r?
Uppmarksantheten kring vart kanske mest besvarande monopol har pa senare
tid svangt. Tidigare har det mest rort telefoni och data, nu ar det aven kabel-TV.
Inte minst Sveriges Radio har, nagot avundsjukt, undrat over motiven bakom
televerkets kraftiga kabelutbyggnad. Varfor satsas sa stora belopp? undrar
den liberale dataexperten Tomas Ohlin i artikeln.

T

ele verket bygge r nu kablar for fullt . Har galler det
att kom ma forst. Man anvander sin med skattemedel uppb yggda ekonomomi ska tyngd. "Anlita televerket for att fa
alltfler TV -program " - heter det i helside sann onse rn a. Det sags ocksa att med televerkets kablar foljer ett " basutbud " av
TV-program gratis. Om det nu ar sA, vern
ska dAbetala - telefonabonnenterna 'l Annonse rn a ar symptomatiska - televerket
ag nar pa olika sa tt alltmer resurser pa utveckling av informationsinnehall, och inte
bara pAkommunikation.
NA, hur mycket kabei-TV viii vi ha? Satellit sandningar finns redan i dag. En forutsatt ning for kabei-TV ar da naturligtvis
kablar som star i kontakt med olik a programkallor. Det star i Sverige envar fritt
att lagga ut kablar . Men det ar fa forutom
te leve rket som har rad. for det ar dyrt. Kabel fore tag borde ocksa rim ligen genomfora lokala undersokningar om efterfrAga n,
av har.sy n till titt arna. Inte minst ror detta
forstas storkonsumenterna
barnen.
Kommunalt sa mrad borde ocksa va ra
sja lvk lart. Genomfor televerket konsekve nt sadana undersokni ngar?

Hemligheter?
Den utstallning om kabel -TV som oppnades den 15 april pa Inforum i Stock holm
tar upp detta. Man vagar dar stal la fr Agor.
I detta fall star ett antal statliga verk och
orga nisat ioner bako m. Men televerket
drog sig ur , dagen fore oppnan det. Man
ville inte visa upp ,ina egna kabelplaner!
Vern ska bygga sjalva kabelsystemen?
Det finn s oli ka entreprenorer. men konkurrenssituationen ar allt sa sva r. Televe rket har ett enormt forspang, i kraft av sin
ekonomiska tyngd. En battre balans pa
levernator> idan borde efterstravas.
Televe rk et har vid are nastan undantagslost utformat sina kabelsystem i fastigheter
i ''tradform ., (s k kaskad). Detta ar en
sorts kollekti Yanslutning, for det innebar
at t alia hyresgaster i fastigheten maste betala for sa m rna programk analer , ant in gen
de viii elle r inte. Det ar knappast att ta
vederborlig han sy n till en vari erad efterfraga n. Det ar dessutom kortsynt , for det
innebar det att man >enare sannolikt mas te
bygga om kabl arna, nar nya teletjanster
(!ar m, nod hj alp etc) bli r aktuella.

Konkurrens
Den nya myndighet som har att ge tillstan d
till kabelutbyggna d , heter Kabe lnamnden.
Dess mandat medfor uppenbara sva righeter att se till hel hete n i regionernas kabe lsyste m. Det vo re t ex intressant om nam nden genom sa rskilt aktiv informa tionsspridning kunde verka for en prakti skt
fungerande kabe lkonkurrens.

Det finn s ocksa andra nat . Vad bander
kring telenat en for telefoni och dataove rfbring'l
Tele verket ska enligt rik sdagens beslu t
vAren 1985 til lhand ahftlla ''sakra telek o mmun ikationer med god halitet och till lagt
pris - med sociala och reg ional polit iska
hansyn" . Det ar ut an tve kan dess telenat
som ar ursprunge t till detta utt al ande.
Men ut vidgningar har tillk ommit.
Ett exempel ror forskningen pa teleomradet. Enligt regeringen s forsl ag tilldel ades verket "sektoransva r for teleforskning". Detta begrepp va r oc h ar odefini erat. Man kan i det lasa in vad man vi ii.
!nom detta "omr ade" ska nu te leverket
bade administrera och sjalv utfora forskning . Forsknings-Sve rige forvanar sig .
Aven administrativt ar detta be sl ut
markligt. Vi har i vart land forsknings rad
som administrerar stat li gt stodd forskn ing ,
inte affarsdrivande verk. Om regeringen
viii andra detta borde de organ isato riska
konsekvense rn a forst utredas . Men sa blev
det nu inte , kommunikationsmininste rn
delade utan analys ut det nya begreppet
"t el eforskni ngsansva r" till televerket.
Andra forskningsrad. uni versi tet och hogskolor - och nat urligtvis forskarn a sjalva
- blir nu plotsligt hanvisade till att samverka med tele ve rket . Verkets makt och
inflytande forstarks . Det ar sa enkel t att
lana upp nagra hundra milj oner fr{m sitt
eget fin ansieringsbo lag. Det ar ju inte alia
som har sadana.
I konsekvens med detta intressanta beslut borde kans ke St ate ns Jarnvaga r ta
over stora delar av trafikfors kningen. Vattenfall ad mini strera energiforskningen.
och Luftfartsve rket ut vec kl a nya fl ygsystem?

Snabb expansion
Tele ve rket tol kar nymornat sin nya roll
generost. Efter den julafton som riksdagsbeslutet innebar har man utvecklat en
kraftig expansion. Forskare anstal ls, rader
av projekt inleds .
Nya produkter dyker upp i telebutikerna. Persondatorer med tillbehor for kontorsautomation sy ns i skyltfonstre n. Man
kan kopa hemd atorer for leka r och spel ,
och van liga kon torshj alpm edel. Te leverket producerar nya kartor , t ex ove r
St ock hol m , och framstaller for uthyrning
bl a utbi ldnings\·i deogram av oli ka sla g. Pa
tle ra hall erbjude r man ko nferensloka ler.
med rest aurangservice . Det har anty tts att
telebutikerna ska borja salj a TV- appa rater.
:"-- ar erbju der televe rk et sina kunde r
charte rtl yg och lyxk ryssninga r, me d " utbildn ing" om tele kommu nikatio n en timme om dagen?
Televerket bygge r nu ut datana t med

kapacite t for hogh astighetsoverforing ,
att eft erfragan pa sad an ar ringa. I
alit fl er lander borjar man nu pa allva r se
over hur ll1) Cket sadana markbu ndna nat
for hogdatao\·erforing som verkligen behovs den narmaste ti oarsperioden. Men
tel ever ket gAr pa i ullstrumporna , det galler att ta for sig i tid.
trot~

Marklig marknadsftiring
Teleobligationerna har tydligen framgang . Nara 2.5 mil jarder kr har hittills
teckn ats . Dett a ar intressant. Formodligen
beror det pa att televerk et inte informerar
om vad saken gal ler. Obligationerna salufors med slogans som ger intryck av att
satsninga r pa "informationssamhallet ''
skulle vara liktydigt med att in veste ra i televerket I Detta ar ju minst sagt markligt.
Televerket som givits socialt och regionalpoli tiskt ansva r , som har sin svArrorlighet , si n polit iska medvete nh et , och si n begransade erfaren het kring manga vikt iga
datortillampningar. Man ar helt enkelt ili a
skickad att snabbt anpassa sig med den flexibilitet som magna dataindustriella projekt krave r. Och televerket tar dessutom
ofta taktiska hansy n. Detta framgick inte
minst nar verket stall de sig avvisande till
tankarna i den viktiga trepartimotionen om
telefrago r i riksdagen forra aret.
Att kopa teleobligationer idag kan jamfor as med att ge direkta bidrag till den nuvarande regeringens industripolitik. Det
framgAr tyvarr inte i de storannonser om
te leobligation er som televe rket bet alar
med pengar som harror fr an vara skattemedel.

Storebrors samhalle
VAr tid ar en tid av for andring . Att sa tsa
pa informationssamhallet innebar att satsa
pa fr am tida datatillampningar och pa
avancerad indu stri. SAdana satsningar tangerar nu allttler samhallsomraden. Sn art
ar hela vart samhallsliv berort av datasystem so m anvande r telekommunik ati on.
Det mas te vara olampligt om en enda part
dominerar den utvecklingen . Da ar vi
snart inne i det ve rkliga storebrorssamhallet.
Id ag okar televerkets intlytande. Man ar
dels uppk opare , och dels potentiell kund .
Man koper inte bara in produkter utan
ocksA hela foretag . Ett av de sena re
omradena ror ''a rtifi ci ell intellige ns".
Detta omfattar ut veckling av avance rade
data program for in telligen t styrning a\' olika tekni ska och administrativa system . Ar
detta nago t for en myndig het med affarsverk sa mhe t'l Viii man bli en ny leverantor av framtidsdato rer pa marknaden 7
I denna kraftiga expansion far var producerande indu stri det alit svarare att halla
emot , nar man blir beroende av markn adssamver kan med televerket.
Nya parter stal ler eme llertid fr ago r om
televerke ts fr amfart. Andra myndigheter .....
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ar bekymrade . Ska televerket ohammat
kunna gora milj onsatsningar pa osakra
projekt medan andra parter inte har brod
for dage n? For de fiesta myndig heter ar
det numera nedskarningar. Men inte for
televerket. Sa har formulerar sig regeringen varen 1986:
"den av televerket fiireslagna omfattningen
av innsteringarna, som iir bet ydligt stiirre
iin i foregAende trearsplan , biir godk iinnas ,
likso m inriktningen a" imesteringarna".

Detar carte blanche, fritt fram .

Boskillnad
I ett socialt medve tet marknadssamhalle
hi:ir man kunna skilja mellan ansvar for
sjalva telen aten och for de tj ans ter som anvander naten . Det ar naturl igtvis fund amen tal! att vi i Jan det far tillgang till valfungerande och helUickande telenat. Det
ar en socia l grundtrygghet. Naten behovs
for var industriella exp ansion och for var
socia la se rvice . Det ska fin nas bra och effek ti\·a forutsattninga r for datakontakter
over hela Jan det. Men det foru tsi:i tter en
konkurre ns pa byggsidan , och oppna kanaler for infi ytande . Olika natformer bor
matas mot varandra: kabe lsyste m , fi brer ,
radiolankar, sate llitk onta kter m m. Teknik och kostnde r bor jamfi:iras , for att na
fram till bra system.
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Pa dataomradet ar det inte bara det le·
gala telemonopolet (pa modemer oc h vaxlar) som maste bort. Man maste ocksa tillata foretag at t vidaresalja tjanster pa av teJever ket hyrda tel elinjer.
Te leverkets ekonomiska monopol blir
dessutom alltme r besva ran de.
Det ar inte sannol ikt att nya kommunikationsmojligheter pa ett tillfredsstallan de
satt nar alia berorda, blir till verkliga rattigheter , om de tillhandah alls av en end a
part. Monopol har alltid varit troga och
svara att komma till tals med. I informationssam hallet ar telenaten det fundame ntalaste av alit, de ar vagnate n, som blir forut sattninga r for sna rt nog alia type r av
kontakter. Dessa nat ar forvaltare av v:ha
kontaktmojlighete r , de ar sjalen i systemet. Pa dem bygger en stor del av va r service, var kultur , var yttrandefrihet. Om vi
alia ska kanna at t vi leve r i oppna Jandskap , dar vi kan salufora vara asikte r , dar
nagon Jyssnar och dar vi kan Jyssna pa vad
vi viii - da maste vi ha alternativ . Vi viii
slippa fr aga Makten och Byr akratin om
Jov.

Sverige forvanar
I de fie sta andra lander har man numera
reformerat telefragorn a, formulerat an sva-

TV-siindningar frun satelliter kan tas
ner med parabolantenner och distribuera s till hushullen over kabelniit. Men iir
det riitt att kollektirt an sluta iiven dem
som inte vii! se satellitprogrammen?

ren , och bl a gjort en uppdelning mellan
telemyndighet och tj anstemarknad. Alltfier forv anar sig ove r att Sverige som anna rs anses social! medvetet, bl a kring yttrandefrihe t och offentlighe t , fortfaran de
saknar en verklig telepolitik.
Den nya telepoli tiken maste ut ga fran
att telek ommuni kation inte ar televerkets
ensa k. Ett telemora!iskt minimum innebar
ett storre ansva r an sa. Informationssa mhallet bor vara ett samh alle i bal ans , dar
fier a parter kan gora sina roster borda.
Fragan hur yttrandefrihet prakti skt ter
sig i informati ons,amhallet ar sarskilt in tre ssan t. Har finns nya forme r for att ge
sin mening till kanna. Det finns ocksa nya
di st ributi onsforme r , vi a lo kal kabel-TV ,
via narr adio och nar-TV , oc h via video tex
m m. Av dessa ger den sistn amnda sa r,kil t
spannande mojlighe ter. Till detta ska jag
at erk omma i en kommande artike l.
•

