Fil.lic. Tomas Ohlin var huvudse-

Nar IT-frdgorna inte ens var politiska:

kreterare i den farra regeringens
IT-ko mmission, initierad av ddvarande statsministern Carl Bildt

"Vi borjade

pa 70-talet"

( m) och med ytterligare sex statsrdd.
Tillsammans med riksdagsledamoten Margitta Edgren skrev
Tomas Ohlin ocksd en artikel om
behovet av dataniit i skolan i anknytning till fp-fars laget i 1994
drs valrarelse.
Efter forra

riksdagsledamoten

Kerstin Aner iir Tomas Ohlin det
niirmaste man kan tanka sig en
"liberal datapionjar", dvs en person sam borjade syssla med datapolitik ldngt innan IT-frdgorna
blivit politiska.
NU: En liberal datapolitik- finns det?
Tomas Ohlin: Ja, det go r det. Vi
hade en datagrupp i folkpartiet redan
vid mitten av 1970-talet. Naturligtvis
var Kerstin Aner med. I gruppen formulerade vi ett antal grunddrag i en
"liberal datapolitik". Ocksa nu femton
ar senare ar det intressant att se tillbaka pa detta.
- Det ar ingen tvekan om att folkpartiet var foregangare i riksdagen nar
det galler datafragor.
NU: Ar och var du och har du kant
dig som liberal datapionjar?
Ohlin: Nej, det tror jag aldrig att
man gor. Men vissa saker har kants sarskilt riktiga att arbeta med som t.ex.
att starta landets forsta forsok med
elektronisk post for envar. En annan
sadan har gallt att bryta televerkets
monopol. Det var genom ett intensivt
politiskt och medialt arbete som dess
monopol kunde brytas.
- Glom inte att telemonopolets
forsvarare hade valdiga resurser till
sitt forfogande for att motarbeta de
krafter som ville skapa konkurrens pa
telekommunikationsomradet. Televerket arbetade unde r 1980-talet med
mangmiljonbelopp nar vi andra arbetade ideellt. Det fanns dessutom ingen
dialog och ingen aktiv insyn i televerkets ledning - styrelsemotena kunde
vara rena envagsdiktaten, har det sagts

6

tion till den enskilde
konsumenten
kunnat
spridas ~ffektivt. Att se
till att IT-ideerna far
fo lklig forankring och
spridning ar darfor av
storsta vikt.
NU: Medborgarnara? Det for tankarna till
demokratisk forankring 7
Ohlin: Ja, jag har
kant arbetet med reformer for att stodja kunskapsspridning
och
skapa dialogmojligheter
i samhallsfragor som
den kanske mest fasciTomas Ohlin, med i fp -grupp om en liberal datapolitik redan pa ne rande
tillampningen
1970-talet, nu senast huvudsekreterare i fiirra regeringens ITav nya informationstekkommission: "Varje manniska har ratt till en fredad zon, dit
nologier.
inga datorer nar, dar ingen Storebror rar. Samtidigt blir sam - For att den enskil ballet alit mer iippet, barriarer av olika slag faller. Jag kanner
varmt fiir den iikade iippenheten och tror inte pa kontroller av
de medborgaren skall
vad vi har i vara egna persondatorer."
kunna utova sina demokratiska rattigheter, maste hon dels
mig.
vara palast, veta, dels ha kanaler tillNU: Du menar att for informagangliga for att kunna uttrycka sig.
tionsteknologin har en nyckelfraga
Darfor ar det viktigt med fler kanaler,
varit att skapa konkurrens, att avreglefler an idag. Da far yttrandefriheten
ra telemarknaden. Men tog inte televerklig mening och sprids till fler.
verket sjalva sadana initiativ 7
NU: Men om vi nu ser pa utveckOhlin: Nej, langt darifran. Att
lingen inom t.ex. Internet- eller BBSovertyga televerkets ledning om att
omradena - de praglas av oandligt
telekommunikation ar en resurs som
manga avsandare. Men hur manga laser
mest naturligt hanteras pa en markvad andra vill att de skall lasa pa sina
nad, och inte i monopolets hagn, det
datorer 7 Vad ar det for mening da att
var som att overtyga Sveriges Radioskriva 7 Blir det inte som att rita ringar
koncernen om vikten av mangfald, att
mediekonkurrens ocksa i etern ar
i vatten 7
Ohlin: Det ar en relevant synofrankomlig.
punkt. Risken finns att med fler data- Vi var fa som da beredde vagen
kommunikationskanaler blir alit fler
for den IT-revolution som nu kanns
inlagg olasta. Men det finns anda en
helt naturlig.
sporre i att bli publicerad utan att fakFran konsumentens plats
tiskt veta att man blir last. Det finns
en stimulans i att just del taga .
Tomas Ohlin betonar vikten av att ITOch pa de elektroniska anslagstavtekniken far en folknara anknytning,
lorna vet ingen hur manga som kom att den inte blir en "elitteknologi".
mer att lasa vad .
Ohlin: Informationsteknologin ar
en sa generell foreteelse att dess rackTeknik bara fiir nagra?
vidd nar de flesta omraden. Ett av
Tillbaka till "elit"-tanken. Finns det
dessa, det militara, har jag personligen
inte en risk, trots mangfalden av nya
dock undvikit genom aren .
kommunikationsmojligheter, att det
- Allmant sett ar det enligt min
blir en "elidemokrati", att det bara blir
mening viktigt att informationsteknologin utvecklas sa att den far en konsuett fatal som kan hantera all ny teknik 7
ment-och medborgarnara karaktar. Pa
Nagra fa kan alit mer, ibland alit,
manga satt har konsumentatgarder
de flesta daremot hanger inte med 7
kunnat vidtas just darfor att informaOhlin : Sa kan det dessvarre bli,
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"Internet ar i princiP. ·inget nytt.
Det

senast~

Tomas Ohlin om ansvar for IT-innehdllet:

dece fet har vi i

mcinga lander· pravat scidana

"Natetik behovs"

tjanster sam nu finns pci Internet.
Vi har dci ofta anvant en annan
typ av standard, videotex.
Det mest spridda systemet av den
typen ar det franska Minitel-systemet
med sju miljoner anvandare. Det anvands i Frankrike av nastan var och en,
till bestallningar, betalningar och informationsformedling av alla de slag,
priset pa pizzor, tidtabeller, elektronisk post.
Allt detta har man
haft tillgang lange till
nu .
Det nya ar att
dessa
erfarenheter
gjorts tillgangliga via
en gemensam standard
som kan nas av alla. Det
man inte lyckades med i
videotex har nu blivit
verklighet i Internet. Det
kravs ibland att nagon gar
fore och bestammer standard: i Internetfallet var det Arpa som skapade ett
amerikanskt militart nat som sedan
foljdes upp pa universiteten dar systemets fiesta barnsjukdomar botades.
Internet nar nu manga miljoner anvandare, och det ar omojligt att stoppa expansionen. Det blir allt lattare
att skapa nya tjanster i Internet-natet .

Men vern bar ansvaret?
Det finns ingen som har ett overgripande ansvar for vad som formedlas
via Internet. Natet ar i sanning decentraliserat, till sin natur nastan anarkistiskt .

trots att datorerna ar avsedda att
kunna hanteras av envar.
- Men vi som tror att kunskapsspridning ar en viktig del i demokratiarbetet far inte fortrottas att gi:ira de
nya informativa redskapen sa anvandarvanliga att alla kan ta dem till sig
och darmed anvanda dem i sanning demokratiskt .
- Dessbattre betyder ju telekonkurrensen att telefontaxorna sjunker.
Nya teknologier kan gi:ira det mycket
billigare att kommunicera.
GUNNAR ANDREN
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Ar detta bra eller daligt?
Vore det bra med en "ansvarig utgivare'?
Det ar en svar fraga . Natet rymmer
manga typer av dialoger mellan personer och organisationer som inte till
formen lampar sig for ansvarstagande
av publiceringstyp.
Tjanster finns av alla de slag, gladjeamnen och bedrovligheter.
Det trista ar
de avarter som
foljer med,
pornografi,
formedling av
forbjudna
varor och tjanster, vapenhandel, knark, kriminella
kontakter.

Vad gor vi at avartema?
Det later sig knappast gora att skapa
en central telepolis som haller ordning
och reda . Ordning i en del av natet
kan snabbt leda till okning av graden
av oordning i andra delar. Men det
finns foresprakare som menar att den
natansvarige, operatoren, skall kunna
stallas till svars for vad som sprids i
natet.
I USA finns ett senatsforslag i den
riktningen . Yttrandefriheten ar da i
fara sager andra. Starka skal finns forvisso att det fria ordet maste vara
fritt, ocksa pa telenaten .

Regier for bam pa natet
Vad vi kan gora ar att .·verka for god
anvandningsmoral, natetik.
Etiska natprinciper har formulerats
i flera lander, bade for vuxna och barn .
Ett farskt exempel ar den Child Safety on the Information Highway som
USA-foreningen !SA formulerat.
Dar finns regler for minderariga:
-Jag skall inte lamna ut personlig
information, som telefonnummer och
namn eller sanda bild pa mig, utan att
ha pratat med nagon foralder.
-Jag skall beratta om jag traffar pa
information som gor att jag kanner
mig orolig och jag skall inte besvara
oroande meddelanden .
- jag skall aldrig via natet ga med
pa att mota nagon okand, att ga dit
ensam .
- jag skall gora upp regler tillsammans med nagon foralder for hur och
nar vi skall kora pa natet .

Svenska principer
I Sverige intresserar sig bl.a. Informationsproducentforeningen for sadana
fragor , och det finns liknande etiska
reg-ler for t.ex. universitetsnatet
Sunet.
Dar bedoms det t.ex . vara oetiskt
att forsoka fa tillgang till information
som man inte har ratt till, dolja sin
identitet, att gora olaga intrang, forsoka stora natets funktion etcetera."

TOMAS OHLIN

NU staller en personlig frdga:
Hur ar det att vara son till Bertil Ohlin
och Anne Wibbles bror?
-Jag ar aldre an Anne, och har under
den dominerade delen av mitt liv
varit Berti! Ohlins son. Det har i
vissa avseenden varit en fi:irdel, men
en broms i fler.
Kraven fran omvarlden var under
fi:irsta delen av mitt liv hi:iga. Det va r
nog egentligen ingen slump att jag
valde att arbeta med datorer, nagot

som pappa aldrig hade tillfalle att
gora .
Det ar dock forst pa senare ar
som jag blivit mer av Anne Wibbl es
bror. Men jag kanner mig stolt: det
ar fa fi:irunnat att till med i kcitt och
blod fa sta sa nara sa inspirerande ledande liberaler.
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