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er e son?
Blir hemdatorn ··arets julklapp'' i ar igen? I vart land
saljs de just nu for fullt. Hur
kommer dett a sig? Hemda torer anvands ju mest for lekar
och spel. sags det . H ar vi pli:itsligt blivit sa leksugna ?
Eller ar hemdatorn en sorts
symbol for overflodssamhallet ,
som en del viii gora gall an de?
En bit socialt mon ster. Grannen om kompi se n har ju , va rfi:ir ska da inte jag ha?
Na , kan man inte anvanda
en hemdator till nagot annat an
att leka med? Jovisst.

Vilket blir nasta
steg i datavarlden?
Vad hander nar
konsumenterna
trottnat pa dataspel
och register over
sina skivor?
Datakomm un ikation ar framtiden ,
spar Tomas Ohlin i
denna kronika.
wted hjalp av ett
'•modem" kan
hemdatoranvandare koppla samman
sig med ett obegransat antal data baser.

''Videotex ar raddni ngen for
hemdatorindustri n!'' Sa sa en
expert vid en stor mediekonfe rens i Am sterda m harbm\·e ckan. Vad han syftade pa var pa
den uppbromsning for hemdatorforsaljning som borjat markas pa en del stallen i USA oc h
Engl and. Vi sserl igen sa ljer
de ssa maskiner pa manga hall
annu som smo r - sar~kilt i juletid . Men manga anvandare
har vid det har laget bekanta t
sig med de vanligaste lekarna
och spele n. Lab yrinte r och
hemliga grottor - vad se n?

Kontakt
Man se r sig om efte r me r
meningsfulla anvan dningsomraden . Videotex (eller tel edata) ar ett sadan t. Alltsa mojligheten att (med ett s k modem)
koppla in hemd atorn pa te lefonnate t. Da far man kont akt
med manga, inte bara and ra
hemd ato rk omp isa r.
uta n
fr ams t med oli ka da taba>er.
I S\ erige finns vid ar,, kifte t
84- 85 ungefar 150 000 hern datorer i \·ara bo>ta der . Det ar ju
en he! del. Och de,, utom firms
naturligtvis manga tler likn;,t nde ma'> kine r pa vara arbet5.pla tsc r. P.:r,ondatore r kallar ma n
dem dar . Skilln aden ar cge nt li gen bara att hemdato rn ar enklare och billigare .

Av vara hemdatorer har id ag
ungefar 10 procent mode m,
d v s de kan anvandas for kommunikation . Den ande len okar
nu starkt. Alit tler forst ar att
telekommuni kati on ar en bit
fr amtid - att det ger sa manga
spannande mojligheter till kontakt och in format ion.

Proffssysselsattning
Televerket har tyva rr ratt
lange bromsat detta . Man har
dar gang efter annan dekl are rat att det bar ar proff>en som
ska agna sig at telek ommuni kati on. Videotex for envar - nej,
nej.

Fler kanaler
Forst pa allra sista tid en har
man pa telc\ erke t forsta tt att
man haft fel. Det ar nar ma n
insett att kabel-TV och sa telli tTV inte ar alit har i \ arlde n.
Att det trots ali t finm begransnin"gar for va rt TV-ti ttande. Vi
ser redan pa TV i genom,ni tt
tv a tim mar om dagen. Vi , q vi ii
vi ha tler kana ler att \'alja me lIan. S> eriges Radi o ma, te fa
kon kurrens. Men b anti tete n
per person, flicker inte den? Vi
vii! sannerligen ocksa fyll a vardage n med anna t an att se pa
TV.
Tele\erket har da gjo rt helt
om. Om TV-k abla rna inte
komme r att bli belagda fullt ut,
da bygge r ma n ist allet ut si tt
nat for \·ideotex. Investeringspengar harman ju gott om. Fo r
gott , enligt min mening. Riksdagen har varit all tfor generos
me d att ge tele\crket fri a bander for intr ade pa n;a mar knader.

lllojal konkurrens
Televerkets rcnliiri ghe t ar
begransa d . :--l ar man ga r in med
n;a tj an<,te r pa,,ar man oft a pa

att ta for sig samtidigt. Monopole! ger ju vissa mojligheter.
Man tar till exempel mer bctalt
for kon kurrerande database r
an for si n a egna . Illojal konkurrens. javisst. Naringsfrihetsomb ud smannen tittar just
pa detta.

Konsumentvanli gt
I spetsen for videotex gar nu
bankerna. Man lanserar nya
tja nster dar vem som heist kan
bestalla och bet ala va ror fr an
sin (modemforsedda) hemdator. Och man kan kl ara av en
he! del ban kaffarer vilken tid
pa dygne t som heist . Det ar
tvekl ost en kon sumentvanlig
iltgard , _a mtidigt som den sa nnol ik t okar anta let banktra nsaktioner , atm insto ne pa sikt.

Snart komme r bankernas
(td) nya bet alkort att prese nteras . Efte r en tid kommer de
att kunna anvandas dire kt i
hemdat orn . Den bli r da en
sorts datatermina l.
Utbildning och kom, umen tupplysning ar andra viktiga
om raden for videotex . Sar, kilt
bramc hvisa uppl) sninga r om
varor oc h tj ans ter behO\ sidessa tider av saljare m marknad.
!\1 ar k nadsunder>6kni nga r .
Ett el dorado oppna r sig for statis ti ker och sociologe r nar man
pa data kan st alla direkta fra gor till stora gruppe r \ an ligt
fol k, oc h fa hoga S \ ar~ f re k ve n
se r.

SnMt har vi kam ke ocksa lokal dem okrati pe r h.; mdato r
At t be o m synpunkte r pa t ex
narmiljon ellc r barn om~o rgcn
ar ratt en kelt att kl ara med vi deotex. Och att ge sin mening
till kanna, at t ge priori teringa r
mell an olika alterna tiv.
Sadant beror oss alia. Och vi
iir bar3 i bi:irja n I
Tom a~ Oh lin
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