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Saaaanlattning av inlagg vid Nor diska Dataunionens rattspolitiska
seain anua den 31 Tan - I Tebr -1983.
av Toaa> Ohlin

Titeln for detta seainariua ar sardeles val tilliapbar for den
koaaunikationsfora sot plagar kallas teledata (i engelsktalande
lander viewdata, i aaerikansktalande lander videotex). Ett av de
viktigaste kannetecknen for teledata ar naaligen att den linar sig
val for 'det fr i a ordet oc h den fr ia kouunikatonen•. l'lan kan dra
denn a s l uts~ts 01 man betanker att teledata knappast a priori
beror5 av n~gra verkliga existerande aaktcentra, ·so• kan kanna sig
hotade av de nya tojligheterna. Det ar vi5serligen sant att fraafor
alit aktiviteter frin olika nat ionella teleadaini5trationer antyder
en monopo li st1sk stravan, en vilja 'att lagga under sig viktiga
delar av de nya saalbandss ysteaen. !'len pi nigon sikt har vi
anl edn ing foraoda att decentraliseringen andi koaaer att dotinera i
dess~ systea, och att infl ytandet over dea koaaer att vara delat
ae l lan ainga parter. Darted blir denna teknik en utoaordentlig
a6jlig het for os5 sot tror p~ deaokrati via fri koaaunikation.
Va d k~ nn ete ckn ar di teledata - sot kan vara grund for denna
i ns tid lning ?
TeJ o:o: a ar ett satt att kota unicera, ted enkla datatekniska
r.,;: t :, de l. [;et Li nn et eck nas av schabloner 501 'aanniskovanlig
si:i.: c,:·i i · , '1 n- oc h uhat ni ng i farg', anvandning av 'billiga'
tf r~ :; aie r
och da t orer 1 e. lnget av de5sa kannetecken ir
til~ · ~cl !ig t
s ~. arpt och val de fini erbart for att kunna ligga till
g r~•d f~r ~ i gOG 1er o'fatta nd e l~greglering.
De t

f~rs 6k et at t oafatta teledata ted re5triktioner av
art har - intern~tionellt sett - gjorts i Sverige under
198\' -8:.
En politisk 1a1 ontet (av socialdeaokrater och
c entE- · ~arti sterl
lade
da
i
den
statliga
l nfo·l~tJon s t e kn ologiutred n ingen forslag till forbud for att s~nda
k o l ~? r si e ll a te ledatabudskap till och fr~n allt~nheten.
Forslaget
by9;je n ~ tu rligt vi s p~ f6 rtJda ndet att det praktiskt skulle vara
• ~jl1g~ att i verklig heten genotfora en s~dan reglering. "inga
tvivel p~ detta •~rktes redan da. Den tid sot gatt sedan dess har
inte re du ce rat dessa tvivel. Det sa kallade forslaget till
rekl~~ ~~ r bud har heller inte tagits upp. l'lan har fran regeringshall
n~jt sig ted att
h~nvis~
/ragan till den svenska nya
l'lasst edJ ekou itten. Den har hittills !.Hit saken bli liggande. Det
t i : ~ iga s t e

r~t t ~ !1g

~r ~e gr ip l igt.

Ett sada nt forslag 01 beg r ~ n sning av vissa klesser av
te!ete dd el and en pi alla~nt til l g~ n gliga n~t, ar fullt j~af~rbart
1ed ta nk en att t ex forb juda utlandska bilar pa ~· agnatet. Det
skul le kr~va en utoaordentligt v~l fungerande datapolis, n~ra
lik nande Orwells 1984. Det ~r svart att tro att detta skulle
accepteras i en nordisk det okrati.

F."MV... ,..L.. L..,

Det ar i sta :Ie t naturl1gt att betrakta teledata soa en fritt
koaa un Jkat1o nsfora bland ai nga andra. De r~ttsliga
fir hillanden 501 ka n ti ll aapas pi denna fora, kan vantas likna
skarningen ae!lan vad 501 ar gilti gt for al!aan telefoni, sandande
av brev, oc h pu blic erin g i tidskr i ft. Detta innebar fa regleringar.
til lg ~ n glig

En rattslig koaplikat ion i teledata fo!jer av att denna fort for
koaauni kation kot binerar envags- och tvi vagskontakt. Rattsregler
sot ar gi lti ga fir envags aassaedier, 501 tex eter5ind radio och
TV, kan inte utan vidare tilla1pas for teledata. Rattiregler 501
galler for all1an telefoni ar inte heller entydigt naturliga for
teledata. "an kan dock viga gi5sningen att teledata pi sikt i de
fiesta rattsliga saaaanhang 5narare ko1aer att betraktas so1
en fora av telefoni an so1 1assko1aunikation .
Darav kan folja gra n ~r~~;e1. Hur ska 1an t ex 5e pa vad sot i
Sver ige ka ll as aed delar .
- ratten att till foretridare for t
ex tassaed i er av t yp dagstidningar ostraffat ku nn a yppa sekret
infor 1at1on' Ka n den tilla1 pas nar elle r 01 tidningarna an vander
5ig av te ledata bide fir inaatning till red~~tionerna och till
distrib ut ion ? Ta nken har fraakastats att detta skulle kunna liknas
vid angiveri per te l efo n.
Hur ska 1a n se pa upph ovsratten i teledata? "ojligheterna att 1ed
vanl iga kop 1atorer du pli cera pappershandlingar av olila slag har
reda n st~ l lt till ted betydande upphovsrattsliga problea. Dessa
ting ter sig so1 krusningar pi vattenytan i forhillande till vad
501 ar aojligt led teledata, och led likna nde teknik. "ojlighet
till oaedelb ar kopiering och vidstrackt.distrib~tion av kreativa
alster av olika slag reser frigor av typen: kan ··aan over huvud
taget l~ngr e ta betalt per original? Oa upphovsratt fir 'dataverk'
in te k~ n gara nteras i inforaationssaahallet, hur gar det di 1ed
in cita ae ntet till att vara kreativ overhuvud taget? Alit ar
tGpiE-rat ...
vi di i ett sae halle utan trad it i on, ett saaha!Je sot bara
I e>er i nuet ~

~ ;,, ;, ar

och andr a rj ttslig a fr~gor dyk er upp inf6r den e xp~ n sio n av
tE-le dat a SOl a ll , ~nt vant as. Hur fort kan de nn a expansion kDita ?

D Ess~

De n int egration ~9! t~nnetecknar data utvecklingen i start - alit
f!er systeft beror ·~ra n dra, alia ar de up pbyggda av aer eller
11ndre sa~ v erkande 1 i~rok retsar - oafattar oc ksi teledata. I
~ J ~! v ~ verket kan •an vant a att teledata efter en tid i start sett
fcai?r att upph6 ra sot 'egen' koaaunikationsfora, oa det nu
n~go n sin varit en s~da n . Teledata ir naraast en kontaktyta,
ett
s~tt for vanliga icre-experter att kunna koaaa i kontakt ted
datas yst ee.
Re dan finns ainga hybridforaer, t ex 'teledata• utan farg,
'te ledata' tiverf&rd aed hogre hastighet in den standardiserade,
' tel edat a• aed ienerell databasatkoast 1 1. Begreppet ir a!ltsi .
redo n utan teknisl stri ngens.

i e:P:a : as di alo;fo·l ~~ re ~ ~ ~ ir ; r ~ 0 · ; .; ~ rel .; t iv. Det ar svar t att
shlJ i •~ ll a n ' pn,3c ;' ;:;c· 't•.;• 2cs' ~' O U ur, i~a tl on. Aven
e nv~? 5 ; y s t e1 so1 t e1 e t e r s~ no TV o& i atta r JU ett visst inflytande
fr an t it t aren - hon ta n JU b~ d E byta ka na! och stjnga av apparaten.
Te xt-TV utvidgar detta 'inf ly ta nde', aan tan h~r v~lja ae l lan n~gra
hun dra alternativ.
s~ a· rt

I te ledata ar alternativen oa ndl igt aanga - aen kunskapen 01 Vid
aa n tan va!Ja aellan staller octsa alit hogre krav pa anv~ndaren •v
IE dJ et. Redan i dag (i borjan av 1983 ) ar det svart att hcHia
overb!Jct over vad soa erbjuds i t ex Prestel, det engelska
allaanna teledatasyteaet. Dar finns nu naraare 250 000 sidor
inforaation, och en lang rad interaktiva tjanster dar anvandaren
sjalv deltar aed ett visst aatt av initiativ.
Antalet olika typer av teledataterainaler okar for var aanad,
saatidigt so1 priserna pa dea sjunker. Persondatorerna koaaer snart
att soa standard vara utrustade aed nagon fora av teledatasnitt,
och da kunna anvandas p~ telenaten. Alltfler 'vanliga'
dat aterm inaler ka n ocksa an vandas for att koala at teledatabaser,
01 ock 1ed presenta ti on i sva rtvitt och pa bara vanstra halvan av
sraraen.
dedi terade te ledatabaser gors nu tillgangliga for storre
sys tel. ~a n ska ku nn a kooplas in i teledata pa aanga olita satt.
Prog ra;varor for s k 'ga t ewa ys' aellan teledatasyste1 och andra
da tasy stel artu al iser as intensivt.
D~ gen s

I och aed denna ut veckling naraar sig alltsa teled~ta till andra
och ka nske aer konventionella datasyste1. Dett~ h~r f~rdelar, aen
oc rsa n a c~ delar. Teledatas sarart suddas ut, och det tenderar att
bli alltter tek ni s~t till sitt inneh~II. A n v~ndarva nl ig h eten ko11er
i far o ~ on e n .
t e:edat i bl1r ett all~ant tillga ngligt satt att ge och f~
;;for t a: ior,, st all s alit r,o gre trav pa overblickbarhet och enkelhet
s•s '.? ~~< ?t .
Har ar VI bar a i bor jan av utveckl inge n ann u. rlanga
~·.;0or 1 balans en ae l lan schablon, enlelhet,
fle xib i litet och
E1 itltJ >itet aterst ar att losa.
~~r

ir tE:ec;;t a ett ~< ediu a far kont oret eller for heuet? Det blir
M=n dd l an t a t i d, pa ko ntore t har te ledata att ton kurrera
t E~ tu nga produc Enter a ~ to ntorsaut o•ation - so1 ibland inte garna
ser att s y s t e1~ 6•slag la nseras so• kan losa prob le1en for langt
l agr e kos tn ad. Dc h heata ar vi inte aogna att pa tort tid ta till
c:s n·r a sat t at t bli in for •erade, och att u•gas aed i nteraktiva
srst e•. So& f6 l jd av dessa for hallanden ko11er te l edat~ knappast
i tt lnf5r as over nat t en.
f, ~

U~; .

En ;~rs ~J it vilt1g faktor for teledata ror var obenagenhet att
bEt i la for ren info r1ation. Vi be talar garn~ for kontreta
f ~ r ete e ! se r
so1 sl riv tasliner, kopiatorer, ter1inaler 1 a. ~en
J n iG r~a t ion
'ski 1an fa gratis'. Detta speglar en egenartad
c~ J g n ad ,
so1 afiJlige n koL1er att forse na accepta nsen av aedier soa
te leGat a.

Redan marks i kcnmersi ell a teledatasystem en minskad anvandnmg av "b2ta lnmg P2r styck", och 1 sta l let en Okarx:le pren~ration over langre tid .

M i j! ighe~ e rn a - E!! er
s v ar J g~Eter n a
- a: t t~~~i ! a or~e ~ t l igt
betalt for de t Janst er soa erbJud s vi a tf l ~~ata la r ~o aa o at t
styra t edi ets fraa t onin g i hogre grad ~n vint at . Det kan ha nda at t
endast t ji nster t ed d1rekt pe nn1ngv ~rde koaaer att do11nera. Detta
innebir i forsta hand bolningar oc h varubestillningar, plus
underh~llning. Oa detta blir fallet,
tonas tediets detokratiska
fu nk tioner ner - aojligheterna att ge sin synpu nkt i nigon
sathallsf raga, att soka kont akt ted nagon eller nagra kotter di inte
att kunna fraatrada sa tydligt. Detta vore trik igt
for de aanga
av 055 SOl bek lagar sig over bristen pa kont akt i vart Sathalle 1
dotinansen for den enlelriktade inforaationen t 1.

Det tycks annu vara oklart pa vilka sitt tan totter att kunna
finansiera effeltiviserad sathallsinforaation via teledata. Posten
eller biblioteken tan naturligtvis erbjuda aojligheter att
harb~rgera dessa tja nster, ten hur tan ska ordna betalningen for
detta ~r ann~ osakert.
Att tid ning ar na kotter att ta teledata i bru~ for nya typer av
in for 1a tion och interaktiva tja nster, t yck s nuaera stillt utoa
tvivel. "~ nga tid nin gar ~r reda n igang, och aptiten ir tyd l ig.
Teledata ko•aer i dessa saaaanh ang fortodligen snarare att
kotp le ttera an att subst i t uera for tidn ing arna.
Platserna for de nati onella teleadainistrationerna lteleverken) ir
inte helt entydig. Pa n~gon sikt b6r ta n dock kunna r~kna ted
- ~~ ~ 2 s sa kotaer att noja sig ted att vara de foraedlande l~ nk arna
• F;; ~n de 1~ ng a
de centrala te l edatasyst esen. Att centr~la
f,o~.Hi o ner havs i dessa st ora vax els ystea ar klart, ten de kouer
_,s::: _,..n att begran5a sig till inledande in nehallstjanster,
di' · ~· ing5tj anster och hjalpfunktioner.
~~nu

blir ett fasciner ande 5att att koaaunicera, ett anvindar 1J::d iu1 fOr bredare kont aH. I vissa lander tar
aa n st ' ~· cent ral a och indu str i po l itiska beslut for att fr~a j a
t eledal
• ckli ~ ~e ~ . t ex i Fra n kr i ~e och i Vastt y5kland.
Har i Nor de n r,ar Yl a·•en andr a t oti v SOl Jig ger nar a till, vi ser
det inte 501 dEt end a och pri aara att kunna aassprod uc era
teledataterJ inaler. Vi sfulle garna vilja detta, aen inser att var
produftionsa pp arat int e ra ck er till ffir hela spektrut av
te ledata produkt er. Tel?dat a ar fbr oss aer ett aediua aed inneh~ IJ.
Men dar~ed t ar .utve~flingen kansk e l~ n gre t id ffir D5S. Och tid ~r
pengar. "an far hc.pp as att vi ka n ko111 a att sf·apa oss de res ur ser
vi be hov er for at t f&rvertli ga den attivisering ffir oss al ia so1
tel~data r y~ aer •
~~ : . ~. • J
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