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Maktspridning i
informationssamhiillet
Av Tomas Ohlin
En stor fraga fiir 90-talet riir hur vi ska hantera vara tclenat. Oct ar viktigt
att televerkets monumentala makt uryts, och att vi nar ett system dar makten over naten clelas. Det far inte bli sa att ett uolagiserat telemonopol ersatter ett myndighetsmonopol, skriver Tomas Ohlin som ar offentlig utredare och ledamot av Stiftelsen liberal Debatts styrelse.
J DISKUSSIONEN OM den fiberala fr:untoningen pa
90-talet hors alltfor s:illan resonemang om rnaktspridning. And a 1ir dena en central liberal princip.
Au standigt stodja den rnindre, den som befinner
sig i undertige, den vanliga. Au efrerstrava balans,
sa art inte den starke styr.
Maktspridning ar resursfi:i rdclning dar de sma
ar lika vikriga som de stora.
Jag viii belysa behovet av maktspridning med
n~gra resonemang 50111 ror vart intrade i
informarionssamhallet. Der ar en rydlig samh:illsforandring som 1iger rum. Vi har l:imnat det
agrara samhaller, befinner oss mitt inne i det industriella, och 1ir pa vag rill err samhalle dar allrfler resurser haserar sig pa formedling av information. Vara tjansteindustrier, var vardapparat, var
utbildning, var kultur, de forlitar sig numera alit
mer pa utbyte av information av olika slag. Detar
viktigt att vi inte hygger upp hierarkier i detta.
Man kan kalla det nya samhallet for datasamhallet om man viii. Oct gjorde man pa 70och 8o-talen. En liberal insats som lat tala om sig
da var Kerstin Aners intensiva arbete rorande
daraintegriteten. Det gallde, och g:iller, att motverb missbruk av personuppgifter som lagrats i
datorer. Med dessa maskiner har det ju blivit sa
mycket lattare an komma at de manga indivi-

derna via dcras personnummer. Kerstin insag
myckct tidigt att vi behovde halla emot i den utvecklingen, och var en av de starkaste krafrerna
bakom tillkomsten av var forsra daralag. Den var
den fi irsta nationella datalagen i varlden.
Daralagcn :ir till fiir att skydda den enskilde
mot mi ss bruk uppifr5n . Den 1ir heir enkelt en liberal prin cip. Den bar i mycket Kerscin Aners
pragel.

En liberal 90-talsfraga
90-tab ar informationssarnhallet, cller kommunikarionssarnhallet, om man s:i viii . Samhallsresurser sryrs via kommunicerande floden av data,
pa vara telen:it, i tradar, via satellirer, via radiovagor. Aven har masre vi vara uppm:irksamma sa
au inte err pyramidalt samh1ille uppst:ir. Vara natverk maste vara byggda sa art alia kan ra tillgang
rill dem. De ska inre vara forbehallna ett fatal.
Och de far inte sryras av enahanda krafter. Vi har
klarat oss forbi 1984. Ut oss fortsatta p5 den vagen, fram5t.
En stor fraga for 90-ralet ror hur vi ska hanrera
vara telenar. Dessa nat urgor der vagsystem som
vara kommande forclon ska anvanda. Vagarna
maste vara oppna, och far inte domineras avenahanda starlca vagsparrar. Darfor [ir avskaffander av
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telemonopolet fundamentalt. Fran liberalt hill har
oftast befinner sig dar, och inte arbetar heltid och
vi agnat mycket kraft at den fragan under 8o-tainte enkelt har tillgang ti ll information. Annu ar
det ryvarr oftare kvinnor an man. Kvinnans inflylet. En mangd motioner i riksdagen, manga publikationer, debatter. Att bryta telemonopolet har
tande kan ocksa starkas genom att framst kvinnor
blivit en liberal fraga under
ansvarar for att bygga
Att motverka koncentration av
8o-talet. Det ar folkpartiet
databaserna. Sannolikt blir
makten over telenat och
som gatt i spetsen for avsystemen da annorlunda an
veckling av detta monopol.
idag. Kanske tas bredare
teletjanster ar en liberal
Nu ar det viktigt att
hansyn,
ex em plifieras mer
90-talsfraga av rang.
televerkets monumentala
manskligt. Och kvinnor, likmakt bryts, och att vi nar ett system dar makten
som man, kanner sig mer motiverade att delta i
over naten delas. Det far inte bli sa att ett samhallsfragor nar de kanner igen sprakbruket,
bolagiserat
telemonopol
ersatter
ett
exemplen, bilderna.
Battre samhallsinsyn for invandrare. Fundamyndighetsmonopol. Det blir inte battre for dem
som naten ar till for, de manga manniskorna, de
mental samhallsinformation kan oversattas till de
manga sma foretagen, och de farre stora.
stora invandrarspraken, och goras tillganglig via
Att motverka koncentration av makten over
dataterminer pa offentliga platser. Sadan overtelenat och teletjanster ar en liberal 90-talsfraga av
sattning ar resurskravande, och manuella system
rang.
blir for dyra for de stora behov som fir111s. AlienaLion bygger ofta pa brisrande kunskap om de villVidgad maktspridning
kor och ramar som galler.
Aktiv konsumentupplysning via dataterminaUt mig ge nagra exempel pa 90-talssituationer dar
vi med datasystem och teleteknik kan verka for
ler och persondatorer. Tillgang till jamforande
matningar och rad gor konsumenten mer palast,
vidgad maktspridning:
vilket Ieder till battre inflytande over vad som
Battre medborgarinflytande kan nas genom att
konsumeras . Databrevlador kan ocksa framja
samhallet oppnar samha llsdatabaserna. En aktikontakt mellan konsumenter, sa att spontana
vare offentlighetsprincip. Tillgang for envar till
konsumentgrupper och foreningar kan uppsra,
underlag for kommunala och statliga beslut, foljt
av mojlighet att svara pa fragor om vilka beslut
och for den delen avslutas nar de fYIIt sin uppgift.
som ar tagna.
Bredare kontakt med de alit starkare massmeAlit det kan hanteras via dataterminaler pa ofdierna. Debatt i den utvidgade lokala radion, i
lokal-TV och elektroniska tidningar, det kan
fentliga platser och i bostaderna. Battre inflytande
bygga pa deltagande i lokala databaser eller
genom
datoriserade
forslagslador,
och
videosystem, dar envar kan ge luft at sina asikter,
datoriserade radgivande omrostningar i lokala fragor.
och dar kommentarer standigt presenteras. Kontakryta och inflytande okar i omfang.
Makt och inflytande over arbetsmiljon kan
:Vidgad tillgang till olika sorters datasystem
spridas genom att de anstallda ges battre insyn i
kan pa det har viset framja ett aktivt samhallsarbetsgivarnas system. Det kan goras via oppna
deltagande for envar. Ju enklare det ar att gora si n
datasystem. lnsatser behovs da for att utbilda de
rost hord, desto fler protester mot halvsanningar
anstallda och ge tillgang till planeringssystem och
marknadsdatabaser m m.
och oegentligheter kommer att markas. 1
Via terminaler som ar anknutna till telenaten
informationssamhallet kan vi alia finna battre kakan vi gora manga typer av information tillgangnaler att yttra oss i, och vi kan utvidga vart inflytande, var makt.
liga i bostaderna. lnsynen starks da for dem som

