Information it
konsumenten!
Den nya tekniken inom
handeln ar en mojlighet fOr
konsumenten att i framtiden ha tillgang till battre
varuinformation an idag,
menar Thomas Ohlin.
En fungerande marknad ~tgar fran en tillfredsstlillande balans mellan producenter
och konsumenter. Denna balans omfattar
for konsumentens del naturligtvis kunskap
infor kopsituationen, praktisk mojlighet
att gora kloka val mellan olika produkter,
samt koptrygghet och rattvisa i efterhand .
Det verkliga konsumentinflytandet ar
summan av de manga kopbeslut som vi
som individer fattar dagligen . Dagens
svenska konsumentpolitik ser emellertid
ofta konsumenten framst som en del i ett
kollektiv. Man bar t ex fran Konsumentverket gang efter annan betonat sitt ansvar
for "de manga" . Man talar om konsumentema, inte om konsumenten .
Denna installning bar en ideologisk
underton. Socialdemokratisk konsumentpolitik bar mer agnat sig At att s6ka paverlea producentema an att informera konsumenterna .
Till en sAdan politiks forsvar far man
dock saga att det hittills funnits begransade praktiska mojligheter att framja den
enskilde i hennes verkliga kopsituation de tusentals enskilda produktbesluten. Enligt min mening ar det dock nu dags att
uppratta den enskilde konsumenten .
For detta kan vita datorema till tijalp .

Omstrukturering
En ·omstrukturering pagAr av handeln,
dlir automatiserade varuflOden erslitter de
manuella. Prishantering och annan administration laggs pA lokala datorcr, ofta beligna inom butikema. Detta hOjer naturligtvis effef.tiviteien i handeln .
Det ar dock inte sjalvklart att alia omedelbart blir nojda. Med fog bar t ex hlivdats att streckmarkning (s k EAN-mlirkning) i stillet for prislappar pA varje vara
~r tillvaron svArare for m!ngen leonsument. Hon fAr begrlnsade mOjligheter att
sjlilv jAmfora priser pA de enskilda varor
bon vliljer. Streckmarkeringarna lir hittills
Uisbara bara av kassaterminalerna .
En intressant konsumentAtglird iir i detta sammanhang att i butiken komplettera
varje hylla eller monter med en liten datallisare (med ljusJ:¥)nna) dar lconsumenten

sjalv kan se vad varje vara vager och kostar. Man kan tanka sig detta som ett fOrstoringsglas som behovs for att kunna lasa
EAN-kodens "alit fOr sma siffror". Tekniken for sadana liisare, som visar prislappen
med stora tydliga siffror, finns redan i kasaterminalerna. Problemet ar kostnaden .
Sannolikt kommer dock nojda kunder att
motivera sadana investeringar for alltfler
handlare .

Automatisk laddning
En annan mojlighet ar att pa varje butiksvagn montera en sadan lasare . DA kan
kunden standigt kolla vad varje vara vliger
och kostar. Med en sadan metod kan minnet bakom desa lasare (prisminnet) aktualiseras ofta - vid varje prisandring, vilket i
konkurrenssyfte fOrmodligen kommer att
ske alit oftare (flera ganger om dagen olika extrapris?) . Aktualisering av prisuppgifterna i vagnens prisminne kan t ex
ske automatiskt nar vagnen aterlamnas i
butiken . Detta fordyrar naturligtvis butiksvagnarna en del. Men iden ar fullt
genomforbar for dem som verkligen viii
varna om den vlilinformerade konsumenten .
Betraffande "laddning" av butiksvagnar
med fiirska prisuppgifter kan man jamfOra
med den automatiska laddningen av de
mobila donen for luftning av bildack som
alltfler bensinmackar erbjuder.
Upplysning till den enskilda konsumenten bOr emellertid kunna ges redan fore
sjalva kopsituationen . Kloka val mellan
jamforbara varor och priser kraver ofta tid
- mer tid an man har dlir man star i butiken. Det lir har hemdatorerna kommer in .

Hemdatorerna okar
Redan nu finns en hemdator i vart nionde hem i England . Man raknar dar med att
1987 vartannat hem har en dator. I Sverige
ar det linnu betydligt farre, hosten 1984
bar vi ca 150 000 st. Men det lir mAnga
nog, och antalet lir starlet olean de liven bar.
Dessa maskiner anvlnds idag oftast till
spel och annan underhAllning. Emellertid
finns stora mojligheter till annat. Forst lean
vi uppmlirksamma utbildningen. Viktiga
och intressanta utbildningsprogram for
hemdatorer lean spela en roll i mAnga sammanhang. Mojligheter till omskolning blir
alit viktigare . Pedagogiskt lean man bevaka mojligheterna att varva utbildning med
underhAllning - utt gora liven trAkiga utbildningsmoment underhAllande .
Men hemdatorcrna kan ocksA anvlindas ...
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till teledata, eller videotex som det numera
kallas internationellt. Till datorn behovs
de\ ett modem , sc\ att den kan kopplas in pc\
telefonniitet. Ett sc\dant modem kostar
idag mellan 1 000 och 1 500 kr , men priserna iir i sjunkande . Med videotexprogram pc\ hemdatorn kan man de\ ringa upp
olika databaser. Det finns redan mc\nga
olika sc\dana.
F .n . finns ca 15 000 sc\dana modem i
vc\rt land . Men antalet kommer att oka
snabbt. Den hastigheten beror na.turligtvis
pc\ vad for information som de\ erbjuds.
Redan idag finns tiotusentals sidor
upplysning av olika slag , nyheter , resor ,
erbjudanden, annonser osv .

Betalkort
Vi har anledning viinta oss ett utbud av
konsumentinformation i dessa sammanhang . Detta har forutsetts, av bl a Informationsteknologiutredningen, som · var
verksam 1978-1981. Databaser med konsumentupplysning har forverkligats pc\ olika hc\11 utomlands. En miingd organisationer har dar tagit upp utmaningen att anviinda datatekniken till konsumentens
fromma . Man stiiller miingder av konsumentinformation till fOrfogande for envar.
I vc\rt land har Halens Postorder borjat.
Den som viii bestiilla t ex jeans eller mc\nadens blus .i olika fiirger kan idag gora det
via videotexterminal. Prova! Tills vidare
fc\r betalningen ske via postfOrskott , men ·
liven detta kan smc\ningom foras in i systemet. Man talar de\ om att beta Ia med betalkorti sjiilva hemdatorns kortliisare .
· Kanske iir det just for ren konsumentupplysning som hemdatorn med videotex
kommer att bli siirskilt viktig. Mojligheterna att ocksc\ betala via dator kommer nog
att ta tid pc\ sig. Har finns betydande sociaIa hiinsyn att ta, vc\ra nuvarande kopmonster iir djupt rotade.
Men for " ren" varu- och tjiinsteupplysning iir utsikterna gynnsamma liven pc\
kort sikt. Dar detta provats har det visat
sig att upplysning i denna form iir till verklig nytta for konsumenten. For handlarna
- enstaka eller i grupp - finns hiir ocksc\
praktisk mojlighet att inte bara konkurrera med priset, utan ocksc\ med kvalitativa
upplysningar, service m m. Man ar inte
liingre bunden till ett minimalt utrymme
pc\ nc\gra bokstaver for produktinformationen , utan kan ge flera meningars text eiIer enkla bilder.
Upplysning via videotex kommer ocksc\
att ges pc\ publika platser. Redan provar
postverket terminaler med samhiillsinformation av olika slag pc\ postkontoren.
For konsumenten iir mojligheterna att
fc\ kvalificerade jiimforelset av siirskilt
stort viirde . Man kan viinta sig att
branschvis jiimfOrande information kommer att erbjudas . Ett intressant exempel
som funnits nc\gra c\r iir Konsumenternas
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Forsiikringsbyrc\ (Iat vara annu inte via
videotex) . Hiir har knepiga jiimforelser pa
forsiikringsomrc\det stiillts till konsumentens disposition .

Svart fa overblick
Den nya konsumentinformationen iir
siirskilt viktig pc\ omrc\den dar produktjiimfOrelser av olika skiil iir svc\ra att gora .
Det kan rora tekniskt komplicerade produkter som t ex TV-apparater , det kan
rora stora system som t ex tviittpelare , det
kan rora produkttyper med tiinkbara hiilsorisker som t ex hc\rspray , det kan rora
komplicerade betalformer med siirskilda
avbetalningsformer m m. Men det kan
ocksc\ rora omrc\den dar det iir svc\rt att fc\
overblick diirfor att sc\ mc\nga varor finns
att valja mellan.
Yen ska de\ ansvara for ett bra utbud av
sf dan information? Naturligt iir att
branschorganisationer gc\r i spetsen inom
sina resp omrc\den. En sund produktinformation iir till f~omma for alia .
Konsumentverket bor naturligtvis liven
ta den nya tekniken i bruk. Konsumentsekreterarna har mycken viirdefull erfa-

Postens datasokningssystem Postel finns nu
installerat pa flera postanstalter. Dar kan
man bl a kopa pa postorder fran Hallens!
renhet att formedla. Rc\d och ron innehc\1Ier ocksc\ mycket klokt som nc\r alltfor fc\
konsumenter.
Men det viktigaste med den datadistribuerade konsumentinformationen iir att
den hiimtas frc\n sc\ m~nga olika kiillor .
Ansvaret i informationen vilar de\ pc\ envar
av dessa.
Man undviker auktorisation av en enda
varutyp, bestiimt uppifrc\n. Konsumenten
ska vara viilinformerad, och ska sjiilv val
ja . Vi behover alit farre formyndare i vart
marknadssamhalle.

Tomas Ohlin

