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Gratis telekonununikation?
Persondatorutvecklingen har giitt snabbt. PlOtsligt finns persondatorer
pa niistan alla arbetsplatser, och i manga hem. De grundliiggande programvaroma finns tillgiingliga, iiven om anviindarviinligheten kommer
att forbiittras. Vi har fatt kontakt med en informationskapacitet sam iir
oerhord.
Om dessa antaganden ar sanna, sa
star vi infor en kommunikationsutveckling med nya kannetecken. Marginaltaxorna for att kommunicera skulle da bli
alit lagre, eftersom telekapacitet skulle
kunna produceras allt billigare .

nationella skyddsmurar och faktiska monopol. Darfor maste Sverige ha en ny
telepolitik som premierar flexibilitet,
mangfald och anpassbarhet till marknadsutvecklingen .
Pa kabel-TV omradet har en uppbromsning intratt. Kulturminister Bengt
STEG I RIKTNINGEN
Goransson sager (den 13 maj 1987):
Vissa steg i denna riktning kan vi redan
"Jag tror att det finns en stor risk for
skonja. Etableringen av telelinjer over
att televerket goren felsatsning i sina
den industrialiserade varlden ar fran
jatteinvesteringar i kabelnaten . Och
telebolagen redan utomordentligt exdessutom, det ar absolut orovackand e
pansiv, pa vissa hall overhettad. Det har att televerket borjat satsa pa egna TVpa en del hall borjat talas om overetable- program for att fylla upp sina kabelkanaring . Men investeringarna fortsatter.
ler. Jag tror man ar inne pa en farlig vag
Mojligen vill telebolagen till nastan varje om man gor egna program for tomma
kanaler".
pris skaffa sig en tidig position pa en
kommande marknad 7 Forst till kvarDet behovs manga typer av transportnen .. .
er i en alltmer internationell varld . Var
Sadana strategiska sats ningar maste
nordiska satellit Tele-X kommer, liksom
foljas av en verklig forsaljning inom rim- manga kabelsystem , att formedl a bade
Jig tid for att inriktningen skall hallas .
TV och data.
Man kan inte leva pa framtiden hur
Telekommunikation som pa marginalange som heist.
len vore lika billig for anvandarna so m
Efterfragan pa telekommunikation
dagens persondatorkraft skulle inokar visserligen i i-Janderna . Men tekniktroducera en annu oprovad syn pa
utvecklingen ar snabb. Snart kommer
transport av information. Likheten med
satelliterna att erbjuda marknaden telefysiska transporter skulle oka. Vi betalar
kommunikation till alit lagre priser. Om
vagskatt (eller avgifter) for att vagen
det ar sant att efterfragan pa telefinns dar, och for att den erbjuder saker
kommunikation inte kommer att stiga
och snabb forflyttning vid de enstaka
lika snabbt som utbudet, sa befinner vi
tillfallen da vi behover den . Vagar till
oss i ett !age som liknar det namnda li:ilands, s joss och i luften finns tillgan gget for smadatorer.
liga, men star oftast tomma .
De fasta kostnaderna i telesvstemen
SAMMA UTVECKLING FOR KOMOm ocksa teleutvecklingen i okande
blir strategiskt motiverade , de' rorliga
MUNIKATION?
grad gar i den riktningen, maste man
blir utsatta for en alit intensivare konKommer utvecklingen att ga i samma ..
rakna med samre avkastning pa dagens
banor for kommunikationskapacitet? An kurrens pa en marknad som kannenatinvesteringar an vad manga riiknat
tecknas av overutbud .
med. Fler fusio n er mell an stora natforesa lange betalar vi ratt dryga notor for
utnyttjandet av telelinjer till nar och fjartag kan fo lja, for att klara problemen.
r;:m . Vilken prisutveckling har vi att van - TAVLINGEN HA R START AT
Maktkonccntrationen kan bli monumen ta?
Tiivlingen ar redan inledd for teleforetal.
Bakgrunden till det sjunkande priset
tagen. Detar svart att hoppa av nar lopEn transportsituation med extremt
for datorkraft har alltsa varit en intensiv pet redan pagar. Aven om inte telelaga tele taxor skulle fasta alltmer uppteknikutveckling som lett till standardkommunikationstaxorna nar anda ner
marksamhet pa anna t an ren transportprodukter som ku n nat saljas i hard kon- till botten, sa kan kraftiga taxesankhastighet. Sakerhet, tillganglighet och
kurrens pa en expansiv marknad . Lat
ningar som foljd av obalansen mellan ut- bekvamlighet skulle kunna varderas alit
oss jamfora med telekommunikationsbud och efterfragan komma att fa funda- hogre . Detar bra for anvandarna . Men
produkter. Den in tensiva teknikutveckmentala verkningar.
vagen dit ar inte problemfri .
lingen ar till stora delar identisk for de
Ar vart svenska televerk redo for en
Tomas
Ohlin
bada produkttyperna. Konkurrensen pa sada n utveckling? Nastan alia jamfortelekommunikationsomradet ar pa god
bara lander har omorganiserat sin tetevag att bli minst lika hard. Att mark- . ·,. kommunikation, man har bytt ut mynnaden ar expansiv ar tydligt. Ar det d<( .... dighetstankande mot foretagstankande.
rimligt att vanta att teleprodukter karl~·;:·; Den stora kampen om kunderna maste
"standardiseras" i lika hog grad som~tfa - rimligen kunna planeras battre pa det
torer . Mycket talar for. att sa kan bli fa!viset. Internationellt betingad tele~-;
kommunikation passar inte ihop med
let.
nte alia problem passar for persondatorer, men manga . Detar lockande att anvanda sin persondator. Det
Ieder ofta till att vi valjer alltmer lokala
losningar, aven pa problem som har en
geografisk och distribuerad dimension.
Men nar persondatorerna sprids, sa
bromsas okningen av efterfragan pa telekommunikation . Persondatorns lokala
kapacitet ar starkare an dess talang att
sp ela rollen som terminal.
En viktig orsak till alit detta ar naturligtvis att mikrokretsarna blivit sa billiga.
Trots alit hogre utvecklingskostnader Ieder stordrift i produktion och distribution till att persondatoranvandarna
far alltmer for pengarna. Detar ett faktum att en vanlig persondator redan betingar en anvandningskostnad som ar
nas tan forsumbar. Tag en dator som
kostar 25 000 kr i inkop, med grundlaggande programvaror (ord , grafik,
kommunikation) kan det bli 35 000 kr.
Avskrivet pa 3 ar blir detta (med ett par
tusenlappar for energi och underhill!) en
timkostnad pa under en tia . lnte helt
gratis, men nastan.
Detar inte langre lika motiverat att
optimera sjalva utnyttjandet av sadan
utrus tning. Vad som nu raknas ar att
den finns tillhands, att den ar tillgan glig . Detar en helt annan syn pa datorkraft an man hade for 15 ar sedan.
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