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Informationsfrihet
En egenartad situation rader annu i vart land for yttranden som
formedlas pa vara telenat. Endast vissa yttranden far formedlas
fritt.
Detta forhallande ar frukten av en langvarig politisk omognad
kring telekommunikation och dess anvandning.
Antag att jag gor en videokassett dar jag lar ut halkkorning med
min bil - en Saab. Naturligt nog namner jag nagot om framhjulsdrift och att Saab ar bra pa just detta. Jag tycker namligen att
sadan framhjulsdrift ar viktigt. Alldeles oberoende av om jag nu
skulle fa nagot finansiellt bidrag eller ej fran Saab for denna
kassett, far den inte sandas i vare sig nar-TV, i lokal-TV eller
i riks-TV. Den ar dar att klassa som "reklam", vilket annu ar
forbjudet i etern och pa telekablar.
Pa senare ar har en lang rad forsok gjorts att definiera skarpt
vad sam menas med reklam. Enligt svensk rattstradition bor ju
det som ar forbjudet i vart samhalle vara val definierat. Sa ar
emellertid inte fallet for datakommunikation. For s k smalbandskommunikation - dvs for anvandning av telefontradarna for dataoverforing - galler att vissa former av meddelanden ar tillatna, medan andra juridiskt kan klassas sam forbjudna. Olika bud
finns. Inte bara maste man har veta vad som ar reklam eller ej,
man maste ocksa tanka pa med vilken hastighet meddelandena sands
ut pa traden. Kommersiella meddelanden som sands med laga hastigheter riskerar att vara forbjudna, medan samma meddelanden ar
tillatna om de sands med hoga hastigheter. Hur ar detta mojligt?
Om jag i t ex faksimilform lagger in ett par sidor text och bild
om min Saab i en allmant tillganglig databas, da ar allt tillatet. Och likasa om jag formulerar ett dataprogram sam skriver ut
en raffinerad text om Saabs fordelar. Inga spridningsforbud.
Men alltsa, om jag presenterar saken i film med sikte pa TV ••••
Dessa markliga forhallanden utgar fran om man rattsligt betraktar meddelandena som "masskommunikation" eller ej. Masskommunikation ar sadant sam ar "riktat at allmanheten" - aven det ett
odefinierat begrepp.
Arata! av dataoverforing i vart land har fatt leva med dessa
besynnerligheter. Nu avser dock till slut en statlig utredning
losa fragan. Massmediekommitten har tankt att i sitt slutbetankande till sept 1984 reda ut vad som ar tillatet och vad
sam inte ar. Vi har anledning utga fran att verkligheten gjort
sig pamind pa allvar for utredarna. Sa markliga forhallanden som
de ovan namnda, kan inte uppratthallas i langden. Att vissa
uttalanden skulle vara tillatna pa ett sprak, men forbjudna pa
ett annat. Vilken yttrandefrihet!

sid 2
Den sprakliga dialekt sam varit rattsligt oreglerad hittills videotex (eller teledata> - har annu inte blivit anvand lika
mycket sam andra former av datakommunikation. Det har sagts att
manga vantat med att prova pa, just for att man riskerat att bli
lagbrytare om man sant en kommersiell text eller bild. Nu okar
emellertid anvandningen. Televerket har stora planer for sitt
videotexnat. Man bygger just nu ut natet kraftigt, med en central/regional strukturell uppdelning. De investeringar det har
ar fraga om utgar fran en betydande natbelaggning tamligen
snart.
Anvandningen av videotex paminner om vad telex varit - pa grund
av de laga kostnaderna ar det ett medium for manga, om an inte
blixtrande snabbt. Proffsen valjer andra former, t ex teletex.
Kring naten hander f n en hel del. Olika intressenter bygger upp
telenat av olika funktion och kaliber. Televerkets grundnat
kommer att kompletteras av olika foretagsinterna och branschgemensamma nat av mer finmaskig, lok~l typ. Det ar naturligtvis
inte langre mojligt att olika rattsliga forordningar ska galla
for olika nat, eller for olika typer av meddelanden pa samma
nat. En renodling maste till.
Erfarenheterna fran smalbandsnaten maste dessutom nu foras
vidare till den bredbandsmiljo som manga ser fram emot.
De bredbandsnat sam byggs ut for narvarande i vart land domineras an sa lange av televerkets aktiviteter. Man tanker i forsta
hand pa distribution av television och radio. Det ar givetvis
det okande antalet satellitprogram sam onskar lampligt distributionssatt. Man har ocksa borjat pa allvar bygga ut mojligheterna till videokonferenser.
Men manga andra tillampningar kommer att behova bredbandskommunikation. Fran industrin har man uttalat:
Svensk industri maste fritt kunna etablera egna
bredbandssystem om man skulle vilja detta. Man maste ocksa
utan rattsliga eller organisatoriska begransningar kunna
utnyttja de publika naten.
En lang rad industriella teletillampningar kommer att anvanda
bredbandsnaten: nya former av undervisning, banktjanster, kontakter mellan lokala datanat, processtyrning, grafisk databehandling, sakerhetssystem m m. Inga reklambegransningar rna rada
har~
Det ar fundamentalt for var industriella utveckling, var
export och var sysselsattning att inte dessa kommunikationsmojligheter begransas.
Till att borja med kommer kanske televisionsprogram att markas
mest pa kabelnaten. Har pagar nu en politisk diskussion om hur
man ska dela det tillgangliga kabelutrymmet. En viss uppdelning
har setts som nodvandig till att borja med. Fragan ar nu vem som
ska ha ansvaret for detta, och enligt vilka principer kakan ska
del as.

sid 3
De resonemang som nu fors om att dela upp kabelkapaciteten maste
uppmarksamma de industriella behoven. Kommunikation ar inte bara
fraga om television. lndustrins behov blir alit viktigare. Och om nagon form av etableringskontroll ska inforas for masskommunikation, hur skulle da denna tillampas for foretag som behover
kommunicera fritt pa samma nat? Kanske maste man da uppfinna en
sorts censur sam lopande hailer uppsikt over vad som sands, och
fran vern? Det later ruskigt.
Ett satt att undvika dessa problem ar att bygga ut kabelnaten
med marginal, sa att man for overskadlig tid har mer kapacitet
tillganglig an som behovs for stunden. Da blir inte fordelningsproblemen akuta. Detta ar naturligtvis en kostnadsfraga. Det ar
dyrt att bygga for breda vagnat. Aven om man av .detta skal valjer de mycket rymligare optiska fibrerna i stallet for vanliga
koaxialkablar, sa uppstar fragan: hur mycket far var informationsfrihet kosta?
Dagens debatt om kabelsystem betonar i ·hog grad televisionens
behov. Med de nordiska och utlandska satelliterna far Sveriges
Radio en valbehovlig konkurrens. Men - efterfragan pa ett halvt
dussin likadana Dallas eller Dynastier blir nog mattlig. Det ar
de interaktiva kabeltjansterna som kommer att bli viktiga - lat
vara att det tar ett tag dit. Klart ar emellertid att gransen
mellan vanlig kommunikation och masskommunikation snart suddas
ut. Det ar den situationen vi ska planera for.
Lat oss planera de elektroniska tradgardarna for manga olika
sorters blommor.

