gora med delvis nya former for
kommunikation. Morgondagens kontor formodas arbeta lika garna
med te}:t som med bild och ljud. Man talar om samverkan mellan
ordbehandling och teledata, med faksimil, med digitalt ljud och
med andra nya former. Detta ar en intressant utveckling, dar
dock en hel del fragetecken finns. Inte bara ar det valdigt ant
om sprak och konventioner for att beskriva tekniska kommunikationsmojligheter i denna mangfald av uttrycksmedel. Dessutom ar
tillgangen synnerligen begransad pa metoder for att generellt
analysera kommunikationsbehov av olika typer.
Betrakta t ex mojligheterna att integrera anvandning av faksimil
med vanlig textbehandling. Faxapparater finns nufortiden att
bade kopa och hyra i ett antal prislagen. Grupp 2 hailer pa att
avlosas av grupp 3 i prestanda. A¥en om de prisbilliga sa
kallade hemfaxarna annu drojer nagra ar -man talar har om
kopepriser pa mellan 3000 och 4000 kr - sa ar faxtekniken redan
tillganglig i okande skala. Problemet ar att mycket begransad
metodik finns for att beskriva informationsfloden dar text och
fax samverkar. Det onskvarda ar att ha tillgang till beskrivningar dar sjalva formen ar flexibel, och kan specificeras
senare. Ett dokument kan vara i faksimjlform idag, medan vissa
kommentarer darkring kan vara ren text. I morgan kan man ha valt
det motsatta forhallandet. Systemet skall tala sadan foranderlighet.
Man kan jamfora med programmering i konventionella sprak av typ
Algol och Fortran. Kommunikation skall kunna formuleras sam
procedurer eller subrutiner, dar de aktuella parametrarna skall
kunna tillsattas fran fall till fall, och med olika varden. I
dessa fall har dessa "varden" sin motsvarighet i ren for·m i
stallet for vardemassigt innehall. I dag analog, i morgan
digital, i dag bild och delvis ljud, i morgan faksimil.
Betydande problem finns for att na sadan flexibilitet.
De ar bade av rent logisk och beskrivningsmassig art, och
dartill rent tekniska.
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Stora satsningar behovs pa forskningssidan for att rada bot pa
detta behov av nya metoder. Det ar inte bara fraga om metodik
for analys av informationsfloden i smatt (pa elementniva>, aven
de mer overgripande flodena behover formuleras och bearbetas.
~nnu gars ganska lite pa detta senare omrade. Behoven av kunskap
av olika slag, behov av olika f o r m e r av inforMation, behov
av kunskap som annu inte lagrats alls (rent mansklig kunskap},
behov av metoder for att kanna till var kunskap finns <rent
geografiskt>, mojlighet att formulera sociala och ~litiska
restriktioner pa tillgangen till relevanta data osv. Forskningen
har i dessa avseenden manga spannande ting fraMfor sig.
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Sociala effekter
Kontorsautomation har ett vidstracktare spektrum an till sjalva
kontoret. Med telekommunikation kan man gora sig oberoende av
var man jobbar. Manga typer av jobb kan kommuniceras enkelt over
tele- och datanaten.
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De praktiska experimenten med geografisk utlokalisering av
arbetsplatser via telelankar i bl a Nykvarn och Gallivare
fortjanar star uppmarksamhet. Har bekantar man sig praktiskt med
nya samband mellan teknik, arbete och boende. Det skulle forvana
om inte vad som har erfars snart kommer att fa betydelse for
samhallsplaneringen i start. Problemen med skapande av ny
sysselsattning, fristallningar, utlokalisering m m far en helt
ny dimension nar flexibiliteten i arbete och boende okas en hel
frihetsgrad.
Med detta i minnet ar kontorsautomation inte en till vara
nuvarande arbetsplatser och arbetsformer avgransad sak. Det blir
nagot storre.
Klart ar i alia fall att vi vill att vara kommande arbetsuppgifter ska vara en del av ett samhalle av dagens typ - som vi
sa lange arbetat for. Standardiserade informationsfloden som
formedlas pa standardiserade terminaler i standardiserade
former, detta foder standardiserade jobb for standardiserade
manniskor. Vi ar inte sadana. Vi vill inte ha sadana jobb och
sadana arbetsplatser. Vi vill heist inte behova bryta ass ur
bojorna igen - men gor det naturligtvis om det behovs.
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