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Diskussionsunderlag kring industriell informationsfrihet
av Tomas Ohlin
Va~t

befinne~

samhalle

och

fo~etagsamhet

hallet

sig i

en

utveckling~

ma~knadsfo~ing

fo~and~as

da~

k~ite~ie~na

k~aftigt.

fa~

Det nya sa

info~mationssamhalle som domine~as av ~esu~sen
stallet fa~ ene~gi och ha~dva~up~odukte~. En omfattande analys behove~ ga~as k~ing de nya fo~utsattninga~na fa
ve~ksamhet pa denna ma~knad som med fo~and~ade p~odukttype~ i va~t land kannetecknas av f~i konku~~ens unde~ socialt ansva~
a~

ett

info~mation

i

snabbt pa att anpassa sig till det nya laget.
aka~. Aven om en intensiv
konku~~ens ~ade~, sa ~ade~ annu 1984 en salja~ens ma~knad~ inna
konsumente~na tillvunnit en jamfa~ligt hog utbildningsniva.
Sta~ka k~afte~ a~beta~ nu f~an alia hall pa att vidga utbildIndust~in

halle~

P~oduktionen

av

info~mationsva~o~

ningsmojlighete~na.

En alit

me~ a~tikule~ad b~anschetik utvecklas bland p~oducen
En ansva~sfull ma~knad ha~ int~esse av att sane~a sig
sjalv. och att utveckla standa~der soma~ till gemensamt gagn.
Ett exempel pa detta a~ sake~hetsom~adet - av vikt fa~ alla.
te~na.

Statens int~esse fa~ denna utveckling ha~ innebu~it att va~de
fulla insatse~ gjo~ts fa~ att bes k ~iva utvecklingen. En ~ad sta
liga dataut~edninga~ avsluta~ unde~ 1984 sitt a~bete~ och en
b~ed g~und finns fa~ slutsatse~ om vad som nu kan och bo~ ga~as
I

emelle~tid ~ege~ingen tyckts int~esse~ad av
och ~egle~inga~ k~ing innovation och indust~iell
verksamhet. Som exempel kan namnas Massmediekommitt~ns direktiv
da~ det finns en dire k t
bestallning att info~a reklamfo~bud pa
kablar. Naturligtvis kan ingen ma~knad vaxa upp i en milja da~
inga kommersiella meddelanden fa~ sandas. Det a~ som att bygga
ett moto~vagsnat och att dar t ex ba~a tillata bussa~~ inga
fle~a

fall

ha~

beg~ansninga~

p~ivata

bila~.

Vidare kan man uppma~ksamma att annu nastan inga samlade insatser gjorts kring upphovsratten i informationsalde~n. Hu~ kan vi
~attsligt sakerstalla att en upphovsman fa~ nagot ut av sin nya
p~odukt nar denna kan kopieras och dist~ibue~as blixtsnabbt?
Den hoga kunskapsnivan k~ing info~mation och info~mationsproduk
ter inom industrin maste anvandas till att b~ett fo~a ut erfa~e
het och kunnande till politike~ och and~a samhalleliga beslutsfatta~e.
Pa manga hall tycks man rentav t~o att de vasentliga
fragorna nu har lasts i och med att vi fatt en datalag. Sa a~
det knappast - datalagen skapar i stallet bade sva~a avvagninga
och principiella problem.

sid 2
En fundamental plats i informationssamhallet intar de som har
att ansvara for att vagnaten byggs och underhalls. Har kan vi
fram emot ett intensivt samarbete mellan foretradare for indus
triella telekommunikationsintressen och televerket. Alit fler
fragor i informationssamhallet berors av datakommunikation.
For en kvalificerad och kompetent diskussion om vara mojlighet ,
i informationssamhallet behover vi renodla vad som verkligen
kannetecknar den nya situationen. Detta ar inte enkelt~ aven 0 1
man utgar fran pa en god grundlaggande kunskapsniva.
En utgangspunkt for diskussionen om att formulera ett antal in ·
formationsetiska principer kan vara att dela upp informationsf
det i forutsattningar for SKAPANDE~ LAGRANDE och KOMMUNICERANDI
Ett antal rubriker kan initiera en sadan klassificering.
SKAPANDE
De nya forutsattningarna utgar fran ett i hogre grad dynamiskt
samhalle - tiden ar mer narvarande an forr. Information blir
allt snabbare gammal o~h mindre vard.
okande krav pa flexibel tillgang till information i databaser
leder till att uppgifter lagras som fragment, snarare an som
hela begrepp. Pa sa vis ar de enklare att forandra, sortera om
uppdatera. Fragmenten lagras i fria strukturer~ som enkelt kan
overblickas.
En konsekvens av detta ar att vi alltmer lever i nuet, och att
ett regelsystem som utgar fran att tid alltid finns - inte
langre kan fungera tillfredsstallande.
Upphovsratten ar fundamental for industriell innovation - men
den ar svar att definiera och uppratthalla i det nya samhallet
En allman ratt till kunnande ar en viktig utgangspunkt, ett
gemensamt baskunnande som foljd av en vidstrackt ratt till utbildning. Baskunnandet omfattar saval samhalleliga forutsattningar, som tekniska mojligheter och begransningar.
Pa vilket satt paverkas begreppet "agande" av att det som ags
blir alit mer eteriskt och svardefinierat? Sker en overgang ti
"disponerande", dar vi "hyr" av varandra, i stallet for att ag.
Yttrandefrihet pa telenaten ar fundamental.
Den enskildes integritet maste varnas i ett alit snabbare komm1
nikationssamhalle. Sadant varn kan formodligen i stor utstrack ·
ning byggas in redan pa teknisk niva i databaserna.
Information ar kopplad till sitt andamal. Till vad skulle dess.
data anvandas? Emellertid - vi ar inte i penningsamhallet vana
vid att i tid och otid behova ange vad vi avser gora med vart
kapital. Det har varit vars och ens ensak. ~r det ett integritetshot att registrera andamal for skapande av information?

sid 3
LAGRANDE
De nya forutsattningarna for att lagra information utgar fran i
princip obegransade mojligheter att lagra. Minneskapaciteten ar
nara nog oandlig. Antalet lagringsstallen ar ocksa oandligt.
Emellertid - efterfragan pa att lagra har hittills alltid varit
storre an tillgangen~ trots att nya och rymligare minnen utvecklats sa snabbt.
Att ha tillgang till kvalificerade data blir allt viktigare~ och
blir en motsvarighet till vad som tidigare benamndes att, en
gang for alla, vara "lard".
A andra sidan blir det alltmer kravande att veta var svaren pa
fragorna finns lagrade.
ogonblickssamhallet har kallats "blip-samhalle" eller "instant
society", dar vi standigt efterfragar ny information fran de
stora datalagren. Stundom kan forandringen i efterfragan bli sa
snabb att det inte lonar sig att lagra alls. En icke-lagring.
Databaserna kommer naturligtvis att vara fysiskt distribuerade.
Det blir allt svarare att kontrollera vad som finns var, en helt
effektiv kontroll skulle dessutom i langden bli outhardig. 1984
ar har~ och kommer att passeras~ utan Storebror.
Emellertid maste ett ansvar till. Mojligen far vi infora begreppet "ansvarig systemhallare'', jamforligt med dagens ansvarige
utgivare for periodiska skrifter. En uppgift for den ansvarige
systemhallaren kan bli att garantera sakerheten i systemet.
Om snabba uppgifter i databaserna blir alltmer vardefulla, kan
de negativa konsekvenserna av oriktiga eller ofullstandiga uppgifter bli allt mer besvarande. Kanske kan man infora en "genmalesratt" i dessa sammanhang? Den berorde skulle da ha ratt att
direkt fa sin utsaga lagrad: "denna uppgift ar felaktig".
Gransen mellan etablerade databasforetradare som t ex dagens
tidskrifter, och en mangfald nya databasintressenter, blir
formodligen allt mindre skarp. En ny ansvarslagstiftning kommer
att behovas. Kan man t ex uppratthalla sa kdllad meddelarfrihet
och anonymitetsskydd i samband med kanske tusentals datbasansvariga? Skulle ett sadant ostraffat "meddelande" tendera att
stadfasta ett "tjallande"?
En etik kring vad som lagras i

databaserna maste varnas.

Dagens datalag utgar fran att man kan halla uppsikt over vad som
lagras var. Snart blir detta praktiskt svart, ja smaningom
kanske omojligt. Hur ska vi da se pa datalagens princip om att
man ska ha tillstand av Datainspektionen for att fa lagra varje
potentiellt hotande personuppgift? Kan man da verkligen uppratthalla detta krav pa tillstand?

sid 4
KOMMUNICERANDE
Att kunna kommunicera ar en fundamental rattighet i informationssamhallet. Yttrandefrihet omfattar likvardiga mojligheter
att kunna sprida information.
Naten maste byggas oppna, sa att grundlaggande vagar att na fram
finns - vid sidan av mer specialierade och mer raffinerade
snitslingar i sparen. Dessa senare kan saljas till specialierade
intressenter.
Grundlaggande kommunikationsnat maste ha mojligheter att na
kontakt saval en-till-en sam en-till-manga och en-till-alla.
Naten maste ges tekniska forutsattningar for mangfald och konkur ·
rens.
Nationella geografiska granser blir mindre viktiga i
manhang. Internationell samverkan okar i betydelse.

dessa sam-

Gransen mellan olika former for kommunikation blir alit mer
suddig. Forpackningen kan inte styra paketets formedling. Distri
bution over t ex trad maste rattsligt behandlas pa samma satt
sam distribution via eter eller via satellit. En integration mel
Ian medier har redan intratt. Alia medier bar behandlas rattsligt lika.
Ett reklamforbud for vissa former av kabeldistribution ar sjalvfallet icke onskvart, och det skulle ocksa i praktiken vara
omojligt att fa att fungera.
Naten bor byggas med god trafikmarginal. Det ska finnas gott om
plats att dela pa. Om trangsel trots detta tillfalligt skulle
uppsta~ bor en organisatorisk form finnas for att losa de tillfalliga konflikterna. Viktigt ar dock att detta betraktas som er
undantagssituation, sam inte bar vara permanent.
Intressenterna pa kommunikationsnaten maste ena sig om att
framja en god trafikkvalitet.
Det maste vara tillatet att fritt bygga egna nat~ vig sidan av
mer allmanna nat. Man maste ocksa kunna hyra ut sina egna~ och
sina pa annat hall hyrda, nat.
Ett socialt ansvar pa kommunikationsnaten omfattar principen at '
inte distribuera sadant som allmant ar skadligt. For att kunna
bedoma detta kravs en grundlaggande insikt i konsekvenser av go•
telekommunikation. Detta beror gemensamma varderingsfragor. De
foretag sam disponerar grundlaggande kommunikationsresurser bar
besinna sitt ansvar i dessa sammanhang.
En effektiv konkurrens mellan medvetna foretag ar den basta par
nern till kunniga konsumenter~ i dagens samhalle saval sam i mo
gondagens. Konkurrens framjar kvalitet - aven for information.

