liten behand ig dataskarm ista llet
en stor oty mpIi g t eIefon kat a? Ja , i Frankrike finns redan
Jtakata logen " i verkligheten ,
attar TOMAS OHLIN . Datoriserek lam ar knappast nagon
pi langre , tycker han. Men det
1Ii ska 0 intresset ar up pen bart:
r det arrangerades en informaJsdag i Riksdagen kom det tre
saner .. .
tt Televerket ar pa god vag att
·ff a sig ett monopol aven inom
aomradet oroar inte politina. Hur ska reklambranschen
1na utnyttja teledata pa basta
t? Det nya sam hander ar ett
cinerande omrade!
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a t ate k nisk t set t har det se- ..
n a ste decen n ie t inneb uri t en
r e\·ol ut ion . F or en ga n gs
sku ll - for k onsu m en t erna - har
ok ad e prestanda kunnat k omb in er as m ed s a nkt a pr iser. Den da t or
m a n ida g fa r for ett par tu senlappa r
k ost a de for 15-20 a r sedan hu ndra falt el ler t u senfalt m er . Det a r den

inten siv a u tvecklingen krin g m ikr odatorern a och mik r otek niken for
lagring av data , som gjor t detta m oj li gt:
Behovet av supe rsn abba t ekn iska
hj a lpmedel for att ber ak n a vader progn oser innan molnen h a r hunn it
blasa bort , for a t t gora a n a lyse r
in om pa rt ike lfy s ik och k emi m m
h a r tv in ga t fr a m ny oc h alit effektiva r e datate knik . Detta h ar seda n
k ommit andra t illampninga r ti ll
godo. Vad som idag finn s inu ti en
liten r a kn edosa eller en h em dator
ar r esu lta te t av miljarde r kron ors
forskning , utfor d i oftast n orda meri k ansk a ell er japansk a la bor a torier.
Det t a a rd en ena si dan a v m edalj en :
A tt da torerna s ber akni n gsform aga ok a t sa dra ma t iskt.
Den an d ra sid a n tala r om ok a d
k om m unik a t ion:
Via satell it ell er pa k a bel fo r m a n
nu over data m ed svi n dla nd e h astigh et. En ti d ning trycks idag sa m ti d igt i Ystad och H apar anda - r esul t atet a v en bli xtsn a bb d ataove r fo r ing pa telenatet. T eknike n for sadan dataove rfor ing t a r ocksa m in iaty r iserad da talagring till hj a lp , mel-

Fillic Tomas Ohlin rjoda , son till B erti/
OJ uid Datcma-{bretcget Vi eu· da ta AB ha r
sedan ell pa r ar atenan t till industrin efter all i ell drygl decen niu m ha a rbela/
med o((cntlig datau iL"eck ling , bl a sa m se hretera re i (lera statliga datau/red ni nga r
- rbrande tex t -T V och teledata .
H ans intressen ha r seda n m itten pa
sjuttiotaletlega t kring personlig data behandilng, d t·s den ut t·eckling sa m nu ta r
far/ i och med all person datorer oc h hemlermina ler sprids a/It mer till kon/or och
t•ardagsrum.
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Janlagring och kodning krav er
supersnabb reaktion.
Dessa tekniska nyh et er k om me r
till bruk i bade de storsta t ekniska
systemen, och ide minsta. Stora fabriksavdelnin gar automati se ra s
nastan helt, r obota rm ar styr processe r i for manniskan fa r liga arbetsmiljoer och mikroelement oper eras in i man skliga organ for att
avhjalpa defekter .
Vi har alla !art oss umgas med
rakned osan pa ett drygt decennium.
Snart Ja r vi oss hemd atorn, darp a
persondatorn som man bar med sig
nastan jamt. Och betalkort med inbyggd mikrodator med m in ne - den
elektroniska planboken - ar r eda n
pa vag att bli infort pa en del hall.
I Frankrike haller man pa att avskaffa telefonkatalogen . Den ska a r
1992 vara helt ersatt av en liten nio
turns dataskarm m ed tangentbord.
Sadana "elektroniska telefonkataloger" har bestallts av fransk teleindustri i miljonupplaga r edan , och de
installeras nu utan kostnad for telefonabonnenten .
Vi ar alltsa inne i dataald ern. Informationssamhallet a r har . Vad sager politikerna om denna utveckling?

Politiskt ointresse
Vart nuvarande statsfin ansiella
!age ger inte vara politiker mycken
tid och kraft over for dagens datatekni ska utveck ling . Kunn andet om
data- och informationsfragor hos
vara riksdagsledam oter ar for det
mesta minimalt. H arom m a nad en
anordnade den statliga Datadel egati onen en informa tio nsdag i Rik sda gen , om just datautvecklingen . Tre
personer kom . Tydligare kan kn appast ointresset visas.
Televerket har l angtgaend ~
planer pa datao mradet . Man Jagger
ut optiska kablar for bl a k abe l-TV ,
jobbar pa telesatelliten Te le-X (som
ar en variant av Nordsat), infor nya
teletjanster pa lopande band , borjar
salja persondatorer och vid eogram,
ga r in i forla gsverk sam het m m . Ska
alit detta da monopoliseras? Blir
inget kvar for var industri, som
anda ska skapa exportink omste r
och sysselsattning? Det ar trist att
behova lagga marke till att aven
dessa fragor intresse rar bara ett
fatal politiker . Utom lands ar de
statliga datamonopolen hett stofT.
Men i Sverige , dar finn s det kn appt
plats pe:i insandarsidorna .
Daremot, om man formul era r om
saken. Dataove rforing a r mediedistribution . Tele nat en overfor r adio
och TV-signaler. Data komm un ika tion ar masskommunikation av bud18

skap som hor jourcalismen till. Da
va kna r genast m ;,rga a\· va ra an S\·ar iga. E tt T\--p- (1g ram som St u di o-S ha rom aret ,·ackte ett kra ftigt
m edveta nde om vald i video. Att
detta hjalpte t ill an sta r kt ok a fo rsalj n ingen av vidcospela re , det a nade m a n inte.
Om da torer for medlar masskom mun ikat ion , da m as te datafr a gorna
in i m ediepoli ti k en . Sa reso nerar en
del politik er id a g. Att m a n inte kan
forbjuda TV-sate llita ntenn er , det
har forbudsi ntresse r a de poli ti ker
knappt h a mta t sig fr a n an . Nasta
forbud ror r eklam i kab el-TV. Och
betal-TV m a tte forstas enbart for media icke-kommers iellt material.
T ext-TV forblir i m onopolets hagn .
Och teledata , inte ska man val fa
bestalla en biljett eller boka en semesterresa m ed sa dan teknik . Ack ,
med alit for stor iver tar sig vara
politiskt an svariga an tekniken - i
dessa fall. Forbuden haglar.
Ancira former av datapolitik ar
mer mattfulla . Vi har en datalag
som regler ar den personliga integriteten, och som ses efter av Datainspektione n . Nyanser finns givetvis i
denna lags tillampning. var nuvar ande regering vill tillata samhallet
mer an den vill bevara vara personligheter.
En svar fraga ror hur mycket vi
ska centralisera vara stora samhal leliga datasystem . Det kostar alltid
pengar att regionali sera , att nbja sig
med en n agot lagre efTektivitet an
va d som maximalt ar mojligt. Men
tiden tala r for decentralisering. Det
ar inte bara smadatorerna som gor
sina roster horda , centraliseringen s
foresprakare dampar idag ton fallet
aven av princ ipie!la skal.

Reklam i de nya medierna
Ett exempel pa reklamens m bjligheter med ny teknik far man fran
diskussionen kring teledata. Vad
k ommer att ske b.ar?
En utgangspunkt for bedbmning
av hur teledata kommer att u tvecklas maste vara beroende av hur va l
man kan definiera detta "medium" i
forhallande till andra kommunikati onsform er . Teledata kan sagas
va ra det forsta verkliga tillgangliga
"mediet" for tvavagskomm un ika tion- det anvan der sig av det vanliga telefonnatet. Den na dialogmojlighe t ar fascinerande och kv alita tivt ny . Detta h indra r doc k inte a tt
utvecklingen av teledata i och for
sig sa kert kan ma val av en jamfor else med andra och aldre "medier"
I det sammanhanget finn s det anledning ifragasa t ta gissningen att
konsumenternas mediekonsumtion
ar konstant ove r tiden, sa att om

am·andningen a ,· ett me diu m okar
sa minskar automatiskt et t anna t .
\ 'ad galle r defin itioner kan man
t ill a t t borja med note ra att sa vitt
bekant samtli ga hitti llsv a ra nd e fo rsok a t t defin ie r a teleda ta h a r slagi t
slint . Inform a t io nstekn ologiut redn ingen anforde i sitt slutbeta nka nde (SOU 1981: 45 ):
"med fram stri lln ing 1 teledata forstas tex t och still bilder som befordra s fo r mottag n ing over telenrit utan
sa mband m ed ljud"
Denn a formul erin g foddes va ren
198 1. Ba kgru nd en vid detta tillfalle
var att vissa politiker (s och c) bnskade infora r estriktioner for "mediets" anvandning , och darfor beh ovde se det definie ra t . Redan tva
ar senare ar emellertid vasentliga
delar av den "definiti onen" inaktuella . Tekniskt sett kan Jangsamt
rorliga bilder overforas med teleda tatekn ik, och manga teledataterminaler kan redan bverbringa olika
ljudsekvenser - aven om k valiteten
pa ljudet a nnu ar r att dalig (men
blir mycket battre om ett par ar).
Medieavgransningen ar emellertid
redan urholkad .
Detta ar ingen tillfallighet. Den
tekniska utvecklingen driver standi gt fram nya medieformer.

lnternationella system
I vart land da r medierna hittills
re glerats politiskt i osed va nligt hog
grad ar det hal sosamt att n otera att
sava l den tekniska utvecklin gen
som det internationella medi eutbytet driver pa utvecklin gen at ett
fritt och naturligt umgange med
nya medier, och darmed at en verkli gt vidgad yttrandefrihet.
Lika omojligt som det ar att i
praktiken forhindra att sandningar
via satellit n a r ut obegransa t , ar det
att reglera utbytet av information
om och via teledata over nationsgranserna . Snart nog kommer vi
da rfor att konfronteras med svenska
varianter av de mest aktiva utlandska teledatasystemen :
• den franska elektroniska telefonk ataloge n
• det engel ska Prestel, som i okande grad borjar anvandas aven for
icke- kontorsbruk
• de fin ska systemen, aven som
elektroniska tidningar
• de vasttyska anvandningarna av
bl a postorder och bank, aven direkt till och fran konsumenternas
bostader
• de omfattande am erikanska teledatafo rso ken , med anvandning av
kreditkort, samt med attj obba
h emma via terminal
• de japa nska persondatorerna med
inbyggd teledatamojligh et

Dagens teledataterminaler h a r
ofta ut::;ee ndet av en latt modifiera d
TV-apparat. Sjalva teledatakostna den ii. r hii.r ca 1500 kr. N ya termi na ltyper dyker emellertid upp alltefter som, da r olika funktioner k om bineras med teledata . Det k an ror a
t ex kon torstillampningar, el ektronisk post eller ren underh a lln ing.
Ofta ii.r i dessa sammanhang "teledata" inget annat an en liten programvarum odul plus en sock erbitssto r chip (elektronisk krets).
Natu rli gtv is kan te ledata kombi neras m ed andra "medier". Ju st
samverkan mellan olika medieformer ar n agot som vantas k anneteckna resten av 80-talet. En persondator med teledatafunkti on som
styr en videospelare ar en utrustningstyp som vantas fa stor spridnmg.
Priset for tillgang till teled ata a r
darfor svart att precisera . Ida g finns
k om pletta teledataterminal er for
5 000-6 000 kr, och priserna ar
sj unkande . Man kan ocksa for en
dryg tusenlapp kopa en programvarumodul for teledata till sin sma dator. Eller for ca 2 500 kr en teledataadapter till sin TV. Redan finns
persondatorer att kopa for omkring
2 000 kr, och detta pris kommer rned
sii.kerhet att sjunka under 1983 nii.r de japanska utrustnin garn a
kommer pa allvar. Da komm er man
oftast att anvii.nda sin egen TV om
man inte viii skaffa en bi ldsk ii.rrn
till. Vid slutet av 1982 finn s ca 2
miljoner persondatorer i USA , varav ca 1 miljon salts und er 1982 .
Teledata ar ett billigare "medium" an video . Ar det da mer tekniskt komplicerat, och k a nske avskrii.ckande for vanliga kon su menter? Na, en viss mognad sti d behovs sakert. Men aven te ledata
kommer att vara frestande . H a r
k ommer underhallning att spela en
viktig roll. Nya lekar och spel, p~ en
ambitionsniva sorn Jigger IC:mgt over
de nuvarande TV-spelens. Helt nya
former for underhallning, dar anvandaren-konsurnenten sjalv deltar
aktivt, ensam eller i grupp rned andra likatii.nkande .
Teledata fran kontoret eller fr an
en liten hemterminal, det blir ett
fascinerande medium for oss a lia.
Och det ar redan pa vag.

Med iesamha llet
Via satelliter, optiska kablar och
telenat av olika slag kommer ett
alltmer intensivt utbud av information att na oss. Helt klart komm er
mycket av detta att vara reklam. Vi
kan inte isolera oss fr a n omvarlden .
Detta vidgade utbud okar oc ksa
var aptit pa att producera egna re-

klamprodukter . Den nya tekniken
for bade produktion oc h di strib utio n
av bl a reklam kom me r emellertid
att forandra processerna en he! del.
Om distributionen delvis automatiseras, for s\·inner behovet av massproduktion. Sa fort a lstret ar fardigt
och inlagt i dato rns minne, ar det
omedelbart tillgangligt via telenat
och satellit.
Om datatekniken delvis formaliserar ii.ven innehallet, sa forandras
ocksa rollerna for de personer som
id ag ar s:--'sselsatta med skapande .
Nya redskap satts i kreato rens
h a nd . En elektronisk penna , med
annu kn appt definierade farger .
Mojlighet att jobba i tre dimen sion er . Kanske med ljud? Eller lukt?
De ny a mojligheterna i den kreativa processen ii.r spannande . Och

alit fl er av oss komm er att kunna
prova pa. Att bli med kommer inte
langre att vara n agot exklu sivt. Via
vara persond atorer kan vi del ta i
rn anga fler informationsprocesser
an h itti lls.
Datorerna ger oss en bok med
oii.ndligt antal sidor.
•
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