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Pressens mangfald
om presstHd och yttrandefrihet tenderar att jama
en kl anderk fir: l HneL:iget bl i r all t besvar l i gare p'a
tidningarna~
produktionskostnaderna stiger, distributionen allt
mer problematisk.
Debat~inl~gg

med i

Forslag sam ges fHr att klara en del av detta brukar utga fran
vidgad redaktionell samverkan mellan tidningar, sam eljest
framstalls pa konventionellt satt. Carl Olaf Sommar talar i DN ,
om att 80-90 % av det redaktionella stoffet skulle kunna delas
mellan ett flertal tidningar. Det ~r verkligen begripligt om
journalister reagerar mot detta. Ett yrkeskunnande satts ifragi
om man pa detta satt betonar att tidningens hjarta ligger enbar
i de politiska ledarna.
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Det ar i mitt tycke fegt att inte t~n k a fardigt om dagspressen~
kostnader. Det finns ju metoder till kraftiga kostnadssan k ningar. Och med en fHrstarkt yttrandemangfald. De heter teledata oc
text-TV. Dessa medieformer ar nu verkligen pa expansidn.
Central te x t-TV handhas i vart land an sa lange av Sveriges
Radio. Drygt ~ sidor te >:t med kortnyheter och sammanfattade
kommentarer sands dagl i gen ti 11 ca ~~mottagare.
Med ett Hkat utbud i te x t-TV far vi ett bra och billigt s~tt a1
sprida snabba nyheter av gemensamt intresse. Lokala snabbnyhetE
passar bra i lo k al te x t-TV eller nar-text-TV, en form sam dock
annu inte ar utbyggd i vart land. Kostnaderna far sadan text-T\
ar nu utomordentligt laga. Var organisatoriska modell far
narradio anger en bra vag att starta denna verksamhet.
Far den ve~kliga mangfalden i uttrycksmajlighet svarar teledati
Har pagar f n en intensiv utveckling. Man har lamnat teknikstadiet och sarr~ar nu in erfarenheter om hur detta medium bast
bor anv~ndas. Vad passar i teledata'? Riksnyheter~ vader och vir
- nej. Be~kri y ande reda k tionellt material - ja om det ar val
anpassat till tillgangligt utrymme. Debatt och insandare - ja
bestamt. Annonser - ja om de anvander grafik och gars aktiva,
med majlighet till direkt bokning och bestallning.
Fran utlandska teledataaktiviteter finns intressanta
erfarenheter. Times Mirror Gateway i Californien rapporterar
fran en aktivitet under 1982 med 350 hushall:
Tre fjardedelar av deltagarna ar belatna med teledatatekniker
Fyra av fern ar inte bekymrade aver integritetsproblem nar mar
bestaller varor i systemet
Att snabbt kunna forfatta insandare uppfattas sam viktigt av
en okande grupp
En fjardedel av deltagarna finner det motiverat att sjalv
skapa annonser <pryltorg}
over halften av deltagarna placerar bestallningar i direkt
anslutning till annonserna
En konssillnad marks: man ffiredrar nyhetsmaterial, sport och
underhallning, medan kvinnor foredrar pedagogiskt material,
bestallningar och bankaffarer hemifran •
.

.'

,;

sid 2
Er-far-enheter- liknande dessa dyke,.- upp fr-an olika hall. ~ arnatur-ligtvis inte enbar-t positiva, utan ger- manga nyanser-. Det
r-or- sig om ett nytt satt att kommunicer-a, och sadan omstallnin
tar- tid.
Efter- ett antal inledande ar- expander-a,.- nu teledata i Sver-ige
och i var-a gr-annlander-. Nya database,.- pr-esenter-as, och ter-mina
kostnaderna sjunker-. Fr-ankr-ike leder- annu i kvantitet, med sit
beslut om att ga over- till den elektr-oniska telefonkatalogen pa 10 ar- ska alia fr-anska telefonabonnenter- h~ fatt sin 9 turns
gr-atister-minal. Hittills har- 600 000 sadana fr-anska ter-minale~
bestallts. England har- just beslutat gor-a nagot liknande, 1986
ska hela den engelska telefonkatalogen finnas i Pr-estel, det
engelska telever-kets linjenat for teledata.
Ett motiv for att negliger-a teledatautve~klingen br-ukar- besta
att hanvisa till det laga antalet ter-minaler- hittills. Det sku
le inte finnas en mar-knad annu, nar- inte konsumenter-na r-aknas
mer- an tusental. Den som havdar- detta bor- funder-a nagot over- P •
sondator-utvecklingen. Vid 1983 ar-s slut vantar- man att nar-mar-e
~000 per-sondator-er- finns i var-t land, var-av tva tr-edjedelarsalts detta ar-. Och detta ar- bar-a bor-jan. De kostar- nu fr-anca
/ftfD~k,.- styck, och uppat. For- narmar-e en tusenlapp kan man kop
en adapter- sam gar- per-sondator-n t i l l en teledatater-minal.
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Man har- anledning anta att detta kommer- att snabbt oka efter-fr-agan pa tjanster- i teledata.
Jag tr-affade nyligen en god van, sam bosatt sig nor-r- om New Yo,
i USA. Pa min fr-aga om hur- manga av hennes tonar-ige sons
klasskamr-ater- sam har- per-sondator- tillganglig hemma, sa stir-r-a·
hon pa mig: Alla- natur-ligtvis. Vad menar- du?
Dr-iftskosfnader-na for- for-medling av debatt och kultur-ell info~ ,
tion via teledata ar- mycket laga. S~r-skilt fr-amtr-ader- detta om
. man tar- med an~r-a mojligheter-- Safha\lsinfor-mation, konsument
upplysning, b/estallningar-, banktr-ansaktioner- m m •
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Det finns ett satt att kr-angla till denna utveckling i var-t
land. Fr-an vissa politiker- har- antytts ett ointr-esse for- "r-ekl
i teledata''. Man har- talat om annonsfor-bud och r-estr-iktioner-.
Sadana tankar- rna for- for-budsivr-ar-e var-a r-imliga i tear-in, i
pr-aktiken ar- de dock omojliga. En gr-undlig r-attslig analys har
visat hur svar-t det skulle var-a att definier-a sadana for-bud. D
skulle var-a sam att r-egler-a anvandninge,n av telefonen, teledat
anvander- ju vanlig telefoni. Avlyssning av alla telesanmtal fo ,
att kontr-oller-a om nagot ovalkommet over-for-s - hu~
Efter-levnaden skulle dessutom bli dr-amatiskt lag, det finns sa
manga satt att kr-ingga en sadan bestammelse. Man kan ver-kligen
omedelbar-t r-ekommender-a Leif Ander-sson i Massmediekommitt~n at
skr-inlagga sadana r-egler-ingstankar-.
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V~rt

nuvarande presstbd motiveras av att vi vill beh~lla~en m~r
fald i publika yttranden. Det ~r sannolikt att utvecklingen mec
st~ndigt bkande presstbd direkt kan brytas om man tar till sig
de nya mbjligheterna. Och vill vi ha en verkligt - och inte bar
skenbart - bkad yttrandefrihet i v~rt land~
d~ ska vi
bppna n}
kanaler. Av de som finns till hands ~r teledata den billigaste
och enklaste, oerhbrt mycket mer tillganglig an kabel-TV.

Pressens representanter kan naturligtvis valja att
ett antal ~r. Men deras konkurrenter v~ntar inte.
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