
TIËL /Aim 
A \pi \K 

m i 
Sammanställd av HVI AB 

LJUD 

text, tex 
t, text, t 
ext, text 

Text 

!ß 
Bild 

0111010 
0110111 
0001001 
0111010 

Data 

Tcldoh 
Rapport 30. Maj 1987 

5" 



< 

ISSN 0281-8574 
Publikationerna kan beställas 

gratis, dygnet runt, från 
TeleSvar,08-230000 

Tryckeri: Central tryckeriet Åke Svensson AB 



TELEMATIKENS ÅRSBOK 
1987 

Redaktionen: 
Berit Christiernin 
Gull-May Holst 
Ulrika Kalderén 
Thomas Müller 

Bengt-Arne Vedin 

Övriga medarbetare: 
Jan Freese 

Birgitta Lundin 
Nils-Goran Svensson 

Maria Wangel 

Rådgivare/granskare: 
Teldoks redaktionskommitté 

SAMIZDATUTGÅVA vers ion 2 
maj 1987 

© Copyright Teldok, 1987 



Företal 

Det är knappast några överord att påstå att denna TELDOK-skrift "fyller ett länge känt 
behov". Även den som dagligen arbetar på telematlkotnrädet råkar ofta ut för en 
kännbar brist på genomarbetad antalsstatistik och andra fakta t.o.m. vad gäller förhållan-
dena inom Sverige. Försök att jämföra med andra länder innehåller ännu fler fallgropar. 

Denna brist på hållbara och beprövade fakta är naturligt på ett ungt och fortfarande vitalt 
tillväxande område, där inte ens måttenhetema har särskilt lång livslängd. 

Ändå behöver de flesta åtminstone en grov kartbild och en idé om färdriktningen för att 
kunna fortsätta utvecklingen, kanske också en loggbok för att efter hand få ett visst 
perspektiv också bakåt. Vilken var vår bedömning 1987? På vilka punkter träffade vi 
rätt, på vilka krävdes en omprövning? 

Författarna till denna första utgåva av Teiematikens Årsbok har sökt sammanstätlla 
material från alla tänkbara källor. Redan sammanställningen av källmaterialet borde 
bespara efterföljare mycket sökande. De har varvat sammanställningar av statistik med 
förklarande text, inte minst viktigt, när det gäller att tolka och förstå skillnader mellan 
olika länder. 

Varken TELDOKs redaktionskommitté eller författarna ser Teiematikens Årsbok som 
någon färdig och avslipad produkt. Det här är ett första försök. Trots alla försök att kolla 
fakta kommer läsarna säkert finna åtskilliga osäkra (eller t.o.m. felaktiga) uppgifter. 

Vi vill gärna att den som finner ofullständigheter eller fel hör av sig till författarna eller 
redaktionskommitténs medlemmar. Också förslag om outnyttjat källmaterial är väl-
komna. Tillsammans och med läsarnas hjälp kan vi gradvis allt bättre ringa in fakta och 
sålla dessa från åsikter och tro. 

Det är genom läsarnas reaktioner vi kan förbättra Teiematikens Årsbok. Redan nästa år 
räknar vi med att Teiematikens Årsbok skall kunna bli en ännu mer tillförlitlig källa för den 
som söker fakta på telematikområdet. 

Det finns all anledning att tacka författarna för ett helhjärtat och hårt arbete. 

P G Holmlöv Bertil Thorngren 
Sekreterare i Ordförande i 

Teldoks Teldoks 
redaktionskommitté redaktionskommitté 
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Teiematikens Årsbok 1987 

Förord 
Telematik är ett brett område i snabb utveckling. Dess betydelse är stor - telematiken 

påverkar företag och organisationers arbetssätt och strategier. 

Vad är dä telematik? 

Svaret på frågan "vad är telematik?" ges i många versioner i kapitlet "Teiematikens 
definitioner". I den snabba och breda utvecklingen ligger en brist på klara definitioner 
och utkristalliserade gränser. Därav vårt val att återge ett antal definitioner, som var och 
en för sig har något som talar för sig, i stället för att välja en enda. 

Ett område i snabb utveckling karakteriseras inte bara av oklara definitioner utan 
också av brist på entydiga fakta och aktuella sammanställningar. Missförstånd härskar, 
uppblåsta och lösryckta siffror, rykten och myter cirkulerar - och i skuggan oåtkomliga, 
förbisedda eller glömda faktorer. 

"Teiematikens Årsbok" har ambitionen att bidra till större klarhet, lättillgängligare fakta 
för beslutsunderlag, förvirring på en högre nivå - åtminstone. Den typen av behov 
brukar uppstå i alla nya branscher, teknikområden, discipliner i snabb omdaning. 

Syftet med 'Teiematikens Årsbok" är alltså att samla, sammanställa, återge och 
kommentara så mycket grundläggande faktamaterial som möjligt. Det skall finnas samlat 
på ett ställe, vilket är bekvämt. Det skall spridas, så att en kommunikationsprocess 
må starta. 

Ty självklart saknas mycket i denna första utgåva av 'Teiematikens Årsbok". En del är 
fel eller åtminstone skevt. Först genom att det sprids och kommenteras och kritiseras 
och förbättras, kan man komma ytterligare en bit på vägen. Till avdramatisering. Till 
bättre siffror och tydligare avgränsningar. Till bättre beslutsunderlag - och till bättre 
beslut. 

Denna utgåva av "Teiematikens Årsbok" skall därför ses som ett utspel, som första 
repliken i en dialog, som första serven i en tennis-match. Även området "telematik" 
skapas i kommunikation. 

Vem är då mottagaren av denna sammanställning, denna översikt, denna 
uppslagsbok, detta referensverk? Du, kära läsare, sysslar professionellt med att 
utveckla och installera och tillämpa och fatta beslut om hela telematiksystem. Det 
betyder att Du kan råka vara data- eller telechef men också politiker, konsult men även 
forskare, journalist men också marknadsförare av telematik. 

Vi tror att målgruppen är bred och heterogen. Referensverkets idé är inte att det skall 
läsas från pärm till pärm, utan att det skall fungera som just handbok och uppslagsverk 
vid behov. Kan det därutöver bidra med en och annan aha-upplevelse av oväntat slag 
eller till vidgade referensramar - så mycket bättre! 
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För att underlätta läsningen har vi markerat varje avsnitt med någon av följande 
symboler: 

Q • kvalitativa avsnitt 

statistik och kvantitativa avsnitt 

jämförelser och subjektiva avsnitt 

• framtidsskrivningar och ej verifierbara avsnitt 

- listor 

Bakom "Teiematikens Årsbok" står Teldok. Det är ett organ för att sprida information 
om erfarenheter av teleanknutna informationssystem som används främst i yrkeslivet. 
Teldok ger ut rapporter och arrangerar konferenser. Rapporterna finns förtecknade i 
det här verket. Årsboken är ytterligare ett sätt för Teldok att fylla sitt syfte. 1 stället för att 
dokumentera en speciell tillämpning eller erfarenhet till båtnad för andra ges här en 
översikt över hela fältet - också, förhoppningsviSjtill praktisk nytta. 

Det Du nu har i Din hand är alltså det första försöket att göra en "Teiematikens 
Årsbok". Vi har velat starta kommunikationen om innehållet tidigt, och därför sänder vi 
nu ut detta arbetsmaterial till en begränsad krets vänner och experter. 

Vad vi vill ha är kritik och förbättringar. 

Frågorna till Dig är alltså bl.a: 

* Vad fattas, i stort? 
* Vad är fel? 
* Vad borde utgå? 
* Vad måste fördjupas? 
* Vad kan Du själv bidra med? 
* Är detta något att ge ut? 

Vi förväntar oss att höra av Dig! 

Hälsningar 
Redaktionen. 
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Inledning 
Vad är telematik - och vad är inte? 
Begreppet telematik kommer från Frankrike, från den berömda Nora -

Mine - rapporten. En amerikansk tolkning (Schiller: Telematics and 
Government) av den franska beskrivningen säger att det handlar om 
sammansmältningen av telekommunikationer och datoriserad 
infomationsbehandling till ett område. Den ursprungliga definitionen 
talar just om "äktenskapet mellan tele och datorer". För en rad olika 
definitioner som vrider och vänder på begreppet, se ett särskilt avsnitt i 
detta kapitel. 

Det finns andra ord och begrepp för samma utveckling. Den 
amerikanska sammanslagningen av "computers" och 
"communications" blev "compunications". Japanska NECs chef 
Kobayashi har fått genomslag för C&C (Computers and 
Communications). 

Det finns också ett än så länge vidare begrepp, och det är 
informationsteknik (eller informationsteknologi som man ofta säger på 
svenska - men teknologi är läran om tekniken, engelskans technology 
blir teknik på svenska). Även här har man sökt skapa ett kortare 
engelskt ord: infionics. "Infionik" har inte vunnit anklang på svenska. 

Riksdataförbundet och Leveratörsföreningen Kontor Data använder i 
stället uttrycket "informatik". Ett problem är risken för 
begreppsförvirring. Utbildningsdepartementet och Biblioteksskolan 
använder sedan ungefär tio år detta begrepp för att beteckna 
bibliotekskunskap och kunskapssökning eller enbart 
kunskapssökning. "Informatiker" är en yrkesbeteckning för dem som i 
företag, organisationer och bibliotek hanterar kunskap, förr i böcker, 
idag främst i databaser och datorkonferenser m.m. 

Begreppet informationsteknik är bredare än telematik. Man 
brukar här tala om sammansmältningen av tre områden: 

Telekommunikationer 
Datorer 
Mikroelektronik 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 
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Tele 
Datorer 

Mikroelektronik 

Fig. 1: Sammansmältningen av telekommunikationer, mikroelektronik och datorer 
är informationsteknik. 

Källa; N. Negroponte, MIT 1984. 

Alltifrån on-line-systemens födelse och den distribuerade 
databehandlingen har telematiken växt till sig. Datorer och 
telekommunikationer smälter ihop. IBM kom med sin första televäxel 
före 1970 och 1984 karaktäriserade affärstidsskriften Fortune företaget 
som ett telematikföretag. Ericsson drog, från andra hållet, motsvarande 
slutsatser. 

Mikroelektroniken har med mikroprocessorerna mer och mer smält 
ihop med datatekniken. Utvecklingen är i hög grad dynamisk. Idag kan 
man tydligt se att särskilt informationsteknikens mikroelektroniska 
kärna ligger utanför telematiken. I morgon blir gränserna otydligare. 

Vid Harvard har forskare sökt kartlägga konkurrens och "ekologi" 
mellan olika media. Varken tidningen eller boken ses normalt som 
informationsteknik, men telex och TV är onekligen telekommunikation. 
Egentligen handlar också alltsammans om informationshantering, så 
som visas i figur 2. 
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Fig. 2: Integrationen av informationsresurserna. 
Källa: Nils-Göran Svensson, RDF 1983. 

Bilden har fördelen av att just åskådliggöra denna dynamiska 
process. "Nya media" bygger på elektronik; video är inte 
telekommunikation, men konkurrerar med TV och måste därför med i 
telematiken; film är inte elektronik (inte traditionellt) men funktionellt 
detsamma som video och TV. 

Just denna utveckling har MIT-forskaren Negroponte sett sig 
föranledd att karaktärisera med ännu ett ord - videomatik: 

Film 

TV 

Video 

Fig. 3: Sammansmältningen av datorer, film, TV + video är videomatik. 
Källa: N. Negroponte, MIT 1984. 
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Negroponte pekar sedan på att telematik, grafisk teknik och 
videomatik flyter ihop. Då är man tillbaka hos informationstekniken, om 
denna i sig inkorporerar även den grafiska tekniken. 

Allt detta är emellertid begrepp för en teknisk utveckling. Alvin 
Toffler har präglat begreppet "tredje vågen" för en samhällsomvandling 
där kunskapsproduktion och informationshantering blir mer centrala än 
industriell produktion och varuhantering. 

Mer precist har denna utveckling beskrivits dels av pionjären och 
nationalekonomen Fritz Machlup (som för sin beskrivning har 
utgångspunkten hos den katalanske medeltidsfilosofen Ramon Llull), 
dels Marc Uri Porat, som 1977 presenterade resultatet av sina tio års 
(dator-) räknande på de delar av den amerikanska ekonomin som är 
informationsbaserade. Att detta inte endast är primärt teknikbaserade 
verksamheter framgår av att utbildning, forskning och ledningsarbete 
liksom media hör hit. 

I figuren nedan återges Porats redan klassiska bild av den 
amerikanska informationssektorns andel av sysselsättning och 
bruttonationalinkomst samt en sammanfattande uppräkning av de olika 
kategorier av verksamheter som Porat räknar till 
informationsekonomin. 

0 Jordbruk CH Industri EU Service H Information 
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Fig. 4: USAs arbetskraftsfördelning pä olika sektorer mellan åren 1860 -1980 
Källa: Marc Uri Porat, US Department of Commerce 1977. 
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Otvivelaktigt hör programvara till informationstekniken. Man brukar ju, 
med de engelska orden, skilja på "hård"- och "mjuk-" vara. Det är en 
viktig distinktion. Hårdvaran heter maskiner på svenska, d.v.s. 
påtagliga, fysiskt tydliga apparater. 

Men vid sidan av programvarans mjukvara finns också en annan 
"mjukvara" - tänkandet om kunskap, om information. Expertsystem är 
på gränsen mellan dessa båda olika mjukvaror. Artificiell intelligens, 
Al, är, som meta-teknik, definitivt en del av en abstrakt eller 
intellektuell teknik, för att översätta ett begrepp som Daniel Bell 
införde redan i mitten av 60-talet. 

Denna intellektuella teknik representerades då av framtidsstudier, 
numera alltså av Al, men även nya metoder att lära genom att roa 
("edutainment"), att utveckla individuell och organisatorisk kreativitet, 
att lära sig tänka (de Bono), beskrivningsmetoder för 
värderingsförändringar (PRIZM, VALS, etc.) m.m. 

Man skulle alltså kunna skissa en hierarki av begrepp: 

Telematik 

Informationsteknik 
inkl 

intellektuell lekmk (hârd-/mjukvara) 

Informationsekonomi (-sektorn) 

allmformations-Zkunskapshanterlng 

Tredje vågen 

ändrat samhälle, nya värderingar 

Fig. 5: En teknikstyrd begreppshierarki. 
Källa: Bengt-Arne Vedin, KTH 1987. 

Medan Machlup talade om den kunskapsbaserade ekonomin, talar 
Porat om informationssektorerna. Många har sökt göra klara 
distinktioner mellan information och kunskap, men konstaterar att det 
handlar om subjektiva förhållanden, om referensramar (Harlan 
Cleveland: "Information för en person är kunskap för en annan."). 
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Q 
Kunskap kan i sig differentieras. Man kan skilja på att "känna till", att 

vara bekant med något, och att "veta" - att känna det intuitivt. Vidare 
kan man skilja på att "känna till att" något förhåller sig på ett visst sätt 
och att "veta hur" man kan göra det. (Att veta hur - know how - brukar 
förbehållas praktisk kunskap, typ att simma eller att bygga ett kärnkraft-
verk, men hur går också att tillämpa på visuell kunskap - hur något ser 
ut; på historisk kunskap - hur något gick till; och på teoretisk kunskap -
varför.) Machlup introducerar också "veta om" (know what) som ett 
tredje vid sidan om "känna till att" (know that) och "veta hur" (know 
how), nämligen delkunskaper: När kan jag ett främmande språk, när 
är jag någonsin helt hemma i en stad? 

Uppenbarligen spelar pronomina en roll - man talar om "var 
(någonstans)", "vem", "vad", etc. 

Det finns också grader av kunskap: 

- ha ytlig kunskap 
- vara bekant med 
- vara medveten om 
- komma ihåg 
- erinra sig 
- känna igen 
- urskilja 
- förstå 
- tolka 
- kunna förklara 
- kunna demonstrera 
- kunna samtala om 
- kunna utföra 

Kunskapen kan också relateras till hur "nyttig" den är: 

* Praktisk kunskap 
- professionell 
- affärsmässig 
- hantverksmässig 
- politisk 
- hushållsbetonad 
- övrig praktisk kunskap 

* Intellektuell kunskap 

* Samtalsmässig, förströelsekunskap 

* Andlig kunskap 

* Oönskad kunskap 
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Här är den detaljerade bilden av statistikens informationssamhälle: 

Tabell 1 : Detaljerad tvoolooi avseende den primära informationssektorn 

MARKNADER FÖR INFORMATION 

I. Kunskapsproduktion och utvecklingsinriktade industrier 

FoU och utvecklingsinriktade industrier 
- Kommersiella forsknings- och utvecklingslaboratorier 
- Kommersiella testlaboratorier 
- Icke-kommersiella organ för utbildning och vetenskaplig forskning 

Privata informationstjänster 
- Tjänster relaterade till utbyte av värdepapper eller varor 
- Kombinationer av fast egendom, försäkring, lån och juridisk service 
- Tjänster avseende affärsverksamhet, ledarskap, administration och 

konsultverkamhet 
- Juridiska tjänster 
- Ingenjörs- och arkitekttjänster 
- Räkenskaps-, revisions- och bokföringstjänster 
- Andra tjänster 

II. Distribution av information samt kommunikation 

Utbildning 
- Grundskolor och gymnasier 
- Universitet och fackskolor 
- Special- och tekniska institut 
- Korrespondensskolor 
- Yrkesskolor exkl. yrkeshögskolor 
- Andra skolor och annan utbildning 

Informationstjänster för allmänheten 
- Bibliotek och informationscentra 

Reglerade kommunikationsmedia 
- Radio 
- Television 

Icke-reglerade kommunikationsmedia 
- Tidningar: publicering och tryckning 
- Tidskrifter: publicering och tryckning 
- Böcker: publicering och tryckning 
- Diverse publicering 
- Nyhetssyndikat 
- Filmproduktion, exkl. för television 
- Filmproduktion och produktion av band för television 

Produktion av stillfilm och diabilder 
- Utbyte av film 
- Film- eller banddistribution för television 
- Filmserviceindustrier 
- Teaterproducenter (exkl. filmproducenter) och diverse tjänster för teatern 

-Teiematikens Årsbok 1987, version 2 
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Tabell 1 fforts.t: Detaljerad tvpologi avseende den primära informationssektorn 

INFORMATION PÅ MARKNADER 

I. Undersöknings- och samordningsföretag 

Undersöknings- och icke-spekulerande maklariöretag 
- Företag för växling av utländsk valuta 
- Agenturer för inväxling av checkar och valutaväxling 
- Clearingbolag 
- Låneförbindelser och mäklare 
- Garanti- och varumarknader 
- Försäkringsagenter, -mäklare, -service 
- Agenter, mäklare och tjänstemän 
- Räftighetstecknare 
- Radio, television och förläggares annonsbyråer 
- Kreditupplysningsföretag, soliditetsupplysningsbyråer samt förliknings-

och inkassobyråer 
- Privata arbetsförmedlingar 
- Serviceinrättningar för tillfällig hjälp 
- Tjänster med anknytning till filmdistribution 

Annonsföretag 
- Skyltar och reklammaterial 
- Annonsbyråer 
- Tjänster för utomhusreklam 
- Diverse reklam 
- Tjänster avseende reklam via post 

Icke-kommersiella samordnande institutioner 
- Affärsföretag 
- Yrkessammanslutningar 

Fackföreningar och liknande arbetsorganisationer 
- Politiska organisationer 

II. Riskadministrerande företag 

Försäkringsföretag (endast delar) 
- Liv, olyckor, brand och olycksfall 
- Rättsanspråksförsäkring 

Finansföretag (endast delar) 
- Kommersiella sparbanker och besläktade organisationer 
- Kreditinstitutioner 

Spekulations-mäklare (endast delar) 
- Garanti-mäklare, varuentreprenörer 
- Patentinnehavare och utarrenderare av patent 
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Tabell 1 fforts.1: Detalierad tvpologi avseende den primära informationssektorn 

INFORMATIONSSTRUKTURER 

I. Informationsbehandling och överföring 

icke elektriskt baserade processer 

Fasta kostnader: 
- Gravering och klichétryckning 
- Typsättning 
- Fotogravering 
- Klichering och stereotypering 

Varierande kostnader: 
- Boktryckning 
- Kommersiellt tryck, exkl. litografiskl 
- Kommersiellt tryck, litografiskt 
- Bokbindning och relaterat arbete 
- Fotostudier, inkl. kommersiell fotografi 
- Blåkopiering och fotokopiering, icke klassificerade på annat ställe 
- Fotolaboratorier 

Elektroniskt baserade processer 
- Rena databehandlingstjänster 

Telekommunikations-infrastruktur 
- Telefonkommunikationer (tråd eller radio) 
- Telegrafkommunikation (tråd eller radio) 
- Kommunikationstjänster, icke klassificerade på annat ställe 

II. Tillverkare av informationsutrustning 

Icke-elektronisk konsumtion och mellanliggande varor 
- Pappersbruk, exkl. byggnader 
- Kuvert 
- Affärstormulär av många slag 
- Noteringsböcker, lösbladspärmar m.m. 
- Trycksvärta 
- Kimrök 
- Fotografiutmsfning 
- Pennor, patroner, reservoarpennor, kulspetspennor, mekaniska ritstift och 

delar till sådana 
- Blyertspennor, kritor och annat material för konstnärer 
- Märkutrustning 
- Karbonpapper och färgband 
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Tabell 1 flörts.): Detaljerad Ivpoloçi avseende den primära informationssektorn 

Icke elektroniska kapitalvaror 
- Pappersindustrimaskiner 
- Tryckpressar och-utrustning 
- Räkne- och bokföringsmaskiner, exkl. elektronisk datorutrustning 
- Vågar och vägningsappararer, exkl. för laboratorier 
- Kontorsmaskiner, icke specificerade på annat ställe 
- Mekaniska nät- och kontrollinstument, exkl. för automatisk 

temperaturkontroll 
- Utrustning för automatisk temperaturkonlroll 
- Optiska instrument och linser 

Elektronisk konsumtion och varor i anknytning härtill 
- Grammofonskivor 
- Elektroniska mottagningsrör för radio och television, exkl. katodstråle 
- Katodstrålebildrör 
- Elektroniska sändarrör för industriellt och speciellt bruk 
- Halvledare och liknande apparatur 
- Elektroniska komponenter och tillbehör, icke specificerade på annat ställe 

Elektroniska delar och utrustning 

Elektroniska kapitalvaror 
- Datorutrustning 
- Elektriska mätinstrument och provutrustning 
- Radio- och televisionsmottagare, exkl. sådana av kommunikationstyp 
- Telefon- och telegrafapparatur 
- Radio- och televisionssändarutrustning, signal- och spaningsutrustning 
- All slags röntgenapparatur och -rör; elektromedicinsk och elektrolerapeutisk 

apparatur 
- ingenjörs- och laboratorieinstrument samt instrument för verksamhet inom 

vetenskap och forskning etc. 

GROSS- OCH MINUTHANDEL AVSEENDE VAROR INOM 
INFORMATIONSINDSTRIN 

Hushållskapitalvaror 
Radio- och televisionsbutiker 

- Butiker för kameror och fotografisk utrustning 
Fickräknare 

Konsumtionsvaror 
- Bokhandel 
- Tidningsförsäljare 
- Biografer, exkl. drive-in 
- Drive-in-biograler 

Verksamhet för möjliggörande av informationsaktiviteter 
- Kontorsbyggnader, skolor, byggnader för kommunikation 
- Utarrendering av infrastmktur för infomationsverksamhet 
- Utrustning för kontorsbyggnader 
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Tabell 2: Den sekundära informationssektorn. 

Sekundär information i icke Informationsföretag 

Elektroniska databehandlingstjänster 
Annonsering 
Skrivservice 
Kopieringsservice 
Tryckeritjänster 
Postservice 
Forskning och utveckling 
Pressklippservice 
Affärsadministration 

Redovisnings- och bokföringsservice 
Juridiska tjänster 
Patent och copyright 

Bibliotekstjänster 

Statlig sekundär information -
"kvasi-industrieir-produktion 

Policyplanering 
Specialister på marknadsinformation 
Allmän administration och ledning 

av den civila förvaltningen 
av den militära förvaltningen 

Speciella regleringsfunktioner 

Föreskrifter för industrin 
Underrättelsetjänst i utlandet 
Inrikes underrättelsetjänst 

Ekonomisk planering, information och fakta 
Diplomati och utrikespolitisk information 
Gratis informationstjänster till den privata 

Tab.3: Historiskt gäller för infonnalion som resurs. 

Samhälle 

Jägare 

Agrart 

Industriellt 

Informations-
baserat 

Typ 

Tal 

Skrift 

Tryck/ 
visuellt 
Elektroniskt 

Skapa 

D 

H 

H 

H 

Minnas 

L 

D 

H 

H 

Distribuera 

L 

L 

D 

H 

Koordinera 

L 

L 

L 

D 

Förkortningar: H = högt, D = dominerar, L=lågt 
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Tab. 4: Historiskt gäller för information som resurs. 

Industri 

Enkla jobb, spridd skicklighet 

Standarduppgifler 

Isolerade uppgifter 

Imiterbara jobb - begränsad räckvidd 

Möjligheter förutbestämda 

Socialt orelaterade arbeten 

Produkter dyra att mångfaldiga 

Tillgångar förbrukas 

Sönderdelad produkt förlorar i värde 

Synlig, skyddad 

Stöld tydlig 

Tillgångar begränsade 

Pris - värderelaterade 

Kostnader tydliga 

Tillgång • efterfrågan väl förståddda 

Samla på tillgångar ger vinst 

Vetenskap, ekonomi ger lagar 

information 

Individuell kompetens 

Varierande 

Fullgöra uppdrag 

Möjlighet att lära, förändra 

Öppna möjligheter 

Social samverkan med kolleger 

Billiga 

Tillgångar växer när de används 

Flergångsanvändning ökar värdet 

Svår att skydda 

Stöld svår att bevisa 

Sprids 

Oförutsägbara 

Kostnader ej särskiljbara 

Svänger vilt 

Samla på information - än sen? 

? 

Machlup definerade kunskapsindustrin som utbildning, forskning, 
förlagsverksamhet och etermedier. Daniel Bell var 1973 mera restriktiv 
och ville endast inkludera informationsproducenter som lärare, tekniker, 
underhålls- och konstruktionspersonal samt forskare . 

Porat ställde i stället frågan hur stor del av arbetskraften (oavsett 
bransch) som huvudsakligen arbetar med information. En sektor arberar 
med informationsteknik, en annan med information som slutprodukt, en 
tredje innehåller informationsarbete som skapande, överföring, 
behandling etc. Det blir kortfattat kunskapsproducenter, -distributörer, 
informationsbehandlare, marknadsundersökare/ -koordinerare och 
informationsmaskinprodukter. 
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Uno, slutligen inkluderar i kunskapsarbetare endast de som utnuttjar 
kunskap som produktionens utgångspunkt: forskare, utbildare, 
medicinare, kulturpersoner, kontorsanställda och beslutsfattare. 

Porats informationsekonomi 

Arbetare 
som 

producerar 
information. 

(Bell) 

Arbetare 
som 

distribuerar 
Information. 

(Machlup) 

Arbetare som 
utnyttjar Information 
som huvudmaterial 

för produktlon. 
(Uno) 

Fig. 6: Porats informationsekonomi. 
Källa: The Information Society, 1986:4. 

Den väldefinierade informationsenheten är en bit som anger 
utrymmeskravet i en dator eller på en teleledning. Detta säger inget om 
kvaliteten hos informationen, bara om mängden i utrymmeskrav. 

Nästa nivå utgörs av de kombinerade "nollorna" och "ettorna". De är 
informationsbärande enheter, som i olika sammanhang får olika 
betydelse. Detta bildar enstaka "sjok" av information, det som man 
normalt talar om. Ord som finner meningar utgör en notis. 

Om notisen är orelaterad har man en "blipp" (Toffers uttryck) eller en 
"snutt" (Ingelstam). Först om den kan relateras och förstås, kan man göra 
något av den. Genom "förädling" nås nivån "kunskap". 

Men för att göra något av denna kunskap, krävs det också 
entreprenörsskap, för att skapa någon ny kreativitet. 

Slutligen - vad är då vishet? Kunskap parad med erfarenhet av att se 
effekter av vad som händer i verkligheten, när kunskap och okunskap 
utnyttjas . Förmåga att göra bedömningar, att dra slutsatser av kunskap -
och, kanske, intuition. 
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Teiematikens definitioner 
Ett urval 

Ordet "telematik" har ännu inte fått sin slutliga och definitivt entydiga 
uttolkning. Vid närmare granskning av detta nya begrepps semantiska 
innebörd, visar det sig finnas nästan lika många uttolkare som 
tillfrågade personer. Nedan citeras de uttolkningar man oftast träffar 
på. Man kan börja, helt naturligt, med de tolkningar begreppets 
upphovsmän, fransmännen Simon Nora och Alain Mine givit ordet: 

- Telematiken är ett resultat av äktenskapet mellan datorer 
och teletransmissionsnät. Detta samgående kommer att 

kulminera med tillgången på universella satelliter, som 
överför bilder, data och ljud. 

Telematiken - detsamma som elektriciteten? Idag kan 
samtliga elabonnenter ta ut exakt de kilowattimmar som var 
och en har behov av till ett rimligt pris och utan att bekymra 
sig om dess upphov. Allt tyder på att situationen blir 
densamma för telematiken i framtiden. 

(Simon Nora - Alain Mine i "L'informatisation de la société", Paris 
1978) 

- Telematik är en helhetssyn på telekommunikation och 
informationshantering med utgångspunkt från behov och 
lönsamhet för användare. 

(Televerkets definition i "Telematik i praktiken" 1983) 

- Telematik är en helhetssyn på kommunikation av ljud, 
text, bild och data. 

(LKDs årsbok 1985) 

- Telematik är hanteringen av information - tal, text, bild 
och data - med hjälp av telekommunikation, datorer, 
programvara och terminaler. 

(Jan Engebretsen, TBK - NordDATA 86) 
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- Telematik är telekommunikationstjänster som tillägg till 
konventionell telegrafi- eller telefonitjänst, vanligen med 
användning av teleinformationsteknik, som tillåter en 
användare att sända eller mottaga allmän eller privat 
information eller åstadkomma filsökning, reservationer, 
handels- eller banktjänster. 

(TNG, Tekniska Nomenklaturcentralen. Detta är det förslag till 
definition Internationella Teleunionen, ITU, och Internationella 
Elektriska Kommissionen, IEG, enades om i januari 1985.) 

- Telematik är det samlade begreppet för medierna ljud, 
text, data och bild. Telematlkbegreppet representerar 
förändringen från gårdagens telefoniväsende till 
morgondagens sammansatta Informationssystem, där ljud, 
text, data och bild integreras. 

(Ur "Komplettering av televerkskoncernens treårsplan för 1985/86 -
1987/88" från den 17/1 1985) 
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Teiematikens delområden 
Teiematikens delområden utgörs av sådana som är relaterade till 

ljud, text/stillbild, data samt rörlig bild. Statskontorets rapport "Tele- och 
datakommunikation - ett utvecklingsperspektiv 1984:39" innehåller den 
indelning, som ligger till grund förföljande: 

- Ljud: 
Snabbtelefon 
Telefon - även med s.k. vidarekoppling och 020-tjänst 
Personsökare 
Telefonmöten 
Röstbrevlåda 
Mobiltelefon 
Mobitex, inkl. textöverföring 
Radio 
Bildtelefon 

- Text, stillbild: 
Post 
Telefax 
Mobitex 
Elektronisk brevlåda 
Datorstödd textkonferens 
Telex 
Télétex 
Videotex 
Texttelefon 

Data: 
Datakommunikation via Datei, Datex och Datapak 
Databaser inkl. sökning 
QZ- och KOM-tjänster 
Datorstödda konferenser 
Datoriserade bilder 

Rörlig bild: 
Film 
Video 
Kabel-TV 
Videokonferenssystem 
Bildtelefon 
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Nättjänsterna i telenätet 

Mäfittjiainisßoo- KoippDOra® jibrair, j-sjJIoflftjtfe, 

I o l o l o n i 

—— I Te efon Telefax 

Dalol Uppringd 

- 1 Telex 

• '•-:':':- Telex 1 T o l o t o x 

N» I Datex 
ll^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ • __ Datapak Datapak 

v deotex V deotex 
^ — MW.W.- .n , , , 1 , ., I N M T Hyrda lödningar N M T 

' m...inï.iii Ü ' 

•̂• l ..--:-;-:•;-;-:-::•:::----:--:-:•:-:--:• Dntol Fast 

P Telaxnatot :...::.. — • iiiMiininr. Hyrda lodnlngor 

:.: . .•:-••: ;̂v : • 

Fig. 1 : Det nuvarande telenätet och dess tjänster. 
Källa: Televerket, 1986. 

Integreringen av nuvarande informationsresurser mot framtidens helt 
integrerade telematiksystem sker samtidigt och utifrån var och en av de 
fyra utgångspunkterna röst, bild, text och data. Se även avsnittet om 
"ISDN". 

Allteftersom den tekniska utvecklingen går vidare, kommer även 
teiematikens delområden att förändras. Enkelt att föreställa sig är bl.a. 
att underavdelningen "Rörlig bild" vidareutvecklas mot holografiska 
filmer och tredimensionella TV-mottagare - försök pågår redan i Japan. 
Men även andra kombinationer av röst, data och bild väntar runt 
knuten. Dock - innan vi når dit, måste en hel del hända då det gäller 
bl.a. datoriserad bildbehandling, överföringskapacitet med 
hyperhastighet och billig lagring av extremt stora mängder data. Vidare 
kommerden tekniska utvecklingen och praktiska användningen av 
optiska komponenter och fibrer att påverka hur snabbt framtidens 
integrerade telematiksystem blir kostnadseffektiva och därmed 
tillgänglig för de stora grupperna av användare. 
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Teiematikens 
användningsområden 
Generell översikt 
Till vad kan man inte använda telematik? Naturligtvis är det inte 

korrekt att sätta ett verktyg i centrum, men ändå är det tydligt att 
telematiken har förmåga att påverka inte bara arbets- och 
organisationsformer, utan även hela industribranscher och 
konkurrensmönster. 

Resebranschen, och inte minst flygbolagen var tidiga data- och 
telematikpionjärer. Viat.ex. videotex blir tidtabeller, hotellinformation, 
etc. allt lättare åtkomliga. Det är en tidsfråga innan en del bokningar 
görs direkt mellan beställare och flygbolag, tror många. 

Inom produktionen talar man allt mer om att binda samman 
produktionsöar till helautomatiska och totalintegrerade system. 
Elektronikbranschen är ett exempel: där sänds redan 
konstruktionsdata från GAD-system (Gomputer Aided Design) till olika 
tillverkande enheter. Skillnaden mellan produktionsingenjör och 
verktygsmaskinoperatör suddas ut med avancerade numeriskt styrda 
maskiner. Materialflöden och lager styrs av datorer som för all relevant 
information vidare till order, produktion, distribution och ekonomi. 

I distributionsledet styr telematiken vägen mot de dokumentlösa 
transporterna och leveranserna. För underleveranser kan 
Just-l-Tid-system (J-l-T) vara avgörande. Volvos system för leverenser 
från underleverentörer är ett exempel. 

På längre sträckor styrs långtradarnas transportrutter av satelliter, 
liksom fartygens och kanske på sikt de individuella containernas. 

Detaljistkunden möter telematiken i form av olika elektroniska 
betalsystem, kontroll av identitet, behörighet, etc. Likaså sköter den om 
fakturering och bokföring av alla transaktioner. Där har man 
banksystemet, som med bankomat- och minuten-kort flyttat 
bankköerna ut på gatan, t.o.m. för leverans av resecheckar. Nästa steg 
är kanske intelligenta kokrt, s.k. "smart cards", betalkort med pengar i 
form av elektroniska signaler. 

Följande diagram visar (fig. 1, 2 och 3 ) hur användarna snabbt har 
accepterat den elektroniska banken. 
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Fig. 1 : Antalet giltiga Minuten- och Bankomatkort. 
Källa: Bankomatcentralen och SPADAB. 

Mil jarder 
k ronor /år 

Miljoner 
ut tag/år 

T 70 

1983 1984 15 85 

i i i Uttaget belopp pä 
Bankomatautomater 

d Uttaget belopp pä 
Minutenautomater 

" " Antalet 
Bankomatuttag/år 

"""" Antalet 
Minutenuttag/år 

Fig. 2: Totalt antal uttag och totalt uttaget belopp på Minuten- och Bankomatautomater. 
Källa: Bankomatcentralen och SPADAB. 

Spridningen av Minuten- och Bankomatkorten har som synes gått 
mycket snabbt. Ur figur 1 framgår det att det år 1985 fanns drygt 4 
miljoner sådana kort. Med andra ord betyder det, att ungefär varje 
förvärvsarbetande svensk idag minst har ett Minuten- eller 
Bankomatkort. En viss avmattning av efterfrågan är därför naturlig, då 
korten trängt igenom så snabbt och effektivt. 
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Förändring i % 

50 

83 /84 

H l Förändring av uttaget 
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Bankomatautomater 

CD Förändring av uttaget 
belopp pä 
Minutenautomater 

^ Förändring av antalet 
Bankomatuttag 

•"••" Förändring av antalet 
Minutenuttag 

Flg. 3 Förändringar i % (tillväxten) av antalet uttag och uttagsbelopp via Minuten- och 
Bankomatautomater jämfört med aret Innan. 

(Observera att hänsyn bör tas till att inflationen även påverkar statistiken, 
dä man talar om penningbelopp.) 

Källa: Bankomatcentralen och SPADAB. 

Ovannämnda avmattning av ökningen framgår ur fig. 3, där 
användningen av Minuten- och Bankomatkorten inte ökar lika mycket, 
jämfört med åren innan. Under året 1985 (aug.1984 - aug. 1985) 
ökade antalet uttag för Minutenautomaterna med 15 % och för 
Bankomatautomaterna med 29 % jämfört med året innan. Motsvarande 
ökning för året 1984 var 25 resp. 41 % - ökningen är regressiv, d.v.s, 
den mattas alltså av. Däremot ökar uttagsbeloppen progressivt. 

Banksystemen utnyttjar också telematiksystem för att styra 
penningflöden över geografiska gränser. Utvecklingen av trafiken med 
det internationella SWIFT-systemet framgår av figur 4. SWIFT står för 
"Society for Worldwide Interbound Financial Telecommunications " och 
är ett kommunikationsnät för anslutna banker i de olika länderna. Det 
kan jämföras med ett bankinternt datanät för penningtransaktioner 
mellan olika filialer. 
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Fig. 4: Sveriges totala avgående trafik via SWIFT-nätet i antal transaktioner, samt dess 
förändring i % jämfört med året Innan. 

Källa: Götabanken. 

Även här kan den "elektroniska revolutionens" avmattning skönjas, 
genom att den procentuella ökningen av antalet transaktioner de 
senaste åren varit regressiv (se fig. 4). 

I penningtransaktionernas värld är snabbhet avgörande för vinst eller 
förlust. Därför påskyndar banker och penningsinstitut också den 
telematiska utvecklingen. 

Telematiken ger möjligheter till nya betal-, spar- och lånefunktioner, 
och förändrar konkurrensmönstren i bankvärlden. Utöver traditionella 
banker uppträder på samma marknad kreditkorts- och reseföretag, 
varuhuskedjor och aktiemäklare, elektronik- och teleföretag med nya 
typer av ekonomiska tjänster som förenklade krediter, leasingavtal och 
låne-/sparköp. Allt detta går bankerna förbi. 

I ett land som USA där försäkringsmäklare finns, utnyttjas telematik, 
t.ex. videotex, för att bättre utforma och utveckla försäkringsvillkor, 
gärna skräddarsydda. 

Andra typer av mäklingsverksamheter som är på väg att förändras 
är handeln med aktier och andra värdepapper, fastighetsförmedling 
och arbetsförmedling. Italiensk textilindustri blomstrar genom 
förmedling av modevågor, marknadssignaler och 
underleverantörskontrakt. 
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Olika typer av försäljning kan göras smidigare. Med hjälp av en 
bärbar dator och dataterminal går det att kommunicera med lager och 
huvudkontor. Elektronisk post liksom röstbrevlåda gör kontakter 
enklare och effektivare. 

Journalistik har annars inte så mycket gemensamt med försäljning, 
men utöver traditionellt telefoto och telefax, i första hand mellan 
redaktion och tryckeri, kan nu journalister skriva "direkt" in i tryckeriets 
dator. Länkarna är den bärbara datorns minne och teleförbindelserna. 

Den "klassiska" användningen av datorer och telekommunikationer 
(kallas numera tillsammans för telematik), är förstås på kontor. 
Potentialen är fortfarande enorm, figur 5. Alla ledande dator-
leverentörer säljer "kontorsautomation". 
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Fig. 5: Världsmarknaden lör telekommunikations- och kontorsutrustning. 
Källa: ITU/INTUG Conference 1984. 
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Kontorets funktioner beskrivs "operationellt" d.v.s. som 
skrivmaskinsskrivning, stenografi, kalkylering, informationsinhämtning, 
dokumentproduktion, beställning, etc. Vilka olika hjälpmedel som 
utnyttjas hur och när framgår av följande figurer. 

Olika slags kommunikationssystem gör, att man kan dela på, och 
delge, information på andra sätt än genom att cirkulera 
pappersdokument, brev, PM, etc. Ordbehandlare, terminaler, 
elektroniska brevlådor och datoriserade konferenssystem påverkar 
efter hand kraftigt organisation och tidsfördelning vad gäller 
kontorsarbetet. Ansvaret förskjuts mellan olika personalkategorier-
och mellan individer. 

Informationssökning bygger i snabbt växande grad på telematik, t.ex. 
via databaser - se separat avsnitt. Så kallade integrerade system 
för hantering av stora mängder information ur organisationsgemen-
samma databaser med funktioner som diarieföring, fri textsökning och 
elektronisk lagring kopplad till bl.a. ordbehandling, elektronisk post 
och datakonferenser, ingår i många leverantörers utbud. 

För dokumentproduktion utnyttjas "elektroniskt förlagsverksamhet" 
och intelligenta kopiatorer. För kalkyler utnyttjas elektroniskt sökt 
information liksom simuleringsprogram och datormodeller ur 
telematiksystemets minne. 

En undersökning som gjorts av SIFO visar att den kontorsutrustning 
som är vanligast och kan klassas som "telematisk" är telefonväxeln och 
den elektroniska skrivmaskinen, som kan anses liktydig med 
ordbehandlingsutrustning. Med andra ord är potentialen på den 
svenska kontorsmarknaden relativt stor. Endast 28 % av de svenska 
kontoren använde sig av "elektronisk skrivmaskin" och 56 % angav att 
de hade en telefonväxel, varav 35 % utgjordes av "elektroniska 
telefonväxlar". Detta är bl.a. en av anledningarna, varför 
ordbehandlingsutrustning av typ persondator (PG) och de elektroniska 
abonnentväxlar haft sådan framgång de senaste åren. 
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Fig. 6: De svenska kontorens utrustning 1984. 
Andelen av tillfrågade kontor som använder sig av ovanstående kontorsutrustning. 

Källa: SIFO. 

SIFO gjorde 1985 en undersökning bland 823 st personer i ansvarig 
ställning om hur deras respektive arbetsplats utnyttjar datorer. 
Undersökningen (figur 8-11) baserar sig på kontor med minst tio 
anställda och en datorutrustning (hård-/mjukvara och kringutrustning) 
till ett sammanlagt värde av minst 350.000 kronor. 

Vet ej i % 

1985 24 

1981 9 V 

1984 21 

980 7 % 

1982 1 3 % 

1983 16 % 

Fig. 7: När köpte företagen sina datorer? 
"Vilket år installerades er huvuddator?" 

Källa: LKD 1985. 
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Att datoriseringen av de svenska kontoren satt fart de senaste åren 

bekräftar fig. 7, där det framgår, att 45 % av de svenska kontoren 
inhandlat sin datorutrustning de senaste två åren (1984 - 85). Detta 
visar, att med hänsyn till 1984 års låga ordbehandlingsutrustningsnivå 
(28 % av kontoren innehade sådan utrustning) kan den fortsatta 
investeringstakten antas öka betydligt de närmaste åren. De ständigt 
sjunkande priserna samt nya utrustningskombinationer med större 
kapacitet vad gäller snabbhet och minneskapacitet förstärker denna 
utvecklingstendens. 

Hur används datorutrustningen inom företagen? SIFOs undersökning 
ger ett möjligt svar: 

Administration 

Lager/distribution 

Produktion/ti l lverkn. 

Konstruktion 

Personal 

Försäljning/marknad 
Service/underhåll/ 

reparation 
Inköp 

F o U 

Ekonomi 

0 10 20 30 40 50 80 70 80 
% 

Fig. 8: Avdelningar inom organisationer som använder datorer i sitt dagliga arbete. 
Källa: LKD 1985. 

Slås svaren ut på olika funktioner som kontoren har i företagen, fås 
figur 8. Naturligt vis är det ekonomiavdelningar med tillhörande 
bokföring som harden högsta datoranvändningen. Men 
försäljningsavdelningar som framställer försäljningsstatistik och 
-prognoser har även de en relativ hög användning. Däremot har enligt 
undersökningen utvecklings- och konstruktionsavdelningarna en låg 
datoranvändning, d.v.s. 17 % för utveckling och 15 % för konstruktion. 
GAD/GAM-tekniken är här ett stort framtida datoriseringspotential, 
vilket redan har börjat uveckla sin kraft, genom stora satsningar på 
GAD-tillämpningar. 

Tittar man på arbetsuppgifterna, där datorkraft används som 
hjälpmedel, kan figur 9 ställas upp: 
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Grafisk presentation 
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Material- o prod.plan. 
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Fig. 9: Till vad används datorerna på kontoren? 
Källa: LKD 1985. 

1 takt med att nya och billigare persondatorer tas fram väntas ord- och 
textbehandling och personaladministration öka i omfattning i framtiden. 

För att få en uppfattning om i vilken omgivning datorerna utnyttjas, 
ställdes två frågor, som anknyter i vilken grad datorerna används för 
tvåvägskommunikation. 

Är datorerna uppkopplade i 
nät med andra datorer? 

Finns det fast uppkopplade 
bildskärmsterminaler på 

andra arbetsställen? 

Fig. 10: Hur utnyttjas datorerna? 
Källa: LKD 1985. 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens användningsområden 

- 28 -



Q 

Figur 10 ger antydningar om att datorerna år 1985 i mindre 
omfattning används i datanät - lokala (LAN), som publika nät. 1 takt 
med att fler möjligheter till databassökningar ges lär också 
informationssökning i databaser öka i omfattning, som ju förutsätter, att 
datorn kan kopplas upp med andra via modem. Modemtörsäljningen 
bekräftar denna utveckling. 

Forskare kommunicerar och konfererar elektroniskt. Även de har 
nytta av simuleringsmöjligheter och lättåtkomliga program. Inte minst 
hårde elektroniska konferenssystemen breddat kontaktytorna och 
vidgat samarbetet över olika gränser. 

Utvecklingsingenjörer kan rapportera problem, ställa frågor samt 
löpande finna dokumentation och underlag för bruksanvisningar via 
telematiska system. Här ligger en betydande potential för snabbare 
produktutvecklingscykler. Ett ingenjörens eget 
"kontorsautomatiseringsprogram", där grafik integreras med data, 
beräkningar och prisuppgifter, liksom tekniska beskrivningar växer 
fram i takt med att "intelligenta arbetsstationer" blir tillgängliga (jfr även 
Teldok rapport nr 20). 

Utbildningssystemen använder i ökande grad aktuella data och 
dokument. Även audiovisuelle program, åtkomliga eller anvisade 
telematiskt spelar en växande roll, liksom simuleringsmöjlig heterna. 

I politiken uppvisar de senaste amerikanska presidentvalen 
skrämmande exempel på hur databeräkningar kopplas till 
kabel-TV-nät för ren åsiktspåverkan. För att vinna marginalväljare på 
en för ett parti kritisk fråga, gör man ett reklamprogram för en kandidat, 
på försök. Det går ut över ett begränsat kabelnät i ett område där 
marginalgruppen är väl företrädd, enligt den sociologiska datorn. 
Datorn ringer upp efter programmet och ställer frågor där svaret också 
visar om programmet var effektivt för syftet eller ej. Om det var effektivt, 
utnyttjas det i en hel delstat, eller går till hela marginalväljargruppen. 

V. 
För att sätta telematik i ett större sammanhang och samtidigt knyta 

telematlkbegreppet till kultur, kan en helt annan infallsvinkel anslås: 

- Vad för slags telematisk utrustning finns tillgänglig för befolkningen 
i gemen? 

- Vilket typ av media utnyttjas? 
- I vilken grad konsumeras media? 
- Har det en betydelse för telematiken? 
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Rg. 11: Tillgång på olika typer av hemelektronik. 
Källa: PUB, 1985/86. 

Tillgången på olika typer av hemelektronik visas i figur 11. Där 
framgår det, att utrustning för det ljudbaserade mediet "radio" och det 
audiovisuella mediet "television" finns tillgänglig för nästan 100 % av 
befolkningen. Däremot har databehandlingsutrustning som hemdator, 
skrivare, floppy disk, etc. nära nog ingen spridning alls bland 
privatpersoner. Ett mellanting avTV-medium och ett databaserat 
informationssystem kan sägas vara "text-TV" som vid årsskiftet 1985/86 
endast fanns tillgängligt hos 13 % av befolkningen. 
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Fig. 12: Befolkningsandel (9 - 79 år) som använder massmedier. 
Källa: PUB, 1985/86. 
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En tillbakablick på mediaanvändningens utveckling ges i figur 12. 
Det är inga revolutionerande förändringar, som kan noteras, utan 
andelen för radio och TV hårde senaste sex åren legat på en 
dominerande hög användningsnivå. Videoanvändningen är på 
frammarsch, men är inte i proportion till försäljningssiffrorna, som 
redovisas vart år. Ur figuren framgår också, att det skrivna ordets 
betydelse ingalunda har försvagats - tvärtom, den har legat på en jämn 
nivå de senaste åren. Det bör observeras att figuren inte tar hänsyn till 
tidsaspekten, d.v.s. hur mycket de olika medierna används tidsmässigt 
- detta framgår istället urfigur 13. 
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Fig. 13: Konsumtionstiden utslagen på olika medier. Total tid är ca. 5 1/2 timme per dag och 
person mellan 9 och 79 år. 

Källa: PUB, 1985/86. 

Tidsfördelningen mellan olika medier visar att även här radio och TV 
utgör de absolut mest dominerande medierna som befolkningen 
utnyttjar- d.v.s. människor ägnar i allmänhet 3 timmar och 38 minuter i 
genomsnitt per dag. Slås all tid som ägnas åt de enskilda medierna 
samman, blir summan ca. 5 1/2 timmar per dag och person mellan 9 
och 79 år. 

För att få en kvalitativ bild av de olika medierna och därigenom 
erhålla en viss framförhållning, är det även intressant att redovisa 
"intresset " av att använda olika medier, se figur 14. 
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Rg. 14: Befolkningens (9 - 79 är) Intresse av att använda olika medier för att uppleva 
berättelser, uttryckt i procentandelar. 

Källa: Medierådets statistik 1986. 

Ur figuren ovan framgår det att intresset för "audiovisuella" medier 
dominerar. 91 % angav att de var intresserade av TV, bio och video 
medan däremot endast 8 % var ointresserade. Men även denna 
uppställning bekräftar att det skrivna ordets betydelse alltjämt är 
mycket stor i dagens elektroniksamhälle. Det kan naturligtvis förklaras 
med att det ännu ej är vanligt att prosa finns tillgänglig på en 
dataskärm, men den estetiska aspekten når det gäller att hålla en bok, 
en tidning i handen och känna doften av tryckfärg bör man inte bortse 
från. En intressant aspekt är det relativt höga - och i uppställningen det 
högsta - värdet på "mycket intresserade" av "böcker" under den 
"prosalitterära" rubriken. Den fråga som då inställer sig är hur relevant 
den uppgiften är (det verkliga intresset), om man betänker att 
genomsnittspersonen läser en bok 20 minuter per dag (fig. 12). 

Andra frågor som ställs kan vara: 
- Vilka medier kommer att dominera i framtiden? 
- Ändrar sig tidsfördelningens struktur? 
- Kan mediakonsumtionen ändras när nya möjligheter för 

kommunikation tillkommer? 
- Kommer privatpersoner att utnyttja informationssökningssystem i 

framtiden - vissa möjligheter finns redan idag? 
- Kommer privatpersoners informationskonsumtion att förändras? 
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Specialrapport för Teiematikens Årsbok: 

Telematik i produktionen 
För Teiematikens Årsbok hartvåteknologer, Birgitta Lundin och 

Maria Wangel, gjort en studie av telematik i produktionen. För detaljer 
om undersökningen, se speciell presentationsruta. Undersökningen 
baseras på 105 producerande företag med fler än 100 anställda. Totalt 
antal tillfrågade företag var 200 slumpvis utvalda. Man bör därför se 
resultaten som utfallet av en undersökning bland 105 företag - inte 
som en bild av den svenska industrin. 

Om undersökningen 
Examensarbetet utfördes vid institutionen för industriell ekonomi och 
organisation, KTH, under professor Albert Danielsson. Handledare var 
professor Bengt-Arne Vedin, tekn. lic. Mats Bodin och civ. ing. Jakob 
Gramenius. Inriktningen angavs av civ. ing. Ulf Peters, Televerket. 

De 200 företag som fick enkäten valdes slumpmässigt. Frän början visste 
man inte om de ansåg sig utnyttja "telematik i produktionen" och en 
bortfallsanalys antyder att de som inte svarat ofta underlåtit gör det av det 
skälet. Att enkäten utfördes juni-augusti har också bidragit till att det varit 
svårt att fä högre svarsfrekvens. Målet var emellertid frän början 50%, och 
defnåddes ju. Enkäten förbereddes genom fyra djupare fallstudier inom 
företag som hunnit ganska långt. 

Varför satsar man på telematik i produktionen? 
De vanligaste orsakerna (35 %) är förhoppningar om kortare 

ledtider och minskade kostnader, framför allt genom lättare 
produktionsplanering via bättre uppdatering och säkrare besluts- och 
analysunderlag. De större företagen använder i betydande 
utsträckning kommunikationsutrustningen även till att söka i databaser. 
Ju mindre företaget är desto viktigare är det att telematiken används 
som konkurrensmedel. De större företagen tycker att införandet av ny 
teknik är viktigare än de mindre företagen. I de större företagen har 
dessutom ofta en tidigare investering i material- och 
produktionsstyrning blivit grunden för kommunikationssatsningen. 
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Fig. 15: Orsaken till att företag använder sig av modern kommunikationsutrustning i 
produktionen relaterad till svaren i enkätundersökningen. 

Källa: "Tele- och Datakommunikation i produktionen", ett examensarbete vid 
KTH/lndek 1985/86. 

Sluten eller öppen kommunikation - när? 

Sluten kommunikation innebär att man enbart kan kommunicera med 
ett begränsat antal användare. Öppen kommunikation gör det möjligt 
att nå så gott som alla som har samma kommunikationsutrustning. 
Totalt sett, både vad gäller sluten och öppen kommunikation i alla 
storleksgrupper, kommunicerar man mest med andra 
produktionsenheter. 

Kommunikation med underleverantörer och återförsäljare är i regel 
öppen, sannolikt därför att både underleverantörer och återförsäljare 
har flera uppdragsgivare. Orsaken till att inte ännu fler företag har 
kommunikation med sina underleverantörer kan till stor del vara att 
underleverantörerna oftast är små företag som inte har råd. 
Kommunikation mellan moderbolag och dotterbolag är i regel sluten. 
Man skickar även administrativ, sekretessbelagd information som 
bokslut etc. via denna typ av linjer. 

Ju fler dotterbolag ett företag har, desto större är också intresset för 
att satsa på tele- och datakommunikation. Det blir enklare att göra 
prognoser, statistik och uppföljning med hjälp av dessa företag. 
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När det gäller kommunikation med kunskapscentraler har de större 

företagen i regel öppen kommunikation medan de mindre föredrar 
sluten. Detta kan bero på att ett större företag sätter likhetstecken 
mellan en kunskapscentral och en databas. De mindre företagen 
använder troligen istället kunskapscentraler som en extra datorkraft. 

Förutom med underleverantörer, dotterbolag, andra 
produktionsenheter, moderbolag och kunskapscentraler 
kommunicerar vissa företag (speciellt de större) med sina kunder och 
banker. 

Utnyttjas nya teiehjälpmedel, utöver telefonen? 
Här ser man att ju större företaget desto mer används nya 

kommunikationshjälpmedel. I genomsnitt utnyttjar 85 % av företagen 
modern kommunikationsteknik i produktionen. 

% JA-svar 
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60 ••• 
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Företagsstorlek (antal anställda) 

Fig. 16: Företag som utnytti'ar moderna kommunikationshjälpmedel i produktionen beroende 
av företagsstorlek relaterad till svaren i en enkätundersökning. 

Källa: Tele- och Datakommunikation i produktionen", ett examensarbete vid 
KTH/lndek 1985/86. 

De minsta företagen har i stort sett bara telex och/eller telefax som 
man använder främst till material- och orderstyrning. Övriga använder 
sig av telex, telefax, Datei Fast och i viss mån Datei Uppringd för främst 
orderstyrning. De med 200 -1000 anställda använder mer Datei Fast 
än de andra grupperna, medan de största har Datapak eller Interpac i 
större utsträckning. 
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Fig. 17: Kommunikationsutrustningars utnyttjande beroende av företagens storlek enligt 
enkätundersökningen. 

Källa: "Tele- och Datakommunikation i produktionen", ett examensarbete vid 
KTH/lndek 1985/86. 

Att företag med 200 -1000 anställda är mest benägna att satsa på 
Datei Fast kan bero på att de är tillräckligt stora för att ha råd, men inte 
så stora eller internationella att en satsning på t ex Datapak blir 
ekonomiskt lönsamt. 

För CAD-tillämpningar har man oftast Datei Fast och uppringd. De 
större företagen använder sig dessutom av Datex. 

För CAM tar man oftast Datei Fast till hjälp. Det bör betonas att 
användningen av moderna kommunikationshjälpmedel mellan GAD-
och CAM-systemen än så länge sker i liten utsträckning och så gott 
som uteslutande inom Sveriges gränser. 

Material- och orderstyrningen sker oftast med telex och 
lagerstyrningen med telefax, men även Datei Fast används relativt 
flitigt för dessa tillämpningar. Att material- och orderstyrning sker med 
telex kan bero på att det inte handlar om så stora informationsvolymer. 
Lagerstyrning innebär större volymer och därför används i stället 
telefax eller Datei Fast (som även klarar högre överföringshastigheter). 
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Tillämpningsområden 
Efter telefon och post är telex och telefax vanligast inom 

produktionen. Det är framför allt de minsta företagen som använder sig 
av dessa kommunikationssätt medan de större företagen använder sig 
mer av Datei (i vissa enstaka fall Datex och Datapak). Att Datex och 
Datapak används så litet kan bero på att information av vikt för eller 
resultat från företagets materialstymingssystem, t.ex. bristrapportering, 
samt orderstymingsinformation, oftast kan skickas med telex och 
telefax, eftersom det i regel inte rör sig om stora informationsvolymer. 
Lagerstyrning sker till stor del även via Datei Fast, som klarar högre 
överföringshastigheter. 

Vilka nya tillämpningar har ny kommunikationsteknik 
möjliggjort? 

Framför allt underlättas produktionsplaneringen. Man kan lättare 
uppdatera dokument och därigenom få säkrare besluts- och 
analysunderlag. Med säkra underlag kan man fatta snabbare beslut 
och dessutom blir uppföljningen enklare. De större företagen använder 
även i stor utsträckning kommunikationsutrustningen till att göra 
litteratursökningar och andra sökningar i databaser. 

Antal användare i % 

16 T 

• CAD/CAM 
ü Materialstyrning 

1 1 Lagerstyrning 

EU Orderstyrning 

Telex Telefax Datei Datei Datex, 
fast uppr. Datapak 

Fig. 18: De olika tillämpningarna för olika kommunikationsutrustningar som företagen 
utnyttjar. 

Källa: Tele- och Datakommunikation i produktionen", ett examensarbete vid 
KTH/lndek 1985/86. 
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Beslutsprocessen 
Modern kommunikationsteknik är något nytt. Det är inte många som 

har investerat före 1982 (se även figur 7, sid 24, som visar när 
investeringar i datorer skett). I 30 % av fallen var det 
produktionsavdelningen som tog initiativet till investeringen. 

Ju mindre företaget är desto mer inblandad var VD och styrelsen i 
beslutsfattandet. De största företagen har också haft sin 
utvecklingsavdelning inblandad. Dessutom har den administrativa 
avdelningen spelat en viss roll vid nyinstallationer, eftersom man ofta 
tidigare datoriserat sina administrativa rutiner. 

I de flesta fall, 60 %, togs beslutet att investera efter en intern 
utredning. De mindre företagen har oftast kombinerat denna utredning 
med konsulthjälp. Även det faktum att det "ligger i tiden" att satsa på 
modern kommunikation har spelat roll. 

Att investera eller icke - det är frågan 
Rent generellt är brist på kunskap en huvudorsak till att man väljer att 

avstå från att investera i modern kommunikationsteknik. 
Kompetensbrist gör att det finns ett uttalat behov hos företagare, främst 
mindre och mellanstora, att köpa helt färdiga systemlösningar - med 
terminaler, modem, gränssnitt, etc. 

En annan orsak är att man tycker att det blir för dyrt - investeringen 
motsvarar inte vad man får för pengarna. 

Några, 10 %, av de större företag som medvetet valt att inte använda 
sig av Datex anger "hög felfrekvens" (se även kapitlet om 
framkomligheten på tele- och datanäten sid 117) som en orsak. Att 
man inte har Datapak beror antingen på att man har få internationella 
kontakter eller att man vill ha högre överföringshastigheter. 

Man kan se tendenser till att de företag som satsar minst på modern 
kommunikation är livsmedelsföretag och företag inom process-
industrin. 

Processtekniska företag har ofta en gammal processutrustning som 
inte kan integreras med modern kommunikationsteknik utan stora 
modifikationer. Då processutrustningen i regel ändå behöver bytas 
inom fem år kommer man troligen att först då investera i ny teknik. 
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Driftproblem 
Mer än hälften av de tillfrågade ser framkomligheten på linjerna som 

det största problemet. Många sade, att det var svårt att komma fram 
med t.ex. Datei Uppringd på förmiddagarna och då speciellt till företag 
i Stockholms-området. Ibland blir också väntetiderna alldeles för långa 
eller så kopplas samtalet fel. Det är alltså driftsäkerheten som är 
problematisk (se även avsnittet om "det svenska telesystemet", sidan 
111 som berör driften av telesystemet ). 

Andra problem, som främst de större företagen verkar ha, är för låga 
överföringshastigheter. Att leveranstiderna är för långa och Televerkets 
service för dålig är ytterligare två problem. 

Framtiden 
De flesta företagen tror på en ökning av informationsvolymen med 

15-20 % per år. Dessa antaganden kommer av intryck från 
konferenser, kurser och tidningsartiklar. Några av de större företagen 
har också gjort egna utredningar som tyder på en betydligt större 
ökning - ofta mer än 100 % årligen. 

De större företagen verkar mer benägna att nyinvestera än de 
mindre, men även bland de minsta avser mer än en fjärdedel att satsa 
på något nytt verktyg för kommunikation inom de närmaste två åren. En 
tredjedel av alla företag är dock än så länge tveksamma och har ännu 
inte tagit ställning till en eventuell investering. 

Majoriteten av de tillfrågade företagen avser även att vidareutveckla 
sina nuvarande system. Bland de största företagen ämnar så många 
som 75 % ytterligare utveckla sin informationshantering inom två år. 
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Telekommunikation 
- en förutsättning för affärsutveckling 
av Nils-Göran Svensson 

Den mycket snabba utvecklingen inom telematik- och 
informatikområdena ger nya möjligheter till affärsutveckling på olika 
områden. Sedan länge ingår telefonkommunikation som en naturlig 
komponent i arbetet på kontor och verkstad. Telex, télétex och telefax 
används idag för kommunikation av text och bild. Dessa områden 
sammanfattas som "Röst-Text-Bild-Data". 

Företag och organisationer har utvecklat olika system för att 
verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och vinstbringande. Bland 
de mest använda systemen är meddelandesystem, kallelse- och 
bokningssystem, databassökning, röstkommunikation, konferens-
system, telefax, telex och télétex (se även sidan 58 samt avsnittet 
"övriga teletjänster", sidan 111). 

Olika kommunikationssystem 
Meddelandesystem 

I stället för att skicka pappersbrev och pappersmeddelanden sänds 
elektroniska meddelanden mellan terminaler. Detta kallas för 
rneddelandesystem. Sådana system finns inom industri och 
förvaltning, och mest kända är Volvos Memo och Televerkets Telebox. 

Kallelse- och bokningssystem samt elektroniska kalendrar 

Med hjälp av elektroniska kallelse- och bokningssystem samt 
kalendrar får man fram uppgifter om olika personers inbokade möten, 
semestrar, resor o.s.v. Systemet hittar snabbt gemensamma tider för 
möten, seminarier och utbildning, likaväl som det håller reda på när 
olika lokaler är bokade. 

Databassökning 

Tillgängliga data finns i interna och externa databaser. I externa 
databaser finns t.ex. leverentörsadresser, telefonnummer och 
kreditupplysningar. Likaså är TT:s nyhetsdatabas en guldgruva för 
journalister. Där söker man med hjälp av ett sökord, t.ex. Gunde 
Svahn, och får en förteckning över alla telegram där han omnämnts. 

Teiematikens Årsbok 1987, version 2 
Teiematikens användningsområden 

- 40 -



^ 

Statistiska centralbyrån har lagrat sin information i en databas, där 
aktuella siffror finns tillgängliga på samma sätt som tidigare i Statistisk 
Årsbok. 

Röstkommunikation 

I första hand sker röstkommunikation med hjälp av vanliga telefoner 
kopplade till telenätet. Det finns emellertid även lokala nät för 
röstkommunikation, s.k. snabbtelefoner. 

Televerket har utvidgat sina tjänster med en s.k. "röstbrevlåda" för att 
skicka ett meddelande till en mottagare som ej svarar då man söker 
vederbörande per telefon. Ett slags telefonsvarare hos Televerket tar 
upp meddelandet på en bandspelare. En person som inte kunde svara 
i sin telefon ringer upp Televerket då det passar och får sitt 
meddelande framfört. 

Telefax - telex - télétex 

Dessa tjänster för textkommunikation utnyttjas för överföring av 
meddelanden och bilder företag emellan. En fördel med dem alla är att 
det går att föra en dialog mellan sändare och mottagare. 

Konferenssystem 

Datorstödda konferenser, möten och sammanträden kan ske mellan 
olika personer eller grupper med hjälp av terminaler och datorer. 
Genom att koppla ihop meddelandesystem kan man t.ex. vid 
projektarbeten, då medlemmarna är utspridda och svåra att nå, få ett 
fungerande konferenssystem som komplement till personliga 
kontakter. 

De olika systemen används i den dagliga verksamheten inom företag 
och förvaltning. Nedan följer några exempel på hur dessa medverkar 
till att förverkliga målsättningen med verksamheten: 

Resebyrån - kontor i förändring 
1 en resebyrå består arbetet till en stor del av att kommunicera via 

telefon, telex, telefax eller data med kunder, hotell och researrangörer. 
Resebyråerna är idag anslutna till ett gemensamt bokningssystem som 
kallas SMART (Scandinavian Multi Access system foR Travel Agents). 
Med SMART bokar man via en gemensam dator biljetter, hotellrum, 
hyrbilar o.s.v., från en terminal på resebyrån. Systemet gör att man har 
förkortat tiden för att boka researrangemang från en halv dag till några 
minuter. Även SJs platsbokningssystem ingår i systemet. 
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Kommunal administration 
Kommunerna tar också hjälp av datatekniken. Administration av t.ex. 

löner för skol- och dagispersonal, elevregistrering och dagisköer sköts 
med datateknik. Föräldrars frågor om väntetider i dagis kön får 
omedelbart svar. Genom terminalen på daghemmet kan 
frånvarubesked och underlag för debitering ges. 

Verkstad eller kontor 
Kontorsarbete utförs numera inte bara i det traditionella kontoret. 

Kontorsarbete finns även ute i verkstäder och på lager. I en bilverkstad 
finns arbetsmoment som är renodlat kontorsarbete. Reparatörer 
knappar fram aktuella uppgifter om resevdelar på sin terminal. Han får 
fram en sprängskiss, vilka verktyg som ska användas samt pä vilket 
sätt reparationen ska utföras. Dessutom får han reda på om aktuellt 
reservdelslager och om några begagnade reservdelar finns i lager. 
Han kan från sin terminal beställa reservdelar från lagret. Samtidigt 
som han gör detta går automatiskt rapport till kassan. Reparatören kan 
också göra en ekonomisk kalkyl från sin terminal. Han kan ta reda på 
vilket sätt som är ekonomiskt fördelaktigast att utföra reparationen på. 
Når arbetet är avslutat knappar han in utfört arbete på sin terminal. 
Denna information går till kassan där kvitto och servicerapport 
automatiskt skrivs ut till kunden. 
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Teiematikens 
utvecklingsområden 
Telematik för ökad frihet? 
Generellt erbjuder telematiken ökad frihet 

- i tid 
-i rum 
- i form. 

I tiden: Man kan i en röstbrevlåda, via ett telefax, genom en 
datorstödd telekonferens meddela sig med andra när det passar en 
själv. Dessa "andra" kan ta del av meddelandet när det passar dem. 

I rummet: Med mobiltelefon, mobilsökare och även här datorstödda 
telekonferenser och röstbrevlådor blir man mer oberoende av var man 
befinner sig, man själv och olika kommunikationspartners. 
Videokonferenser och bildtelefonsamtal är ännu mer tydliga exempel. 

I formen: Utöver telefonens röstmeddelanden ger telefax möjlighet 
till både text- och bildöverföring (se separat avsnitt i detta kapitel), 
videokonferenser ger också rörlig bild, etc. Detta trots de mycket olika 
krav på kommmunikationsutrymme som olika meddelanden ställer. Se 
figur 1. 

Telegraf 
Telex 

Meddelande till videotex 
"Sidor" i videotex 

Telefax 
Télétex 

Text-TV-"s idor" 
Telefonprat 

Förbättrad telefonkvalitet 
Kommentatorljud, radio 

Stereoljud, hifi 
Fotofax 

Övervakningskamera 
Videokonferens 
TV-kanal, färg 

Färg-TV, studiokvalitet 
"High Definition TV" 

3-D TV (holografisk) 

Media iE+01 1E+03 1E+05 1E+07 1E+09 1E+11 

Fig. 1 : Mängden av information som måste överföras för olika kommunikationsverktyg 
(medier) mätt i bitar/sekund. Uppgifterna gäller för årsskiftet 84/85. 

OBSERVERA: Skalan är logaritmisk. 
Källa: Teldok-inlo nr 3, 1986. 
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Bakom dessa frihetsgrader ligger den tekniska utvecklingen. 
Kostnaden för rå datakraft (datorernas kapacitet), förtelematikkraft, 
sjunker stadigt - se figur 2 - och med uppfinningen av transistorn 1947 
accelererades prisfallet. Kostnadsförändringen per år har har de 
senaste åren varit relativ konstant, och kan också framöver antas förbli 
det. Däremot kommer det absoluta priset att sjunka icke-linjärt. 

Kostnadsförändring 
i % per år 

10 % 

\ : 40 % W 43 % ; 

25 % % 

m '*"* Kommunikations-
kostnad 

*'" Kostnad för 

datorkapacitet 

*** Minneskostnad 

Utrymmesbehov 

1 år 

Fig. 2: Kostnadsutvecklingen för kommunikation, datorkapacitet och minne 
jämfört med utrymmesbehovet. 

Källa: Bengt-Arne Vedin, SNS 1986. 

En annan viktig nyvinning är den optiska fibern, figur 3, eftersom ljus 
har så mycket mer plats för kommunikation än dess släktingar 
radiovågor eller telekablar. Även här sjunker priset per meter fiber och 
stordriftsfördelar medför en ytterligare kostnadssänkning. 
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Produktion: 
100.000 km/år 

Produktion: 
10.000 km/år 

Produktion: 
1.000.000 km/âr 

per meter fiber i US S 

983 985 1989 

Fig. 3: Uppskattade kostnader för optokabel beroende av produktion. 
Källa: ELT/ETC och Yankee Group. 

Liksom den totala telekommunikationsmarknaden, se figur 7, kommer 
fiberoptikmarknaden att expandera. Ser man till dess marknadandelar 
utgör telekommunikationsmarknaden den största andelen av den 
totala marknaden för fiberoptik. Men enligt en prognos av SRI 
International framgår att år 1990 kommer användningen av lokala 
nätverk och datorsystem inom industrin att öka marknadsandelen till 
17 %. Fördelningen mellan olika komponenter på fiberoptikmarknaden 
karaktäriseras av att "fibrer/kablar" samt "sändare/förstärkare" stärker 
sin ställning, medan "anslutningsdon" halveras i början av 90-talet. 

Marknad sandolar lör 
olika användningsområden 

Ovrigl B % 
Industd 7 " 

MilitAf 18 % 

Öviiflt 6 % 

Industri 17 % 

Tslekommunl* 
kation 6 7 % MWMl 17 % 

TetoKommunl-
kation 58 % 

Anslutningsdon 10 % 

SàndarB'Fûr-
»târkar« 32 % 

Marknadsan dal ar lör 
olika kompononler 

1990 
AnsluinlnQBdon 6 % 

Bindara/roi 

•.Mr.,.1-., Fibor/kabo 
Fibor/k.ib«: 

r,9 % 

Fig. 4: Fiberoptikmarknaden 1983 och 1990 sedd utifrån oiika användningsområden och 
olika komponenters marknadsandelar. 

Källa: SRI international, Business Intelligence Program Report No. 703, 1984. 
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Utvecklingen på programvarusidan är inte alls lika extrem. 
Problemen där är många: Samtidigt som kostnaden för 
programutvecklingen raskt stiger blir kostnadsandelen av den totala 
systemkostnaden allt större, se figur 5. Därmed har medvetenheten om 
programvarans kvalitet ökat och tidiga brister i programvaran 
uppmärksammats. 

EU Hårdvara B Mjukvara 

100 

90 

80 

70 

60 x« 

50 ' 

30 

20 

10 

. sai m i 

1955 1961 1967 1973 1979 1985 
Ar 

Fig. 5: Kostnadstrender hårdvara/mjukvara i förhållande till total systemkostnad (index 100), 
(Med mjukvara avses allt som inte är hårdvara hos ett system.) 

Källa: Bengt-Arne Vedin, SNS 1981 i boken "Datorer med ett mänskligt ansikte". 

Den hitintills bäst dokumenterade utredningen beträffande 
programvarans kvalitet kommer från det amerikanska 
försvarsdepartementet, Department of Defence (DoD). En del av 
resultatet från denna utredning redovisas i figur 6, och med viss 
sannolikhet kan många paralleller till svenska förhållanden dras. 
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Använd efter 
leverans 2 % 

Använd efter 
omkonstruktion 

18 % 

Levererad, 
men aldrig 

använd 30 7c 

Aldrig 
levererad 

50 % 

Fig. 6: Programvara som specificerats, beställts och betalats av amerikanska 
försvarsdepartementet (DoD) från externa leverantörer. 

Källa: Televerket, Digitalen 87. 

USAs försvarsdepartement konstaterar, att av beställd programvara 
representerar den största delen, ca. 50 %, sådan som överhuvudtaget 
aldrig levererats. Den näst största delen, ca. 30 %, representerar 
programvara, som levererats men aldrig kunnat användas. 18 %-delen 
representerar programvara, som levererats, och som man kunnat 
använda efter omkonstruktion. Slutligen kunde 2 % av programvaran 
användas direkt vid leverans. De här siffrorna är extrema, och inte 
direkt tillämpbara på svensk civil utveckling av programvara. Men 
samma tendenser finns också här. Vad erfarenheterna pekar på är 
brist på formalism och metod i hanteringen av programvara. Idag är 
dessa problem erkända och mycket arbete pågår för att lösa 
problemen. 

Ökad överföringskapacitet 

Kapaciteten på teleförbindelserna ökar stadigt. Utöver fibrerna har 
satelliter en betydande potential - kanske för överkapacitet. Frågan är 
om inte satellitstadiet är ett mellanstadium för i-världen, medan det är 
avgörande i många fall för u-världen. 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens utvecklingsområden 

- 47 -



Samtidigt minskar behovet av telekapacitet vid given trafikvolym 
genom att man, i kabelns bägge ändar, kan koda signalen, minska den 
information som behöver överföras. Vid transmission av en bild eller 
en sida text behöver man bara tala om när vitt blir grått och grått svart. 
En jämnfärgad, stor yta tar därför mindre kommunikationsutrymme än 
förr, när det inte fanns billig datorkraft att placera i förbindelsens båda 
ändar. 

Friheten i form kan också ses som en illustration av en ännu 
generellere tendens, integration. Olika kommunikationsformer kan 
blandas friare. Olika tekniker blandas och integreras också. Optik och 
elektronik kombineras - optronik. Elektronik och mekanik kombineras -
mekatronik. Ett integrationsmått - telematik - som andel av hela 
telekommunikationsmarknaden (i USA), understryker tesen. 
Integrationen kommer att spela en viktig roll framöver. Ett 
integrationsmått är andelen telematik av hela 
telekommunikationsmarknaden, som visas i figur 7 för USA. 

Miliarder 

40 T 

30 •-
• • - Integrerade kontors-

automationssystem 
(Telematiksystem) 

* • Total telekom-
munikationsmarknad 

• • - Telekommunikations-
komponenter i 
telematiksystem 

1982 1983 1984 1985 1986 
Ar 

1988 

Fig. 7: Den amerikanska telekommunikationsmarknaden i US-dollar. 
Källa: ITU/INTUG Conference 1984. 

Ren funktionell teknik ser likaledes en integration. Det blir allt 
omöjligare att skilja en skrivmaskin från en ordbehandlare, télétex, 
persondator eller dataterminal. Det gäller att köpa dels olika apparater 
som kan integreras samman och dels kombinationsapparater som 
erbjuder flera olika funktioner, vilket nu allt oftare sker. Integration 
innebär därför även att allt fler kombinationsapparater erbjuds på 
marknaden. Via utrustningar för kontorsautomation kan allt fler 
funktioner utföras: ordbehandling, telexutskrift, automatisk uppringning, 
kopiering, etc. Därför ökar bl.a. marknadsandelen för "integrerad 
kontorsautomation" på informationsbehandlingsmarknaden i USA, 
som visas i figur 8. 
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40 •-
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Fig. 8: Informalionbehandlingsmarknadens utveckling i USA. 
Källa: ITU/INTUG Conference 1984. 

Allt mer av dessa funktioner placeras i programvaran istället för att 
vara maskinberoende; maskinen skall klara varierande krav. Samtidigt 
blir funktionerna allt mersjälvinstruerande och människovänliga. 

Vad som gäller för maskiner gäller också för hela nät. Man talar om 
VAN, value added networks, nät med ett extra serviceinnehåll. Man 
kan där anropa och få hjälp med programvara eller kanske databaser. 
Meddelanden kan lagras och växlas på olika sätt, även mellan olika 
nät. 

Integrationen gäller alltså på nätsidan - inte så konstigt, eftersom nät 
har till uppgift att binda samman, integrera. En viktig funktion är att 
binda samman de olika informationsapparaterna inom en 
organisation, och för denna uppgift finns det s.k. LAN, local area 
networks. 

Integrationen gäller vidare människa och maskin. Samspelet mellan 
de båda blir allt viktigare. Men den nya tendensen är att samspelet 
sker mer på människans, mindre på maskinens villkor. Här kommer 
den s.k. "musen", som huvudsaklig kommandogivare in i bilden, liksom 
mjukvarans "fönsterfunktioner", som gör det möjligt att arbeta på flera 
nivåer samtidigt. 
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Sä kan ske, eftersom datakraften blir allt billigare. Så måste också 
ske om och eftersom telematiken skall spridas till mycket större 
grupper människor. Somliga har telematikutbildning, de flesta inte; 
somliga är "ofta"- användare, de flesta är "sällan"-användare; 
dessutom är möjligheter och serviceutbud så rika att ingen är 
"ofta"-användare eller "välutbildad" på allt. 

Man ser rentav en utveckling mot telematikkraft anpassad till 
individuella egenheter. En frihet i formen, som sagt. 

Ett telenät eller ett mobiltelefonsystem som kräver stora investeringar 
och standardisering och samverkan blir, när de väl etablerats, också 
med nödvändighet tröga system. Men i dess periferi, och med ökande 
grad av digitalisering, smygs nya friheter in, utan att hota gjorda 
investeringar eller bli tillgängliga bara marginellt. 

I sä måtto kan man tala om en valbar teknik. Man trodde ett slag att 
"telependling" skulle ersätta arbetsresor, att jobbet för många skulle 
flytta hem. Det tycks hittills som om telematisk kommunikation ökar 
kontaktnätet men utan att minska mängden fysiska kontakter. De nya 
kontakterna kräver mer resor. En ökad tonvikt på gruppens kreativitet 
understryker behovet av mötesplatser. Telependling kan innebära att 
man flyttar hem med sitt arbete temporärt, kanske för att skriva färdigt 
en rapport. 

Telematiknät ger en ny aspekt ät en viktig utveckling inom 
organisationsläran: en ökad betydelse för informella och spontana 
kontakt- och samarbetsvinster. Datorstödda telekonferenser, 
elektroniska brevlådor och anslagstavlor ger organisationsmöjligheter 
för sådana "immateriella" nätverk. 

Även olika element i en tillverkningsprocess binds ihop. Via 
datorstödd konstruktion, ihop med användaren, material- och 
produktionsstyrning med telematiken som integrerande funktion, 
kommer processen för att leverera till en kund att se annorlunda ut. Det 
gäller oavsett om det är hård- eller mjukvara eller en tjänst som skall 
levereras. 

Allt detta leder till att telematiken blir en strategisk fråga. Begreppspar 
som centralisering-decentralisering måste förfinas: vilken information 
hanteras? hur? av vem? Möjligheterna att komma åt mer information 
snabbare leder till kritiska frågor kring organisationens 
informationsstruktur. Hur kanalisera rätt information till rätt 
beslutsfattare pä rätt nivå? Hur välja rätt information för beslutsfattande 
och för utveckling av förståelse? Hur koppla organisationens egna 
telematiksystem till yttre system och inre informationshantering? 
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Telekommunikationernas liberalisering 
Den internationella marknaden för telekommunikationsutrustning 

och -tjänster är nu inne i ett mycket intensivt utvecklingsskede. 
Konkurrensen ökar inte bara mellan de företag som verkar på denna 
marknad. Teleförvaltningarna runt om i världen har också mycket 
märkbart fått känna på detta. På flera håll hårde blivit av med sina 
monopol, på andra diskuteras en liberalisering av antingen hela eller 
delar av de nationella telemarknaderna. 

Det blåser alltså nya vindar på telekommunikationsmarknaden. 
Teleförvaltningarna utsätts för ett ökat tryck från bl.a. de stora 
internationellt verksamma kunderna, som inte är nöjda med att en så 
strategiskt viktig kommunikationstjänst som t.ex. datakommunikation 
skall ligga helt i händerna på en utomstående leverantör. De vill ha 
om inte full så i varje fall i det närmaste hel kontroll över denna tjänst 
själva. 

Den tekniska utvecklingen har också öppnat nya möjligheter att 
kommunicera och det krävs inte lika tunga investeringar som tidigare 
för att göra detta. Många företag ser här nya affärsmöjligheter t.ex. för 
kabel-tv-nät, elektronisk post och mobil radiokommunikation, som de 
naturligtvis vill kunna ta hand om själva och exploatera på 
världsmarknaden utan begränsningar av olika telemonopol. 

Det är inte bara den tekniska utvecklingen och nya krav från både 
användare och leverantörer som är de främsta drivkrafterna bakom 
den liberaliseringsvåg som nu sveper över västvärlden. En mäktig 
kraft är även förändringen i den politiska opinionen i vissa länder. 
Privata initiativ favoriseras på bekostnad av de offentliga, och 
monopolen anses vara ett hinder för ett effektivt utnyttjande av 
resurserna. Bl.a. därför vill man undanröja monopol och satsa på 
ökad konkurrens. 

Förändringarna på telekommunikationsmarknaden brukar 
sammanfattas med ordet "liberalisering" - ett vittomfattande begrepp. 
Det kan bl.a. innebära att marknaden för olika typer av terminaler, 
t.ex. telefoner och teletexterminaler, öppnas för fri konkurrens liksom 
marknaden för skilda kommunikationstjänster typ elektronisk post. 
Det kan också betyda att staten ger teleförvaltningen ett större mått av 
självständighet. I vissa fall ombildas den till ett bolag, som delvis säljs 
ut till privata intressen. Liberaliseringen kan även resultera i en ökad 
konkurrens mellan nationella och internationella leverantörer vid 
teleförvaltningarnas upphandlingar. 
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Liberaliseringsvågen har föregåtts av decennielånga diskussioner i 
USA, Japan, Kanada och Europa. Idéerna om att avreglera 
telekommunikationsområdet och öppna detta för fri konkurrens vann 
snabbast gehör i Storbritannien, där de stora förändringarna 
inleddes 1981. Då avskildes telekommunikationerna från post- och 
teleförvaltningens övriga verksamhet och överfördes till ett eget 
bolag, British Telecom - BT. Samtidigt släpptes konkurrensen fri inom 
tre huvudområden. Alla kunde nu konkurrera om leveranserna av 
apparater och utrustning för inkoppling till BTs nät. BT hade Inte 
heller längre monopol på vare sig det brittiska telekommunikations-
nätet eller nya tillkommande tjänster i nätet. Diskussionerna 
kulminerade i USA i en uppbrytning av telekommunikationsgiganten 
American Telephone and Telegraphs - AT&T, även känt som Ma Bell 
- monopol på långdistanstrafiken 1984, vilket innebar en uppdelning 
av Bellbolagen i 7 regioner. Samtidigt öppnades den amerikanska 
telekommunikationsmarknaden för fri konkurrens. Kanada och Japan 
följde snart efter. Japanska NTT, Nippon Telegraph and Telephone, 
privatiserades fr.o.m. den 1 april 1985 efter ett beslut i det japanska 
parlamentet. 

Diskussionerna om en liberalisering av telekommunikations-
marknaderna i Europa har i mycket stor utsträckning utgått från de 
erfarenheter som man fått från avregleringen av den amerikanska 
marknaden. Den allmänna uppfattningen vartill en början att USA 
vunnit stora fördelar genom att avreglera sina marknader för 
telekommunikationsutrustning och -tjänster. Den ökande 
konkurrensen ansågs till att börja med ge i stort sett enbart positiva 
effekter i form av dels lägre kostnader, dels ett bättre utbud av 
utrustning och tjänster till kunderna. Senare modifierades den bilden. 
Det visade sig bl.a. att utbudet blivit så stort, att kunderna har svårt att 
hitta rätt bland alla erbjudanden. Kostnaderna har också höjts för de 
lokala abonnenterna, eftersom långdistanstrafiken inte längre 
subventionerar lokalsamtalen. 

I de övriga europeiska länderna har motståndet mot en 
liberalisering varit starkare. Hårdast har mäktiga Bundespost i 
Västtyskland med sina drygt en halv miljon anställda spjärnat emot. 
Företrädare för Bundespost hävdar att det är naivt att tro att 
amerikanska erfarenheter utan vidare kan överföras till västtyska 
förhållanden. Därtill är skillnaden för stor mellan de båda kulturerna. 
Ett annat av Bundesposts argument mot avreglering är att denna 
skulle missgynna dels abonnenterna på landsbygden, dels de små 
och medelstora företagen. 

Förespråkarna för en avreglering av den västtyska telekommunika-
tionsmarknaden har dock inte givit tappt. De tycker sig ha fått ett visst 
gehör för sina synpunkter i och med att regeringen i Bonn i april 1985 
tillsatt en kommission, som skall utreda hur telekommunikationerna 
skall kunna förbättras i Västtyskland. Man kan räkna med att 
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förslaget, som skall vara klart för publicering efter valet 1987, kommer 
att innehålla en del för Bundespost "obekväma" förslag. Såväl USA 
som EG-kommissionen utsätter Västtyskland för hårda påtryckningar 
att lätta på regleringarna inom telekommunikationsområdet. 

I Frankrike har diskussionerna om en liberalisering av 
telekommunikationsmarknaden inte alls varit lika intensiv som i 
Storbritannien och Västtyskland. Fransmännen låg länge långt efter i 
telekom-utvecklingen, en nackdel som vändes till en fördel. De insåg 
vilka förändringar som var på väg och regeringen i Paris drog upp 
riktlinjerna för det kommande arbetet i den sjunde planen för 1976 -
1980, som riktades in på att "télématisera" landet. Resultatet är idag 
en internationellt konkurrenskraftig telekommunikationsindustri och 
ett rätt väl utbyggt, fungerande telenät över hela landet. Den snabba 
utvecklingen parad med en av tradition liberal inställning till fri 
konkurrens när det gäller leverans av utrustning till franska 
teleförvaltningen har medfört att frågorna om en liberalisering av 
telekommunikationsmarknaden kommit bort i den allmänna debatten. 

Liberaliseringsvågen har alltså inte satt några större spår i 
Västtyskland och Frankrike. Det harden inte heller i Österrike, 
Grekland och Schweiz. I övriga länder - Belgien, Danmark, Finland, 
Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien 
och Sverige - har den dock resulterat i vissa avregleringar. Längst 
har man gått i Nederländerna och Norge. I Nederländerna har 
marknaden för abonnentutrustningar och tilläggstjänster släppts fri för 
full konkurrens. I de övriga länderna tillåter man oftast en gradvis 
ökad konkurrens inom områdena abonnentutrustningar och nya 
tilläggstjänster, men liberaliseringen kan också bestå i en viss 
privatisering av den statliga teleförvaltningen. 

Förespråkarna för en avreglering av de olika telekommunikations-
marknaderna i Europa har haft och har fortfarande ett stort stöd för 
sina idéer hos EG-kommissionen. I mars 1984 antog EG-parlamentet 
en resolution som gick ut på att kommissionen skulle dels arbeta fram 
en europeisk strategi för telekommunikation, dels driva fram en policy 
för gemensamma europeiska standarder inom telekommunikations-
området. Kommissionen skulle också samordna arbetet på ISDN, 
d.v.s. det digitala tjänsteintegrerade nätet. Målet är att nå fram till en 
mer homogen europeisk marknad för telekommunikationsutrustning 
som ger de inhemska tillverkarna en tillräckligt stor bas för att de med 
framgång skall kunna agera på den internationella 
telekommunikationsmarknaden. 

EG-kommissionens ökade engagemang i arbetet på att libéralisera 
telekommunikationsmarknaderna inom den europeiska gemen-
skapen anses ha bidragit mycket starkt till den avregelring som trots 
allt skett i Europa. Kommissionens arbete fortsätter därför. 
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Effekterna av den liberalisering som startades i Storbritannien och 
USA sprider sig alltså som ringar på vattnet över hela västvärlden. 
Konkurrensen ökar samtidigt som den blir allt mer internationell till 
sin karaktär. Det gäller inte bara marknaden för produkter utan också 
marknaden för nättjänster, en utveckling som man sedan några år 
tillbaka är väl medveten om inom det svenska Televerket. 

Televerket har tagit konsekvenserna av sin insikt och blivit allt mer 
kund- och marknadsorienterat under senare år. Man förbereder sig 
pä en ökad konkurrens inom allt fler marknadssegment, även när det 
gäller nättjänsterna. 

Televerket har formellt inte något monopol på att vare sig bygga 
upp eller tillhandahålla telenät eller nättjänster, även om det i 
praktiken uppfattas sä på marknaden. Enligt riksdagsbeslut gäller 
monopolet endast utrustning för talkommunikation mellan människor 
överdel publika telenätet. Undantagna är fr.o.m. den 1 november 
1985 telefonapparaterna. Monopolet eller ensamrätten, som 
Televerket föredrar att kalla det, gäller också för modem för data-
kommunikation med hastigheter över 1.200 b/s duplex. På sikt 
kommer även dessa modem för högre hastigheter att släppas fria, 
men innan detta kan ske måste man först lösa en rad tekniska frågor. 

Televerket ställer sig inte negativt till konkurrens. Den kan, vilket 
konstateras i treårsplanen för 1988 -1990, i många avseenden vara 
stimulerande. Televerket har dock kravet på sig att som affärs-
drivande-verk ge en långsiktig real avkastning på sitt eget kapital på 
tre procent. Det målet nåddes inte under verksamhetsåret 1984/85. 
Det förefaller vara svårt att nå detta mål för närvarande. 

Televerket konstaterar i sin senaste treårsplan att konkurrensen inte 
känner några nationsgränser och att denna konkurrens kommer att 
märkas tidigare i Sverige än på många andra håll eftersom vi här har 
en så hög andel av företag med avancerade kommunikationsbehov. 
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Fig. 1 : Televerkets marknadsorientering 
Källa: Televerkets treårsplan 1988-1990. 

Man har inom Televerket tidigt insett vad man har att vänta på 
marknaden och har förberett sig inför detta. Kärnan i verksamheten är 
fortfarande nättjänsterna och den dominerande produktionsresursen 
telenätet. Denna kärna har sedan kompletterats med en rad olika 
verksamheter, vilket framgår av figur 1. 

I den inre cirkeln finns nättjänsterna. Till nätet ansluts terminaler och 
produceras stödtjänster. Televerket har här egen produktutveckling, 
tillverkning, installation och service, samt tillhandahåller en komplett 
infrastruktur förtjänste- och produktförsörjning. Verket säljer också 
produkter, som inte tillverkats av Televerket och fungerar alltså även 
som återförsäljare. Det ger god information om kundernas 
informationsbehov liksom annan värdefull marknadsinformation. 
Produktutbudet har utöver detta kompletterars med terminaler och 
tillbehör, som inte alltid är inriktade mot kommunikationsområdet. 

Ett av de argument som förts fram för att telekommunikations-
området skall vara fredat för konkurrens är att Televerket av sociala 
och regionalpolitiska skäl skall hålla enhetliga taxor och en 
heltäckande service över hela landet. Den målsättningen kan man 
inte nå upp till om man inte låter det överskott man får från tätorterna 
subventionera underskottet från service och underhåll på 
landsbygden. 
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Förändras nu statsmakternas syn pä Televerkets roll inom bl.a. 
regionalpolitiken och om synen på verkets monopol i praktiken ser 
man inom Televerket inte något skål till att motsätta sig detta. Men 
man vill få tid på sig att genomföra de nödvändiga omställningarna. 
Statsmakterna måste dessutom vara beredda på att eventuellt 
subventionera det inkomstbortfall som kommer att uppstå då nya 
företag går in och bygger upp nät i tätorterna, "skummar grädden av 
mjölken". En förutsättning fördetta är naturligtvis att staten fortfarande 
vill föra en enhetlig taxepolitik. 

Exempel på Televerkets förberedelse pä en ökad konkurrens är 
den omstrukturering av teletaxorna som genomfördes förra året. 
Avgifterna för rikssamtalen blev då realt sett lägre, medan de höjdes 
för lokalsamtalen och abonnemangen. De mindre abonnenterna 
måste bära en större andel av sina verkliga kostnader. 10 % av 
Televerkets ledningar - d.v.s. företagskunderna - svarar för mer än 
hälften av intäkterna. 

Man är inom Televerket inte främmande för att företagen kan 
komma att välja andra kommunikationsalternativ då bl.a. 
Atlanttrafiken släpps lös pä allvar 1988. Dä tas flera optiska 
fiberkablar under Atlanten i drift. Varje sådan fiberkabel kan ges en 
kapacitet som motsvarar samtliga nu befintliga kablar och satelliter 
över Atlanten. Utöver detta kommer flera nya privatägda 
telekommuniktionssatelliter att sättas i drift. Konkurrensen blir mycket 
intensiv och det finns risk för att så mycket som 800 miljoner kronor 
per år i subventioner till lokaltrafiken försvinner. 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens utvecklingsområden 

- 56 -



Q 
Teiematikens utvecklingstendenser 1987 

Vad bör man hålla utkik efter? 
Vilka utvecklingstendenser och problem 

är viktiga att Inte glömma bort? 

LAN. Uttyds Local Area Network, lokala nät. Med allt fler 
centraldatorer, persondatorer, terminaler, intelligenta kopiatorer, etc, 
gäller att dessa resurser utnyttjas på rätt sätt, bl.a. att de kan 
kommunicera med varandra. Ett "lokalt nät" kan behöva utnyttja ett yttre 
nät, så att två enheter inom samma organisation men geografiskt 
åtskilda kan samverka. Det finns olika standards för signalerna på och 
uppbyggnaden av sådana LAN och de har olika egenskaper, inklusive 
kapacitet samt vilken apparatur som enkelt kan anslutas och vad man 
sedan tillåts göra. 

Antal nätverk 
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Fig. 1 Utvecklingen av olika typer av nätverk. 
Källa: Venture Development Corp. /Electronics, September 4, 1986. 

Kompatibilitet är ett villkor för att olika apparater skall kunna 
kommunicera med varandra i t.ex. ett lokalt nät. Mer generellt gäller 
detta som ett av teiematikens perenna problem. Hur välja apparater 
som ger bästa problemlösning för en speciell funktion och samtidigt 
tillåter kommunikation och samarbete mellan just den apparaten och 
ett antal andra? Vad kommer framtida teknik att ge för nya möjligheter? 
Hur kan man skapa vad man kunde kalla "kompatibilitet" med 
framtiden? 
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MAP. Förkortningen betyder Manufacturing Automation Protocol. Det 
är ett försök att åstadkomma en standard för kommunikation för 
framtidens automatiserade tillverkning, d.v.s. styrning av 
materialflöden, produktion och lager men även datorstödd 
konstruktion, CAD (Computer Aided Design). MAR utvecklas av 
General Motors i USA. Frågan är om och hur detta amerikanska 
system kan införas i eller anpassas till europeiska förhållanden. En 
farhåga år därtill att det blir för kostsamt och svårt för mindre företag 
och underleverantörer att skaffa, lära sig och använda MAP. 

Desktop publishing - skrivbordssätteri. Med symbolbaserade 
programmeringssystem kan även den obevandrade snabbt och 
bekvämt pä en dataskärm skriva, rita och komponera ett dokument 
med olika stilsorter, bilder och egen layout. Tillsammans med en 
skrivare av hög kvalitet, tillgänglig t.ex. i form av laserskrivare, bildar 
detta en enhet för grafisk produktion av god klass. Resultatet kan bl.a. 
direkt utnyttjas som original för trycksaksframställning. 

Kabel-TV. Utbyggnaden av och kapacitetsökningen i telenäten är 
en faktor som gör det allt intressantare att granska möjligheter till 
videokommunikation. Kanske utgör existerande centralantenn-
anläggningar en slumrande resurs, som väcks till liv: binds de 
samman, får man ett kabel-TV-nåt. En möjlighet till sådan 
sammanfogning, utöver telenätet, utgör satellitkommunikation. Utöver 
ett större urval av TV-program erbjuder kabeln bl.a. ny potential för att 
testa bildtelefon och på lång sikt kanske också att öka utnyttjandet av 
video-konferenser. 

Telefax. En A4-sida fylld med text och bilder kan sändas till andra 
sidan jorden pä 12 sekunder med hjälp av en modem telefax-maskin. 
För inte så fullt moderna faxutrustningar tar det något längre tid. 
Telefax har under de senaste åren blivit allt populärare ute i företagen. 
Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att ta fram enklare och 
samtidigt snabbare utrustningar till ett pris som blivit överkomligt för allt 
fler. Det visar också försäljningsstatistiken och -prognoserna från 
Televerket, figur 2. 
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Fig. 2: Antalet installerade telefaxmaskiner åren 1980 -1990. 
Källa: Televerket. 

Ett telefaxsystem består av en sändare och en mottagare i en och 
samma utrustning, samt ett överföringsmedium i form av telelinjer 
och/eller radiokanaler. Den överförda texten och/eller bilden 
reproduceras oftast på ett särskilt e lekt rostat! skt eller värmekänsligt 
papper. Telefaxapparaterna delas av CCITT in i tre grupper beroende 
på den tid som krävs för att föra över en A4-sida: 

Grupp 1 har en överföringstid på ca. 6 minuter, 
grupp 2 har en överföringstid på ca. 3 minuter, 
grupp 3 har en överföringstid på ca. 1 minut. 

De moderna telefaxmaskinerna i grupp 3, som arbetar med digital 
överföring, har bl.a. inbyggda minnen för t.ex. lagring av adresser, 
telefonnummer och de sidor som skall sändas. De har också 
automatiska nummerslagare som ringer upp när ett dokument skall 
sändas. De kan ge en trafikrapport som ta^r om när och till vem ett 
dokument skickats. Och överföringstiden ligger på 12 -15 sekunder 
per full A4-sida. 

Videotex. Man kopplar samman en TV-skärm och en telefon med 
knappsats, eventuellt också ett tangentbord eller en hel persondator. 
Videotex blir på så sätt en dataterminal, och vad som finns i andra 
änden är en uppsättning databaser. Dessa databaser kan vara av 
standardtyp, t.ex. finansiell information eller tidtabeller, av privat 
karaktär, t.ex. lagerdator för ett företag, eller av tillfällig art, t.ex. 
meddelanden i en elektronisk brevlåda. Det finns flera videotex-
system; det gäller därför att avgöra om man behöver något enkelt och 
allmänt eller något kvalificerat och skräddarsytt, något privat eller 
öppet. Se vidare särskilt avsnitt, sidan 62. 
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Databaser. Tidigare svår- eller otillgänglig information finns nu 
tillgänglig - till en kostnad - via databaser. Hur organiserar man för att 
bekvämt och ekonomiskt komma åt dessa? Frågan är så väsentlig att 
den beskrivs i en särskild artikel. 

ISDN. Integrated Services Digital Network är idén om ett integrerat 
nät för telekommunikation, i stället för (flera) olika för data, telex, röst 
etc. Denna utveckling beskrivs i ett särskilt avsnitt, sidan 78. 

Standardisering. Ett sätt att åstadkomma kompatibilitet är genom 
anslutning till en bestämd standard. Det kan gälla olika näts eller 
datorers förmåga att kommunicera med varandra. Det kan gälla 
utnyttjandet av programvara tillsammans med annan programvara 
eller via flyttning från en utrustning till en annan. Det kan gälla 
möjligheterna att kommunicera mellan olika länder. Två väsentliga 
problem är historien och framtiden: Historien så till vida, att en ny 
standard inte bör göra installerad teknik omöjlig att utnyttja, och 
framtiden så till vida, att den tekniska utvecklingen ger oerhörda nya 
möjligheter- svåra dock att förutse i detalj. Standards bör medge att de 
nya möjligheterna utan problem kan förverkligas. Standardisering är 
alltså föremål för stora insatser i internationella organ liksom nationella 
organisationer och enskilda företag. Standardiseringsarbetet berörs 
även i avsnittet om "teiematikens organisationer" (sid. 216) vilket bl.a. 
verkar för standardisering på nationell och internationell nivå, se även 
figur 1 på sidan 219. 

Säkerhet. En rad viktiga säkerhets- och sårbarhetsfrågor kommer 
att stå på dagordningen länge än. Man vet att all programvara 
innehåller fel. Hur kan man se till att dessa inte får några allvarliga 
konsekvenser? Hur kan man gardera sig mot bortfall av 
"telematikkraft", d.v.s. avbrott i viktiga teleförbindelser eller störningar i 
datasystem? Störningarna kan komma av såväl maskin- som 
programvara - och hur kan man säkra sig mot olika typer av brott: 
dataavlyssning, datamanipulation, data- och programvarustöld, 
sabotage av andra slag, etc? 

Copyright. Förslag till nya lagar ger i flera länder ett immaterial-
rättsligt skydd åt programvara och unika datasammanställningar. 
Vidare har konstruktionsmönster för elektronikkretsar fått sådant skydd. 
En fråga är hur man iakttar och beivrar sådana regler, en annan vilken 
policy man faktiskt skall tillämpa, vilket påverkar t.ex. prissättning och 
service, av typ sändning av program och data över teleledning eller 
etern (downloading). Det pågår också en utveckling av "säkrare" 
dataskydd (t.ex. med "mjuka binära enheter", "soft bits"). 

Handelsbegränsningar. Utöver hinder för handel med "strategisk" 
hårdvara, kan man tänka sig motsvarande för programvara, data och 
kunskap, t.ex.forskarutbyte, licenser, m.m. 
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Ergonomi och arbetsmiljö. Telematik innebär nya arbets-
situationer, nya krav och önskemål, nya frågetecken vad gäller 
arbetslivet. Den heta diskussionen om huruvida strålning från 
bildskärmar kan vara skadlig är ett exempel på sådana nya frågor som 
kommer att uppträda i framtiden. Där är det frågan om fysisk miljö. Ett 
annat exempel är frågan hur skärmar kan göras vilsamma för ögat och 
hur själva programmet och informationen kan utformas ergonomiskt 
riktigast - mer informationsergonomiskt. Också psykiska och sociala 
frågeställningar relaterade till telematikanvändningen blir aktuella. Så 
har redan konsekvenserna av "telematiskt" hemarbete debatterats av 
och till. 

Vem gör vad? Telematiken skapar ökad frihet i tid och rum. En del 
traditionella kontorsarbetsuppgifter flyttas ut i verkstaden, och kanske 
omvänt. Funktionsskillnader försvinner. En del arbetsuppgifter kan 
utföras hemma och en del privata funktioner kan télématiseras till 
arbetsplatsen. Decentralisering och centralisering tar sig nya former 
och får - bägge - nya möjligheter. Baksidan är, naturligtvis, att 
teiematikens kraftfulla verktyg också skapar nya former för övervakning 
och integritetsintrång. 
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Videotex 
Vid sökning efter information i databaser använder man sig av olika 

metoder, som t.ex. sökning i videotexformatet. Videotex kännetecknas 
av en viss standard för dataöverföring - protokoll - och presentation på 
bildskärmsterminal. 

Videotex betraktas alltså som en särskild form av databassökning, 
men en förändring är på väg. Videotex och de mer konventionella 
databasformerna närmar sig varandra och på sikt kan man räkna med 
att videotex blir en vanlig inkörsport till större system. 

Informationen i videotexdatabaserna presenteras i form av bilder på 
en bildskärm. Det är oftast, av kostnadsskäl, mindre informations-
mängder, som ligger i dessa databaser. I videotexsystemen ingår 
också ofta system för meddelandeförmedling. I Televerkets 
videotextjänst finns även en debiteringsförmedling. 

Den totala marknadspotentialen för videotexanslutningar uppskattas 
av Videotexföreningen i Sverige till 400.000 inom företagssektorn och 
en miljon inom privatsektorn. Videotexföreningen i Sverige, VIS, 
uppskattar därtill, att det fanns ca. 15.000 videotexanvändare i Sverige 
1986, se figur 1. Televerkets mål är att uppnå 100.000 kunder 1990. I 
september 1986 noterades 8.750 användare, figur 2. Det totala antalet 
uppgiftslämnare uppgick till ca. 100, vilket är ungefär en tredjedel av 
antalet uppgiftslämnare 1984 - men lika många som 1985, figur 3. 

Tusental 
videotexanvändare 

100 T 

80 •-

1986 988 1984 1985 1990 1991 

Fig.1 : Utvecklingen av antalet videotexanvändare. 
Källa: VIS, Videotexföreningen i Sverige/RDF 25:1986. 
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Fig. 2: Antalet videotexabonnenter och uppgiftslämnare. 
Källa: Televerket, avd. forvidotextjänst1986. 

>•'•' Informationslämnare • " Abonnemang 

Antal 
abonnemang 

3000 T 

2500 •• 

1500 • * • • 
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Antal informa-
tionslämnare 
120 

Fig. 3: Volymutvecklingen av abonnemang och informationslämnare hos Telebild. 
Källa: Teldok-rapport nr 21, 1986. 

Det kan vara intressant att följa utvecklingen hos en av de främsta 
aktörerna inom det här området. Antalet abonnemang hos Telebild AB, 
som ägs av Televerket, ökade från ca. 1.500 årsskiftet 84/85 till 
omkring 2.250 ett år senare, figur 3. Antalet informationslämnare 
ökade under samma tid från 30 till 80, figur 3. Den mest efterfrågade 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens utvecklingsområden 

- 63 -



tjänsten rörde finansiell information, vilket också avspeglades i 
abonnentförteckningen. Bankerna stod för ungefär hälften av 
abonnemangen, figur 4b, och bland informationslämnarna svarade 
bank och finans för 25 % av de professionella tjänsterna, se figur 5. De 
mest frekventa användarna var dock bilhandlarna, se tabell 1. 

Slutna grupper 
12 % 

Ucspecial 9 % 

Börsspecial 

EcoTel 54% 

AutoTel 11 " K t 

Företag 44 % 
(huvudsakligen 
börsnoterade) 

Bilhandlare 

Banker 47 % 

Fig. 4a: Telebilds abonnemangs- Fig. 4b: Telebilds olika 
fördelning på olika tjänstetyper. abonnentkategorier. 

Källa: Teldok-rapport nr 21, 1986. 

Videotex och 
dataföretag 

15 % 

Slutna grupper 
15 % 

Resebranschen 
20 % 

Banker och 
Finans 25 % 

Bilbranschen 
10 % 

Försäkrings-
bolag 10 % 

Mediaföretag 
5 % 

•
Utvecklande 

professionsila 
t jänster 

Under 
utveckling 

Företaas-
interna 

t jänster 
Reklam 

Fig. 5: Fördelningen av Telebilds informationslämnare på olika kategorier. 
Källa: Teldok-rapport nr 21, 1986. 

Banker och finansbolag 

Bilhandel 

Övriga 

1 gång/vecka 
eller mindre 

% 

13 

15 

30 

ca. 5 gånger/ 
vecka 
% 

55 

30 

50 

IG gånger/vecka 
eller mer 

% 

32 

55 

20 

SUMMA 

% 

100 

100 

100 

Tab. 1 : De största användargruppernas sökfrekvens hos Telebilds videotextjänst. 
Källa: Teldok-rapport nr 21, 1986. 
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Q 
Videotex förutspås få betydelse i framtiden, även om utvecklingen 

kommer att ta mycket längre tid än man tidigare räknat med. Nya 
tillämpningar kommer, t.ex. överföring av programkod, s.k. 
teleprogramvara. Redan nu tillhandahåller flera informationslämnare 
enklare programvaror på detta sätt. 

Man kan också räkna med att nya generationer videotexterminaler 
kommer att lanseras på marknaden i tät följd. Ett av resultaten av den 
utvecklingen blir kraftiga prisras, se figur 6. Produkternas livslängd blir 
också allt kortare. 

Pris i us s 
2000 v 

800 

1500 

400 

1000 

800 -
y y 

mm 

— 

1:a 

2:a 

3:e 

4:e 

generationen 

generationen 

generationen 

generationen 

1980 1985 1990 1995 

Ar 
Fig. 6: Kostnadsutvecklingen på videotexterminaler. 

Källa: Net-Spezial 1986. 

De utvecklingstendenser som väntas karaktärisera 1990-talets 
videotex är bl.a. följande: 

- Allt mer generella persondatorer blir allt billigare och därmed 
tillgängliga i olika sammanhang. De kommer sannolikt att som 
standard ha videotexprogram och modem för olika hastigheter; 

- En internationellt gemensam videotexstandard kan komma i mitten 
av 1990-talet. I denna ingår standard för fotografisk bild; 

- Videotexnäten i olika länder kan i växande utsträckning samverka; 

- Sökmetoderna blir bättre; 

- Databaser i videotex samverkar med andra databaser; 

- Videotex blir en allmän teknik. 
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Svenska videotextjänster som kan 
erhållas (decemberig86) genom: 

Postel Kommunal information, Camping och 
turistinformation tidtabeller, börsinformation, 
information om bokningstjänster. 

Telebild Ecotel (ekonomisk information), Autotel (bl a 
bilregisterupplysningar), Eurotel (hotell, 
restauranger, nöjen etc), Marcotel (produkt- och 
tjänsteguide inom marknadsföring och reklam) 

Aktievisionen Börskurser och viss kringinformation om 

aktiemarknaden. 

Almarna Roliga historier och viss lokal information. 

PK Teledata Ekonomisk information m m. 

TDU Teledata Börskurser och mediainformation från 
FLT-gruppens tidningar. 

Telefakta "Gular rutor" med annonser och 

marknadsinformation. 

Televerket Nummerbyråns tjänser 

Ålands Databild Turistinformation om Åland. 
Utöver dessa tjänster finns också ett antal privata videotexsystem. 

Alla aktörer använder sig av Televerkets videotexnät, där Televerkets 
videotextjänst Datavisionen är en databas bland flera andra. Den 
innehåller bl.a. ett elektroniskt meddelandesystem. 
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Q 

Databaser -
en outnyttjad resurs 
Datorstödd informationssökning förutspåddes en lysande framtid då 

de första databaserna blev tlllgängllnga för externa användare i 
samband med introduktionen i slutet av 70-talet. Inom många företag 
hade man nämligen funnit att de interna databaserna vartill stor nytta, 
och man trodde nu, att såväl allmän som mer specifik information i 
stora, externa databaser skulle bli mycket efterfrågad. 

Det var flera företag, som ansåg att deras interna databaser skulle 
kunna vidareutvecklas för externt bruk och därigenom bekosta sin 
egen uppbyggnad. Denna affärsidé har inte visat sig vara särskilt 
gångbar. Söktekniken var inte tillräckligt utvecklad och användarna 
kunde därför inte vandra obehindrat mellan de olika databaserna. 
Tekniken har utvecklats, men det är fortfarande svårt för de vanliga 
användarna att söka information på egen hand. 

De här svårigheterna har medfört att det idag är mycket få 
databasvärdar som är lönsamma i USA. I Sverige är det knappast 
någon. 

De externa databaserna utnyttjades under många år nästan enbart 
för information om forsknings- och utvecklingsprojekt. Numera svarar 
den informationen bara för en mindre del av all information i dessa 
databaser. Det är områdena ekonomi, juridik, marknadsföring 
m.m. som visat sig vara mest intressanta för en växande skara 
användare. Utvecklingen har medfört att naturvetenskap och teknik 
bara svarar för knappt en fjärdedel av ämnesinformationen i dagens 
databaser runt om i västvärlden, se figur 1. Tyngdpunkten ligger i 
stället på den ekonomiska sidan, som står för ungefär hälften av all 
ämnesinformation, medan de multidisciplinära databaserna och 
databaserna för samhällskunskap och humaniora svarar för resten. 
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Världen LÜ Sverige 

40 •-

20 •-

Ekonomi Naturveten- Samhälls- Mul t i -
skap, kunskap, disciplinära 

teknik humaniora databaser 

Fig. 1 : Den ämnesmässiga fördelningen av databaserna i Sverige och övriga världen. 
Källa: Lars Klasen (Ds C 1984:48). 

1 de svenska databaserna fördelas informationen något annorlunda. 
Naturvetenskap och teknik svarar visserligen även här för ungefär en 
fjärdedel av informationen, men tyngdpunkten ligger inte på ekonomi-
området, utan på det samhällsvetenskapliga området, se figur 1. 

Omkring 4.000 informationsdatabaser finns idag tillgänliga on-line, 
d.v.s. för direktsökning, hos omkring 40 databasvärdar runt om i 
världen. Utbudet ökar hela tiden och det finns inga tecken som tyder 
på att behovet av information skulle avta. Antalet databaser växer 
ständigt, se figur 2. 
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Fig. 2: Databasernas tillväxt uppdelade på bibliografiska och icke bibliografiska databaser. 
Källa: Lars Klasen, Dafa. 

Användningen av databaser ökar framför allt genom att tillgången på 
lämplig utrustning för sökning via terminaler och persondatorer med 
kommunikationsmöjligheter blir allt bättre ute i näringslivet. Samtidigt 
ökar medvetenheten om de fördelar som datorstödd 
Informationssökning kan ge ute på marknaden. Datorerna på kontoren 
används till 34 % för informationssökning i databaser, se figur 3. -
databasvärdarnas marknadsföring har börjat ge effekt. 

Videotex 
Telex/Teletex 

Grafisk presentation 
Meddelandehantering j i 1 3 1 

Informationssökninc] i DB 
Informationshjälpmedel | 

Textbehandling 
Leverantörsraskontra 

Kundreskontra 
Fakturering 

144 
161 

168 
• 69 

10 20 30 40 50 60 70 

Fig. 3: Informationssökning i databaser (DB) är ett bland många användningssätt av datorer 
på svenska kontor. 34 % svarade i en SIFO-undersökning att de söker information i databaser. 

Källa: LKD,1985. 

Men det är långt kvar tills den datorstödda informationssökningen 
kan sägas ha fått sitt genombrott på marknaden. Storleksordningen 
400.000 personer, varav drygt två tredjedelar i USA, utnyttjar idag 
dessa tjänster. Omkring tio procent av användarna är sk. intermediärer, 
d.v.s. personer som utför sökningarna på uppdrag av andra. 
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Här i Sverige finns idag uppemot 5.000 användare, av vilka ca. 1.250 
är intermediärer. Antalet ökar snabbt och kan 1990 enligt vissa 
prognoser komma upp till mellan 10.000 och 15.000 personer, av vilka 
1.500 till 2.000 kan vara intermediärer, se figur 4. 

Slutanvändare Informationsförmedlare 

Antal användare 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1 

Fig. 4: En jämförelse mellan informationsförmedlare och slutanvändare och sökvolym. 
Källa: Databasen 3/4; 1985. 

Databasproducenterna tillhandahåller som regel inte själva sina 
databaser on-line. Detta överlåts istället till databasvärdarna. Så har 
t.ex. Dialog, som är en av Nord-Amerikas största databasvärdar, 
mycket utnyttjad även i Sverige, närmare 250 databaser on-line. 
Databasvärdarna har oftast egna datorer, men de använder också i 
många fall servicebyråer för driften. I Sverige anlitas t.ex. QZ -
Stockholms Datamaskincentral - en av ca. tio databasvärdar. 

Användningen av datorstödd informationssökning ökar med ca. 30 % 
årligen, se figur 5. År 1985 uppgick den i söktimmar räknat till 
uppskattningsvis sex miljoner timmar. Av dessa stod USA för fyra 
miljoner. Och databasvärden Dialog med sina 250 databaser samt 
Mead Data Central med sina fulltextdatabaser inom de rättsliga och 
ekonomiska områdena svarade för tre miljoner av dessa. 
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Fig. 5: Antalet söktimmar totalt I världen. 
Källa: Lars Klasen (Ds C 1984:48) 

1 Sverige finns det f.n. ca. 100 databaser tillgängliga, varav tio är 
utländska. Det finns omkring 90 databasproducenter och ca. 30 
databasvärdar. Antalet värddatorer respektive datacentraler är ca. 20 
st. Antalet söktimmar uppskattas för 1985 till storleksordningen 30.000. 

Databaserna är som nämnts tidigare inte någon lönsam affär. En 
normal taxa i Sverige ligger på 300 - 700 kr per söktimme, vilket ger 
omkring 10-15 miljoner kronor totalt för de ca. 30.000 söktimmama. 
Det var ungefär hälften så mycket som de fem mest utnyttjade 
databasvärdarna i Sverige lade ned i sina databaser. Utbytet blev 
alltså dåligt. De kom 1985 inte upp i mer än 20.000 söktimmar 
tillsammans. De övriga 25 fick dela på mindre än 5.000 söktimmar 
under samma tid, medan de utländska databasvärdarna fick stå till 
tjänst med 15.000 - 20.000 söktimmar. 

Det databasvärdarna här i landet liksom i den övriga världen nu 
hoppas på, är att efterfrågan på den information som ligger i 
databaserna skall fortsätta att öka i samma takt - 30 % - som hittills. De 
är dock - kanske framför allt i USA, föregångslandet på det här 
området - inte helt övertygade om att de tjänster de nu tillhandahåller 
är tillräckligt attraktiva för att locka användarna till sig Därför breddas 
utbudet och utöver informationen i databaserna erbjuder de sina 
kunder bl.a. terminaler och nät för direktuppkoppling mot en aktuell 
databas. Ett exempel på detta är Reuter som tillhandahåller ett 
kommunikationsnät för överföring av sin finansiella information. 
Databasproducenterna satsar också på att vidareförädla informationen 
i sina databaser och siktar då ofta in sig på vissa specifika branscher. 

I sammanhanget är det värt att påpeka, att innehållet i databaserna 
styrs helt och hållet av den eller de som lägger upp dem. Därför 
upplevs det ibland som vinklat och mindre anpassat till vad 
användarna behöver veta. Detta kan vara ett skäl till svårigheterna 
med lönsamheten. 
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Utvecklingen av de optiska skivorna för digital lagring av information, 
CD-skivorna, kan på sikt komma att dra undan en del av marknaden 
för databasvärdarna. Försök visar att det är fullt genomförbart att lagra 
stora databaser på detta sätt för sökningar via persondatorer. En 
förutsättning för detta är att det finns persondatorversioner av 
programvarorna för informationssökning. 

Databasproducenterna kan alltså komma att lägga över sina 
databaser inkl. indexfiler på CD-skivor och sedan sälja dem direkt till 
användarna. Det skulle kunna vara en lösning på problemet med 
"downloading", som här innebär att vissa större eller mindre delar av 
det från en databas hämtade materialet lagras hos användaren för att 
sedan återanvändas för lokala och/eller externa sökningar. 
("Downloading" betyder annars oftast 1 datasammanhang att program 
överförs "per tråd" för att laddas in i en dator.) 

Databasvärdarna och -producenterna vill naturligtvis så långt som 
möjligt motverka "downloading". Man kan därför räkna med att många 
av dem är intresserade av att själva lägga över sina databaser på 
CD-skivorna, inte minst därför att informationen måste uppdateras 
regelbundet. I annat fall finns det risk för att den delvis försvinner. 

CD-skivorna skulle ge databasproducenterna ökade Intäkter, men 
databasvärdar som inte samtidigt är databasproducenter måste se upp 
här. Priserna på de CD-baserade databaserna måste vara så 
konkurrenskraftiga, att användarna inte finner det mödan värt att själva 
söka fram och kopiera den information de behöver i egna, interna 
databaser. 

Central för information om databaser är: 

* Televerkets rådgivningscenter, Stockholm 
* Diane Center, Kunliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm 
* MIC, Medicinska Informationscentralen, Stockholm 
* Byggdok, Stockholm 
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Databaser - en förteckning 
Nedan följer en förteckning över ett antal databasvärdar som 

används frekvent i Sverige och som är tillgängliga via de publika näten 
i december 1986. 

Databasvärd Typ av databaser 

Affärsdata (Sverige) Databaser inom marknad och ekonomi. 
Affärsstatistik- SCB 
Börsinformation 

* Kompass Europa 
* Kompass Skandinavien 

Stortele (företagsinformation) 
* Sveriges Handelskalender 

Tidningsdatabasen 
Valutakurser 

Bibliotekstjänst (Sverige) 
Databaser som innehåller uppgifter om 
tidningsartiklar och böcker. 
* Artikel-sök 

BURK (bibliotekens universella 
register för kataloger) 
Idrottslitteratur 

* LIMES (1. biltester 
2. litteratur om Skåne) 

Stockholmiana. 

DAFA (Sverige) Innehar 16 databaser som behandlar det 
statliga regelverket och juridik. Några av 
databaserna: 

Datorbaserad skatteinformation 
* Domstolsverkets databaser (5 stycken) 

Generaltullstyrelsens databas 
Kriminalvårdsstyrelsens databas 

* Marknads- och konsumenträtt 
Riksdagens nya databas 
Riksskatteverkets databas 

* SOU-databas m.fl. 
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DataArkiv (Sverige) 

DATASTAR 

DIALOG (USA) 

ESA-QUEST (Italien) 

IP Sharp (Canada) 

MIC-KIBIC (Sverige) 

Pergamon-lnfoline 
(UK) 

SCB (Sverige) 

SDC-ORBIT (USA) 

Databaser som innehåller information inom 
marknad och ekonomi. 
* Esselte Info 
* Financial Times 

Företagsdata 
* KOMPASS-Sverige 
* Marknadsbanken 
* TT Kalendern 
* TT Nyhetsbanken 

Innehåller ca, 70 databaser inom olika 
ämnesområden framför allt inom ekonomi, 
internationell marknadsinformation, teknik 
och medicin. Huvudsakligen europeisk 
inriktning. 

Innehåller ca. 250 databaser inom olika 
ämnesområden som ekonomi, internationella 
marknader, internationella förtagsanalyser. 
Huvudsakligen amerikansk inriktning på 
informationen. 

Innehåller ca. 80 databaser inom olika 
ämnesområden med huvudsakligen 
teknisk-naturvetenskaplig inriktning. 

Innehåller ca. 130 databaser inom ekonomi, 
statistik m.m. 

Databaser inom medicin. 
* CANCERLIT 

Drugline 
* MEDLINE ; NYTTFO 
* MESH 

Primline 
* REFDIR 
* RTECS 
* SWEMED 
* TOXL1NE 

Innehåller ca. 30 databaser inom ekonomi 
och statistik. 

Nationell och regional statistik. 
* DSDB (Delområdesstatistik) 

RSDB (Regionalstatistik) 
* TSDB (Tidsserier) 

Innehåller ca. 60 databaser inom olika 
ämnesområden, t ex i ekonomi, humaniora, 
natur vetenskap och teknik. 
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OSI - en förutsättning för öppenhet 
Det är för många näst intill självklart att man skall kunna ringa upp en 

person på andra sidan jordklotet utan större besvär. Få tänker på att 
det krävs en i det närmaste total "öppenhet" i telekommunikations-
systemet för att en sådan förbindelse skall upprättas. Olika utrustningar 
i olika nät måste kommunicera med varandra. Kunde de inte det skulle 
man enligt en ledare i amerikanska "International Business Week" den 
21 april 1986 behöva 96 telefoner på sitt skrivbord för att komma i 
kontakt med människor runt om i världen. 

Öppenheten medför nu inte att ett system automatiskt kan kommuni-
cera med ett annat, som också påstås vara öppet. Många tillverkare 
marknadsför idag s.k. "öppna kommunikationssystem", som bara kan 
kommunicera med respektive tillverkares egna utrustningar. Själva 
öppenheten är alltså relativ. 

På telefonisidan innebär "öppenheten" att det krävs en standard för 
hur man kopplar upp en telefonikanal mellan två system. Det räcker 
dock inte med detta. Det krävs också standarder för signaltyp och 
kodning för att den överförda informationen skall vara begriplig för 
mottagaren. En telefonapparat sänder t.ex. en tonfrekvent svängande 
elektrisk signal och kan inte tolka de "nollor" och "ettor" som ett 
terminalmodem skickar ut. 

På terminalsidan betyder "öppenheten" att såväl terminaler som 
datorer skall följa de kommunikationsregelersom fastställs genom 
internationella standardiseringar. Följer man här inte standard finns 
det Inte mycket som talar för att vare sig det fysiska anslutningssättet, 
reglerna för uppkoppling av kanalerna mellan terminal och dator, 
reglerna för kodningen av "ettor" och "nollor" eller reglerna för 
styrningen av dataflödet är utformade på samma sätt. 

Inom telekommunikationsområdet präglas idag hela standar-
diseringsverksamheten av idén om "öppna system". Fördelarna är 
uppenbara. Oberoende av var man köper sin utrustning eller till vilket 
nät man vill ansluta den finns det en garanti för att kommunikationen 
fungerar. Och utvecklingskostnaderna för de komponenter som skall 
utföra kommunikationsfunktionerna blir näst intill försumbara eftersom 
kretsarna kommer att ingå som standardkretsar i en stor mängd olika 
utrustningar. 

Införandet av öppna system kommer också att leda till en ökad 
konkurrens mellan tillverkarna. Den standard som definierar ett öppet 
system kan nämligen i viss mån anpassas till en användares behov 
genom olika optioner. 
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Idéerna om öppna system växte fram då intresset för allmänna 
datanät blev allt mer påtagligt i slutet av 70-talet. Situationen var 
nämligen ohållbar. Det var inte bara så att maskiner av skilda fabrikat 
inte kunde kommunicera med varandra på grund av olikheter i 
arkitektur, operativsystem och dataformat. Nya datorarkitekturer kunde 
också leda till att kommunikationen med andra datorsystem från 
samma leverantör försvårades. Den internationella standardiserings-
organisationen ISO började därför vidareutveckla tanken om öppna 
system 1977. Resultatet blev den s.k. OSl-modellen (OSI = Open 
Systems Interconnection), som aren referensmodell. 

I OSl-modellen hårde funktionella kraven på kommunikationen 
identifierats, avgränsats och standardiserats. De har också "placerats 
in" i de sju skikt, som modellen är uppbyggd av, se figur 1. De fyra 
lägsta skikten är kommunikationsorienterade och omfattar anslutnings-
don och till dessa angränsande elektronikkomponenter för dels 
adressering av information, dels informationsöverföring. De tre högsta 
skikten omfattar högnivåfunktioner som presentationsform och 
tillämpningar. 
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Fig. 1: Logiska och fysiska kommunikationsvägar enligt OSl-modellen. 
Källa: "Datasystem och datorsystem", Sam Nachmens 1983. 
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I dagens kommunikationsinnktade samhälle består telenätet inte 
bara av nät för telefoni och datatransmission. Det finns en rad olika nät 
och tjänster som lokala datanät, télétex, telex, Datex, Datapak, Datei, 
Telebox, Teledata, nordiska mobiltelefonsystemet NMT, andra mobil-
sökningssystem, etc. Varje nät kräver sin adresseringsmetod och sitt 
protokoll. Möjligheterna till samtrafik är små och där de finns kostar de 
avsevärt i form av extra nätutrustning som användaren till sist får betala 
med högre taxor. 

Utvecklingen har medfört att kontorsrummen idag fylls med alltfler 
olika utrustningar med skilda gränssnitt för kommunikation i olika nät. 
Telefonen är ansluten till en kontorsväxel, dataterminalen till en 
terminalväxel i ett lokalt nät. Dessutom finns det terminaler för extern 
kommunikation som är uppringbart anslutna till telefonnätet för att 
komma åt externa databaser. För varje anslutning krävs förutom den 
aktuella utmstningen ett särskilt abonnemang. 

Floran har blivit vildvuxen och kostsam. Med Europeiska Gemen-
skapen, EG, som pådrivande kraft försöker man därför arbeta fram en 
standard för ett digitalt tjänsteintegrerat nät där samtliga tjänster kan 
utnyttjas över ett och samma gränssnitt. Detta nät kallas ISDN -
Integrated Services Digital Network. 

Idén är alltså att såväl tal, data, text som bild skall kunna överföras i 
digital form i samma nätverk. Allt som skall behövas fördetta är lämplig 
utrustning med ett standardiserat anslutningsdon eller gränssnitt. Det 
är nätutrustningen som avgör vilket sätt som är mest effektivt att 
hantera anropens tekniska karaktäristika på. 
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ISDN - diskussionerna tar fart 
ISDN är en av de förkortningar som under senare år allt oftare dykt 

upp i telekommunikationssammanhang. Det betyder Integrated 
Services Digital Network, vilket på svenska kan översättas till digitalt 
tjänsteintegrerat nät. 

Idén bakom ISDN är att teleförvaltningarna och telekommunikations-
industrin runt om i världen tillsammans skall arbeta fram ett gemen-
samt internationellt telekommunikationsnät, som tillåter att ljud (tal), 
text, bild och data samtidigt kan överföras mellan två punkter var som 
helst på jorden. Visionen är ett "globalt samhälle" där alla kan nå alla 
via ett enda nät för alla apparater och tjänster. 

Den här visionen innebär, att leverantörerna och tillverkarna av 
utrustningar för anslutning till ISDN-nätet måste ta fram tekniskt och 
systemmässigt lämpliga produkter. Tekniken är dock bara ena sidan 
av saken. Det tjänsteinnehåll som nätet skall förmedla är den andra. 
Eftersom detta innehåll förändras allt eftersom åren går, blir ISDN med 
tiden ett glidande begrepp. 

En förutsättning för att man skall kunna kommunicera med varandra 
via ett nät var än i världen man befinner sig, är dock att det finns en 
internationell standard för närkommunikation. Den håller man nu på att 
arbeta fram inom den internationella rådgivande kommittén fortelefoni 
och telegrafi, CCITT. 

ISDN används i det här sammanhanget som typnamn för en rad olika 
rekommendrade standarder för nätkommunikation. I den s.k. I-serien 
av rekommendationer som fastställdes av CCITT 1984, föreslogs en 
standard för ett terminalgränssnitt ISDN. Innehållet i denna standard 
har samma betydelse för ISDN som innehållet i X.25 och X.28 har för 
paketkopplade nät och X.21 har för förbindelsekopplade nät. 
Definitionerna av X.25, X.21, X.28 etc. finns i slutet av detta avsnitt. 

I den rekommenderade standarden specificeras ett gränssnitt, som 
brukar kallas för 2B+D. 2B syftar här på två 64 kbit/s-kanaler för över-
föring av information. D syftar på en 16 kbit/s signaleringskanal, vars 
protokoll har stora likheter med det som definieras av X.25. 64 kbit/s 
behövs för att överföra tal och är i de flesta fall en hög hastighet för 
faximil, text och data. En sådan kanal överför text med en hastighet av 
8.000 tecken per sekund eller fyra till fem maskinskrivna sidor per 
sekund. Användarna av dessa nät är vissa större företag. 

Faxöverföringen går lika snabbt som att ta en kopia på en 
kontorskopiator och resultatet blir en skarpare bild. Gränssnittet 2B+D 
kan hantera flera "samtal" på en gång. Av dessa kan två vara telefon-
samtal eller ett telefonsamtal och ett en 64 kbit/s dataöverföring. 
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Q 
Lokala datanät och kontorsväxlar kommer också att kunna anslutas 

till samma typ av gränssnitt, vanligen med kapaciteten 2 Mbit/s. Det ger 
30 st. 64 kbit/s-, 5 st. 384 kbit/s- eller 1 st 2 Mbit/s-kanaler. Detta gräns-
snitt är avsett för bredbandstillämpningar såsom snabbfaximil, telefon-
konferenser, hifi-ljud eller anslutning av större terminalgrupper till en 
avlägset belägen dator, se även illustrationen i figur 2 nedan. 

m i 

w > 
Rg. 2: Olika bredbandstillämpningar, som skall anslutas till gränssnittet (or ISDN. 

Källa: Ingenjörsvetenskapsakademins rapport 290,1985 

Det krävs avancerade kretsar för att realisera D-kanalen och ett antal 
stora halvledartillverkare i världen håller nu på att utveckla sådana. 
Eftersom de är mycket komplexa måste efterfrågan på dem bli mycket 
stor om priserna skall bli acceptabla. 

De viktigaste rekommendationerna i I-serien är 1.420 coh 1.421. 
Dessa specifiserar tillsammans gränssnittet 2B+D och ett mot detta 
svarande gränssnitt för flera multiplexerade kanaler, 30B+D. Båda är 
strukturerade i enlighet med de tre nedersta skikten i Internationella 
Standardiseringsorganisationens OSl-modell, som åren referens-
modell för kommunikation i s.k. öppna system, (OSI = Open System 
Interconnection, se även sidan 76). Däremot berörs primärt inte de tre 
högsta skikten i OSl-modellen av ISDN-standarden. 
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Från de flesta teleförvaltningarna runt om i världen uppges att man 
håller på att "införa" ISDN. Det innebär i de flesta fall inget annat än att 
man håller på att förbättra telenätet genom att t.ex. digitalisera vissa 
delar av detta, främst i syfte att förbättra kapacitet och framkomlighet. I 
några fall har man också upprättat digitala abonnentledningar med 
ISDN-gränssnitt. I dessa fall kan man dock knappast tala om ISDN i 
dess egentliga betydelse. Begreppet har i vissa fall urholkats så att det 
förlorat sin innebörd. 

Teleförvaltningarna har i många fall satt ISDN-stämpeln på de flesta 
av sina framtidsinriktade projekt. Några av dem berör förvisso det 
digitala tjänstegrerade nätet, och på många håll har man kommit så 
långt att man antingen har satt igång med eller står i begrepp att starta 
tester och fältprov, se figur 3. Här i Sverige kommer man att börja med 
en provverksamhet under 1987 för att sedan fortsätta med ett pilotnät 
forden ISDN-standard som kommer att gälla 1989. Tyska Bundespost 
har sedan 1985 drivit ett internt ISDN-nät på försök. Från och med 
1988 räknar man med att erbjuda ISDN-tjänsterna på marknaden, 
d.v.s. vissa större företag. I verkligheten kan dock inget land 
"tjuvstarta", eftersom alla är beroende av samma standard. Hur fort det 
sedan går beror på hur långt man hunnit med den underliggande 
digitaliseringen av telenätet som helhet. 
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Fig. 3: ISDN-smalbandets utbredning och planerade utbyggnad utomlands. 
Källa: ITU/INTUG Conference, 1984. 

Det är inte bara teleförvaltningarna som arbetar med ISDN. Tele-
kommunikationstillverkarna håller också på med sådana projekt. Så 
tog t.ex. Ericsson och Televerket redan 1984 gemensamt fram en 
kretsprototyp för ISDN. 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens utvecklingsområden 

- 80 -



Q 

Gränssnitt för nät och terminaler 
(CCITTs definitioner) 

X.21 Gränssnitt för anslutning av terminalutrustning till 
kretskopplade datanät (t.ex. Datex). 

X.21' Som X.21 men avsedd för sådan terminalutrustning som 
egentligen skall anslutas till det analoga telefonnätet via 
V.24-gränssnittet. 

X.25 Gränssnitt för anslutning av terminalutrustning till 
paketförmedlande datanät (t.ex Datapak). 

X.28 Gränssnitt för anslutning av "start/stop"- terminaler till 
paketförmedlade datanät via telefonnätet. 
(Typisk tillämpning är sökning i databaser.) 

Planerna på ISDN-tjänster har medfört en viss oro bland de stora 
användarna av kommunikationstjänster. De är bl.a. rädda för att de 
stora investeringar som kommer att krävas av såväl det privata 
näringslivet som av teleförvaltningarna inte ger den utdelning alla för 
närvarande räknar med. De är också oroliga för att de tjänster som de 
nu utnyttjar kan komma att dras tillbaka relativt plötsligt och att de då 
tvingas att gå över till någon annan dyrare tjänst. De misstänker att det 
kan komma att uppstå en hel del bekymmer med såväl befintlig som 
nytillkommande utrustning. Därtill tycks de också tro, åtminstone i vissa 
fall, att teleförvaltningarna kommer att försöka monopolisera de nya 
tjänster man räknar med dyker upp i ISDN-näten. 

Verkligheten är snarast den, att ISDN blir något användarna själva 
kan välja att utnyttja eller inte. Det handlar ju inte om något annat än 
en ny typ av åtkomstform, en option bland alla andra. De företag, som 
finner det lönsamt, kan därtill skaffa sin egen ISDN-option med 
utnyttjande av det reguljära telenätet. 
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Digitalisering - dorren till framtiden 
Det kommer att dröja ytterligare ett antal år innan ISDN blir en realitet 

att räkna med på den internationella marknaden. Vägen måste 
nämligen gå över digitala nät. De analoga telenäten håller därför på att 
digitaliseras och teleförvaltningarna runt om i Europa investerar nu 
kraftigt i detta. Här i landet har Televerket lagt upp ett mycket ambitiöst 
utbyggnadsprogram och kommer årligen att investera drygt sex 
miljarder kronor en lång tid framöver i det växande digitala telenätet. 

I början av 1985 inleddes digitaliseringen av Sverige. Så här 
introducerade Televerkets generaldirektör Tony Hagström projektet 
(citerat ur "Digitalen 87", 15 februari 1985): 

Vår deklaration: 

Ett digitalt 1987! 
Med expressfart går vi in i det datoriserade inlormationssamhället! Som 
förvaltare av ett landsomfattande telekommunikationsnät känner tele-
verket ett markerat ansvar för att detta nät snabbt och effektivt anpassas 
till näringslivets och samhällets nya och avancerade kommunikations-
behov - och detta till rimlig kostnad. Verktyget lör denna anpassning av 
informationsöverföringen är digitalisering. 

Konverleringen av det svenska telenätet till digital drift är en satsning av 
samma dignitet som pä sin tid automatiseringen. Den tog 30 år att 
genomföra! Idag har tidsbegreppet andra dimensioner. Kravet på 
vidareutveckling av samhällets och näringslivets infrastruktur kopplad till 
trycket att tillgodose kundernas alltmer avancerade kommunikations-
behov ger oss knappa tidsmarginaler. 

Digitaliseringen bygger på AXE-stationerna och deras samman-
länkning med bl.a. fiberoptiska kablar. Här är några siffror, framtagna 
och publicerade i informationsbladet "Digitalen 87", som är utgiven av 
Televerkets nätavdelning: 

Figur 2 visar utbyggnadstakten av AXE relaterad till antalet telefon-
nummer, medan figur 3 anger kombination av antalet abonnenter och 
digitala förbindelser mellan stationer uttryckt i procent. Av figur 4 
framgår Sveriges placering relativt utlandet år 1985. 
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Fig. 2: AXE-utbyggnade i Sverige uttryckt i antal telefonnummer. 
Källa: Televerket, Digitalen 87. 
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Fig. 3: Digitaliseringsgraden i Sverige 1985-1991. 
En kombination av abonnenter anslutna till digitala telefonstationer 

och digitala förbindelser mellan stationerna. 
Källa: Televerket, Digitalen 87. 
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Fig. 4: Andelen digitaliserade abonnentledningar jämfört med omvärlden 1985. 
Källa: Teldok-info nr 3, 1986. 

I ett land kan man satsa på en omfattande utbyggnad av de digitala 
mellanstationsförbindelserna, medan det finns få digitala lokal-
stationer. I ett annat land kan situationen vara den omvända, d.v.s. det 
finns en rad digitala öar. Här i landet binder vi samman våra AXE-
stationer digitalt i takt med AXE-utbyggnaden. Man räknar med att 
1987 ha uppnått en digitaliseringsgrad på knappt 30 procent, figur 3. 
Utbyggnadstakten är som sagt snabb och frågan om hur långt digitali-
seringen kommit (oktober 1986) ligger nära till hands. Av handlings-
programmet i figur 5 och tabell 1 framgår att antalet drift- och 
planeringscentraler (tidigare nätexpeditioner) har nått fram till slutmålet 
för årsskiftet 1987/88. Däremot är det mycket kvar tills utbyggnaden av 
datapaknätet uppnåtts. 
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Fig. 5: Dagsläget för digitaliseringsarbetet i förhållande till handlingsprogrammets mål vid 
årsskiftet 1987/88. 

Källa: Televerket, Digitalen 87. 

DAGSLÄGET (1986-10-01) 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
1. 
J. 
K. 
L. 
M. 
N. 
0. 
P. 
Q. 
R. 
S. 
T. 
U. 
V. 

8.400 milj. 
20 
14.000 
3 Stationer (MTX) 
103.000 Abonnenter 
5.900 Förbindelser MTX - basstationer 
20 Stationer 
1.050 X.28 Abonnenter 
350 X.25 Abonnenter 
30 64/9, 6-kblt/s förbindelser 
8 Stationer 
185 Koncentratorer 
20.000 Abonnenter 
1.500 64-kbit/s 
0,55 milj. Anknytningar 
795 Växlar 
17.500 Förbindelser 
16STP 
1.700 
63 Stationer 
1,3 milj. Abonnenter 
9.600 Förbindelser mellan FS och AXE 

MÅL 

15.500 milj. 
20 C) 
22.400 
7 
139.000 
7.800 
47 
1.450 
1.700 
90 
11 
260 
30.000 
2.100 
0,7 milj. 
1.060 
35.500 
26 
3.100 
83 
1,7 milj. 
20.000 

(*) I tidigare diagram benämnda Nätexpeditioner (Nx) 

Tab. 1 : Dagsläget lör digitaliseringsarbetet I förhållande till handlingsprogrammets mål 
vid årsskiftet 1987/88. 

Källa: Televerket, Digitalen 87. 
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Det digitala telenätets utseende av idag åskådliggörs i figur 6 
(geografisk presentation) och dess utveckling från åren 84/85 till 92/93 
i figur 7 till 10 (schematisk presentation). 

övriga AXE-
stat ioner^^ 
Arvika 
Karlskoga 
Skövde 
Falkenberg 
Oskarshamn 
Sandviken 
Trelleborg 
Eslöv 
Norrtälje 
Alingsås 
Nyköping 
Sälen 

Uddevalla 
Göteborgs-
regionen 
115 stationer) 

Helsingborg 

Skellefteå 

Umeå 

Sundsvall 

Gävle 

Stockholms-
regionen (20 stationer) 

Norrköping 

Kalmar 

Karlskrona 
Kristianstad 

Malmö-Lund-
regionen 
(5 stationer) 

Fig. 6: Det digitala telenätet 1987. 
AXE-stationer och stora digitala stråk. 

Källa: Televerket, Digitalen 87. 
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RADIOLÄNK 
140 Mbi l /s 

: S J O Q KOAXIALKABEL 

DIGITAL STATION 

5UNDSVAÜ 

UOftA 

LUDHIOk 
HACFORS 

KARLSTAD STOCKHOLM 

TROOWTIAN 
f*. 1 NORRKÖPING V 

UDDEVAUA 

NOBCC ^ . ^ ^ S 

JÖNKÖPING FARHULT 

IOSSJO 

VWJO 
KALMSTAD 

KRISTMNSTAO 

KASLSKROM 

UALUO 

DANUARK' 

Fig. 7: Digitala långväga riksnätet 1984/85. 
Källa: Datoriseringens inverkan på bebyggelsestrukturer. Kulturgeografiska Institutionen, 

Göteborgs Universitet. 
- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -

Teiematikens utvecklingsområden 
- 87 -



ARVIDSJAUR 

HQRSJO 

V1LHCUI1HA 

DSTE3lSUNt) 

RADIOLÄNK 
KOAXIALKABEL r 
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Fig. 8: Digitala långväga riksnätet 1988/89. 
Källa: Datoriseringens inverkan på bebyggelsestrukturen. Kulturgeografiska Institutionen, 

Göteborgs Universitet. 
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Fig. 9: Det digitala långdistansnätet 88/89 och 89/90. 
Källa: Långsiktig planering av kommunikationstjänster och kommunikationsnät mm. i Sverige, 

DSC 1985:2. 
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Fig. 10: Det digitala långdistansnätet 90/91 och 92/93. 
Källa: Långsiktig planering av kommunikationstjänster och kommunikationsnät mm. i Sverige, 

DSC 1985:2. 
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Utbyggnaden tar tid och kommer att fortsätta en bit in på 2000-talet. 
Trots att övergången startade för drygt tio år sedan är övervikten för 
elektromekaniken fortfarande mycket stor när det gäller huvud-
ledningar anslutna till telefonstationer. 86 % av huvudledningarna i 
Sverige arbetar fortfarande enligt den elektromekaniska principen, 
vilket är framräknat ur figur 11 och tabell 2. 

Antal tusen 
6000-

5000 • 

4000-

3000' 

2000-

1000 J 

19 

fe;:^^SSs^V^^^^N^N 

^̂ B̂ i 
| P P :• 

81 1982 1983 1984 
Ar 

1 I 

I 
1985 

E3 Elektroniskt 
väljarsystem (AXE) 

%ä l M Ericssons 500-
väljare och kodväljare 

S Televerkets 
koordinatväljarsystem 

Fig. 11 : Totala antalet huvudledningar fördelade på olika väljarsystem. 
Källa: Sveriges officiella statistik. Televerket 1985. 

L M Ericssons 
500-valjare och 
kodväljare 

Televerkets ko-
ordinatväljar-
system 
AXE-stationer 

TOTALT 

1981 

1.872 
(116) 

2.924 
(6.638) 

38 
(3) 

4.824 
(6.757) 

1982 

1.603 
(105) 

2.999 
(6.636) 

292 
(14) 

4.894 
(6.755) 

1983 

1.531 
(100) 

3.029 
(6.636) 

425 
(19) 

4.985 
(6.755) 

1984 

1.417 
(94) 

3.002 
(6.624) 

517 
(26) 

4.936 
(6.744) 

1985 

1.392 
(89) 

3.009 
(6.610) 

721 
(34) 

5.127 
(6.733) 

Tab. 2: Antalet huvudledningar (tusental) uppdelade på olika väljarsystem. 
Siffrorna inom parentes anger antal telefonstationer. 
Källa: Sveriges officiella statistik, Televerket 1985. 

Situationen på abonnentväxelsidan ser däremot ljusare ut, även om 
det statistiska underlaget är mera osäkert. År 1985 fanns det ca. 
14.500 elektroniska abonnentväxlar i Sverige, medan 32.800 
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utgjordes av manuella och elektromekaniska, se tabell 3 och figur 12. 
Mot bakgrund av att kapaciteten hos de elektroniska växlarna betr. 
antalet anslutbara anknytningar är större, är Televerkets uppskattning 
att mer än hälften av anknytningarna är anslutna till elektroniska växlar 
sannolik. 

Anta st. 

50000 

45000 • 

40000 •• 

35000 

30000 

25000-
1981 1982 1983 1984 

Ar 

S Manuella växlar 

122] Elektroniska växlar 

§ 1 Elektromekaniska 
(automatiska) växlar 

Fig. 12: Totala antalet abonnentväxlar, PABX, fördelade på olika typer. 
Källa: Sveriges officiella statistik. Televerket 1985. 

Abonnentväxlar 

- manuella 

- elektromekaniska 

- elekironiska 

TOTALT 

1981 

3.198 

34.825 

53 

38.076 

1982 

2.864 

35.976 

1.332 

40.172 

1983 

2.584 

35.394 

3.752 

41.730 

1984 

2.361 

33.247 

8.980 

44.588 

1985 

2.148 

30.698 

14.502 

47.348 

Tab. 3: Det ackumulerade antalet abonnentväxlar, PABX, under perioden 1981 -1985. 
Källa: Sveriges officiella statistik, Televerket 1985. 

1987 skall digitaliseringen dock ha hunnit så långt att man då kan 
erbjuda kunder med digitala kontorsväxlar möjlighet till digital över-
föring med hastigheten 64 kbit/s. Man räknar med att ca. 30 procent av 
de lokala växlarna kommer att vara digitala 1990 i Sverige, medan 
exempelvis det i Västtyskland då finns 200 lokala digitala växlar till 
vilka 10-12 procent av abonnenterna anslutits. 
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Q 

Tekniska förutsättningar 

För att snabbt få fram digital överföringskapacitet i det långväga 
riksnätet konverteras i första hand befintliga reservförbindelser (tubpar) 
i koaxialkablarna. Den digitala signalen kräver större bandbredd än 
den analoga (för motsvarande antal telefonikablar), men genom dess 
okänslighet för störningar och brus kan högre dämpning tillåtas. Detta 
innebär, att man med viss förlust i kanalkapacitet kan arbeta med 
samma förstärkaravstånd för digitala system som analoga. Härigenom 
kan existerande förstärkarbehållare användas, vilket ger mycket god 
ekonomi för konverteringar. En digital 140 Mbit/s-förbindelse med 
1.920 kanaler kan således installeras på en analog 12 MHz-anlägg-
ning (2.700 kanaler), genom att reservtubparet förses med digitala 
mellanförstärkare (regeneratorer) och tillhörande ändförstärkarut-
rustning, se figur 13. På klenkoaxsträckor med 4 MHz bandbredd, där 
den digitala överföringshastigheten skall vara 140 Mbit/s, krävs nya 
förstärkarpunkter, vilket medför ett komplicerat skarvningsarbete. 
Genom omkoppling till reservvägar och ibland till tillfälliga radio-
länkförbindelser underlättas arbetet. 

Analoga systemledningar Digitala systemledningar 
900 R •km H H J 480 H •km H ^ U 

K1.ENKOAX 

27M g2kmg Q g Q '̂  m g^g o o gijo 

2 700 R •km f 4 H i : I 920 R •km H H 140 

1.55 NORMALKOAX 1 .55 
km km 

10 800 g f l G O O O B 6 0 ^ g g g g g g g 
î î 

Anul ictefoni- Bandbredd Antal lelcfoni- Bithastighet 
kanaler MHz kanaler Mbil/s 

Fig. 13: Avståndet för analoga och digitala systemledningars förstärkarutrustning, beroende 
av överföringskapacitet, som måste iakttagas vid digitaliseringsarbetet. 

Källa: Televerket, Digitalen 87. 
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En viktig faktor för ekonomin i digitala nät är att koppling och trans-
mission kan integreras. Praktiskt betyder detta, att digitala trans-
missionssystem kan anslutas direkt till digitala stationer, utan den 
relativt kostsamma anpassningsutrustning, som behövs för ett 
fristående digitalt system. Detta leder till synergi, d.v.s. digital koppling 
gynnar digital transmission och vice versa. En följd var att mängden 
PCM-system (PCM - Pulse Code Modulation) per år ökade flerfaldigt, 
se figur 14, närde första AXE-stationerna byggdes. 

Antal st 

8000 T 

7000 

6000 

5000 

4000 • -

2000 -

1000 ••• 

72 74 76 78 80 82 84 

Flg. 14: Antal installerade PCM-system (2 Mbit/s) - ackumulerad tillväxt. 
Källa: Televerket, Digitalen 87. 

En annan viktig faktor är bl.a. utvecklingen av den tekniska 
utrustningen vad gäller radiolänk och fiberoptik. I takt med att 
mobiltelefonnätet byggs ut, krävs det fler radiolänkförbindelser. Dessa 
ingår även som del av det framtida rikstäckande digitala huvudnätet. 
Därför rakar antalet installerade 64 kbit/s-förbindelser på radiolänk i 
höjden, se figur 15. Vidare övertog singelmod-fibrer raskt multimod-
fibrerna mellan 1984 och 1985, se figur 16. Singemod-fibrema har 
nämligen en mycket större överföringskapacitet än multimod-fibrerna, 
samtidigt som förstärkaravståndet mångfaldigas (3 till 12 gånger). 
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Q 
Miljoner 

förbindelse 
kilometer 

20 •• 

18 •• 

1978 1984 19B( 

Fig. 15: Förbindelsekilometer på 64 kbit/s-förbindelser via radiolänk. 
Källa: Televerket, Digitalen 87. 

Installerade 
f iberki lometer 
(ackumulerat) 

30000 

Multimod Singelmod 

2 5 0 0 0 -

20000 •-

1 5 0 0 0 - -

10000 

5000 -

Rg. 16: Fibervolymen på Televerkets nät under åren 1980-1988. 
Källa: Televerket, Digitalen 87. 
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"Digitalen 87" är alltså lösenordet för ett digitalt huvudnät 1987, vilket 
placerar Sverige i EGs digitaliseringsliga, vilken framgår av figur 17. 

r and 

Frankrike 

England 

Holland 

Belgien 

Luxemburg 

Italien 

Grekland 

Danmark 

Västtyskland 

1984 1985 1986 1988 1989 1990 

Fig. 17: Årtal då digitalnät blir tillgängliga i EG-länderna. 
I små tättbebyggda länder går digitaliseringsarbetet fortare än i stora 
och glest befolkade länder. Undantag är Danmark och Västtyskland 

Källa: ITU/INTUG Conference, 1984. 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att Televerket och andra 
fortsätter att digitalisera ännu mer beroende på möjligheterna att sänka 
kostnader, inte på att man upptäckt några nya tjänster eller marknader. 
Det är helt enkelt billigare att bygga digitalt än analogt idag. Men 
samtidigt kan det i vissa fall också vara billigare att behålla existerande 
teknik så länge användarna inte anser sig behöva mer än telefoni, och 
inte heller är beredda att betala mer. 
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Q 
Några förklaringar av uttryck vanliga i 

digitalisen ngssamman hang 
(CCITTs definitioner) 

1. Digitala transmissionssystem och nät 

G.711 PCM-kodning, d.v.s. omvandling av en 
ljudsignal till digital form (64 kbit/s) och vice 
versa. 

G.732 PCM-multiplexering vid 2.048 Mbit/s. 
Definierar hur 64 kbit/s-kanaler förenas till 
ett bitflöde om 2.048 Mbit/s. 

G.821 Kvalitetskrav för internationella digitala 
förbindelser, vad avser bitfelsfrekvens. 
Rekommendationen täcker in förbindelser 
som består av ett antal delförbindelser med 
total längd av upp till 27.500 km. 

2. Digitala stationssystem 

CClTT-rekommendationerna Q.501 - Q.517 specificerar krav 
avseende bl.a. transmissionsegenskaper, systemprestanda 
(t.ex. uppkopplingstid) samt drift- och underhållsfunktioner. 

3. Signalsystem 

För signalering mellan digitala stationssystem har CCITT 
specificerat "signalsystem nr 7". Det är ett GK- (Gemensam 
kanal) system och defineras av ett antal rekommendationer i 
Q.700-serien. 

4. Underhåll och drift 

Rekommendationerna för underhållsorganisation 
(M.700-serien) har nyligen reviderats för att gälla både 
digitala, blandade digitala/analoga och rent analoga nät. I 
Z.100, Z.200 och Z.300-serierna har specificerats språk för 
programmering och drift av datorstyrda stationssystem. 
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Sveriges telematiska 
konkurrenskraft 
Rubriken för tankarna till export och intemationell konkurrens och 

därmed till Ericsson, Televerket och andra som är ledande aktörer på 
världsmarknaden, trots den lilla hemmamarknaden Sverige. Men det 
är bara en aspekt. Sverige tjänar inte bara som hemmamarknad för 
Ericsson och andra - det handlar även om hur väl vårt svenska 
telematiksystem fungerar, en blandning av offentlig infrastuktur, 
telenät, historia, utbildning, forskning och privat, decentraliserat 
beslutsfattande? Vilken grund ger det för framgångsrikt konkurrerande 
på helt andra marknader, och, kanske, för kvalitativa insatser? Låt oss 
börja med en allmän bild. 

Kultur och telematik 
Det är vanligt att se ett lands eller en regions "val" av teknik som ett 

utslag av infrastruktur och näringsgeografi. Även kulturen spelar en 
roll. 

Det senare syns, helt naturligt, tydligast på massmediaområdet. I 
USA har elektroniska media haft framgång på bekostnad av de tryckta. 
I Japan existerar en informationstörst, som gör att tryckta medier ökar i 
volym samtidigt som de elektroniska gör det. I Frankrike och Italien 
existerar en "kafé-kultur" där man umgås ute mycket mer - Frankrike 
har en restaurang, bar, bistro, ett café på 45 invånare. Där ser man på 
TV samtidigt som man umgås och dricker öl, kaffe eller anisette. 

I vad skiljer sig bakgrunden och utvecklingen inom telematikområdet 
i näringslivet? 

Sveriges särmärken är: 

- stor offentlig sektor 
- hög (kvinnlig) förvärvsfrekvens 
- få arbetade timmar per förvärvsarbetande 
- låg direkt arbetslöshet 
- hög facklig organisationsgrad 
- stort utrikeshandelsberoende 
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- mnktning mot producentvaror 
- hög FoU-intensitet 
- många storföretag relativt landets storlek 
- få invånare per ytenhet 
- bra infrastruktur för tele 
- tidigt med stordatorer 
- tidigt med robotar och CAD/CAM 

Mot denna bakgrund kan man förvänta sig krav på bra internationella 
telematikförbindelser. Den förhållandevis stora och snabba utveck-
lingen av mobiltelefonin kan också ses i detta sammanhang - även om 
förekomsten av Ericsson i just telematiksammanhang nästan kunde tas 
med i infrastrukturen, inte bara bland övriga entreprenörer. 

Sverige har också internationellt sett hög grad av telekonferens-
tillämpningar. Forskningen påvisar en koppling mellan spridningen av 
personbilar och telefoner. Trots att Sverige inte är lika "bilifierat" som 
USA har vi numera många fler telefonledningar per capita. 

I Japan kräver de kinesiska skrivtecknen högre upplösning än vad 
man länge trodde att en TV-skärm bekvämt kunde klara. Därför ligger 
tonvikten där på telefaximil, medan videotex haft det mycket trögt. I 
samma land arbetar också försäljarna med kontoret på fickan, varför 
många yen-slantar satsas på kundkontakter via telefonautomater -
sådana automater finns därför i stor mängd. Antalet telefonapparater är 
däremot fler än invånarna i såväl USA som Sverige - ingen kan längre 
räkna dem! USA har en klart större andel delade ledningar - "party 
lines" (vilket helt enkelt innebär att fler än en telefonapparat är 
anknuten till en och samma telefonledning) - än Sverige. Därav 
skillnaden. 

Specifika åtgärder kan förstås spela en roll: Utan utlokalisering av 
statlig verksamhet - främst FOA - inget KOM-system? Utan "elektronisk 
telefonkatalog" (Minitel) i Frankrike - ingen videotex-marknad där? 
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Utvecklingen på världsmarknaden 
Tre nyheter och trender har gradvis påverkat utvecklingen på 

telefonins världsmarknad: 

- Övergången till elektroniska system och därmed 
konkurrens mellan telefon- och datorföretag; 

- De japanska företagens satsning på 
världsmarknaden; 

- Uppbrytningen av AT&T- Bells USA-monopol: 
konkurrens om USA, men konkurrensen från Bell 
internationellt också. 

Figur 1 visar hur snabb utvecklingen mot elektroniska system varit -
jämför t.ex. 1978 och 1984. Men det syns också att de äldre elektro-
mekaniska systemen är långt ifrån döda. Är 1985 var ca. 29 % av 
telefonlinjerna, som installerats av Ericsson under detta år, icke-
elektroniska SPC-system, d.v.s ej programminnesstyrda. 

Miljoner linjer 
3.5 T 

I i Övriga Bl AXE 

3.0 • 

2 .5 • 

2 .0 •--• 

1.5 •-

1.0 •-

0.5 •-

0.0 1 — — I I ' — I " T ™ I " " " I "TC"""1 I •"*"" 1 ' " " " ' " I I 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1 

Ar 

Hg. 1 : Av Ericsson totalt installerade telefonsystem under ett är räknat på antalet linjer. 
Källa: Ericsson Telecom: Connexion 7. 
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Om man granskar totalmarknaden för kontorsväxlar, publika växlar 
och transmissionsutrustning (samt telefoner) får man en total volym på 
34 miljarder dollar (1985) och följande konkurrentlista: 

-AT&T 
-ITT 
-Siemens 
-GTE 
-NEC 
- Northern Telecom 
- Ericsson 
- Hitachi 
- CGE/Alcatel 
- Övriga 

31 % 
1 2 % 
11 % 
7 % 
e.t. 
e.t. 
7 % 
5 % 
2 % 

11 % 

(e.t. = Information ej tillgänglig) 

Siemens söker samarbete med GTE, ITT och CGE/Alcatel håller på 
att gå samman. NEC, som också är stora på datorer, håller på att forma 
en allians med Honeywell och Bull. AT & T och Philips har likaså sökt 
samverkan. 

Statistik kan göras på olika sätt, och ser man i stället till antalet linjer 
som är installerade och som det har skrivits order på, så får man en 
kompletterande bild: 

Företag 

CIT-Alcatel 
Northern Telecom 
ITT 
Ericsson 
AT&T 
Siemens 
NEC 

Antal linjer 
Installerade och 1 order 

(tusen linjer) 

16.738 
11.258 
10.906 
8.074 
5.800 
4.208 
3.530 

Marknadsandel 
1 procent 

22,5 
15,1 
14,7 
10,9 
7,8 
6,2 
4,8 

Tab. 1 : Världens största leverantörer av telekommunikationsutrustning räknat på antalet 
installerade linjer och linjer i order. 

Källa: Northern Business Information, 1984. 

Betraktar man i detta sammanhang enbart de elektroniska systemen, 
de s.k. programminnesstyrda SPC-systemen, ser bilden för Ericsson 
mycket positiv ut. Av totalt ca. 18 miljoner installerade linjer hitintills 
svarade Ericssons AXE-system för 74 % av dessa år 1985, d.v.s. 
ungefär 13,5 miljoner, se figur 2. Och trenden pekar på en jämn 
andelsökning i fortsättningen också. 
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Rg. 2: Totalt antal datastyrda telefonsystem (SPC-system, Stored Program Controlled) i drift 
och beställda räknat på antalet linjer. 
Källa: Ericsson Telecom: Connexion 7. 

På ett annat område är det svenska företaget också världsledande, 
och det är mobiltelefoner. Att man här bygger på ett nordiskt system 
och en standard som visat sig slagkraftig åskådliggör i någon mån 
sambandet mellan hemma- och exportmarknad, se figur 3. Själva 
systemet utvecklades av de nordiska teleorganisationerna, medan 
utrustningen utvecklas och exporteras av Ericsson, Nokia/Mobira, m.fl. 
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Fig. 3: Antalet helautomatiska mobiltelefonsystem per 1.000 invånare i Sverige, 
och några andra länder. 

Källa: Personal Communication, sept. 1984. 
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Svensk telematikindustri 
Storleken hos svenska telematikföretag, d.v.s. elektronik-, tele- och 

programvaruföretag, framgår av figur 4. IBMs tredjeplats bör inte 
förvåna. Företaget tillverkar bl.a. skrivare och exporterar för ett större 
värde än vad företaget importerar. Svenska Philips, fyra på storleks-
listan, är i sin tur koncemansvarigt för bankteminaler, där företaget 
konkurrerar i världstoppen. 
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Fig. 4: Omsättningen och sysselsättningen hos några företag tillhörande den svenska 
elektronikindustrin. 

Källa: Veckans Affärer 33/86 

Produkterna som dessa företag tillverkar kan delas in i olika 
kategorier eller sektorer. Ur figur 5 framgår in- och utförseln för året 
1982 och det totala produktionsvärdet föraren 1982 och 1983 för 
dessa produktsektorer. En summering av sektorerna visas i figur 6. Att 
telekommunikationsutrustningar dominerar och då var på stark 
frammarsch är tydligt. Mikrokretsarna uppvisar det största införsel-
överskottet i förhållande till produktionen. Detta förhållande vill Sverige 
med hjälp av bl.a. det nationella mikroelektronikprogrammet ändra, 
och den förändringen är redan på väg: Ericssonägda RIFA har t.ex. de 
senaste åren haft exportframgångar på detta område. 
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Fig. 5: Produktion, in- och utförsel hos elektronikindustrin i Sverige. 
Källa: SCBs industristatlsktik. 

Mil jarder 
kronor 

25 T 

Produktionsvärde Produktionsvärde Införsel 1982 Utförsel 1982 
1982 1983 

Fig. 6: Totala värden på produktion, in- och utförseln av den svenska elektronikindustrin. 
Källa: SCBs industristatistik. 

Den svenska elektronikindustrin präglas av att export- och import-
andelarna är nästan lika stora. Är 1975 var exportandelen av det totala 
produktionsvärdet i Sverige av elektronik större än importandelen, 
vilken baserar sig på det totala försäljningsvärdet i Sverige för 
elektronik. För verkstadsprodukter gäller att exportandelen fortfarande 
är större än importandelen, se figur 7. 
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Fig. 7: Import- och exportandelar för elektronikprodukter och verkstadsprodukter. 
Importandelarna är relaterade till totala försäljningsvärdet. 
Exportandelarna är relaterade till totala produktionsvärdet. 

Källa: Industriell dalateknik 1986:15. 

Den svenska elektronikindustrin har utvecklats kraftigt, särskilt inom 
telekommunikations- och försvarselektroniksektorerna. En stor roll för 
vad som sker inom datatekniken spelar utvecklingen av nya elektronik-
kretsar. Sverige kan stärka sin position rörande olika typer av kundan-
passade kretsar, då intresset för sådana väntas öka utomlands. 
Samtidigt antas importen av elektronikkomponenter, sedd över en 
tioårsperiod, växa kraftigt, se figur 8. 
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Fig. 8: Import av elektronikkomponenter. 
Källa: STU-informalion nr 494-1985. 
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Destinationsländerna för den svenska elektronikexporten framgår ur 
figur 9. Den största mottagarlandet är Västtyskland, som köpte för ca. 
1,2 miljarder kronor, tätt följt av Storbritannien. 
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Västtyskland 1.171 
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Frankrike 863 

USA 649 
Norge 577 
Italien 567 

Finland 412 
Nederländerna 409 
Danmark 356 
Schwiez 221 
Övrigt 1.402 

Fig. 9: Den svenska elektronikindustrins exportländer rangordnade efter exportvärde. 
Källa: Den svenska elektronikindustrin, SCB 1986. 

Ursprungsländerna för den svenska elektronikimporlen visas i figur 
10. Här är det USA som dominerar mycket starkt. Därifrån importerade 
Sverige för ca. 3,4 miljarder kronor, mer än dubbelt så mycket som från 
Japan, som kommer på andra plats och varifrån Sverige köpte för ca. 
1,4 miljarder kronor elektronik. 
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Fig. 10: Den svenska elektronikindustrins importländer rangordnade efter importvärde. 
Källa: Den svenska elektronikindustrin, SCB 1986. 
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Vad döljer sig bakom dessa export- och importsiffror? Frågan är svår 
att svara på därför att tillgänglig statistik på området är mycket knapp-
händig, summarisk och approximativ. LKD ger en bild av den svenska 
exporten och importen av elektronisk kontors- och ADB-utrust- ning i 
sin årsbok 1985 "Informatikbranschen", vilken återges i figur 11. 

Dikteringsmaskiner 

Kopieringsapparater 

Telefonstat ioner/växlar 

Telefoner 

Tillbehör 

Datorer 

Export 

3376.5 
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Elektroniska 1121.2 
räknemaskiner | l 8 . 2 

j 225 9 Skrivmaskiner V 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 
Miljoner kronor 

Fig. 11 : Export och import av elektronisk kontors- och ADB-utrustning uttryckt i miljoner 
kronorår 1985. 

Källa: SCB, LKD 1985. 

Problemet är att de svenska tulltaxornas statistiska varuförteckningar 
ej anpassats till de nya förhållanden som råder på elektronikmarkna-
den. Helt nya produkter och produkttyper introduceras av data- och 
telekommunikationsindustrin med en ständigt ökande hastighet. 
Antalet nya produkter växer med flera tusen per år! Frågor om hur 
dessa produkter skall klassificeras och kontrolleras vållar stora 
problem. Var skall gränserna mellan stor-, mini-, mikro- och 
persondatorer dras? Teknikutvecklingen medför dessutom att 
gränserna ständigt förskjuts. Därför arbetas det nu intensivt med en 
helt ny statistisk varuförteckning, den s.k. HS-taxan. HS står för 
"Harmoniserad varubeskrivning och kodifieringsSystem". HS-taxan 
kommer att bygga på den gamla taxan, men kommer att vara mer 
differencierad och internationell, då bl.a. USA och Kanada ansluter sig 
till samma klassificeringssystem - till glädje för elektronikstatistiken. 
HS-taxan kommer att träda i kraft den 1 januari 1988 med omedelbar 
verkan, om allt går i lås. 
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Men än så länge får man nöja sig med den gamla statistikuppställ-
ningen. Denna statistiska varuförteckning ger följande bild av den 
svenska elektronikexporten (figur 12) och den svenska elektronik-
importen (figur 13). Figurernas sifferunderlag och specifikationer hittas 
i bilaga 2. 
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Fig. 12: Sveriges export av elektronikutrustning uppdelad enligt tulltaxans statistiska 
varuförteckning. 

Källa: SCB utrikeshandeln 1985. 
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Fig. 13: Sveriges import av elektronikutrustning uppdelad enligt tulltaxans statistiska 
varuförteckning. 

Källa: SCB utrikeshandeln 1985. 
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Telematikindustrin, som omfattar både elektronikindustri, 
telekommunikationsindustri och programvaruindustri, är mycket 
betydelsefull för det svenska näringslivet och samhället i övrigt. Är 
1983 sysselsatte telematikindustrin omkring 102.000 människor 
uppdelade på olika segment, se figur 14. 

Offentliga sektorns ADB-
avdelningar 

Företagens ADB-
avdelningar 

Dataserviceföretag 

Underhållstjänster 
(Televerket, FOA) 

Ingenjörsfirmor inom 
elektronik 

Elektronikindustrin 

=1 "Hårdvarusidan" 

"Mjukvarusidan" 

20 30 40 
Tusental sysselsatta 

60 

Fig. 14: Sysselsättningen inom elektronikindustrins olika segment år 1983. 
Källa: SCBs industristatistik. 

Dessa arbetsplatser koncentrerade sig framförallt kring tätorterna. 
Bara i Stockholms och Östergötlands län finns ca. 48 % av syssel-
sättningen, se illustrationen i figur 15. Elektronikindustrin sysselsatte 
1984 ca. 51.000 personer och av elektronikindustrins arbetsplatser 
hade en tredjedel färre än 20 sysselsatta. Med elektronikindustri avses 
i detta sammanhang (Industristatistikens uppgifter från SCB) arbets-
platser, som tillverkar elektronikprodukter till minst 50 % av arbets-
platsens saluvärde eller till ett saluvärde av minst 10 miljoner kronor år 
1984. 
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Ett arbetsställe 
100 personer 

Rg. 15a: Antal arbetsplatser 
((öretagens) och lokalisering 
Inom elektronikindustrin. 

Rg. 15b: Antal sysselsatta (enskilda 
människor) och lokalisering inom 

elektronikindustrin. 
Källa: Industriell datateknik 1986:15. 

Om man lägger ett framtidsperspektiv pä sysselsättningen, och börjar 
räkna på människor som är specialister inom dataområdet, kan man, 
som UHÄ år 1981 gjorde, komma fram till att ca. 65.000 data-
specialister krävs för att driva telematikindustrin framåt, se figur 16. 

Antal lusental 
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70 r 
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Fig. 16: Behovet av datapersonal i framtiden uppskattat av UHÄ, 1981. 
Källa: Datoriseringens inverkan pä bebyggelsestrukturen, Kulturgeografiska institutionen 

Göteborg, sammanställd av Ake Forsström/Stan Lorenzon, 1984. 
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Det svenska telesystemet 
Inte utan berättigande talar Televerket om Sverige som telefonens 

lågprisland. Dessutom betecknar verket Sverige som telefonens land 
framför andra. Tabellerna ur "Yearbook of Common Carrier Tele-
communikations Statistics, 1986" i bilaga 1, ger en bild över teiema-
tikens utveckling övertiden i Sverige, USA, Storbritannien, Japan, 
Västtyskland och Frankrike. Men först en summarisk överblick om 
teiematikens utbredning år 1985 i Sverige jämfört med tre av de största 
länderna i Europa: 

Land 

Frankriks 

Västtyskland 

Sverige 

Storbritannien 

Telefonanslutningar 
per 1.000 invånare 

405 

404 

612 

371 

Telexanslutningar 
per 1.000 invånare 

2.09 

2.59 

2.14 n 

1.76 

Dataanslutningar 
per 1.000 invånare 

3.07 

3.35 

11.58 (*) 

5.80 

Publika datanät-
anslutningar per 
1.000 invånare 

0.46 

0.34 

1.74 n 

0.29 

(•) = Uppskattat värde för 1984, Källa: Televerket. 

Tab. 1 : Teiematikens utbredning i Frankrike, Västtyskland, Sverige och England. 
Källa: Logikarapporten/European Telecommunications Penetration Statistics, 1.1.85 

Hur ligger Sverige till både nationellt och internationellt sett? 
Nedanstående diagram-kollage (figur 17 till 24) ger en bild över hur 
det svenska telesystemet utvecklats på en lång rad olika områden 
också i jämförelse med utlandet. 
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Fig. 17: De senaste 30 årens utveckling beträffande antalet telefonapparater och antalet 
huvudledningar I Sverige. 

Källa: Sveriges officiella statistik 1985, Televerket*. 
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Fig. 18: Antalet telefoner per 1.000 Invånare I Sverige 
och några andra länder under åren 1975 -1985. 

Källa: Yearbook of Common Carrier Telecomunicatlon Statistics (ITU). 
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Rg. 20: Teletrafikens ökning i Sverige under perioden 1955 -1985. 
Källa: Sveriges officiella statistik 1985, "Televerket". 
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Fig. 20: Teletrafikens tillväxt för in- och utlandsamtal i Sverige 1981 -1984. 
Beräkningen baserar sig på antalet markeringar i figur 19 

och visar deras ökning jämfört med året innan. 
Källa: Sveriges officiella statistik 1985, "Televerket". 
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Fig. 21 : Antalet telefonanslutningar per 1.000 invånare i Sverige 
och andra länder under åren 1975 -1985. 

Källa: Yearbook of Common Carrier Telecommunication Statistics (ITU). 
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Fig. 22: Totala antalet huvudledningar i Sverige. 
Källa: Sveriges officiella statistik 1985, "Televerket". 
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Fig. 23: Tillväxten av huvudledningar uppdelade på olika abonnentkategorier. 
Källa: Televerkets årsredovisning 84/84. 
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Fig. 24: Telefontrafikens tillväxt i samband med huvudledningarnas tillväxt under åren 
1975-1985. 

Källa: Televerkets årsredovisning 84/84. 

Televerket har blivit landets största enskilda investerare, främst därför 
att telenätet digitaliseras för att bl.a. möta det stora trycket från 
abonnenter som använder telenätet för sin datakommunikation. 
Inverseringarna år 1984/85 låg enligt figur 25 på ca. 7,6 miljarder 
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kronor. Av figur 26 framgår också, att investeringsstorleken i 
förhållande till BNP ligger på samma nivå som i början på 50-talet. 

1984/85 års priser, 
miljarder kronor 

25 y 

20 •• 

Investeringar • 0 " Omsättning 

80/81 40/41 50/51 60/61 70/71 
Ar 
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Fig. 25: Televerkets Investeringar i relation till omsättningen under åren 1940 -1990. 
Källa: Televerkets treårsplan 1988 -1990. 
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Fig. 26: Televerkets Investeringar och omsättning i förhällande till BNP 1950 -1986. 

Källa: Televerkets treårsplan 1988 -1990. 
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Faktorer som ökad datakommunikationen via telenätet, telefaxens 
snabba tillväxt, den ökande videotexanvändningen och tillväxten av 
det privata telefonerandet har lett till att framkomligheten på telenätet 
vissa tider på dygnet ej varit tillfredsställande. Figur 27 och 28 ger 
information om detta. Figur 28 visar att situationen under maxtrafik-
timmen, d.v.s. den timme på dagen, då nätet är som mest belastat, är 
helt oacceptabel. I de tio teleområdena med sämst framkomlighet, var 
framkomligheten under andra kvartalet 1985 bara 83 % under 
toppbelastning, med andra ord: endast 83 rikssamtal av 100 kunde 
genomföras. 

Att sätta målet till 100 % framkomlighet är orimligt ur kostnads-
synpunkt - det skulle bil astronomiskt dyrt. Televerket har dock höjt 
målet för rikstrafikens framkomlighet från 97 till 98 % sedan 1985/86, 
vilket redan har uppnåtts, se figur 27. Att höja från 98 till 99 % innebär 
exponentiellt ökande kostnader, och att ytterligare höja framkomlig-
heten till 99,9 % är ren dramatik. Av figur 27 att döma går utvecklingen 
i rätt riktning, då framkomligheten i de bästa och sämsta teleområdena 
närmar sig det uppsatta målet - en mera jämn belastning av nätet. 
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Fig. 27: Framkomligheten på det svenska telenätet i rikstrafik under kontorstid. 
Källa: Televerkets treårsplan 1988 • 1990. 
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Fig. 28: Framkomligheten på det svenska telenätet i rikstrafik under maxtrafiktimme. 
Källa: Televerkets treårsplan 1988 -1990. 

Att den dåliga framkomligheten beror på att telenätet är underdimen-
sionerat är klart, se figur 29. Situationen är delvis likartad utomlands. 
Figur 30 visar att framkomligheten på datanäten i de olika länderna 
delvis är katastrofal. Orsaken är återigen de underdimensionerade 
näten, se figur 31. 

84/85 80/81 81/82 82/83 83/84 
Ar 

Fig. 29: Andelen uppringningar som misslyckats på grund av överbelastning på nätet eller 
tekniska missöden. 

Källa: Televerkets årsredovisning 84/84. 
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Fig. 30: Framkomligheten på datanäten i Europa . Ovanstående diagram baserar sig på 
3.604 uppringningar och procentsatsen för misslyckade 

uppringningar är angiven över resp. kolumn. 
Källa: EUSIDIC/Eurolog 1986. 
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Fig. 31 : Fellokalisering vid totalt 1.040 misslyckade uppringningar. 
Källa: EUSIKIC/Eurolog 1986. 
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Tendensen då det gäller fellokaliseringen är oroande, figur 31, 
medan den ogynnsamma trenden vad gäller antalet servicetimmar för 
hur lång tid det tar innan ett fel åtgärdas är bruten, se figur 32. 
Leveranstiden på telefoner är däremot konstant och rimlig, figur 33. 

H l Fel åtgärdade inom 9 till 40 
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Fel åtgärdade inom 8 
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100 T 
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Fig. 32: Servicetider för åtgärdade fel hos telefonabonnenter. 
Källa: Televerkets årsredovisning 84/84. 
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Fig. 33: Genomsnittlig leveranstid lör telefonanslutning i Sverige. 
Källa: Televerkets årsredovisning 84/84. 
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Datorernas penetration 
En viktig del av telematiken är datorerna. Från att ha varit en 

"hemlighetsfull" maskin, som till en början endast användes som 
forsknings redskap, har datorn utvecklats till ett vardagligt hjälpmedel 
inom snart sagt alla arbetsområden i det moderna samhället. Få 
undgår att komma i kontakt med ordbehandlare, datakassor eller 
bankautomater. 

Men hur ser den verkliga spridningen av datorer ut? Än så länge har 
hemdatorn inte gjort sitt intrång i de svenska vardagsrummen, vilket 
man för ett antal år sedan var helt övertygad om att den skulle göra. 
Arbetsplatserna däremot är den miljö, där datorerna och datakraften 
spridits snabbt och effektivt. Till en början var det större organisationer, 
som installerade större system i strävan att effektivsera sin verksamhet. 
Terminaler kopplades ihop och möjliggjorde internkommunikation. 
Den tekniska utvecklingen har lett till att långt från varandra belägna 
platser kan kopplas ihop och kommunicera via modem över telenätet. 
Idag visar skrivbordsdatorer, s.k. persondatorer (PC), den största 
expansionen - inte minst bland de mindre företagen (figur 45). Pris-
utvecklingen på persondatorerna, vilken förorsakats av hårdnande 
konkurrens med priskrig som följd, har gjort det ekonomiskt möjligt för 
dem att anskaffa egna system. Persondatorer kan också kopplas ihop 
till lokala nät (LAN); istället för en elektrisk skrivmaskin har många en 
persondator stående på skrivbordet; med hjälp av ett modem kan 
information sökas i databaser och kontakt fås med andra datorer via 
extern kommunikation. 

För att få en uppfattning om datorernas spridning och utveckling kan 
man studera persondator- och terminalmarknaden. Spridningen av 
lokala nät är också en indikator på hur datorer tränger in i olika 
arbetsmiljöer och samhället i övrigt. Viktig är också den uppskattade 
försäljningen av modem - tillväxttakten framgår ur figur 34 och ligger 
runt 20.000 modem per år. 
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Fig. 34: Totalt antal installerade modem i Sverige. 
Källa: Televerket, marknadsavdelningen. 

Modemutvecklingen ärtätt knuten till utvecklingen av antalet data-
anslutningar. Med anslutningar avses här antalet abonnenter som är 
anslutna till något datanät. Datelanslutningarna beräknas vid 1987 års 
slut ligga på omkring 140.000 uppringda som fasta anslutningar, se 
figur 35. 

Tusental 
160 

1984 
Ar 

1986 1980 

Fig. 35: Antalet Datelanslutningar (abonnenter) i Sverigel 980 -1987. 
Källa: Televerkets årsredovisning 1984/85. 
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I figur 36 framgår Datexnätets anslutningar i Sverige. Datexnätet, 
som är väl utbyggt i Norden (omkring 50.000 anslutningar) och är ett 
av världens störta publika datanät, har från starten 1981 växt till 22.153 
anslutningar i december 1986. 

Antal tusen 

1983 

Fig. 36: Antalet Datexanslutningar (abonnenter) i Sverige 1980 -1987, 
Källa: Televerket, marknadsavdelningen. 
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Rg. 37: Antalet Datapakanslutningar (abonnenter) med gränssnitt X.28 och X.25 
i Sverige 1980-1987. 

(X.28 = uppringd telelinje, X.25 = fast uppkopplad linje) 
Källa: Televerket, marknadsavdelningen. 
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Datapaknätet är däremot internationellt inriktat och hade i Sverige vid 
årsskiftet 1986/87 bara 1.153 anslutna abonnenter med gränssnittet 
X.28 medan antalet anslutna abonnenter med X.25 gränssnittet är 608. 
Huvudskillnaden mellan X.28- och X.25-anslutningaräratt abonnenter 
med X.28 kommunicerar via en uppringd telelinje, medan X.25-
abonnenterna har en fast uppkopplad linje. 

Relateras antalet dataanslutningar till antalet sysselsatta, ser man i 
figur 38, att Sverige ligger i topp bland de europeiska länderna, tätt följt 
av Schweiz året 1984. 
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Västtyskland 

Danmark 
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. 
Sverige 

: . 
0 5 10 15 20 

Antal dataanslutningar per 1.000 
arbetande invånare 

Fig. 38: Antalet dataanslutningar per 1.000 sysselsatta i Sverige och några andra 
europeiska länder. 

Källa: Eurodata Foundation, 1984. 

I takt med att dataanslutningarna ökar, ökaräven bredbandsnätens 
antal i Sverige, se figurerna 39 - 41. En prognos som gjorts av IDC 
(Indernational Data Corporation) förutspår, att dessa nät under 1987 
kommer att öka med mellan 50 - 70 %. Expansionen beräknas hålla i 
sig, och i början av 90-talet tror man fortfarande på en ökning med 
mellan 20-40% per år. 
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Fig. 39: Antal order och installationer i Sverige av bredbandsnät större än 2,5 Mbit/s och 
deras tillväxttakt per år (procentuell ökning jämfört med året innan). 

Källa: 1DG. 
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Fig. 40: Antal order och installationer I Sverige av basbandsnät mindre än 2,5 Mbit/s och 
deras tillväxttakt per år (procentuell ökning jämfört med året innan). 

Källa: IDC. 
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Fig. 41 : Antal order och Installationer i Sverige av basbandsnät större än 2,5 Mbit/s och 
deras tillväxttakt per år (procentuell ökning jämfört med året innan). 

Källa: IDC. 

Persondatornät utnyttjar oftast bredbandsnätet med en överförings-
kapacitet som är mindre än 2,5 Mbit/s. Figur 42 visar att persondator-
och terminalmarknaden år 1987 väntas öka med ca. 27 % för att år 
1991 fortfarande öka med 17 % per år. 
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Fig. 42: Antalet installerade persondatorer och terminaler och deras tillväxt per år (i %), 
samt antalet installerade persondatorer och terminaler 

som är anslutna till lokala nät och deras andel uttryckt i procent. 
Källa: IDC. 
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Vidare framgår det ur figur 42 att man räknar med att totalt ca. 1,6 
miljoner persondator- och terminalanslutningar installerats, därav 
ingår omkring 600.000 anslutningar i s.k. lokala nätverk (LAN), vilket 
då motsvarar ca. 30 % av alla installerade anslutningar. 

En än mer nyanserad bild fås, om man ser till uppskattat antal 
installerade persondatorer och terminaler för sig, se figur 43. För övrigt 
kan konstateras, att prognosen i figur 43 är mer optimistisk än den i 
figur 42. Summa anslutningar (persondatorer + terminaler) år 1990 
ligger ca. 500.000 enheter över den i figur 42. Detta visar hur osäker 
denna bransch ändock är, och att man inte allt för mycket skall förlita 
sig på framtidsprognoser - de visar oftast enbart på en möjlig utveck-
lingstendens. 

mi loner 
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vs»s persondatorer 

« ^ Terminaler 
, " " Terminaler + 

persondatorer 
mm Tjänstemän 

1989 1990 

Fig. 43: Summan av antalet installerade persondatorer och terminaler i Sverige fram till 1990, 
deras tillväxttakt per år samt antalet tjänstemän. 

Källa: IDC. 

Figur 44 ger en annan synvinkel på persondatormarknaden. Det är 
framförallt gamla arbetsstationer som blir ersatta med moderna 
persondatorer. Teknikutvecklingen har gjort att persondatorn starkt 
konkurrerar med större datoranläggningar funktionellt, samtidigt som 
den är mycket prisvärd. Möjligheten att koppla samman persondatorer 
i nät är en "finess", som säkerligen stärker persondatorns ställning på 
datormarknaden. 
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Fig. 44: Antalet levererade persondatorer per år i Sverige fram till 1991 -
nyinstallationer och ersättningsinstallationer. 

Källa: IDC. 

Var hamnar persondatorerna när de väl sålts? Figur 45 ger en 
fingervisning om detta. Där framgår det, att en majoritet (ca. 50.000 st.) 
finns hos småföretagen med 5-19 anställda. Det är alltså inte de 
större företagen (mer än 100 anställda) som står för persondatorkon-
sumtionen. Också här framgår den starka expansionen: Mer än 50 % 
av företagen i gruppen 5 till 19 anställda anskaffade sin persondator 
under 1986. 
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Fig. 45: Antal försålda persondatorer fram till årsskiftet 1985/86 och under år 1986 
relaterat till företagsstorlek. 

Källa: lnsyn-86. Svenska Teslhuset/Stalacon. 

Persondatorer är dock inte hela marknaden för datorutrustning. 
Begränsar man sig till hårdvaran, d.v.s. de enheter där datorns "hjärna" 
(centralenheten) sitter, ger figur 46 en uppskattad relation av antalet 
enheter som installerats t.o.m. år 1984. Som jämförelse har antalet 
terminaler medtagits. Räknat på antal dominerar persondatorerna, 
medan så inte är fallet om man räknar på försäljningspris. 1 figur 46 har 
även antalet möjliga arbetsstationer (användare) för resp. dator-
kategori listats. En stordator kan ju stödja ett mycket stort antal arbets-
stationer, medan en persondator har mycket begränsade 
stödfunktioner och endas utgör en arbetsstation. 
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Fig. 46: Antalet installerade datorer per kategori, i Sverige fram t.o.m. 1984. 
Försäljningspris och antalet möjliga arbetsstationer (användare) 

finns angivna under varje kategori. 
Källa: IDC. 

Att den expansiva utvecklingen på datormarknaden förmodligen 
håller i sig bekräftar även statsförvaltningens uppskattade behov av 
ADB-utrustning, vilket framgår av figur 47. Offentliga myndigheter är 
utan tvekan den största enskilda datorkonsumenten och har därför 
avgörande betydelse för datormarknaden i Sverige. Statsförvaltningen 
anser att den har ett behov av ADB-utrustning för ett genomsnittligt 
värde av 580 miljoner kronor per år den närmaste treårsperioden - en 
inte helt oansenlig summa pengar. 

El För: Civil statslärvaltning 

Miljoner kronor 

B6/87 85/86 

Fig. 47: Anskaffningsbehovet inom statsförvaltningen av ADB-utrustning uppdelad på 
civilförvaltning och försvar. 

Källa: "Användning av ADB inom statsförvaltningen 1986", 
Statskontorets rapport 1986:2. 
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Slutligen en snabb blick på utvecklingen av datoranvändningen sett 
utifrån datorernas penetration i näringsliv och samhälle. Spridningen 
av datorutrustning till allt fler arbetsplatser medför en förändring av hur 
den används. Allt fler personer kommer att använda utrustningen som 
ett tillfälligt hjälpmedel då och då under en arbetsdag. Dessa s.k. 
infrekventa användare ökar sin andel i framtiden, medan andelen 
rutinanvändare minskar, se figur 48. Människor som tidigare har 
arbetat med terminaler rutinmässigt kommer att ställa nya krav på 
funktioner för ord- och textbehandling och för telekommunikation. 
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Ar 

LU Infrekventa 
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med nya krav 

S Rutinanvändare 

1980 988 1990 

Fig. 48: Utvecklingen av antalet terminaler uppdelade efter olika användarkategorier. 
Källa: "En skärmfull framtid", RDF 1986. 

Tillämpningarna förändras givetvis också. Flygbolag och banker 
minskar sina andelar, medan helt naturligt, bl.a. kommunikation i nät 
samt programvaruutveckling ökar, se figur 49. 
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Fig. 49: Användningsområden för terminaler i Sverige och Västeuropa 1979 och 1987. 
Källa: Televerkets marknadsundersökningar, 

publ. i Teldokrapport nr 9,1983. 
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Övriga teletjänster 
Telex är en teletjänst som inte uppvisar några dramatiska 

förändringar. Trots den relativt nya teletex-tjänsten, som är fullständigt 
integrerad i telexnätet, har antalet telexanslutningar (inkl. teletexanslut-
ningar) ökat måttligt. Teletexutrustnlngen möjliggör ord- och textbe-
handling och kan dessutom användas som en vanlig skrivmaskin. 
Dess fullständiga kompatibilitet med annan telexutrustning gör, att det 
går att skicka och ta emot telex från icke teletextutrustning. Ändock har 
télétex inte fått den anklang Televerket hoppats på, när de lanserade 
den nya tjänsten. 

Ser man till den internationella telextätheten, visar figur 50 att 
Sverige inte ligger i topp, räknat på antalet telexanslutningar per 1.000 
invånare. Här är det Västtyskland som klart leder telextätheten. 
Frankrike ligger på samma nivå som Sverige år 1984. Att Japan 
hamnar sist beror på den stora mängden skrifttecken i det japanska 
språket. Ett tangentbord på många hundra tangenter blir naturligt nog 
oöverskådligt och svårhanterbart. Därför ligger japanarna långt 
framme vad gäller telefaxutnyttjande. 
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Fig. 50: Antalet telexanslutningar per 1.000 invånare i Sverige några och andra länder. 
Källa: Yearbook of Common Carrier Telecommunication Statistics, ITU. 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 • 
Sveriges telematiska konkurrenskraft 

- 133 -



Även i Sverige ökar telefaxutnyttjandet kraftigt (se figur 2, sid 59) och 
utgör därmed en stark konkurrens till telex och télétex. Nettoökningen 
av antalet telexanslutningar är relativ blygsam och låg 1985 på ca. 600 
anslutningar i Sverige, se figur 52. Detta motsvarar omkring 3 % av 
totala antalet telexanslutningar i drift. 

Telefaxteknikens snabbhet och enkelhet gör att man lätt kan överföra 
informella handskrivna meddelanden. Varje telex måste däremot 
knappas in på en telexterminal, vilket kan uppfattas som krångligt och 
tidskrävande. Telexskrivningar till utlandet (figur 51 ) och telextrafiken 
med utlandet (figur 53) har ökat måttligt de senaste åren (ca. 20 % 
mellan 1980 och 1985) - trots det ökande kommunikationsbehovet. 
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Rg. 51 : Antalet telexanslutningar i Sverige och skrivningar till utlandet. 
Källa: Sveriges officiella statistik. Televerket 1985. 
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Rg. 52: Nettoökningen och gjorda avbeställningar på telex-anslutningar 1980 -1985. 
Källa: Sveriges officiella statistik. Televerket 1985. 
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Fig. 53: Telextrafiken till utlandet från Sverige sedan 1959. 
Källa: Sveriges officiella statistik. Televerket 1985. 
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Mobiltelefoni inleddes med ett manuellt system (MTD-systemet), 
som togs ur bruk i januari 1987. En snabb ökning visar det nordiska 
mobiltelefonnätet NMT och Comviks mobiltelefonsystem, ett mobil-
telefonnät vid sidan om Televerkets NMT-system, se figur 54. Tillväxten 
är så oväntat hög, att man har svåra problem med servicenivån, be-
roende på att utrymmet i etern har svårt att räcka till. Påpekas bör, att 
Norden leder utbyggnadstakten av mobiltelefonnät i världen. I Norden 
slåss Sverige med Danmark om andraplatsen, efter Norge, som klart 
leder i figur 55. 

M Comvik (*) S NMT MTD 

Antal mobiltelefoner 
120000 

100000 

80000 

soooo •• 

Ar 
84/85 85 /86 

40000 

20000 

80 /81 81 /82 

(*) = Siffrorna avser slutet på resp. kalenderår. 1986 års värde är uppskattat. 
Fig. 54: Antalet mobiltelefonabonnemang 1981 -1986. 

Källor: Televerket/Comvik. 

Frankrike 

Västtyskland 

Slorbntannion 

Finland 

Danmark 

Sverige 

4 
Antal 

Fig. 55: Antalet helautomatiska mobiltelefonsystem per 1.000 invånare i Svenge 
och några andra länder. 

Källa: Personal Communikation, sept. 1984. 
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Teiematikens 
kostnadsutveckling 
Televerket kommer under 1988 -1990 att vara landets största 

investerare. Totalt satsas drygt 26 miljarder under de tre åren. 
Viktigaste målet med denna satsning är att klara den ständigt ökande 
telefontrafiken. Televerket räknar med en årlig trafikökning på 10 %. 
Samtidigt ska servicen hållas kvar på en hög nivå och 
framkomligheten ska bli bättre. 

De svenska teletaxorna är internationellt sett mycket låga. 
Telefonabonnenter i länder som Japan betalar tre till fyra gånger så 
mycket per månad som en svensk abonnent. De amerikanska och 
västtyska abonnenterna har i stort sett dubbelt så höga 
telefonkostnader som de svenska. Dessa fakta baserar sig på 
beräkningar presenterade i Logica-rapporten i maj 1986, och de gäller 
både hushåll och företag. Beräkningarna är baserade på en tänkt 
medelförbrukning av olika slag av telefonsamtal, månatlig 
abonnemangsavgift samt viss del av anslutningsavgiften. Se fig. 1 för 
hushållens genomsnittliga kostnader och fig. 2 för företagens 
genomsnittliga kostnader. 

Sverige 
Nederländerna 

Danmark 
Spanien 
Kanada 

USA 
Frankrike 

Belgien 
Finland 

Västtysklan 
Storbritannien 

Schweiz 
Italien 
Norge 
Japan 

0 50 100 150 200 250 300 350 
Skr 

Fig. 1 : Månatliga telefonkostnader för hushållen i olika länder maj 1986. 
Beräkningarna grundas på en tänkt medelförbrukning per månad för olika slag av 

telefonsamtal, månatlig abonnemangsavgift samt viss del av anslutningsavgiften. 
Källa: Logica (maj 1986). 
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Sverige 
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Fig. 2: Månatliga telefonkostnader för företagen i olika länder maj 1986. 
Beräkningarna grundas på en tänkt medellörbrukning per månad för olika slag av 

telefonsamtal, månatlig abonnemangsavgift samt viss del av anslutningsavgiften. 
Källa: Logica (maj 1986). 

Under en lång rad år har Televerkets taxor inte höjts i samma takt 
som konsumentprisindex - se fig. 3. För perioden 1985 -1989 är 
verkets ambitioner att hålla taxeutvecklingen under konsument-
prisindex. De taxeförändringar som är på gång avser en omfördelning 
av kostnaderna enligt principen "ett rundare Sverige". En direkt orsak 
till den förändrade taxestrukturen är de stora investeringar i nätet som 
krävs för att förbättra framkomligheten och behålla en internationellt 
sett hög konkurrenskraft. Därtill kräver statsmakterna en långsiktigt hög 
soliditet. 
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• ^ Index för telefontaxor :m-"" Konsumentprisindex 

(Index 1974/75:100) 
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/75 /80 /86 

Ar 

Fig. 2: Index för telefontaxor och konsumentpriser. 
Källa: Televerket. 

De föreslagna taxeförändringarna har mötts av stark kritik från vissa 
håll. Det har bl.a. ansetts att Televerket går för snabbt fram. Verket bör i 
stället rationalisera sin verksamhet så att avgifterna inte behöver höjas 
så mycket, har framförts som motargument. Men samtidigt kan Tele-
verket peka på en ökad arbetsproduktivitet med 5 till 6 % per år. 

Reaktionen mot taxehöjningarna är förståelig mot bakgrund av den 
ökade internationella konkurrensen. Telekommunikationskostnaderna 
står för en växande andel av företagens administrativa kostnader -
samtidigt måste dessa hållas nere av konkurrensskäl. I stora, 
multinationella företag handlar det om miljontals kronor. 

I de större företagen försöker man på olika sätt bromsa farten i 
ökningen av telekommunikationskostnaderna genom att t.ex. bygga ut 
företagsinterna datanät. Datoriseringen har bl.a. medfört att man blivit 
medveten om att den gamla tekniken med successiva utbyggnader av 
telefon- och telexförbindelser inte längre är kostnadseffektiva nog. 
Företagen följer därför med stort intresse - och oftast också med stor 
kunskap - med i alla de möjligheter som erbjuds på den öppna 
marknaden för att effektivisera telekommunikationerna. Så utrustas 
abonnentväxlarna med olika typer av funktioner som kan notera vem 
som ringt vart hur länge, automatisk överkoppling av utgående samtal 
till kontorsväxeln och liknande kontrollmöjligheter. 

Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens kostnadsutveckling 

- 139 -



Till detta kommer avmonopoliseringen, som ger företagen allt större 
möjligheter att välja leverantörer bland de internationellt 
konkurrerande tillverkarna. Det har som följd att Televerket är tvingat 
till en försiktig balansgång mellan kraven som den internationella 
konkurrensen medför på den svenska marknaden och behovet av 
nyinvesteringar och höjd soliditet. 

Televerkets taxepolitik går nu ut på att varje kommunikationstjänst på 
sikt skall bära sina egna kostnader. Därför kan man räkna med att 
avgifterna för de olika tjänsterna inte kommer att höjas procentuellt sett 
lika mycket. Så blir t.ex. prisskillnaderna för rikssamtal och lokalsamtal 
mindre, vilket ligger i linje med statsmakternas önskemål om att skapa 
ett "rundare" Sverige. 

Den 1 januari 1987 blev "Telefon-Sverige" 18 mil runt, d.v.s. 
avståndsklasserna för rikssamtal över 18 mil försvann. Så här 
beskriver Televerket sina taxehöjningar i "Bilagan nr 1,1986/87: 

Här är de nya teletaxorna: 

Rikssamtal billigare. Längsta avståndsklassen slopad. Alla samtal över 18 mil 
kostar lika mycket per markering. Ett 10-minuterssamtal mellan Ystad och Haparanda 
en vardagsförmiddag blir 3:90 kr billigare. 

Kortare lokalsamtalsintervall. Markeringsintervallen för lokalsamtal förkortas -
frän 6 till 4 minuter vardagar kl. 8-18, frän 12 till 8 minuter pä kvällar, nätter och helger. 
Markeringsavgiften för blir 23 öre, 

Ny kvällstaxa för rikssamtal. Klockan 1 8 - 2 2 tas halva kvällsrabatten bort. 
Höjningen beror på att vi ringer så mycket på kvällen att det ibland är svårt att komma 
fram. Ett tiominuterssamtal en vardagkväll mellan Ystad och Halmstad blir 1:10 kr 
dyrare. Förmiddags-, eftermiddags-, natt- och helgtaxor är oförändrade. 

Kvartalsavgiften höjs med 3 kr. Abonnemanget blir 116 kr/kvartalet i stor-
städerna, 107 kr/kvartalet i övriga Sverige. 

Höjd avgift I telefonkiosken. Avgiften blir 50 öre/markering i alla teleautomater 
och telefonkiosker. 

Höjd avgift I telefonkiosken. Företag, stat, kommun och landsting får betala 
mer för telex, hyrda ledningar, vissa kontorsväxlar och viss datatrafik. Men priset 
sänks på andra typer av datatrafik och datatjänsterna Datapak och Datex. 

Följande tabell visar hur de nya taxorna påverkar samtalsuppgifterna vid 
olika samtalsavstånd och tider på dygnet. Samtalsavgifterna är baserade på 
en samtalsminut i januari 1987 och på markeringar som kostar 23 öre för 
viss tid. 
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Avstånd 
(ungefärligt) 

Lokalsamtal 

Rikssamtal 
Högst 45 km 

Rikssamtal 
45 • 90 km 

Rikssamtal 
90-180 km 

Rikssamtal 
mer än 180 km 

Vardagar 
kl. 

8.00-12.00 

0:06 

0:45 

0:81 

1:28 

1:53 

Vardagar 
kl. 

12.00-18.00 

0:06 

0:31 

0:58 

0:92 

1:15 

Vardagar 
kl. 

18.00-22.00 

0:06 

0:26 

0:49 

0:77 

0:92 

Vardagar 
kl. 

22.00-8.00 

0:03 

0:23 

0:44 

0:66 

0:77 

Lör-, Sön-
och helg-

dagar 

0:03 

0:23 

0:44 

0:66 

0:77 

Tab. 1 : Samtalsavgifter räknad per minut och en markeringar för 23 öre viss tid under i 
januari 1987. 

Källa: "Bilagan" 2/87, Televerkets informationsavdelning. 

Avgifterna för de fasta ledningarna i datanätet ökar därför att trafiken 
för närvarande inte är lönsam för Televerket. För fasta linjer över 
avstånden 0,2 - 3 km höjs avgiften med 54 %, medan höjningen på 
fasta linjer över 270 km blir 1 %. 

Vad är egentligen kostnaderna för överföring av ljud, text, bild och 
data? Vilken typ av överföring har man behov utav? Är en investering i 
en mobiltelefon värd sitt pris, skall man välja en telefaxmaskin framför 
en telex eller télétex, är frågor, som dyker upp när man startar upp ett 
nytt företag. I många fall är det de reella kostnaderna som är 
avgörande för vilken typ av telekommunikation som man till sist fastnar 
för. Uppgifterna som presenteras i tabellerna 2 till 5 behandlar just 
dessa kostnader. Siffrorna skall dock ses som riktvärden inför en 
analys av vilka kostnader alternativa telekommunikationer för med sig. 
Priserna gällde i oktober 1986. 

Ett riktmärke för vilken typ av datanät man skall ansluta sig till - om 
man har behov av datakommunikation vill säga - beror huvudsakligen 
på: 

- mängden data som skall överföras 
- det geografiska avståndet till mottagaren 
- vilken typ av datanät och datorutrustning 

mottagaren har tillgång till. 
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Rent allmänt kan sägas, att: 

Datapak- nätet är bäst lämpat för kommunikation med utlandet, 
då nätutrustningen sköter om hastigheten på data-
överföringen och gör det möjligt, att nå omkring 50 
olika nät i 40 olika länder - oavsett vilken överförings-
hastighet mottagarterminalen arbetar med. 

Datex är ett datanät, som täcker hela Norden, men som 
även kan kommunicera med andra internationella 
kretskopplade nät, f.n. främst i Västtyskland och 
Kanada. 

Datei är det i särklass mest utbredda nätet med f.n. 
omkring 120.000 anslutningar (fasta + uppringda). 
Beroende på överföringsmängd och geografiskt 
avstånd är Datei fast eller Datei uppringd mest 
ekonomisk, se figur 3. 

Ur figur 3 framgår även, att om avståndet blir tillräckligt stort, blir 
Datex mest ekonomisk att använda vid datakommunikation. För att 
närmare räkna fram de exakta kostnaderna bör aktuella regler och 
taxor studeras. 

Overförings-
volym/dag 

Datex 

Datei u p p n n g d ^ p g g p g s s ^ n t p ^ 

Fig. 3: Ekonomi för de publika näten Datex, Datei fast och Datei uppringd linje, 
beroende av överföringsmängd per dag och avstånd. 

Källa: Televerket, marknadsavdelningen. 
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UM 
Telefon 
- bastelefon 
• 020-linjen 
- radiovox 
• vidarekoppling 

Telefonmöte 

Röstbrevlåda 

Mobiltelefon 

Mobitex 
telefon - mobil 
mobil - telefon 
moW - mobil 

Personsökare 
lokal 
- optiska 
- aukustiska 

MINICALL 
MBS 
METAGRAM 

Taxor 

0:23 kr/markering 
0:23 kr/markering 
0:23 kr/markering 
0:23 kr/markering 

2:60 kr/minut och 
deltagare 

Annonseras ej 

1) 3:45 kr/minut 
2) 2:30 kr/minut 

4) 3:40 kr/minut 
5) 1:80 kr/minut 

0:23 kr/markering 
0:23 kr/markering 
0:23 kr/markering 

Grundavgift 

7.500:- kr 

Annonseras ej 

300:- kr 

300:- kr 

1.500:- kr 

100:- kr 
200:- kr 

abonnemang 

695:- kr/år 
3.000:- kr/är 

Annonseras ej 

400:- kr/kvartal 

400:- kr/kvartal 

250:- kr/kvartal 

110:- kr/kvartal 
130-150:- kr/kvartal 

150:- kr/kvartal 

Hårdvara 

495-6.100:- kr 

4.995:- kr 
2) 979:- kr 

Annonseras ej 

ca. 20.000:- kr 

ca. 20.000:- kr 
ca. 34.000:- kr 

1.700:- kr 

6.900:- kr 

Leverantörer 

Televerket 
1) Ericsson 
1) Teli 

Televerket 

Televerket 
3) Ericsson 
3) Mobira 
3) Storno m.fl. 
COMVIK 

Televerket Radio 

1) Mobira Oy 

COMVIK 

Anmärkningar 

1) hårdvara 

2) vidarekopplings-
relä 

Annonseras ej 

1) kl. 8.00-18.00 
2) övrigt + helger 
3) hårdvara 

4) kl, 6.00-21.00 
5) övrigt + helger 

1) hårdvara 
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Tab. 3: Kostnader för överföring av text. 
Källa: Televerket, dec. 1986. 
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MM 

Nationell 
videokonferens 
Tvåpartsmöte 
avstàndsberoende: 
<50km 

51-270 km 
> 271 km 

Trepartsmöte: 

Fyrpartsmöte: 

Enkelriktad bild-
överföring + dubbel-
riktat telefonljud: 

Internationell 
videokonferens 
1) Norden 
Nordamerika 

Video-
konferensrum 
Hyra 

Video-
inspelning 
VHS 
Umalic 

Taxor 

100:- kr/15 minuter 
200:- kr/15 minuter 
300:- kr/15 minuter 

200:- kr/15 minuter 

200:- kr/15 minuter 

150:- kr/part 

2) 275:- kr/15 min. 
2.000:- kr/15 min. 

100:- kr/15 min. 

1) 200:- kr/timme 
2) 450:- kr/timme 

Grundavgift 

1) 800:- kr 
1)1.000:- kr 
1)1.200:- kr 

1)2.400:- kr 

1)3.000:- kr 

1) 600:- kr/part 

1) 400:- kr 

Abonnemang Hårdvara 

"Videokonferens-
rum" måste hyras. 
Pris, se nedan. 

"Videokonferens-
rum" måste hyras. 
Pris, se nedan. 

Leverantöret 

Televerket 

Televerket 

Televerket 

Televerket 

Anmärkningar 

1) minimiavglt lör 
en halvlimme 

1) Provtjänst pâgâr Iran 
Stockholm och Göte-
borg till Norge, Dan-
mark, Finland. 
Taxan gäller 1986. 

2) för den svenska 
parten 

3) minimiavglt för den 
svenska parten lör 
första halvtimmen 

1) minimiavgift för för 
första halvtimmen 

1) inklusive band 



MM 
Datapak 

2.400 bps 
4.800 bps 
9.600 bps 

14.400 bps 

Datex 
1.200 bps 

Datei 
uppringd 

800 bps 
75/1.200 bps 

1200 bps 
fast 

800 bps 
75/1.200 bps 

1200 bps 

Databaser 

Taxor 

0:20 kr/anrop 
1) 0:45 kr/minut 

020 kr/anrop 
1) 0:05 kr/minut 

450-1.500:- kr/sök-
fmrne 

0:23 kr/markering 

Grundavgift 

4.000:- kr 
8.000:- kr 

12.000:- kr 
19.000:- kr 

500:- kr 

500:- kr 

2) 3.000:- kr 
4.000:- kr 

Abonnemang 

4.000:- kr/kvartal 
6.500:- kr/kvartal 

10.000:- kr/kvartal 
13.000:- kr/kvartal 

180:- kr/kvartal 

180:- kr/kvartal 

3) 3.500:- kr/kvartal 
4.500:- kr/kvartal 

Hårdvara 

Telefon, terminal 
och modem 

Leverantörer 

Televerket 

Televerket 

Televerket 

Anmärkningar 

1) per påböijad minut 1 

1) per påbörjad minut 

2) exkl. modem i 
2.875:- kr 

3) exkl. modem 
3.350:- kr 
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Teiematikens utbildning, 
forskning och utveckling 
Utbildnings-, forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom 

telematikområdet är i praktiken ekvivalent med aktiviteter inom 
informationsteknologi och kan i stort delas in på olika sätt. En 
indelning är de tre programblocken: 

* Mikroelektronik, som syftar på konstruktion och 
tillverkning av elektronikkomponenter. 

* Systemteknik, som syftar på kontruktion och tillverkning 
av informationsteknologiska system. 

* Informationsteknologins användning, som syftar till att 
främja en ändamålsenlig användning och utveckla system 
som fyller allt högre användarkrav. 

Årsverken 
7000 T — 

6000 

Utveckling av 
informations-

teknik 

5000 

4000 

2000 

1000 

\ Verksamheter p" 
s primärt riktade i 
! pä användning av L. 
l informationstekni i Forskning vid 

högskolor och 
institut 

,11] |l5a1i||C3|C3 , • , • , • 
A B C D E F G H I J K L M N O P C 

Fig. 1 : Uppskattad omfattning av FoU inom informationsteknologin. 
Källa; Svensk Informationsgteknologi (STU/UHÄ/ASF). 
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Årsverken 1983 
Utveckling av Informationsteknologi 
A Elektronikindustrin 
B Ingenjörsfirmor 
C Datakonsulter, programvaruhus 
D Dataserviceföretag och avdelningar 
E ADB-avdelningar inom offentlig sektor 
F Televerket. FMV, FOA, FFA, FFV, Teli 

Verksamheter primärt inriktade pä användning av 
informationsteknologi 
G Verkstadsindustrin, produktionssystem 
H Verkstadsindustrin, mikroelektronik och 

systemteknik i produkter 
I övrig industriell produktion mm 
J Banker, försäkringsbolag 
K Konsulter, tjänster I övrigt 
L Myndigheter och affärsverk 
M Kommuneroch landsting 

Forskning vid högskolor och vissa institut 
N Komponentteknologi 
0 Systemteknik 
P Tillämpningar 
Q Grundläggande förutsättningar och konsekvenser 

SUMMA: 

6.200 
1.000 
1.900 
1.300 

300 
1.300 ca. 

1.300 

1.000 
450 
150 
400 
250 
100 ca. 

200 
300 
500 
100 ca. 

10.400 

1.600 
13.0QQ 

3.300 

350 
3.500 

1.1QÛ 

16. 600 

Tab. 1 : Uppskattad omfattning av FoU inom informationsteknologin. 
Källa: Svensk Informationsgteknologi (STU/UHÄ/ASF). 

En samverkan mellan högskola och näringsliv är viktig då infor-
mationsteknologin är i stark expansion. Samordning inom såväl hård-
som mjukvarusektorema ger besparingar, och därför krävs utbildning, 
grundläggande forskning och utveckling för att hålla takten med 
konkurrensländerna. 

I en sammanställning gjord av samordningsgruppen för 
informationsteknologi (STU, m.fl.) uppskattades omfattningen av 
forskning och utveckling (FoU) inom informationsteknologin till 16.000 
årsverken år 1983. 
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Utbildning 
Utbildningen är central för införandet av ny teknik. Eftersom 

informationsteknogin i hög grad berör alla människor, är det viktigt att 
utbildningen kommer in på alla nivåer, från grund- till högskola. Också 
yrkesverksamma måste ges möjlighet till fort- och vidareutbildning. 

- Inom grundskolans högstadium ingår vissdata-
undervisning. 1984 hade 50 % av högstadieskolorna 
tillgång till datorutrustning. 

- På gymnasiet sker dataundervisningen endast i första 
årskursen. Den är integrerad i samhällskunskap och 
matematik medan naturvetenskapliga linjerna erbjuder 
alternativämnet "datakunskap" med 8 veckotimar. 1984 
hade två tredjedelar av gymnasieskolorna någon typ av 
datorutrustning. 

- Högskolan står för den högre grundutbildningen. Totalt 
fanns det 1984 ca 5.100 utbildningsplatser knutna till 
informationsteknologi. Därutöver förekommer lokala linjer i 
viss omfattning. Nedan visas hur dessa utbildningsplatser 
fördelade sig: 

Antal platser 

1800 T g 

1600 •• I 
1400 l 1200 M 1000 

80G 

600 •• 

400 
• 

200 

. i 

Civil ingenjörer Universitetet ADB-linjer Fortbildning 

Fig. 3: Antal utbildningsplatser inom utbildningsväsendet för dataområdet. 
Källa: Svensk informationsteknologi. 
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Civilingenjörer 
Nybörjarplatser 
pâ universiiet 
Kortare ADB-linjer 
(platser) 
Fortbildning inom 
datateknik (årsplatser) 

1.800 
900 

900 

1.500 

Totalt : 5.100 

Arbetsmarknadsutbildning (AMU) ges både arbetslösa och 
anställda och förekommer på många olika nivåer, från 
korta orienteringskurser i ADB till årslånga special-
utbildningar. Under 1984 beräknades att ca 20.000 elever 
hade genomgått utbildning med större eller mindre inslag 
av informationsteknologi. 

Antal tusental 
yrkesverksamma 

70 r 

1 384 1 
Ar 

36 1 9 Î 8 1990 

Rg. 4: Behovet av datapersonal uppskattat av UHÄ 1981. 
Källa: UHÄ, 1981. 

Studien om databranschens expansion som gjordes i början av 
80-talet av Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ) pekadar på en 
fördubbling av behovet av datapersonal under perioden 1980 till 1990, 
se figur 4. Med datapersonal i undersökningen menas människor, som 
är specialister inom dataområdet. I början av 90-talet antog prognosen, 
att 65.000 dataspecialister kommer att vara yrkesverksamma, för att 
hålla databranschen på en konkurrenskraftig nivå. Detta skulle 
motsvara ca. 1,6 % av den yrkesverksamma befolkningen enligt 
prognosen. Datakraftsutnyttjandet skulle öka med 10 gånger, medan 
antalet terminaler och persondatorer förmodades öka med 8 gånger 
under samma period. 
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Detta visar, att antalet dataanvändare under resten av 80-talet 
kommer att stiga starkt. Utbildningen av såväl högutbildade 
specialister som mer användarorienterad personal inom näringsliv och 
förvaltning är av största vikt. Men det innebär inte att alla måste 
genomgå specialutbildningar under långa tidsperioder och att elever 
måste ha valt rätt gymnasielinje, för att kunna tillgodogöra sig 
datakunskap. Datakunskap integreras i allt högre grad i den ordinarie 
utbildningen. En översikt av datautbildningar och möjliga 
bakgrundsalternativ visar att val av gymnasielinje ej längre är så 
definitiv, utan man kan byta efter ett slag. Ur sammanställningen 
framgår också varifrån man kan rekrytera datakunnig personal, som 
utbildats i Stockholmsregionen. 

DATAUTBILDNINGAR 
Streckade (unlet ar delautbildninçer 

Kuvudmann«kap. 
50 

GYMNASIESKOLAN 
Fyrairtga Teknifka tinjer 
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gementamt Irrraikm) 
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ipecial 
kurier. 

KOMMUN 
Slockholm 
Solna 

(HÖGSKOLA) 

l i r 

I «IkTifi _ . - _ 
_ L 

Tviingj Tekmtka l<n|cr 

i.: ICClCkniV. 

Nalurvetemkaplig l<n|< 

S^mhallivctemluplig linje 

"•. ADB mOj rmur-

vewmklp och 
teknik 

Trrin.j Ekongmiik linje 

TvUrig Ekonomiik linje 
ADB mot foretag 

ADB mot lofvahning OvtK« qvmnjii^elinicr 
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ovf igt 2 10 Ontiçî hoçit iDecjjlkuriei 

Fig. 5a: Översikt överdatautbildningar. 
Källa: "En skärmfull framtid", RDF 1986. 
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Fig. 5b: Översikt överdatautbildningar. 
Källa: "En skärmfull framtid", RDF 1985. 
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Forskning och utveckling 
Som framgår av figur 1, sidan 147, omfattar svensk FoU cirka 16.000 

årsverken, varav drygt 1.000 årsverken sker inom forskningen. Trots 
forskningens blygsamma omfattning harden hittills uppbyggda 
kunskaps- och kompelensbasen avgörande betydelse för landet. 
Forskningen är nödvändig för 

- den grundläggande högskoleutbildningens kvalitet 

- forskarutbildningens kvalitet 

- utvecklingsarbete på annat håll 

- tillgång till forskning utomlands. 

1 Sverige får högskolor och forskningsinstitut särskilt stor betydelse 
genom att de svarar för nästan all långsiktig forskning i landet. I de 
större industriländerna bedriver även elektronikföretag en omfattande 
grundläggande forskning. Forskningen inom informationsteknologin 
kan delas upp i följande huvudkategorier: 

- Forskning inriktad på att utveckla grundteknik 

- Forskning inriktad på att utnyttja informationsteknologi i 
olika tillämpningar 

- Forskning kring konsekvenser av informationsteknologi-
användning. 

Forskningen kring grundteknik bedrivs i huvudsak vid de tekniska 
högskolorna, universitetens ADB-institutioner, Institutet för optisk 
forskning. Mikrovågsinstitutet samt FOA och Televerket. FOA svarar 
ensamt för ca en tredjedel. 

Forskning kring olika tillämpningar av informationsteknologi har 
ungefär samma omfattning som forskningen kring grundteknik, 
exklusive försvarsforskningen. De största insatserna, ca. 150 
årsverken, avser tillämpning inom verkstadsteknik samt massa- och 
pappersindustrin. 

Med "forskning kring konsekvenser av informationsteknologins 
användning" menas forskning som rör samspelet mellan tekniken och 
det mänskliga sammanhang där den används. Arbetsmarknadens 
parters starka engagemang har gjort att forskningen på detta område 
kommit att ägnas stor uppmärksamhet. 
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Fig. 6: Var bedrivs forskning Inom telematikområdet? 
Forskning inom telematik och informationsteknik bedrivs i säväl statliga organ som inom 

näringslivet. Föra 1980 fanns Sverige knappast med pä den Internationella forskningskartan för 
informationsbehandling. Pä senare är har dock forskningscentra vuxit upp pä otika häll i landet. 

Källa: 'Svensk informationsbehandling", STU 1985. 
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Vissa orter utmärker sig speciellt genom att härbärgera och planera 
speciella forskningslaboratorier och forskningsprojekt. 

I Linköping finns t.ex. nio olika forskningslaboriatorier, som 
koncentrerat sig på informationsteknologi. Dessa är: 

AILAB, vars laboratoriechef är Erik Tengvald. Laboratoriet sysslar 
med maskinvarutillämpningar och försöker ta fram nya 
datorarkitekturer för Al-ändamål (Al = Artificiell Intelligens). 

ASLAB, vars laboratoriechef är Sture Hägglund. Verksamheten 
kännetecknas av att ta fram verktyg för slutanvändare typ expertsystem 
och databasfrågespråk. 

CADLAB, vars laboratoriechef är Harold W Lawson Jr. Arbetet 
fokuseras kring att skapa nya datorarkitekturer baserade på 
VLSI-teknik. 

LIBLAB, vars laboratoriechef är Roland Hjerppe. Laboratoriet 
sysslar bl a med framtagning av expertsystem för katalogisering. 

PELAB, vars laboratoriechef är Bengt Lennartsson. Pelab är ett av 
de ursprungliga laboratorierna och har ägnat sig åt projekt med 
anknytning till Lisp. 

RKLLAB, vars laboratoriechef är Erik Sandewall. Det skapades från 
kontorssystemgruppen, som tidigare tillhört ASLAB. För närvarande 
koncentreras arbetet till olika aspekter på kunskapsbaserade system. 

Forskningsgruppen för logikprogrammering, vars gruppchef 
är Jan Maluszynski. De försöker utveckla effektivare metoder för 
exekvering av logikprogram. 

Forskningsgruppen för alogritmkomplexitetsanalys, vars 
gruppchef är Andrzej Lingas. Gruppen studerar bl a geometriska 
algoritmer och grafteori. Problemen som studeras har betydelse för 
t.ex. VLSl-konstruktion, grafik, robotteknik, numerisk analys m.m. 

ADB, vars gruppchef är Göran Goldkuhl. Här studeras datortekniken 
ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 
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'Center of Excellence i Linköping 
Linköping arbetar på att bli ett "center of excellence' där forskning och 

utbildning av högsta internationella klass skall samverka med svensk 
industri. Praktiskt sett skulle en sådan satsning riktas mot industriell 
automation, konstruktionsstödssystem (CAD/CAM/CIM), industriell 
informationsförsörjning m.m. I och med att inte all kompetens finns där i 
dag måste omfattande kompetenskompleteringar göras. Projektet 
skulle integreras i högskolan och beräknas fullt utbyggt kosta 21,5 
miljoner kronor per år och en engångsinvestering på 40 miljoner 
kronor. 

Informationsteknologiskt och mikroelektroniskt 
program i Lund 

Även Lund presenterade i fjol ett förslag till satsning på ett 
informationstekniskt och mikroelekroniskt program. Inriktningen skulle 
vara mot halvledarteknik, kretskonstruktion och systemteknik. Projektet 
skulle även i detta fall integreras i högskolan och beräknas kosta ca. 
28 miljoner kronor per år och en engångsinvestering på 35 miljoner 
kronor. 

Teknisk databehandling i Luleå 

Luleå däremot har däremot inte så högtflygande planer. 11984 års 
anslagsframställan framfördes att högskolan skall få en profil, där 
användning av datorer som komponenter i tekniska system och för att 
styra tekniska processer dominerar. Därför kompletteras professuren i 
industriell elektronik med professurer i datalogi, datorsystemteknik, 
elektronisk kretsteknik, reglerteknik och signalbehandling. Kostnaden 
för detta beräknas ligga på ca 5 miljoner kronor och en 
engångsinvestering på 7 miljoner kronor. Anslag från STU och FRN 
förutsätts. 

Aktuella forskningsprojekt 
För att underlätta vetskapen om och kontakter mellan olika 

forskningsprojekt har alldeles nyligen inrättats en central 
informationsbank, NYTTFO. Det är en databas, som skall 
representera alla tekniska och vetenskapliga områden. STU och andra 
anslagsgivare som NRF, MRF och BFR m.fl. skickar kopior ang. 
aktuella forskningsprojekt till NYTTFO. Fullt uppdaterad kan dock 
NYTTFO först räknas bli under sommaren/hösten 1987. 
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Därför har ett försök gjorts att lista de projekt som kan anses omfatta 
telematikområdet (= informationsteknologiområdet) genom att 
sammanställa de projektbeskrivningar som finns tillgängliga hos 
högskolorna, forskningsinstituten och anslagsgivarna. 

Lista på aktuella projekt 

Chalmers Tekniska Högskola: 

Institutionen för datorteknik 

Distributed Information Processing Systems 
Kontaktman: Sven Tafvelin 

Institutionen för elektrisk mätteknik 

Fiberoptisk kommunikationsteknik 
Kontaktman: Sverre T Eng 

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik 

Arbetsstationer/Mikrodator 
Kontaktman: Predrag Cvitanovic 

Institutionen för informationsbehandllng-ADB 

Distributed Algorithms 
Kontaktman: Sven-Arne Andreasson 

- MODES (Modeling Support) (SYSLAB-G) 
Kontaktman: Lars-Âke Johansson 

Institutionen för Informationsteori 

Effektiv digital transmission över mobilradiokanaler 
Kontaktman: Tor Aulin 

Signalbehandling för digitalt tal 

Institutionen för trafikplanering 

Automatisk detektering av rörelsemönster för människor 
och fordon inom godtyckliga ytor med hjälp av 
bildbehandlingsteknik 
Kontaktman: Statfan Lillienberg 
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Kungliga Tekniska Högskolan: 

Institutionen för numerisk analys och datalogi 

- Bildanalys 
Kontaktman: Jan-Obf Eklund 

Computer Vision and Associative Pattern (CVAP) 
Kontaktman: Jan-Olof Eklundh 

Interaklions- och presenlationslaboratorium 
Kontaktman: Kerstin Severinson-Eklundh 

Institutionen för tillämpad fysik 

Laser physics and optoelectronics 
Kontaktman: Jens Tellefsen 

Wave propagation with application to optical fibres 
and integrated optics 
Kontaktman: Klaus Biedermann 

Institutionen för talöverföring och musikakustik 

- Grundläggande forskning om talbaserade system -
automatisk igenkänning och syntetiskt tal 
Kontaktman: Gunnar Fant 

Speech synthesis and speech recognition. Speech-based 
information systems 
Kontaktman: Gunnar Fant 

Studies of speech and hearing disorders 
Kontakman: Gunnar Fant 

Communication aids for auditory, visual, speech, 
language and neurological disorders 
Kontaktman: Gunnar Fant 

Institutionen för telekommunikation och datasystem 

Integrated and fault-tolerant local area networks 
Kontaktman: Arne Nilsson 

Logic programming languages and systems 
Kontaklnamn: Lars-Erik Thorelli 

Parallel computers for symbolic processing 
Kontaktman: Lars-Erik Thorelli 

Object-oriented computer architecture 
Kontaktman: Lars-Erik Thorelli 

Performance analysis of telecommunicalion networks 
Kontaktman: Arne Nilsson 
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Institutionen för teletransmissionsteori 

Adaptiv utjämning för undertryckning av störning 
i mobilradio 
Kontaktman: Jan Uddenfeldt 

Bildkodning med utnyttjande av konturinformation 
Kontaktman: Stefan Carlsson 

Kodning mot interferens i radiosystem 
Kontaktman: Jan Uddenfeldt 

Utveckling av LSI-kretsar för signalbehandling -
specifikation av algoritmer 
Kontaktman: Jan Uddenfeldt 

Linköpings Universitet: 

Institutionen för datavetenskap 

Analys och produktion av text i naturligt späk 
Kontaktman: Erik Tengvald 

Bildöverföring 
Kontaktman: Robert Forchheimer 

Ett kunskapsrepresenationssystems genereringssystem 
Kontaktman: Erik Tengvald 

Hierarkiska distribuerade datastrukturer och operationer 
Kontaktman: Gösta Granlund 

Kunskapspresentation med fogik 
Kontaktman: Erik Sandewall 

- Ublab 
Kontaktman: Per Hjerppe 

Next Generation Knowledge-Based Applications Software 
Kontaktman: Sture Hägglund 

- Röriig bildsyntes 
Kontaktman: Olov Fahlander 

Software Development Environments for Distributed 
Targets (Programvammiljoer för distribuerade målsystem) 
Kontaktman: Bengt Lennartsson 

Utveckling av bildbearbetningsprocessor med generella 
lokala operatorer 
Kontaktman: Gösta Granlund 
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Institutionen för systemteknik 

- Datasäkerhet 
Kontaktman: Ingemar Ingemarsson 

Embedded Vector Quantization - Talkodning för låga 
bithastigheler innefattande vektorkvantisering 

Kontaktman: V. Ramamoorthy 

Kodning för fädande kanaler 
Kontaktman: Lars Ahlin 

Modellbaserad signalbehandling 
Kontaktman: Mille Millnert 

Presentation och perception av tredimensionella 
volymer 
Kontaktman: Per-Erik Danielsson 

Tekniska Högskolan I Luleå: 

Institutionen för arbetsvetenskap/arbetslivets 
socialpsykologi 

- Modalitetseffekter 
Kontaktman: Kjell Ohlsson 

- Text-till-tal omvandling som kommunikationshjälpmedel 
för synhandikappade 
Kontaktman: Kjell Ohlsson 

Videotex-system i ett människa-maskinperspektiv 
Kontaktman: Kjell Ohlsson 

Institutionen för sytemteknlk och matematik 

Användning och implementation av Milners Calcus 
of Communicating Systems (CCS) 
Kontaktman : Björn von Sydow 

institutionen för teletransmissionsteori 

Bandbreddseffektiva modulationsmetoder för satellit 
och mobilradiotillämpningar 
Kontaktman: Ame Svensson 

Lunds Unlversltetnekniska Högskola: 

Institutionen för datateknik 

- En dynamisk låsningsmodell för relatbnsdatabaser 
Kontaktman: Ferenc Belät 
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PrestandauWärdering av en databasdator 
Kontaktman: Göran Lindh 

Institutionen för Informationsbehandiing-ADB 

Datorstöd för ledare och specialister (Formal Infor-
mation Systems, Managerial Work and Computers) 
Kontaktman: Agneta Olerup 

Heuristic Information Processing Laboratory (HIPLAB) 
Kontaktman: Bengt G Lundberg 

Intemutbildning för informationssystem - IBIS 
Kontaktman: Ann Hägerfors 

Kontextueltt beskriven information i databaser 
Kontaktman; Gunhild Sandström 

Kriterier för exempel på god forskning om informa-
tionssystem - en undersökning av internationellt 
rådande uppfattningar 
Kontaktman: Hans-Erik Nissen 

Pragmatisk kvalitet på informationssystem 
Kontaktman: Gunhild Sandström 

PROTotyping av Evolutionär Sylemutveckling (PROTEVS) 
Kontaktman: Siv Friis 

Systemeringsansatser i en organisatorisk ram 
Kontaktman: Agneta Olerup 

SOciala och KReativa AnalysTEkniker 1 Systemutveckling 
(SOKRATES) 
Kontaktman: Per Flenburg 

Texthantering med grafisk databehandling och beräknings-
möjligheter 
Kontaktman: Bertil Ekenberg 

Institutionen för digital- och datorteknik 

Laboratory for Experimental Computer Architecture 
(LECA) 
Kontaktman: Lars Philipson 

Institutionen för tillämpad elektronik 

Kretssimulering 
Kontaktman: Sven Mattisson 

Radiomonoliter 
Kontaktman: Thomas Mattsson 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens utbildning, forskning och utveckling 

- 161 -



- VLSI-realisering av radiomodem 
Kontaktman: MalsToikelson 

Institutionen för teletrafiksystem 

- Intelligent Routing 
Kontaktman: Bengt Wallström 

- Mota radio 
Kontaktman: Åke Arvidsson 

- Network Management 
Kontaktman: Bengt Wallström 

- Packed Switching datanät 
Kontaktman: Ulf Kömer 

Processorkapacitet: Belastnlngsreglering I processor-
system 
Kontaktman: Bengt Wallström 

Institutionen för teletransmissionsteori 

- Aktiv stötundertryckning 
Kontaktman: Per Eriksson 

Bandbreddseffektiv modulation och kodning 
Kontaktman: Arne Svensson 

- Datakompression av digitala färgbilder 
Kontaktman: Göran Bnarsson 

- Digitala system med flera användare 
Kontaktman: Göran Einarsson 

- Signalbehandling av akustiska signaler 
Kontantan: PerEr3<sson 

Swdlsh Institute of Computer Science (SICS): 

Datavetenskap - avtalsbunden kollektiv forskning 
Kontaktman: Sivert Sundström 

Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU): 

Avtalsbunden kollektiv forskning inom systemutveck-
lingsområdet 
Kontaktman: Janis Bubenko Jr 

- Teiematikens Årsbok 1987, verslon 2 -
Teiematikens utbildning, forskning och utveckling 

- 162 -



Stockholms Universitet: 

Institutionen för ADB 

CLEA - Computerbased Learning Environments 
Kontaktman: Anita Kollerbauer 

Knowledge-based information systems and interactive 
distributed systems (SYSLAB-S) 
Kontaktman: Janis Bubenko Jr 

Fysiska institutionen 

- Datanät 
Kontaktman: Sven-Olof Holmgren 

Institutionen för lingvistik 

- Akustiska uttalsstudier får syntes av Svenska 11 
Kontaktman: Björn Lindblom 

Uppsala Universitet: 

Institutionen för ADB 

Computational Cognition 
Kontaktman: Ake Hansson 

Institutionen för datorteknik 

Datorsystemlaboratoriet Cosyl 
Kontaktman: Björn Pehrson 

Institutionen för teknisk databehandling 

Kommunikationsspråk för interaktiv bildbehandling 
med dator 
Kontaktman: Olle Eriksson 

Uppsala Programming Methodology and Artificial 
intelligens Laboratory (UPMAIL) 

Logikprogrammering och artificiell intelligens från 
teoretisk, tillämpad och praktisk utgångspunkt 
Kontaktman: Sten-Ake Tämlund 
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Ekonomisk översikt 
Nedan följer en översikt på hur mycket kapital som satsats i 

informationsteknologi från samhållets sida de senaste åren. 
Verksamheten inom myndigheterna särredovisar normalt inte 
informationsteknologi, varför åtskilliga sifferuppgifter i tablån är 
uppskattningar med varierande precision. 

Tabellen nedan är hämtad ur rapporten "Svensk 
informationsteknologi" (1984) utgiven av bl.a. STU och framtacjen av 
samordningsgruppen för informationsteknologi, där STU, UHÄ och 
ASF samarbetat. Siffrorna i tabellen anger miljoner kronor. 

UTBILDNING: 

Grundskola, gymnasieskola, m fl 
(skolöverstyrelsen) 

Universitet och högskolor 
(universitets- och högskoleämbetet) 

Arbetsmarknadsutbildning 

TOTALT 

FORSKNING: 

Grundforskning inom mikroelektronik 

Forskning kring elektroniska och 
optiska komponenter (STU) 

Grundläggande systemleknisk forskning 

Forskning angående tillämpning pä 
olika områden (STU, DFI, SÖ. MFR, HSFR) 

Forskning kring informationsteknologins 
förutsättningar och konsekvenser 

Information om forskning rörande 
informationsteknologins användning 
I samhället 

TOTALT 

84/85 

202 

339 

227 

768 

33 

52 

83 

22 

36 

1 

227 

85/86 

267 

379 

285 

931 

33 

53 

83 

23 

39 

2 

233 

86/87 

356 

320 

380 

1.056 

33 

53 

83 

23 

42 

2 

236 

Tabell 2: De senaste arens Investeringar I miljoner kronor pä utbildning, forskning och utveckling 
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Tabell 2: De senaste årens investerinqar 

UTVECKLING: 

uppbyggnad av svensk förmåga att 
konstruera och producera bl a 
kundanpassade integrerade kretsar 

Industriella tillämpningar av 
elektronik, optik, mät- och 
reglersystem. (STU) 

Utveckling av systemteknik (STU) 

Stöd till produktutveckling inom 
informationsteknologin (STU exkl. 
utvecklingsfonder och industrifonden) 

Avnämarstyrd utveckling 
teknikupphandling av civila offentliga 
upphandlare och utveckling i samverkan 
mellan avnämare och leverantörsindustri 

Teknikspridning via SIND och 
utvecklingsfonderna 

Experiment och demonstrationer 
finansierade av ASF 

TOTALT 

UTBILDNING FORSKNING OCH 
UTVECKLING TOTALT 

milioner kronor oå utbildnina. forskninn och ulvecklinn. 

84/85 

48 

9 

9 

20 

57 

3,5 

11 

157,5 

1.152,5 

85/86 86/87 

34 30 

10 10 

13 15 

20 20 

82 86 

6,5 10 

11 11 

176,5 182 

1.340,5 1.474 

j 

För att få en uppfattning om hur mycket kapital som investeras i dag 
och de närmaste åren framöver, redovisas delar ur Televerkets 
anslagsframställan till statsmakterna (kommunikationsdepartementet i 
januari 1987). Där framgår Televerkets framtida satsningar på 
informationsteknologi (IT) och hur stora investeringarna planeras bli. 
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I grova drag har man pä Televerket avsikten att under perioden 1988 
till 1990 utifrån företagsmåssiga grunder investera i genomsnitt ca. 700 
miljoner kronor per år på egen forskning och utveckling (FoU). Under 
det första året avser man att investera ca. 500 miljoner kronor på 
utvecklingsverksamhet, medan ca. 150 miljoner kronor skall satsas på 
egen forskningsverksamhet, se tabell 3a. Målet för 
utvecklingsverksamheten är att inom maximalt fem ärta fram nya 
tjänster och produkter samt öka effektiviteten, kvaliteten och 
flexibiliteten i Televerkets nät och hos dess tjänster. 

Utöver den egna forskningen och utvecklingen är Televerket även 
involverad i industriella utvecklingsprojekt inom det s.k. IT-programmet. 
Detta engagemang redovisas i tabell 3b, se nedan. Siffrorna avser 
miljoner kronor. 

Dessutom är Televerket berett att på statsmakternas uppdrag satsa 
15 miljoner kronor per år under tre år på demonstrationsprojekt 
rörande IT-teknologins användning, de flesta projekt utförs regionalt i 
landet. 

Forskning: 

Komponenter och mikroelektronik 

Stödsystem 
- datalogi och expertsystemteknik 
- kommunikationsarkitekturer och portokoll 
S:a 

Tillämpningar 
- bildkodning 
- talkodning 
- radioteknik 
- optokommunlkation 
- expertsystemteknik 
- programvara 
S:a 

TOTALT: 

30 
15 

10 
10 
15 
3,5 
15 
7 

15 

45 

60,5 

120,5 

Tab. 3a: Televerkels investering i egen forskningsverksamhet det närmaste året. 
Källa: Skrivelse till Kommunikationsdepartementet den 16/1-87, Televerkets satsningar inom 

forskning och utveckling samt bidrag till det svenska informationsteknologiprogrammet." 
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Utveckling inom IT-programmet: 

Krets- och processutveckling 
- mikroelektronik 6 
- konstruktion av integrerad optik 10 
- konstruktion av integrerade höghastighetskretsar 4 
- bildskärmsteknik 3 
sa 

Hjälpmedel för komponent och systemkonstruktion 
- konstruktion för drift och underhäll 10 
- samordning av europeiska projekt 6 
- utveckling av återanvändbar programvara 7 
- implementation och testning av 

kommunikationsarkitektur 7 
- förvaltning och underhåll av maskin och 

programvara 7 
S:a 

Systemprojekt 
- hantering och realisering av fiberoptiska 
- systemkomponenter 5 
- bildkodning (RACE) 7 
- europeiska PROMETHEUS-projektet 5 
- digitala radionätet 3 
- applikationer i stärre distribuerade kontors-

informationssystem 5 
S:a 

Totalt: 

23 

37 

25 

85 

Tab. 3b: Televerkets investering i industriella utvecklingsprojekt inom IT-programmet det 
närmaste 3 åren. 

Källa: Skrivelse till Kommunikationsdepartementet den 16/1-87, "Televerkets satsningar inom 
forskning och utveckling samt bidrag till det svenska informationsteknologiprogrammet." 
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Internationell jämförelse: 
Informationsteknologiprogram i andra länder 

En grov bild av vilka slags forsknings- och utvecklingsprojekt inom 
informationsteknologin som pågår ute i världen kan tabell 4 ge. Där 
framgår även projektens omfattning löptid och i vilken mån staten är 
inblandad. Tabellen är hämtad ur "Svensk Informationsteknologi" från 
1984 varför nyare projekt ex. vis RACE ej är upptagna. 

Land 

Japan 

Japan 

USA 
USA 
USA 

England 

Västtyskland 

EG 

Danmark 
Holland 

Programtltal 

Fifth Generation Computer 

Super High Speed Computer 

Strategic Computing Program 
Gallium Arsenide (GaAs) 
Software Technology for 
Adaptaple, Reliable Systems, 
STARS 

Advanced Information 

"Informationstechnologi" 

Eurpean Strategic on 
Research in IT (ESPRIT) 
Teknologisk utvecklings-
Informatica-Stimuleringsplan 

Omfattning 
(totalt, milj kr) 

7.000 

1.500 

8.700 
870 
? 

3.800 

8.500 

10.000 

1.600 
4.000 

Löplid 

81-91 

81-89 

83-90 
84-89 

? 

83-88 

84-88 

84-88 

84-87 
84-88 

Statligt 
stöd 

ca. 50 % 

ca. 45 % 

100% 
100% 
100% 

ca. 60 % 

100% 

ca. 50 % 

ca. 75 % 
100% 

Program-
karaktär 
(andel) 

Nationella 
projekt 
organiserade 
av MITI 

Uppdrags-
givare: 
Försvars-
departementet 

Programet sam-
ordnar huvuddel 
av den civila FoU 

Tab. 4: Informationsteknologiprogram i andra länder. 

Nationella satsningar 

Informationsteknologi har avgörande betydelse för samhällets 
utveckling och industrins konkurrensförmåga. Informationsbehandling 
är ett relativt nytt område och den tekniska utvecklingen går mycket 
snabbt. För att inte hamna på efterkälken satsar olika länder stora 
summor på forskning och utveckling. Insatserna är målinriktade och 
långsiktiga. De bygger ofta på samverkan mellan företag, högskolor 
och statliga myndigheter och på att staten svarar för en stor del av 
projektfinansieringen. 
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USA 

USAs satsningar sker inom alla områden av informationsbehandling. 
De stora företagen satsar betydligt mer än i Japan på forskning och 
utveckling. Därtill kommer den övriga datorindustrin och det statliga 
stödet. En motsvarighet till det japanska projektet "femte generationens 
dator" initierades 1982 av det amerikanska försvaret. Budgeten uppgår 
till ca. 9 miljarder kronor fram till 1990. 

Frankrike 

1982 lanserade den (då) nya regeringen sitt "mobiliserinsprogram" 
för forskning och utveckling inom elektronikområdet. För 1984 kostade 
programmet 3,2 miljarder kronor. Det ingår som en del i landets 
ambition att bli världens tredje elektronikgeneration år 1990. Redan 
idag är Frankrike ledande när det gäller att skapa en bred infrastruktur 
för datoranvändning. Terminaler finns i stor omfattning i hemmen, 
skolorna och i näringslivet. 

Storbritannien 

1983 startades Alvey-programmet som omfattar utveckling inom hela 
informationsteknologiområdet. Budgeten är på ca. 2 miljarder kronor 
och av allmänna medel och en nästan lika stor satsning från industin 
för en femårsperiod. 

Västtyskland 

1984 påbörjades ett stort informationstekniskt program som omfattar 
bl.a. mikroelektronik, telekommunikation, datorteknik och industriell 
automatisering. Under en fempårsperiod satsas ca 8,5 miljarder 
kronor. 
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Japan 

1982 startades "Teknik för femte generationens datorer" som är ett 
program på 10 år med en budget på 7 miljarder kronor. Det sker i 
samarbete med staten och några ledande japanska elektronikföretag. 
Målet är att skapa datorer som ska fungera på människans villkor. 
Datorerna skall bl.a. förstå naturligt språk och vara lätta att 
programmera. Visionen är datorn med "artificiell intelligens". 

Sverige 

Den svenska högskolebaserade forskningen på informations-
teknologins område finansieras nästan helt av UHÄ och STU. Under 
1983/84 var de totala offentliga resurserna för forskning och utveckling 
som rör system rörande systemteknik och informationsteknologins 
användning omkring 200 miljoner kronor per år. Satsningen på 
forskningsprogrammet informationsbehandling har omfattat 85 
miljoner kr på fem år. Andra exempel är bildbehandling, 
verkstadsindustrins system för konstruktion och produktion samt 
medicinska användningar. 

I statsministerns anförande till riksdagen, då regeringens proposition 
om forskning 1986/87:80 lades fram, konstaterades bl.a. att 
informationsteknologin tillsammans med biotekniken är 
högprioriterade. Nedanstående tabell 5 och figur 7, visar fördelningen 
av anslagen relaterade till andra områden, resp. fördelade på 
fakultets- och forskningsrådsmedel. 
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A. Generella högskoleförstarknlnger 
forskarutbildning, studiefinansiering 
basresurser bl.a. forskarassistenttjänster 
grundförstärkning av forskningsråden 
nya professurer 

B. Insatsområden 
kulturvetenskaper 
miljövård, inre och yttre 
bioteknik 
informationsteknologi 

C. övrigt 
internationellt samarbete m.m. 

Totalt 

Budgetår 
miljoner kronor i ökat anslag 

30 
69 
25 
7 

10 
33 
63) 
28 

51 

315 

13 
23 
5 
4 

5 
4 
-

23 

18 

95 

14 
29 
4 
4 

5 
-
-

21 

4 

90 

) Av beloppet avser ca. 22 Mkr per år en kostnad av engångskaraktär (nybyggnation). 

Tab. 5: Ökad anslagsfördelning av medel utöver sedvanlig pris- och lönekompensation för 
olika områden. 

Källa: Regeringspropositionen "Om forskning", 1986/87:80. 

El] Forskningsrådsanslag Ü Fakultetsanslag 

1200 T 

1000 •-

800 

600 

400 

i 200 

. : . • < Humaniora, teologi Medicin, odontologi Matematik, 
juridik och samhälls- och farmaci naturvetenskap 

kunskap och teknologi 

Fig. 7: Fakultets- och forskningsràdsanslag budgetåren 986/87. 
Fördelning på olika områden. 

Källa: Källa: Regeringspropositionen "Om forskning", 1986/87:80. 
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Teiematikens lagstiftning 
Vår lagstiftning år mer eller mindre omodem. Den passar inte till den 

verklighet som övergången från industrisamhället till informations- och 
servicesamhället fört med sig. Det har lagstiftarna också insett och en 
mödosam anpassningsprocess har nu inletts. 

Det år ett oerhört omställningsarbete som just påbörjats. 
Brottsbalken, förvaltningsrätten, lagstiftningen om köp och avtal, 
rättegångsbalken, sekretesslagen, skadeståndsrätten, straffrätten, 
upphovsrätten, reglerna som styr förhållandena mellan arbetsgivare 
och arbetstagare samt grundlagen med då kanske framför allt 
offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen, och fler därtill - alla 
berörs på ett eller annat sätt av den snabba teknikutvecklingen. 

Lagstiftarna står inför ett stort, mycket komplext och snårigt arbete, 
som kommer att kräva mycket stora insatser innan hela regelverket 
anpassats till de förändringar som informationstekniken medför. 
Utvecklingen generellt, och inte minst inom det tekniska området, 
ställer därutöver krav på en kontinuerlig översyn av det juridiska 
regelverket. Så ärt.ex. den nu drygt tioåriga datalagen återigen mogen 
för uppdatering p.g.a. de följder som den växande användningen av 
persondatorer och terminaler fört med sig i näringslivet. 

§§§ 
Datalagen skall skydda enskilda människors integritet mot otillbörligt 

intrång vid dataregistrering. Lagen, som sedan sin tillkomst 1973 
ändrats flera gånger, senast 1982, ger bl.a. alla rätt att dels få veta vad 
som registrerats om dem, dels rätt att få oriktiga eller ofullständiga 
uppgifter rättade eller kompletterade. Datalagen stipulerar också 
tystnadsplikt för alla som arbetar med personregister samt i vissa fall 
rätt till skadestånd. I lagen anges även hur personregister skall föras. 
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Enligt offentlighetsprincipens bestämmelser har enskilda personer 
rätt att ta del inte bara av allmänna, offentliga handlingar framställda 
på traditionellt vis, d.v.s. på papper. De har därtill rätt att ta del av 
datalagrad information på plats eller mot fastställd ersättning i form av 
en utskrift - f.n. fyra kronor per A4-sida. Förutsättningen är att det är 
fråga om en allmän handling och villkoren för detta anges i 
tryckfrihetsförordningen. 

Många myndigheter säljer idag uppgifter om enskilda personer ur 
personregister enligt datalagen. Data- och offentlighetskommittén 
föreslår nu att Riksdagen stiftar en särskild lag, som uttryckligen 
förbjuder myndigheterna att sälja sådan information till personer eller 
företag utan Riksdagens medgivande. Försäljning ur nio stora system 
och register föreslås bli godkända. 

Ändringar i brottsbalken och datalagen, som trådde i kraft den 1 juli 
1986, innebär att det numera "är straffbart att bedra en dator". Olovlig 
förmögenhetsöverföring med hjälp av ADB-teknik kriminaliseras som 
datorbedrägeri och leder till fängelse i högst två år. "För bedrägeri 
döms den som genom att lämna oriktig uppgift, genom att ändra i 
program eller upptagning eller på sätt som olovligen påverkar 
resultatet av automatisk informationsbehandling eller någon liknande 
automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och 
skada för någon annan." 

Vidare har "brytande avtelehemlighet" kriminaliserats och kan nu 
leda till böter eller fängelse i höst två år. Det betyder, att avlyssning av 
meddelanden som överförs i digital form mellan två datorsystem via 
telenätet är straffbart. Det betraktas som brytande av telehemlighet. 
När det gäller linjeavlyssning av privata nät har bestämmelserna 
rörande dataintrång ansetts tveksamma och lagstiftarna har likställt 
sådan avlyssning med "annan olovlig befattning med upptagning av 
ADB". Därmed gäller datalagen. 

Televerket har av naturliga skäl en mycket framträdande roll inom 
telekommunikations- och dataområdena. I det här sammanhanget kan 
det därför vara på sin plats att påpeka att verket inte har något formellt, 
juridiskt monopol på att bygga och tillhandahålla telenät och 
nättjänster här i landet. Comvik kan därför erbjuda ett nät för mobil 
telefoni i konkurrens med televerket. 

Televerkets monopol gäller enbart vissa utrustningar som år anslutna 
till verkets nät och placerade ute hos kunderna. De monopoliserade 
utrustningarna är enligt riksdagsbeslut telefonautomater, 
abonnentväxlar och modem för datakommunikation med högre 
hastigheter. Televerkets monopol på telefonapparater upphörde den 1 
november 1985, men i ett telefonabonnemang skall det fortfarande 
ingå en s.k. basapparat. Se vidare avsnittet "Teiematikens 
liberalisering" på sidan 51. 
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Den grundläggande författningen för radio- och TV-verksamheten i 
landet år 1966 års radiolag. Den reglerar främst den verksamhet som 
bedrivs inom Sveriges Radio-koncernen men gäller även för annan 
medieverksamhet som tillkommit utanför denna koncern under senare 
år. Det innebär att radiolagen även gäller för närradiosändningar, för 
sändningar av dagstidningar för synskadade och för vidaresändningar 
i kabelnät av program från satelliter i fast trafik. Radiolagen har dock 
inte ansetts tillfyllest för de här nämnda sändningsverksamheterna och 
har därför kompletterats med ett antal fristående lagar. 

Verksamheten med lokala kabel-TV-sändningar regleras i tre 
särskilda lagar kopplade till radiolagen. Dessa lagar trädde i kraft den 
1 januari 1986 och innehåller föreskrifter om villkoren för tillstånd, om 
ansvaret för lokala sändningar (yttrandefriheten i egensändningar och 
inskräkningar i rätten att sända) samt om avgifter. 

© 
Inom Justitiedepartementet håller man nu bl.a. på att förbereda ett 

lagförslag rörande copyright-skydd av programvaror. Dessa anses inte 
vara uppfinningar och kan därför enligt huvudregeln inte få 
patentskydd. Det har föreslagits att de skall betraktas som litterära verk 
och därmed få samma upphovsrättsliga skydd som ges till 
intellektuella prestationer av olika slag. 

Inom samma departement funderar man nu också på möjligheten att 
införa en bestämmelse om integritetsskydd i grundlagen. En utredning 
har tillsatts i ärendet. 

- Teiematikens Årsbok 1987, verston 2 
Teiematikens lagstiftning 

- 174 -



Lagstiftning och telematik 
av Jan Freese 

Internationella Telegrafuninonen (ITU) bildades 1865 och hann 
därmed före Världspostföreningen som stiftades 1874. Även om 
meddelanden i tidernas begynnelse skickats trådlöst (trummor, 
röksignaler osv) hade man vant sig vid att vidarebefordra dokument i 
form av brev även över nationella gränser. Det var något påtagligt som 
posten åtog sig att bära fram från avsändare till mottagare. Det var 
också lätt att se om försändelsen tagit skada under färden. 

Telegrammet blev - trots vissa drag av den ursprungliga 
meddelandetransporten - plötsligt något nytt och främmande. Det lär 
ha förekommit att telegram på sin färd genom olika länder bara tilläts 
sändas till den närmaste nationsgränsen för att sedan i utskrift bäras 
över denna och sedan telegraferas till nästa. Genom den 
internationella överenskommelsen löstes detta problem samtidigt som 
misstänksamheten mot detta medium i någon mån undanröjdes. 

Alexander Graham Bell fick patent på telefonen 1875. Lars Magnus 
Ericsson tillverkade 1881 sin första telefon i en liten verkstad vid 
Norrmalmstorg i Stockholm. Han var nog så pessimistisk. "När några få 
direktörer och grosshandlare skaffat telefon är marknaden mättad", 
trodde han. Tio år senare hade 40 000 telefonapparater tillverkats. 
Jämsides med posten växte ett telefonväsende fram. De nationella 
post- och televerken blev ofta monopol. Televerken kom att omfatta 
även den tekniska utrustningen som utnyttjades hemma hos 
användarna för befordran av meddelandena. 

Även om en försenad eller bortkommen postförsändelse med 
tipsblanketter eller affärshandlingar kan vålla kunderna stora förluster 
kan det bli fråga om helt andra förluster vid avbrott i överföringen eller 
förlust av datalagrad information. 

Utöver existensen av de regler som redan antytts har samhället oftast 
under mer än 100 år kunnat nöja sig med att i straffbestämmelser 
reglera brytande av post- och telehemlighet eller, särskilt i orostider, i 
censursyfte själv skaffat sig rätten att bryta detta sekretesskydd. 

De senaste decennierna har telekommunikationerna mångfaldigats. 
Det är inte längre bara fråga om muntlig kommunikation mellan 
människor vid olika telefonapparater. Visserligen kom telex 1933, men 
under 1960-talet accelererade utvecklingen från knappt styrfart till 
stormvindar som svepte fram över marknaden och förändrade den till 
oigenkännlighet. Digital överföring, digitala växlar, telefax, datex, 
télétex, bredbandsöverföring, satelliter... har snabbt förändrat världen. 
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Samtidigt förändras tekniken i sig. Vi har varit vana vid att 
småskalighet vuxit till storskalighet. Nu är det tvärtom. Medan bröderna 
Wrights flygplan så småningom blev en jumbojet har ENIACs kapacitet 
med tiden visat sig "rymmas i käften på en myra". 

Processen är nog så irreversibel. Det finns knappast någon 
återvändo. Datorer och telekommunikationer påverkar oss i det 
dagliga arbetet inom snart sagt alla sektorer: administration, 
produktutveckling, tillverkning, distribution, handel, transfereringar, 
servicenäringar och månfärder liksom "starwars". 

Och alltjämt finns det regler inom området som förbjuder transport av 
kodad information över vissa länders gränser, om inte "postmästaren" 
först tillhandahållits kodnyckeln. 

Sårbarhetskommittén konstaterade redan 1977, att sårbarheten i 
dagens genomdatoriserade samhälle är oacceptabel och att den 
kommer att öka om inte motåtgärder vidtas. 

I en rapport häromåret från televerket sades: "Det är sannolikt att en 
ny, tekniskt mycket avancerad, generation av (avlyssnings-) 
hjälpmedel är i bruk för närvarande. Dessa är nästan omöjliga att 
upptäcka eftersom de kan appliceras i samband med 
telekommunikationssystemets uppbyggnad på platsen eller placeras i 
spridningsnätet. Polisen anser att en stor mängd 
avlyssningsanordningar av olika slag idag finns i det svenska 
telenätet." 

Vi vet dessutom, att "man måste i sin planering utgå från att så gott 
som samtliga de telekommunikationsförbindelser med utlandet som 
svenska användare utnyttjar kan stå under mer eller mindre 
kontinuerlig avlyssning av en eller flera säkerhetsorganisationer." 

Irreversibiliteten har inte mötts med skyddsnät i tillräcklig 
utsträckning. Anledningarna är flera. Medvetandet om behovet av 
skyddsåtgärder har varit begränsat, övertron på en evigt fungerande 
teknik för stor. Situationen är ungefär den samma som för Titanic. 
Färden fortsätter för full maskin, men livräddningsbåtarna är för små 
och för få. I händelse av katastrof får man lita på omgivningens 
hjälpinsatser. Vi vet att om ett av samhällets centrala 
transfereringssystem får en break-down som varar mer än en halv 
vecka kan det bli anledning att inkalla urtima riksdag för att anta 
undantagslagar. 

Ett annat skäl är att säkerhet tar tid och inte är gratis. Ytterligare ett 
skäl är att säkerhet tar än mer tid och blir dyrare, när den inte beaktats i 
ett inledningsskede. 
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SWIFT-systemet, för att nu ta ett exempel, förmedlar varje dygn 
mångmiljardbelopp mellan världens banker. Datorer på en kontinent 
kan styra tillverkningsprocesser och hela fabriker på en annan. Knappt 
ett enda flygbolag skulle få ett plan i luften utan datorer och 
telekommunikationer. 

Den globala användningen och beroendet av telematiken leder 
stundom till traditionell protektionism. Den brasilianska 
datalagstiftningen från 1976 är bara ett exempel på strävandena att 
värna om en nationell informationsbehandling. Tendensen till 
protektionism har också märkts inom internationella organ som 
UNESCO och International Bureau for Informatics (IBl) som i vart fall 
varit fora för nord-syddialogen. Även inom EG har diskuterats 
möjligheten till fria flöden av information inom kretsen av 
medlemsländer och restriktioner vid in- och utflöden ur EG. 

Det har förhållandevis länge pågått och pågår alltjämt en snabb och 
djupgående teknisk utveckling, som vänder upp och ned på alla (i ett 
historiskt perspektiv) övergångsvis tillvänjda begrepp - antingen de nu 
gäller utbildning, arbetsliv, familjesocial situation eller vad som helst 
annat - därmed även lagstiftningen. 

Förutom tendenser av protektionism, som motarbetats nu senast i 
förhandlingarna inför en ny GATT-runda, är en allmän tendens inom 
västvärlden mot liberalisering och upplösning av televerkens monopol. 
En annan snart klassisk tendens är strävandena att åstadkomma 
samordning beträffande de nationella tarifferna för dataflödena. Dessa 
är ett problem i en värld, som vi i övrigt varje dag på så många andra 
områden strävar efter att göra mer och mer internationell. 

De internationella strävandena att reglera informationsflödena har 
hittills varit mest framgångsrika på persondataområdet. Efter mer än 
tio års arbete lyckades Europarådet 1980 nå fram till en konvention 
som reglerar denna trafik. Efter nästan lika långt arbete gick OECD i 
mål samtidigt med sina Guidelines, som inte är lika bindande som en 
konvention, men som träder i kraft utan särskild ratificering. 
Europarådskonventionen har ratifiverats av fem länder, däribland 
Sverige, och är således i funktion. Ett 15-tal länder har signerat 
konventionen, som därför kan väntas ratificeras av väsentligt fler. Båda 
dessa organisationers resultat täcker dock som bäst bara ett 20-tal av 
världens ca. 170 suveräna stater. Frågorna måste komma upp på ett 
väsentligt högre internationellt plan. Dessa internationella 
överenskommelser kom dock inte till utan motstånd. Från näringslivet 
hävdades att de skulle öka den intenationella byråkratin. Syftet är dock 
det motsatta. Konventioner är internationell reglering och i dessa fall 
tillkomna i syfte att bygga broar över de gap som existerar mellan olika 
nationella lagar. Det är precis samma sak som att intenationellt reglera 
t .ex. sjö- och luftfart för att underlätta internationell trafik. 

-Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens lagstiftning 

- 177 -



De hittills uppnådda resultaten räcker inte. Det behövs en allmän 
konvention om informationsflöden, som även stöttar de största 
strömmarna av information - de som transporterar tekniska och 
ekonomiska data. De strävanden som förekommit har varit för kraftlösa. 
Det år en olycklig situation eftersom det internationella arbetet är ytterst 
tidskrävande. 

En svag tendens, som måste förstärkas, är att öka säkerheten i 
kommunikationssystemen. Enklaste och snabbaste metoden är att 
skydd kunderna genom väsentligt förstärkta skadeståndsregler. Inför 
ett skadeståndshot kommer de som tillhandahåller tjänsterna att vidta 
erforderliga åtgärder. 

Databrottslighet eller bara datorrelaterad brottslighet (själv föredrar 
jag att kalla det CAC, Computer Aided Crime) kommer att kräva 
väsentligt båttre straffregler än de som finns till hands idag. Dett gäller 
både nationellt och intenationellt. Trots att många under ett årtionde 
bonat och bett om renoverad lagstiftning går det långsamt. I Sverige 
ansåg sig Scea hovrätt nyligen tvingad att frikänna de som av 
Stockholm tingsrätt dömts för VPC-kuppen (53 miljoner) eftersom 
reglerna om det nya datorbedrägeriet inte hade trätt i kraft vid tiden för 
brottet. Lika väl som de behöriga informationsflödena behändigt tar sig 
över nationella gränser, lika väl gör de kriminella det. 

Vad som kanske främst behövs år att lösa dagens "conflict of 
law"-problem. Information kan samlas in i ett land, struktureras för ADB 
och införas i ett system i ett annat, via dataflöden bli till gänglig och 
användas i ytterligare ett annat eller snarare många andra länder. 
Vilken lagstiftning skall tillämpas i händelse av tvist eller brott 
någonstans långs resans gång - kanske i rymden. Det finns 
domstolsavgörande, där domstolen skjuter frågan ifrån sig eftersom 
den inte kunde vara säker på var ett avtal träffats. Domstolen var 
osäker på om den var behörig. 

Det är många rättsfrågor som borde varit högaktuella men som skjuts 
föramför plogen medan snödrivan bara växer, egentligen år inte någor 
rättsligt område förskonat från ändringbehov. Exempelvis borde 
processuella regler ses över. Har polisen rått och möjlighet att göra 
husrannsakan i en databas. Informationen har kanske samlats in i ett 
land, men databasen finns på en annan kontinent. Och vem står f ö 
ansvaret för en driftstörning i mångmiljonklassen orsakad av 
husrannsakan om denna var helt i onödan? 

Tendenserna i lagstiftningen, nationellt och internationellt, som berör 
telematiken är alltför kraftlösa. Med ett något ökat intresse för frågorna 
är det helt möjligt att lösa många problem innan de uppkommer. 
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Telematik i tiden 

Teiematikens milstolpar 
All historia fram till och med andra världskriget utelämnas och uppställningen börjar är 

1945. 

1945 Eniac, den första fullt funktionella datorn; 

1946 Helautomatiskt telexnät i Sverige; 

1947 Transistorn uppfinns pä Bell Laboratories; 

1949 Riksautomatisering av Sveriges teletrafik startar;. 

1949 De tvä första datorerna med lagrade program är i funktion, 
en I Storbritannien, en i USA; 

1952 Första svenska datorinstallationen: Tillverkad av LM E 

Driftkontroll för Stockholms Sparbank; 

1954 Tvä miljoner telefoner i Sverige; 

1954 BESK; 
1955 Shockley startar ett halvledarföretag nära Stanford 

University; 

1956 Reguljära TV-sändningar startar i Sverige; 

1956 Begreppet "artificiell intelligens* skapas (av John 

McCarthy); 

1956 Intemationell automatisk telextrafik; 

1957 FORTRAN; 

1957 Den första satelliten - Sputnik; 

1958 Jack Kilby och Bob Noyce utvecklar - oberoende av 
• 59 varandra - hömstenama för tillverkning av integrerade 

kretsar; 

1958 ALGOL; 

1960 COBOL; 

1962 Tre miljoner telefoner i Sverige; 
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1963 Det amerikanska företaget Digital Equipment introducerar 
minidatorn; 

1964 IBM System/360; 

1965 Sveriges första helautomatiska utländska teleförbindelser; 

1968 Fyra miljoner telefoner i Sverige; 

1969 Optiska fibrer med låg dämpning; 

1970 R egu Ijär f ärg-TV i Sve rige ; 

1971 Mikroprocessorn; 

1972 Start för Maritex, automatisk telex för sjöfart; 

1972 Sveriges telefonnät helt automatiserat; 

1974 Fem miljoner telefoner i Sverige; 

1974 Telegrammen datoriserade; 

1974 Mikrodatorn; 

1977 Den första elektroniska abonnentvaxeln; 

1977 Telegramutbärning slopas; 

1977 Apple II; 

1978 Mobilsökartjänsten startar i Sverige; 

1978 Sex miljoner telefoner i Sverige; 

1980 De första AXE-stationerna i reguljär drift; 

1980 Televerket introducerar telefax; 

1980 Fonotelex; 

1981 IBM PC; 

1981 Nordiska mobiltelefonnätet; 

1982 Sju miljoner telefoner i Sverige; 

1983 Telelextjänsten öppnas; 

1985 Televerkets ensamrätt på telefoner upphör; 

1986 Första utgåvan av 'Teiematikens Årsbok" påbörjad. 

-Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Telematik I tiden 

- 180 -



Teiematikens kalendarium 

Året som gick-1986 

Januari 

Lagen om lokala kabel-TV-sändningar träder i kraft den 1/1. Därmed blir 
kommersiella satellilsända TV-kanaler tillgängliga för alla som är anslutna till 
kabel-TV-nät. 
(SvD 2/1) 

Teletaxan blir 12 % dyrare. Abonennemanget höjs med 80 kr och 
kvartalsavgiften med 12 kr. 
(Aftonbl. 2/1) 

Ett nytt ämbetsverk föds. Myndigheten skall ansvara för tillståndsgivning för 
kabel-TV-sändningar och närradiosändningar, samt ha översyn över och ta 
hand om frågor som rör dessa verksamheter som helhet. "Verket är indelat i 
kabelnämnden och närradionämnden med var sitt ansvarsområde." 
(DN 3/1) 

Ericsson har fått en order värd 800 miljoner kronor för leverens av digitala 
AXE-lelefonslationer för lokal- och transittrafik. 
(Pressmedd. 16/1) 

Televerket och Verimation har tecknat samarbetsavtal, som skall möjliggöra att 
meddelandesystemet MEMO och Telebox, Televerkets nya tjänst för 
elektronisk brevlåda, sammankopplas. 
(Computer Sweden 4/86) 

Landets näst sista telegrafstation i Göteborg läggs ner. Från och med nu skall all 
telegraf- och telextrafik förmedlas av landets sista telegrafstation i Stockholm. 
(Oskarshamnsnyheterna 31/1) 

Februari 
Kabeldivisionen vid Eriksons dotterbolag i USA har fått en order på 260 miljoner 
kronor på fiberoptiska kablar och telekabel till telefonväxlar. 
(Pressmeddel. 4/2) 

Ericssons dotterbolag i USA har fått en beställning på tre kompletta 
mobiltelefonsystem värda 230 miljoner kronor. Beställare är Houston Cellular 
Telephone Company i Texas, Honolulu Cellular Telephone Company på Hawaii 
och Genese Telephone Company i New York. 
(Oskarshamns tidn. 4/2) 
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Televerket testar stereo-TV. Målet är att förbättra den analoga ljudkvalitén, för att 
därefter digitalisera TV-ljudet. 
(SvD 14/2) 

Den 21 februari var det premiär för satellit-TV med svensk text. Det är FilmNet, 
där Esselte Video ingår, som inleder sändningar för svensk publik. Den svenska 
texten sänds separat och kommer att kodas för framtida betal-TV-system, 
(Ny Teknik 8/86) 

Natten 21 - 22 febmari är det "Space-Night" i Kiruna. Satelliterna "Viking" - den 
första svenska satelliten som används för norrskensstudier - och den 
svensk-franska jordresurssatelliten "SPOT 1" skjuts upp i Franska Guyana. För 
Kimnaborna gäller det dels arbetstillfällen vid Satellitbild AB, dels framtiden som 
Nordeuropas rymdcentrum. 

Radiovågor kan stressa ihjäl skogarna. Det varnar den västtyske 
strålningsexperten H. Hommel för vid ett forskarmöte i Västtyskland. 
Anledningen till att träden "luras" av den "elektromagnetiska smogen", är att 
mikrovågoma från TV, radio och andra sändare i viss mån liknar solens strålning. 
(Östra Småland 14/2) 

Ericsson har tagit hem en order på 810 miljoner kronor från Guatemala, Mexiko 
och Ecuador på telefonstationer och transmissionssystem. 
(Pressmedd. 26/2) 

Televerket och Ericsson har kommit med i EGs forskningsprojekt Race. Race 
syftar bl.a. till att ge Europa ett s.k. bredbandsnät lör telekommunikation. 
(SvD 27/2) 

Ericsson har tillsammans med Rifa tagit fram en prototyp till en optisk växel. Den 
utgörs av en optisk krets med möjlighet att koppla om fiberoptiska ledningar i en 
matris med 8 x 8 anslutningar. 
(Ind datateknik 3/86) 

Mars 
Den optiska kassetten ,som är utvecklad och patentsökt av Doc-Data, kan I 
framtiden slå ut laserskivan. Kassetten mäter 11 x 5515 mm. och har en 
lagringskapacitet på 6 GByte. Överföringskapaciteten uppges till 170 kByte/s 
och medelsöktiden för data lagrad på en kassett är 8 sekunder och maximalt 15 
sekunder. 
(Ind Datateknik 4/86) 

AT&T överger sin satsning på datakommunikation, eftersom deras produkt "Net 
1000" inte blivit den succé framgång företaget hoppats på. 
(Ind datateknik 4/86) 

Frankrike har problem med fiberoptiken. Frankrikes ambitiösa program att dra 
glasfiberkablar till hushållen har stött på tekniska och ekonomiska problem. 
Kostnaderna för glasfiberkabel är dyrare än väntat och kan leda till att vanliga 
koaxialkablar läggs ner istället. 
(Ny Teknik 6/86) 
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Ericsson har fått en 50 miljoners order på en digital AXE-station för Hongkongs 
internationella teletrafik. 
(DN 6/3) 

Teaterbiljett i USA per telefax till Sverige. Teatersugna svenskar kan nu genom 
den svenska biljettagenlen Box Office i Stockholm och brittiska kollegan 
Edwards & Edwards hämta sin teaterbiljett före avresan till USA. 
(Datavärlden 4/86) 

Siemens och Helsingfors Telefonförening (HTF), Finlands största telefonbolag, 
har tecknat ett ramavtal, som innebär uppbyggnad av ett tjänsteintegrerat 
nyhetsnät ISDN (Integrated Service Digital Network). Detta innebär att HTF 
kommer att vara ett av de första telefonbolagen i världen, som kan erbjuda sina 
abonnenter att ringa upp ett nummer och samtidigt kunna kommunicera med 
tal, text, data och bilder via befintliga tvåtrådstelefonledningar. Den första 
ISDN-överföringen beräknas vara i drift 1987. 
(Computer Sweden 7/3) 

020-linjen kan nu också användas till och från USA, England, Nederländerna 
och Danmark. 
(Expressen 19/3) 

Den nya satellitstationen i Agesta används för telefontrafik. Därmed har 
Nordens telekapacitet ökat betydligt. Stationen kan förmedlas upp till 1920 
förbindelser med hastigheten 64 kbit/s via satelliten Eutelsat F. 
(Elteknik 4/86) 

Telefax frän bil på plats! Med hjälp av en speciell modul kopplad till biltelefonen 
kan bilder och text överföras överallt i världen. Med samma modul kan även en 
dator anslutas, varför sökning i databaser från bil blir möjlig. 
(Modern Administration 3/86) 

Hyr mobiltelefon på bensinstation. Mobira har I samarbete med Svenska Shell 
blivit först i världen att erbjuda denna tjänst. 
(Modern Administration 3/86) 

• \ 
April 

Eriksson Information Systems redovisar en förlust om 806 miljoner kronor. 
(Ind Datateknik 6/86) 

Ett amerikansk förelag har tagit fram en radio som kan stoppas i örat. Den är stor 
som en hörsnäcka till en "freestyle" och saknar helt kablage. Tills vidare kan den 
endast ta emot sändningar på mellanvåg, men inom kort uppges det komma en 
modell som även klarar rundradio på UKV. 
(Ind Datateknik 6/86) 

Televerket satsar på kontorsautomation med Wordplex. 
(Computer Sweden 4/4) 
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En fjärrstyrd videotexterminal har utvecklats av System Innovation AB. 
Terminalen heter Inf ratex och bestar av tangentbord, modem och mottagare, 
som kan förprogrammeras för 20 olika videotexfunktioner. Mottagaren styrs via 
trädlöst tangentbord med infrarött ljus och har en räckvidd pä 10 meter. 
(Ind datateknik 7/86) 

ESA (Europeiska Rymdorganisationen) och EG-kommisionen har 
undertecknat en överenskommelse om APPOLLO-projektet. Projektet innebär 
att ett digitalt informationssystem Inrättas, som skall överföra omfattande 
datablock, t.ex. text- och bildfaksimil, via satelliter i EUTELSAT-1-serien till 
geografiskt utbredda användargrupper. Idén är att endast ett fätal 
informationslämnare typ EGs byrå för officiella publikationer (Office for Official 
Publications) och liknande offentliga Informationscentraler i Europa, kan sprida 
sin information via systemet. 
(Net 40 (1986) Hett 4) 

USA-order till Ericsson. Ericsson har ertiållit sin hittils största order pä 
mobiltelefonsystem motsvarande ca 300 miljoner kronor. Denna gäng är det 
Los Angeles Cellular Telephone Company som är beställaren. Det blir USAs 
största mobiltelefonsystem. 
(DN 22/4) 

Voice Control Systems har introducerat en röststyrd biltelefon. Den anses vara 
mindre trafikfarlig, dä numret 'slås' med rösten. 
(Computer Sweden 18/4) 

Beslut om att Televerkets manuella mobiltelefontjänst MTD skall läggas ner i 
början av 1987. 
(Dagens Industri 22/4) 

Försök med vadslagning skall genomföras i Örebro i samarbete mellan 
Tipstjänst och Televerket, som skall stä för dataöveröringen till Tipstjänst. 
(Örebrokuriren 21/4) 

Ericssons mexikanska dotterbolag har tecknat kontrakt med Mexicos 
t" förvaltning om digitala telefonstationer och annan 
telekommunikationsutrustning till ett värde av drygt 1,3 miljarder kronor. 
(Pressmedd. 23/4) 

Maj 
Fiberkabel i Frankrike och Västtyskland. Mellan Nancy och Karlsruhe skall en 
större fiberkabelförbindelse inrättas. 
(Ny Teknik 18/86) 

Televerket har öppnat videokonferenstjänst mellan Sverige och USA. Bild och 
ljudförbindelser upprättas I verkets videokonferenstum I Göteborg eller 
Stockholm. Förbindelsen gär via den nordiska satellitstationen Tanum och 
vidare via Intelsat. 
(Dagens Industri 6/5) 
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Riksdagen har tagit beslut om att Teli, Televerkets industiverksamhet, ombildas 
till aktiebolag den 1/1 1987. 
(DN 9/5) 

USA-order på radiolänkar värd 1 miljard kronor med kringutrustning har gått till 
Ericsson. Radiolänkarna skall ingå i amerikanska arméns nya taktiska 
kommunikationssystem MSE (Mobile Subscriber Equipment System). 
(Pressmedd. 13/5) 

Det för två år sedan nystartade företaget Pictel i Bostontrakten har lyckats 
utveckla ett nytt avancerat system för företagskonferenser. Systemet kostar 
80 % mindre än konkurrenternas och kan överföra rörliga bilder med en 
överföringshastighet på 56 kbit/s. Ett konferenssamtal från USAs östkust till 
västkusten kommer att kosta mindre än 50 dollar. 
(Ind datateknik 8/86) 

De första kunderna har kopplats på Radel, Televerkets nya radiosystem för 
datakommunikation. Det är ett komplement ill Datei Fast. 
(Computer Sweden 21/86) 

Utbildningsdepartementet har tillsatt en ny kommitté: den nionde kommittén för 
datorrelaterat skapande. Den skall ta itu med upphovsrättsfrågoma i 
databranschen och väntas arbeta under tre år med förslag till regler om 
upphovsmannarätt för skapare av dataprogram. 
(Ind datateknik 9/86) 

Malaysia har beställt ytterligare utbyggnad av landets mobiltelefonsystem till ett 
värde av 33 miljoner kronor rån Ericsson. 
(Pressmedd. 28/5) 

Ring för nummerupplysning gratis i Televerkets nya orangefärgade 
telefonautomater. Telefonkatalogen har slopats och ersatts med denna nya 
tjänst. 
(Sv Dagbladet 29/5) 

Juni 
Den nya exportförordningen börjar gälla, som gör det olagligt att bryta mot det 
amerikanska exportembargot. Sverige blir det fjärde landet i Europa som infört 
hårda exportrestriktionerna. Förordningen berör endast de produkter som 
importeras och sedan exporteras utan att förädlas. 
(Ind Datateknik 4/86) 

TV-licensavgiften höjs med 60 kronor till 708 kronor per är. 
(Aftonbladet 4/6) 

Televerkets ADB-service skall leverera ett administrativt datasystem till 
Singapore. Ordern är värd 15 miljoner kronor. 
(Datavärlden 9/6) 

Burroughs köper Sperrys aktier för 76 1/2 dollar/aktie. Företagen slås samman 
för att bli världens näst största dataföretag efter IBM, Unisys. 
(Ind Datateknik 9/86) 
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Televerket erbjuder I samarbete med Dataarkiv sökning i databasernas databas 
"Cuadra". I denna finns 3.000 databaser inom de mest skilda ämnesområden. 
(Svensk företagstidning 4/86) 

MICR/COM AB har tagit hem en order frän Televerket om 10 miljoner kronor pä 
leverans, installation och driftsättning av dataväxlar för att knyta ihop Televerkets 
videotjänst över landet. 
Datornytl 7/86) 

TV-satelliter kan kapas. I USA har en okänd amatör lyckats ta en TV-satellit som 
gisslan, genom att sända en egen TV-bild. Orsaken till piratdädet var att 
TV-företaget Home Box Office börjat koda sina sändningar för ett 
betal-TV-system. 
(DN 29/6) 

Ericsson har skrivit kontakt med telefonbolaget Southern Bell om 
marknadsföring av AXE-systemet i USA. 
(DN 28/6) 

Ericsson Network Engineering AB har tätt en order frän Oman pä 140 miljoner 
kronor för fortsatt utbyggnad av Omans telenät. 
(Pressmedd. 23/6) 

Juli 
Det nya 90 meter höga radiolänktomet i Hammaiby i Stockholm tas I bmk den 3 
juli. Tomet är ritat av Bengt Lindroos, som också är upphov till Kaknästornet. 
(DN 2/7) 

Japanerna har tagit fram en s.k. "hämndtelefon", som kan tysta ovälkomna 
samtal typ teteterror. Pä telefonen inns en särskild "hämndknapp", som vid 
nedtryckning bandar den uppringdes röst och upprepar det tio ganger nnan 
den ringer av. 
(DN 3/7 Namn och Nytt) 

Finska TV 1 böljar sändas över Nacka- och Södertäljemasten. 
(SvD 3/7) 

F.o.m. 1 januari 1987 blir det billigare att ringa inom Norden. Taxorna skall 
sänkas frän 2:25 till 1:60 mellan kl 22.00 och 06.00, dvs 29 % billigare. Island, 
Grönland och Färöarna är undantagna. 
(DN 3/7) 

Ericsson Radio Systems har fatt en order frän Pittsburgh, USA, till ett värde pä 
72 miljoner kr. Ordern omfattar en AXE-växel samt 20 radiobasstationer. 
(SvD 9/7) 

Televerket börjar med försök med krypterade TV-sändningar. 
(DN 25/7) 
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Franska regeringen godkände sammanslagningen av statsägda 
elektronikgruppen Compagnie Générale Electricité (CGE) och den amerikanska 
telekommunikationsgiganten ITT Corp. Därmed bildas världens näst största 
telekommunikationsgrupp efter det amerikanska AT&T. 
(DN 31/7) 

Augusti 
Ericsson Inlormation Systems har lått en stororder för automatisering av ett 
hundratal bankkontor hos Gibraltar Savings, en av USAs störta sparbanker. I 
den första etappen skall utrustning för 40 miljoner kronor levereras. 
(Pressmeddelande 7/8) 

AXE-stationer för 90 miljoner skall levereras till Oslo, Stavanger och Bergen. 
(Computer Sweden 33/86) 

Marc, ett nytt system för övervakning av digitala växlar dygnet runt, har invigts 
och skall tas i drift vid fyra övervakningscentraler i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Sundsvall. 
(Datavärlden 12/86) 

Första kommersiella bildtelefonen här. Datapoints Minx bildtelefon kostar 
10.000 dollar och kan endast användas i det speciella datanätet Minx (Multi 
Information Network Exchange). Om nägra är ska den kunna anslutas till det 
vanliga telenätet. 
(Dagens Industri 25/8) 

Ericsson Information Systems skall minska sin personal med 2.000 personer. 
Dessutom skall 2.800 jobb bort inom affärsområdet Publik telekommunikation. 
(SvD 29/8) 

September 
Arlanda har installerat telefonautomater för kontokort. För 5 kr i startavgift kan 
man nu ringa med American Express, Eurocard, Diners' Club och Mastercard. 
(Aftonbladet 3/9) 

Ericsson/Skånska har tillsammans tätt en order pä 900 miljoner kronor frän 
Nigeria. Ordern kommer frän oljebolaget National Nigerian Petroleum Company 
(NNPC) och gäller ett telenät längs en 900 km läng pipeline. Ericsson stär för 
telekommunikationsutrustningen medan Skånska stär för projektering och 
kabelläggning. 
(SvD 5/9) 

Ericsson Telecom har fått tvä order frän Televerket värd 100 miljoner kronor 
avseende fiberoptisk transmissionsutrustning och multiplexutrustning till det 
svenska nätet. 
(SvD 9/9) 
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Radiosystem Sweden AB har fätt en order frän Nederländerna pä 
radiobasstationer för NMT 450 pä drygt 35 miljoner. 
(Modem Elektronik 14/86) 

Ett aktiebolag forden svenska satelliten Mailstar - den flygande brevlådan -
bildas. Delägare är Teleinvest, Saab Scania, Ericsson och Rymdbolaget. 

Det japanska telefonbolaget har utvecklat en bildtelefon som endast behöver 
en bandbredd pä 64 kbit/s, det som idag används för ett vanligt ett vanligt 
telefonsamtal i det digitala PCM-nätet. 
(Computer Sweden 37/86) 

Den amerikanska Mini-Phone Inc I Texas har lanserat en "engångstelefon" för 
15 dollar, som sjukhuspatienter kan telefonen kan ta hem efter 
sjukhusvistelsen, dä telefonen kan vara en smittobärare. 
(Dagens Industri 15/9) 

Sverige har nu 100.000 mobiltelefonabonnenter. 
(Expressen 22/9) 

Oktober 
Den 3 oktober invigs det nya radionätet Mobitex i Göteborg. Därmed blir 
Sverige först i världen med ett mobilt nät för datakommunikation, överföring av 
text och tal. Nu är Göteborgs- och Stockholmsområdena täckta och data 
överföringshastigheten är i början 1200 Baud, men i framtiden kommer nätet att 
klara av bäde 2400 och 9600 Baud. 
(Dagens Industri 3/10) 

Det finländska företaget Vistacom Industries Oy har startat tillverkning av 
bildtelefoner. Vistacom vidareutvecklar, tillverkar och marknadsför den av 
Statens Tekniska Forskningscentral utvecklade färgbildstelefon - Europas 
första och redan ibruktagna. Den är mycket priskonkurrenskraftig tack vare sina 
tekniska lösningar, och ligger pä ca. 30-60 % av motsvarande amerikanska 
apparater. 
(Modem elektronik 16/86) 

Fem markstationer för satellitkommunikation har invigts i Kina. De ska användas 
för telefon- och teveöverföring. Markstationerna binds samman av en Intelsat 
satellit över Indiska Oceanen. 
(Tecknisk attaché, Kina) 

Ericsson har fått tre kontrakt pä telefonväxlar värda totalt 45 miljoner kronor frän 
Bahrein Telecommunications Company i Bahrein. Bahrein planerar att satsa 
ytterligare 450 miljoner kronor pä telekommunikationsutrustning den närmaste 
12 månaders perioden. 
(Dagens Industri 16/10) 

En nykomling bland utrustning som kan överföra ljud och bild via telelonnätet är 
Robot 3013. Systemet kan överföra säväl svarvita som färgbilder i samband med 
PAL- och NTCS-teknik. Det kan klara upp till 48 bilder, och utrustningen är såväl 
lätt och billig - 35.000 för sändare/mottagare (exkl. TV-skärm och videokamera). 
(Dagens Industri 20/86) 
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Nu förefaller ITTs digitala telefonväxel 1240 att fungera. Dämied har ITT räddat 
en miljardorder till Norge, som annars kunde ha gått förlorad. 
(SvD 20/10) 

Televerket börjar successivt införa möjligheter till automatisk telefonkö. I 
dagarna startar nämligen ett försök i Kristianstad. Tjänsten innebär att dä man 
möts av upptagetton bara behöver slä en siffra och lägga pä luren, sä ringer 
telefonen upp dä linjen blivit ledig. Tjänsten finns redan hos moderna 
kontorsväxlar. Men möjligheten att kunna ställa sig I kö hos abonnenter 
tillhörande olika AXE-stationer hör 90-talet till, dä man mäste avvakta hur 
internationella standards för detta ändamål kommer att se ut. 
(SVD 24/10) 

Singapores Televerk (The Telecommunication Authority of Singapore) har 
tecknat ett avtal med svenska Televerket om leverens av ett datorsystem, kallat 
TAD, för kundadministration. Ordern är värd över 2 miljoner USA-dollar. 
(Telecommunication Journal, Oct. 1986) 

Vocofax, en kombinerad telefon och telefax har tagits fram av Televerket 
tillsammans med Tec., ett dotterbolag till Toshiba. Vocofax kan flungera som en 
telefonpassare, genom att uppringaren kan knappa in sitt telefonnummer 
varefter det skrivs ut som ett telefonmeddelande. Den kan också kopplas som 
skrivare till en PC med hjälp av ett speciellt program. 
(Dagens Industri 27/10) 

November 
Ett telelonisystem med inbyggd översättning mellan olika språk är planerat att 
utvecklas av japanska post- och teleministeriet I samarbete mellan Japan Key 
Technology Center och 41 privata företag. Projekttiden uppskattas till ca. 15 är 
och kostnaden till omkring 4 miljarder. 
(Sveriges Tekniska Attachéer J-86-159) 

Ett filter mot kabel-TV tillverkad i Taberg, stoppar kabel-TV-programmen, men 
däremot inte de vanliga TV-programmen. Därmed behöver inte alla hyresgäster 
betala för kabel-TV i de fastigheter där det installerats. Dosan kommer att kosta 
ca. 100-200 kronor och monteras enkelt i det vanliga vägguttaget och 
plomberas. 
(Jönköpings-Posten 5/11) 

Fosterljud per telefon, för det stär professor Nils-Otto Sjöberg, Lund, och 
överläkare Stig Gärdmark, Helsingborg, som först i landet konstruerat ett system 
som skall presenteras pä läkarstämman i december i Stockholm. 
(Blekinge Läns Tidning 6/11) 
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Vapnet mot alla "hackers* har tagits fram vid Chalmers tekniska högskola i 
Göteborg av dataingenjörerna Yngve Karisson och Hans Lindström. Ladan som 
kallas Cecure - Secure Callback Equipment - bygger pä principen om 
motringning. Varje gäng man vill komma ät datasystemet mäste man ange sitt 
eget telefonnummer. Därefter rinnger ladan upp det nummer som angavs. 
Rnns telefonnummret i ladans minne är allt bra, finns det däremot ej registreras 
nummret och det är omöjligt att komma vidare. Lådan kostar i sin grundmodell 
ca. 40.000 kronor. 
(Ny Teknik 45/86) 

I regeringens förslag om nya skatteregler för tjänstebilar betraktas biltelefonen 
som en "förströelsedetalj", som kan komma att belasta sina nyttjare med skatt. 
(SvD 13/11) 

Ericssons nya dotterbolag I Turkiet har fätt en order pä ca. 240 miljoner kronor. 
Ericsson skall bygga ett helt nytt lokalt telenät I Istanbul coh i fyra andra städer, 
däribland Ankara. 
(Dagens Industri 15-17/11) 

Arbetet med den nya fiberoptiska kabeln tvärs över Atlanten har påbörjats i New 
Jersey. Totalt skall 5.800 km skall rullas ut till en kostnad av 2,3 miljarder kronor. 
(Expressen 16/11) 

Ericsson har tecknat sin första kommerciella order pä AXE-växlar i USA. Det 
gäller telefonstationer för specialtillämpningar till US West, ett av de sju 
regionala Bell-bolagen. Ordersumman är hemlig, men ligger under 10 miljoner 
dollar. 
(DN 19/11) 

Bastutelefonen är här. Alla som badar bastu, men hindras att ringa viktiga 
affärssamtal av den höga värmen, hav tröst. Nu har ett företag I Hong Kong 
konstruerat den första telefonen som tål bastuvärme. Specialpackningar har 
gjort den motståndskraftig mot fukt,värme och vatten och kostar i Hong Kong 
strax under 100 kronor. 
(Värmlands Folkblad 15/11) 

Världens första rullande kontorslandskap har efter ett års samarbete mellan 
ASEA och SJ blivit verklighet. Under den fem kvarts timme resan varar, kan 
ASEApendlama ringa, skrivamaskin, telefaxa, och arbeta med en persondator. 
Telefontrafiken sköts av en Teliväxel av modell Midi 24 med 22 anslutna 
telefoner, som är kopplad mot fyra mobiltelefoner med 010-nummer i 
NMT-systemet. Hela ekipaget kan komma upp i 160 km/h. 
(Dagens Industri 18/11) 

Första fasen i Race, Research In Advanced Communications for Europe, är nu 
avslutad. EG-kommissionen har definerat syfte och mål för detta program som 
skall leda till att en gemensam eluropeisk grund läggs för 
bredbandskommunikatlon. Hela programmet kommer att kosta 800 miljoner 
ecu, varvid första fasen gått pä 40 miljoner ecu. 
(Modem Elektronik 19/86) 
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Brittiska Televerket har meddelat, att man kommer att inrätta en 
simultantolkningsservice, som skall stä till tjänst för teletrafiken mellan 
Storbritannien och omvärlden. Tjänsten skall kunna utnyttjas för 
telekonferenser upp till 40 personer (Inkl. tolkar) och för tolkningen stär ett 
företag Interilngua TTI, som har simultantolkar för ett stort antal språk och 
experter inom områden som rättsväsen, finansväsen och ingenjörsvetenskap. 
Alla tolkningsuppdrag behandlas strängt konfidentiellt, och för ett 30 minuters 
konferenssamtal med deltagare I England, USA, Japan och tvä tolkar 
uppskattas till en kostnad av 52,20 pund + värnskatt + sedvanlig samtalsavgift. 
(Modern Elektronik 19/86) 

MILFAX (Militär faximitöverföring) som är en form av fjärrkopieringsutrustning har 
nu anskaffats till arméns fältstaber pä olika nivåer. Det som skiljer MILFAX frän 
vanlig Telefax är att den har automatiskt textskydd. 
(Arménytt 5/86) 

Satellitkanalen pä kabel-TV med namnet "Europa" slutade att sända tillsvidare 
den 28 november, eftersom det Inte finns tillräckligt med pengar. 
(Expressen 29/11) 

December 
Den 1 december startar mobiltelefonsystemet NMT 900 officiellt. 

Samtalskvalitén och framkomligheten skall bli avsevärt mycket bättre och 
systemet vänder sig till helt nya användare som administratörerna i företagen. 
Gmndabonnemangen kommer att ligga pä ca 200 kr per kvartal beroende pä att 
räckvidden till en början inte är lika täckande som NMT 450. Samtalsavgiften blir 
den samma som hos NMT 450. Utbyggnadstakten är i själva verket större än 
den officiella och innebär att Etapp III och IV kommer att täcka alla våra 
europavägar, alla flygorter som Linjeflyg trafikerar samt en mängd 
vintersportorter inom en 15 månaders period. 
(Svensk företagstidning 7/86) 

Televerket har fattat ett principbeslut om att lämna området informationstjänster 
pä videotex och koncentrera sig till uppgiften att hälla nättjänsterna ät andra 
informatörer. 
(DN 2/12) 

Comvik Installerar kontokortstelefoner. I första hand är det i resturanger och 
hotell, där man skall kunna ringa med Eurocard till en början. Det nybildade 
företaget Comvik Card Call svarar för driften, genom att öppna ett vanlig 
telefonabonnemang pä resturangen eller hotellet och använder sig av en vanlig 
teleton frän televeiket och en tillsats. Samtalskostnaden är 45 öre per markering 
och startavgilten ligger pä 10 kr jämlört med Televerkets 40 öre och 5 kr hos 
automaterna pä Arlanda. 
(Elektronikvärlden 12/86) 

Bildtelefonen med superdatorkraft dvs. en arbetsplats skraäddarsydd för 
företagsledare lanseras av amerikanska Datapoint. Minx Starcluster klarar av 
databehandling, kontorsinformation samt röst- och bildkommunikation i färg 
med videokapacitet. Kommunikationen går via bredbandsnät, radiolänk eller 
satellitöverföring. 
(Ny Teknik 49/86) 
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Televerket har gått samman med Datema och den amerikanska 
datanätsleverantören Computer Sciences Corporation, för att kunna ta fram den 
nya kommunikationstjänsten Interpak. Den nya tjänten är tänkt att vara som ett 
komplement till Datapak. 
(Datavärlden 8/12) 

Teil fär amerikansk stororder pä 100.000 telefonapparater, värda över 200 
miljoner kronor. Det är den största utlandsordem hittills. I USA säljs det för 
närvarande ca. 23 miljoner telefoner. Televerket är Teils största kund och 
beställer ca. 500.000 apparater per är. 
(DN 14/12) 

Teli har tecknat ett stategiskt betydelsefullt licensavtal med amerikanska 
Teradyne om egentillverkning av kontaktdon för telefonväxlar • pä sikt blir Teli 
helt självförsörjande pä den viktiga detaljen och avtalet ger ocksä Teli exporträtt. 
(SvD 22/12) 
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Året som gick-1987 
Första kvartalet 

1/1 omvandlas Teli till bolag. 

Den 1 /I fär 100 kabel-TV-abonnenter sända och ta emot kabelprogram utan 
tillstånd frän kabelnämnden och avgift. Riksdagens konstitutionsutskott har 
därmed gått emot regeringens proposition som föreslog 75 hushåll. 
(SvD 21/11) 

Televeiket höjer teletaxomaTelefonabonnemangen höjs med 3 kr till 116 kr 
per kvartal i storstadsregionerna (107 kr i övriga landet). Lokalsamtal kortas ner 
frän 6 minuter till 4 minuter mellan kl. 8-18. En ny kvällstaxa mellan klockan 
18-22 Införs som blir 85 % av normaltaxan. Totalt räknar televerket med att 
taxehöjningen motsvarar ca. 3 % eller 42 kronor för genomsnittsringaren. 
(DN 14/11) 

Televerket sänker taxoma pä datex och datapak. Ett genomsnittligt 
datexabonneman blir ca. 10 till 15 % billigare. Datapakkundema fär liknande 
prissänkningar. Taktaxan hos datex slopas, men i gengäld Införs en s.k. 
storkundsrabatt, som innebär att man fär 30 % rabatt om man har mer än 
450.000 samtalsmaikeringar och en rabatt pä 60 % om man när över 4,5 
miljoner markeringar. 
(Datavärlden 8/12) 

Mobiltelefonsystemet MTD läggs ner. 

Televerket och Postverket erbjuder alla fraktköpare och speditlonsföretag att 
för endast 50 kr (plus abonnemangsavgift) köpa samtliga dokumentutskrifter 
som som krävs för en exportsändning. Normalkostnaden för en komplicerad 
dokumentframställning gjord av en spedltör är ca. 300-1.000 kronor. 
(Transport & Hantering 9/86) 

Amerikanska företag kan köpa en helt ny telefon som är omöjlig att avlyssna. 
Den har ett nytt, inbyggt krypteringssystem som ocksä kommer att användas för 
dataöverförd Information. Men det nya kryptot och telefonerna är Inget för den 
svenska marknaden. Teknikembargot sätter stopp för det. 
(Datavärlden 27/10) 
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Mars - Rapport trän CeBIT i Hannover 

"Kommunikation och integration" 

Telematik var ett centralt tema pä 1987 års version av CeBIT. Etablerade tendenser 
förstärks: Datorerna blir mindre och kraftfullare; minnena fär större lagringskapacitet; 
skrivarna skriver snyggare. 

Företagens krav på att utnyttja sina totala resurser har börjat slä igenom hos 
leverantörerna. Utbudet av integrerade datasystem liksom utrostningar för data- och 
talkommunikation var stort. Tillämpningar av data - och telekommunikationsteknik stod I 
centrum hos de europeiska och amerikanska leverentörema. Japanarna visade 
enskilda produkter. 

Telekommunikation var ett speciellt tema pä utställningen. Alla ledande leverantörer 
av telekommunikationsutrustning I Västtyskland presenterade sina avancerade 
utrustningar för publika växlar förberedda för det tjänsteintegrerade digitala nätet ISDN, 
kontorsväxlar, system för elektroniska brevlådor och röstbrevlådor. Röstbrevlådan frän 
Standard Elektrik Lorenz lagrar intalade meddelanden; ett Telebox-system lagrar text 
överförd via tele- eller Datex-näten; den första talstyrda telefonen, som ringer upp 
önskat nummer pä befallning visades - den uppringade behöver alltsä inte slä nummret 
pä en knappsats, det räcker med att säga namnet pä den person man vill tala med. Med 
hjälp av telefonen Digitel och abonnentväxeln System 12B kan man koppla upp sig till 
en IBM stordator, till textkommunikationssystemet ADX, till minidatorn HP 3000, tllll 
minidatorn DEC-VAX och till ITT XTRA XP eller andra persondatorer. Som gränssnitt 
användes det utökade V.24, vilket gör det möjligt att välja vilket system man vill 
kommunicera med direkt frän tangentbordet. 

Hos Nixdorf demonstrerades bl.a. den digitala abonnentvaxeln 8818 ISDN System, 
fyra versioner av bredbandsnätet NBN och terminaler för videotex, telefax och teletax. 
Man visade även en intressant lösning för ett större tillverkande företag som täcker alla 
rutiner för kontoret, som textbehandling, beslutsstöd och redovisning, och för fabriken 
typ produktionsplanering och datainsamling. 

Franska Bull lanserade sig pä CeBIT som informations- och kommunikationskonsult 
med den klart uttalade målsättningen att I mycket nära samarbete med kunderna 
utveckla avancerade telematiksystem. Ett sådant system kan vara ett Integrerat system 
för produktion och kontorsadministration. Systemet baseras pä arbetsstationerna 
Questar 400, mikrodatorerna Micral 60 och terminalerna Questar 210. Bull 
introducerade en ny, liten kraftfull mikrodator Micral 40, med ett 640 kB primärminne 
och dels en 5 1/4 tums flexskiveenhet pä 1,5 MB, dels en 5 1/4 tums hårddisk pä 20 
MB. Pä framsidan av datorn finns en kortläsare för det mikrodatorbestyckade 
CP8-kortet. Det ger användaren tillgäng till nya tjänster och tillämpningar t.ex. en 
portabel personlig fil eller nyckel för åtkomst av vissa filer i en databas. 

Ericsson visade hur man kan bygga upp olika informationsnät för tal, text och data. 
Medelpunkten i dessa varkontorsväxln MD110 med utbrytna steg förbundna med 
varandra via fiberoptisk kabel. Bland nyheterna fanns det av Ericsson utvecklade 
Multinet, ett 64 kBit/s lokalt nät. Alla terminaler och IBM-kompatibla persondatorer, 
skrivare etc. kopplas upp till nätet via ett extra tillsatskort. Vidare har Ericsson nya 
Alfaskop-terminaler A9015 tillsammans med de nya styrenheterna 9101 och 9102 blivit 
kompatibla med datorer frän IBM, Unisys och Digital Equipment. 
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Standard pä väg 

I en gemensam monter pä CeBIT visade fjorton tillverkare och publika 
teleförvaltningar hur användarna kan sända elektroniska meddelanden till varandra 
oberoende av vilket fabrikat de valt pä sin utrustning. F.o.m. i är tillhandahäller de 
system, anpassade till den internationella standarden X.400. Den definierar bl.a. vilka 
procedurer som skall gälla för anslutningen av skilda meddelandesystem. De fjorton 
företagen och förvaltningarna var British Telecom, Bull, Data General, Deutsche 
Bundespost, Digital, Hewlett-Packard, ICL, NTT, Nixdorf, Olivetti, Philips, Siemens, 
Sydney och Xerox. Bull, ICL, Olivetti och Slemens visade även, att fyra olika 
leverantörer kan enas om en gemensam metod för överföring av text, faximil och grafik 
via telenätet. De har utvecklat Office Document Architecture, ODA, kanske 
morgondagens standard för kontorskommunikation. ODA är en metod för 
programkodning, som gör det möjligt, att ta vilket dokument som helst frän en given 
text editor och konvertera detta till ett format kallat Office Document Interchange 
Format, Odif. ODA definierar bara fomiatet för överföring. Sedan fär varje tillverkare själv 
ta fram den systemspecifika programvara som krävs för att omvandla ODA-formatet tm 
aktuellt dokument. 

Trädlös datakommunikation frän Kanada 

I den kanadensiska montern visade företaget Nelma Inlormation frän Ontario den lilla 
portabla datom Ouest utrustad med modemet ESTeem för trådlös dataöverföring. 
Datorn kan användas i t.ex. fabriker och lagerlokaler, där det är svart att lägga ut datanät. 
Nelma har också ett modem för trådlös kommunikation, ESTeem 84. Det är anpassat för 
asynkron kommunikation med alla produkter som utnyttjar gränssnittet RS-232-C. 
Överföringshastigheten är frän 110 till 9.600 baud. 

Nya persondatorer och terminaler 

Apples nya Mackintosh II, som tagits fram i femton olika språkversioner, och 
Mackintosh SE fanns pä plats, liksom Apricots nya 32 bitars supermikro XEN-i 386, som 
är uppbyggd kring Intel 80386. Televideo Systems International och Zenith Data 
visade ocksä 386:or, medan Rein Elektronik och Computer 2000 presenerade 
instickskort för utbyggnad av AT-maskiner till 386:or. Än sä länge finns det dock inte 
några program, som kan utnyttja de här nya makinemas kapacitet. En liten och mycket 
lätt portföljdator är Olivettis nya Ml 5, som väger under sex kilo. Den har ett primärminne 
pä 512 kB och är MS-DOS kompatibel. Den har tvä stycken 3,5 tums flexskiveenheter 
pä 720 kB, LCD-skärmen har en kapacitet av 25 rader om 80 tecken. Tandberg visade 
fjärde generationens terminaler TDV1200. Den är asynkron, alfanumerisk med 14 
tums bildskärm, som har minimal strålning. TDV 1200 är baserad pä tvä kort och enligt 
uppgift mycket funktionssäker. MTB-värdet är 20.000 timmar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 3,5 tums flexskiveenheter blir allt vanligare, 
medan CD-minnena kommer rätt långsamt. Pä skrivarsidan dominerar de japanska 
matrisskrivarna stort. Dessa skrivare är allt oftare försedda med 24-nålars-huvuden och 
arbetar med flera färger. Laserskrivarna, som fortfarande tycks fascinera mänga, blir 
mindre, behändigare och billigare. Enligt japanska bedömningar kommer det dock att 
dröja ytterligare ett par är innan det verkliga lyftet kommer för detta marknadssegment. 
Först måste man nämligen lösa problemet med pappersmatningen pä ett listigt sätt. 
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Unix-datorer 

Antatet leverantörer som säljer Unix-system ökar. Bull, Digital, NCR och Nixdorf är 
med bland de nya. Siemens lanserade fleratbetsplatssystemet MX500 för upp till 32 
terminalarbetsplatser. MX500-systemet bygger genomgående pä 32 bitars 
parallellprocessorer och kan beroende pä modell ha primärmlnneskapacietet pä 4 till 
125 MB. Skivminneskapaciteten ligger pä 85 MB till 1,3 GB. Operativsystemet är Sinix, 
som följer X/Open System V-standard. Tillgängen till det internationella utbudet av 
Unix-program blir därmed stor. 

-Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Telematik i tiden 

- 196 -



Åren som kommer... 

1 987 

Från och med andra kvartalet 
Televerket bildar ett bolag för Intemationell tete- och datakommunikation och 
skall börja byggas upp under detta är. Bolaget ska sälja skräddarsydda 
kommunikationslösningar till svenskt och nordiskt näringsliv. Avregleringarna av 
teleförvaltningarna i framförallt Europa och USA har skapat en ny 
kokurrenssituation med nya tjänster. Det nya bolaget skall verka på den 
marknaden. 
(Datavärlden 19/86) 

British Airways planerar att installera telefoner pä tre av sina jumbojetplan. Mot 
slutet av året kan tvåvägskommunikation komma i gång, men till en början kan 
man endast ringa ut frän planet. 

I april planeras Teils nya anläggning för mönsterkorttillverkning att tas i bruk. 
Fabriken förläggs till Timrå och beräknas att sysselsätta omkring 88 personer. 
För projektet satsar Teli 77 miljoner kronor. 

BBC har beslutat att under 1987 införa RDS, Radio Data System över 
VHF/FM-sändarna i hela öriket. Setta innebär, att programsändningarna märks 
pä ett sätt sä att lyssnarnas radiomottagare kan ställa in sig på önskat program. 
Fullt utbyggt skall RDS-servlcen medge totalt 14 funktioner. 
(Modern Elektronik 19/86) 

Enligt en undersökning utförd av Gartner Group Inc. i USA kommer 70 % av 
företagen pä Fortunes 500-lista att ha installerat videotexystem före 1987 års 
utgång. 
(Computer Sweden 45/86) 

Under hösten erbjuder Televerket svenska företag att sköta sin 
datorkommunikation över videotex. Det är ett datanät för överföring av små 
Informationsmängder. I gengäld erbjuder verket fler tjänster i själva nätet och 
det till ett lågt pris. Videotex byggs ut lör att klara betydligt fler abonnenter för en 
summa om totalt 300 miljoner kronor. Förebilden är västtyska Bildschirmtext. I 
Västtyskland har mänga professionella dator användare gätt över till videotex. 
(Rubrik Teknik 1/86) 
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9 8 8 
I januari planerar Televerket att Pl-systemet (programindikering) skall vara infört 
pä hela P l - och P3-nätet. Detta är möjligt tack vare RDS (Radio Data System, där 
en datakanal pä 57 kHz överför textinformation - Lex. namnet pä radiostationen, 
väderprognoser, börsrapporter etc. - som kan tas emot av radioapparater med 
Inbyggd mottagare och ett speciellt teckenfönster. 

Första fiberoptiska Atlant-kabeln beräknas tas I bruk. 

Pä sommaren förbinds Gotland med fastlandet med en optisk telekabel. Det blir 
en av världens längsta sjökabelinstallationer utan mellanförstärkning. 

Finnalr planerar att skaffa satellit-telefoner pä sina flygplan. Det är tänkt att 
affärsmän fär kvittera ut en trådlös telefon med hjälp av sitt kreditkort och kan 
därefter ringa vart som helst I världen. 
(Expressen 29/11) 

9 8 9 
1990-tatets Telematik-nät (ISDN) beräknas att ha byggts upp pä försök med 
omkring 500 anslutningar för prov med utvalda kunder och 
terminalleverentörer. Utöver Stockholm , Göteborg och Malmö kommer 
provkunder att kunna fjärranslutas vi s.k. koncentratorer pä nägra andra orter. 
(Mekanik Information 7/86) 

Tele-X planeras att sändas upp. 

9 9 0 
NASA planerar att skjuta upp en experimentell kommunikationssattellit, som 
med sitt optiska laseröverföringssystem kan bil en svär konkurrent till fiberoptik 
säväl prestanda- som kostnadsmässigt. 

991 
Andra fiberoptiska Atlant-kabeln beräknas tas i bruk. Över föringshastigheten 
kommer att bli 560 Mbit/s och den arbetar med våglängder omkring 1,55 
mikrometer. Kostnaden beräknas till omkring 400 miljoner dollar. 
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Teiematikens mässor och konferenser 
Som stöd för minnet av året som gått och som väckarklocka för året 

som kommer har en förteckning gjorts över de mässor och konferenser 
som har anknytning till telematik. Urvalet är gjort med följande 
områden som utgångspunkt: Informations- och databehandling, 
datorer, data- och telekommunikation, elektronik och elektroteknik. 

Förteckningen är inte komplett eftersom existerande listor och 
uppställningar inte är det, och eftersom osäkerheten bland många 
arrangörer är stor ända fram till 3 - 6 månader före ett tänkt 
arrangemangs genomförande. Listan täcker de viktigaste mässor och 
konferenser på nämnda områden. För att inte råka ut för evenemang 
som inställts eller att datum ändrats med kort varsel, bör uppgifterna i 
förteckningen alltid kontrolleras hos arrangören eller dennes ombud. 
Uppgifterna i förteckningen lämnas med förbehåll för eventuella 
felaktigheter som tryck- eller sakfel rörande underlaget samt ändringar 
meddelade efter tryckningen. Förteckningen är framtagen med hjälp 
olika källor. För närmare upplysningar och en fylligare information -
som t.ex. arrangörsförteckning, bransch- och landsförteckning m.m. -
kan det vara idé att skaffa någon av nedanstående källor. 

Exportrådets mässkalendem 1985 - 86 

Exportrådets mässkalendern 1986 - 87 

EIC Intelligence, New York 

Industriell datatekniks "Tid och plats" 

Datomytts "Datakalendern". 
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Kalendarium över mässor och konferenser 

Året som gick - 1 9 8 6 
26 - 30/1 SaudlCommunlcatlOns '86, Riyadh. 

Telecomm. & Office Electr. 

S- 8/2 Online'86, Hamburg. 
Den nionde europeiska kongress/mässan för teknisk 
kommunikation. 
Arrangör: Online Gmbh. 

9 -13/2 Eurocast 86, Basel. 
2:a Internationella mässan för kabel- och satellit-TV. 

11-14/2 Europäische Montressmesse, Berlin, 

Technische Kommunikation. 

2 - 6/3 Gulf Communications '86, Dubai. 

2 - 6/3 COMDEX Exhibition. Tokyo. 

4 - 6/3 British Telecom 86. London. 

5 - 7/3 Nordiska CAD/CAM-dagarna, Stockholm. 
Arrangör: Stockholmsmässan. 

9-13/3 Saudi Oftel. Riyadh. 

Office Electronic Communication Show. 

9-15/3 ISDN 86, Dallas. 

10-140 ISDN/Networks - 86, Dallas 
12-19/3 Hannovormässan CeBIT, Hannover. 

Centrum för kontors-, informations- och 
kommunikationsteknik. 
Arrangör: Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG 
Messegelände. 

17 - 20/3 Hong Kong Infotech, Hong Kong. 
Int. Office Communication Show. 

18 - 20/3 Electro/Optlcs/Laser '86, Brighton. 

International Exhibition. 

19 - 20/3 Kontor-Miljö och Datautrustning, Göteborg. 

19-22/3 Software 86, Stockholm. 
Arrangör: Stockholmsmässan. 

20 - 25/3 China Elcom '86, Shanghai. 

Electronics, Instalments, Telecommunications. 

1 - 3/4 COMDEX/WInter, Los Angeles. 

8-10/4 Internationella Mässan Hem, Kontor och 
Persondatorer, Warzawa. 
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8-10/4 Cadcam BS, Birmingham. 
Arrangör: Cadcam 86, EMAP International Exhibitions 
Ltd. 

9-12/4 Communicasla, Singapore. 
Asian International Electronic Communication 
Exhibition. 

9-12/4 Infotechasla, Singapore. 

Office Communication, Hard & Software. 

Slcob Special, Paris. 

Exposition du bureautique, Paris. 

Datatorg 86, Malmö mässcentrum. 
Arrangör: Leverentörsföreningen för Kontor och 

Data (LKD). 

COMDEX/Sprlng. Atlanta. 

Videotex 86. Dallas. 

Ada * Europe Conference, Edinburgh. 
Arrangör: Ms H Byard, Ada-Europe Conference 1966. 
INDC-86, Ronneby 
Information Network and Data Communication. 

COMDEX/Europe, Amsterdam. 

Den mänskliga arbetsplatsen, Stockholm. 
Arrangör: Stockholmsmässan. 

Communications, Birmingham. 
Communications & Systems; Exhibition & Conference. 

Kommtech, Essen. 
Fachmesse für Kommunikation. 

International Electronic Communications 
Exhibition, Singapore. 

Euro Software '86, Hamburg. 
Kongress för aktuella trender och utvecklingstendenser 
pä mjukvaruom rådet. 

Infobase '86, Frankfurt. 
Arrangör: Messe Frankfurt. 

SpaceTECH, Geneve. 

International Conference on Distributed 
Computing Systems, Cambridge. 

Eurocrypt 86, Linköping. 
Arrangör: SSAB, Anders Lansner. 
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Communication Means & Systems, Moskva. 
International Trade Exhibition. 

28 -3 1/5 World Home Shopping Exhibition, Tokyo. 

Software & Merchand. 

29/5-1/6 Kontor og data '86, Hamar. 

1/6 Chrlstchurch Home Electronics, Christchurch. 

1/6 Info H.K. '86. Hong Kong. 
Hong Kong Computer Exhibition. 

1 - 4/6 Infocom ' 86, Melbourne. 
Australian Int. Informationtechnology. 

2-4/6 VLSI In Computers and Communication, Linköping. 
Arrangör 2nd Nordic Symposium in VLSI-C&C 

Conference Secreteriat Linköping University. 

4-6/8 Computer & Office Equipment Exhibition, 

Montreal. 

10 - \2J6 COMDEX/Internatlonal, Nice. 

10-12/6 Networks 86, London. 

10-12« ISDN 86, London. 

10-12/6 Information Management, Anaheim (USA). 
Exposition & Conference. 

10-13/6 VENCOM, Caracas. 
Computer & Telecommunications Exhibition. 

16-19/6 NordData 86, Stockholm. 
Arrangör. Svenska Dataföreningen (SDF) och Svenska 

Samfundet för Informationsbehandling (SSI). 

17-19/6 Electronlc-Telcom'86, Xiamen. 
Electr. Intrument & Telecommunication. 

22 • 26/6 Computer Vision and Pattern Recognition 86 
(CVPR 86), Miami Beach. 

23 - 25/6 ICC, Toronto. 

Int. Conference & Exhibition on Communications. 

23 - 24/6 LAN-Introduktlon, London. 

30/6 -1/7 Introduction to Data Communication, Köpenhamn. 

2 - 3/7 Voice Processing, London. 

2- 4/7 Data Communications Network Components, 
Köpenhamn. 

22 - 25/7 Micros Malaysia, Kuala Lumpur. 
Computing, Data Communication Equipment 
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21 - 25/7 The 7th European Conference on Artificial 
Intelligence (ECAI), Brighton. 

5 - 7/8 Systems, Business Systems, Computers & Office 
Equipment Auckland. 

26 - 29/8 Computa/Info Singapore, Singapore. 

Int Information Management. 

27 - 28/8 Kontor-, Miljö- och Datautställning, Kalmar. 

1 - 5/9 IFIP Congress '86, Dublin. 

Arrangör: IFIP Congress '86 

2 - 5/9 COMDEX/Australia. Sidney. 

9-10/9 Databas 86, Stockholm. 

Arrangör Stockholmsmässan. 

9 -12/9 Kommunlkasjon & Media '86, Trondheim. 

16-19/9 Info, Manchester. 
Information, Technology & Office Automation. 

10-17/9 Bureau '86, Bryssel. 
Int. Exhibition for Office Equipment. 

15-20/9 Slcob, Paris. 
Salon int d'informatique, télématique, communication. 
Arrangör: internationella Franska Fackutställningar. 

16-21/9 Kontor Data'86, Bergen. 

6 -19/9 Info, Manchester. 

Information, Technology & Office Automation. 

Kontor-Miljö. Gävle. 

Kontorex 86, Stockholm. 

Austro Büro '86, Salzburg. 
Information • Organisation - Kommunikation. 

30/9 - 2/10 Montech '86, Montreal. 
Antennas & Communications Electronics. 

30/9-4/10 Bufa Romande, Geneve. 
Salon du Bureau, Informatique, Communication. 

1-5/10 Telematlc, Bangkok. 
Int. Telecommunication & Information Technology. 

1 -5/10 Office, Computers, Office Equipment, Furniture 
Exhibition, Bangkok. 

1-8/10 Kontor & Data, Köpenhamn. 
Int. kontor & datautstllling. 
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2- 4/10 Data och elektronikmässa -86, Umeå. 
Arrangör: Nolla, Norrländska Industrimässan. 

6- 8/10 Unlx-mässan, Stockholm. 
Arrangör: Stockholmsmässan. 

6-10/10 Foc/Lan 86, Orlando, Florida. 
The Tenth International Fiber Optic Communications 
& Local Area Networks Exposition. 
Arrangör: Information Gatekeepers Inc. 

6-11/10 Mass Comm China, Tianjin (Kina) 
Int. Technology Equipment, Communication. 

6-15/10 Efficiency Baurs '86, Amsterdam. 
Int. Office & Information Technology. 

12-18/10 

13-17/10 

14-18/10 

15-17/10 

17/10 

17-23/10 

19-22/10 

21-24/10 

22-23/10 

26-28/10 

2 - 6/11 

4 - 6/11 

4 - 7/11 

6- 7/11 

10-14/11 

Communications, Teheran. 
Communications System, Int. Fair. 

Interbiro/lnformatlc, Zagreb. 
Int. Data Processing & Office. 

Datalnfo, Göteborg. 
Arrangör: Leverentörsföreningen för Kontor och 
Data (LKD). 

Telematlkk '86, Sandvika, Norge. 
Arrangör: Info-Rama. 

Hong Kong Electronics Fair, Kong Kong. 

Tekniska Mässan 1986, Stockholm. 
Med specialavdelningen Data-Teknik. 

Intotec '86, Toronto. 
international Telecommunications Energy Confc 
Arrangör: Intelec. 

Infomedla, Malmö. 
Fackmässa för information & kommunikation. 

Kontor, Miljö och Data, Norrköping. 

Communications Technology, Bombay. 

Fall Joint Computer '86 Conf, Dallas 

JINA 86, Nice. 
Intl Antennas Symposium. 

Kontor, data, tryck, Sundsvall. 

LatCom, Buenos Aires. 
Conference. 

COMDEX/Fall '86, Las Vegas. 
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Intel FAIR 86, Stockholm. 
1986 ärs mikrodatorsymposium. 

Intercom, Zürich. 
Fachmesse der Kommunikation & Information. 

International ISDN Conference, San Francisco. 

Localnet 86, San Francisco. 
Conference. 

MUG-E's ärliga konferens, Barcelona. 
Arrangör: MUG-E Conference Secretary, CCS. 

Kontor, miljö, data, Norrköping. 

Rekrytering 2000 • Teknik & Data, Solnahallen. 
Arrangör: Arbetsförmedlingen. 

23 - 27/11 Arab Communications, Jeddah. 
Conference. 

26 - 28/11 IFIP RC-6/WG-6.4 Local Communication, Toulouse. 
Systems Lan and PBX Symposium. 

1-2/12 World Telecommunications, London. 
Conference. 

1-4/12 Globecom 86, Houston. 
Conference. 

3 - 4/12 Com/Argentina, Buenos Aires. 
Communications & Computer Exhibition. 

3 -6 /12 Hong Kong Computer 86, Hong Kong. 
Int. Office Technology Show. 

3 -6 /12 Hong Kong Communltoch 86, Hong Kong, 
int. Electronics Comunications. 

8-12/12 Int Communication Tech. & Measuring 
Instruments, 
Tianjin (Kina). 

10 -12/1 IEEE 25th Decision and Control Conference, 
Aten, 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Telematik i tiden 

205 -



Åren som kommer 
1 9 8 7 

12-15/1 MECOM '87, Manama. 

Middle East Electronic Communication Show. 

21 - 23/1 Nordisk Vldeotexkongress, Stockholm. 

20 - 23/1 Fiber Optics Workshop & Laboratory, Lake Buena 
Vista, FL 

20 - 23/1 UNIX Solutions in Business and Government, 
Washington DC. 
Conference. 

21 - 23/1 Videotex 87, Stockholm. 

9-12/2 Communication Networks '87, Washington DC. 
Conference. 

11-15/2 Mlcrotex, Bryssel. 
Int Office Automation Convention & Exhibition 

10-12/2 Software 87, InfoRama, Sandvika, Norge. 

Arrangör: Den Norske Dataföreningen/Ostlandet. 

13-16/2 Videotexpo '87, Paris. 

17-20/2 GNUNE, Düsseldorf. 
Europäische Kongressmesse, Technische Kommunikation. 

17 - 20/2 Mexcom, Mexiko City. 

Computer & Communications Exhibition. 

mais Data-kontorsfackmässa S'87, Karlstad. 

mais Hong Kong Infotech '87, Kong Kong. 

int Office Communikations & Information. 

3 - SO COMDEX/Japan'87, Tokyo. 

4-11/3 CeBIT, Hannover. 
Büro-, Informations- & Kommunikationstechnik. 

12-14/3 Datamâssan '87, Borlänge. 
Industri, kontor, handel, utbildning. 

15-21/3 ISS '87, Phoenix, AZ. 
International Switching Symposium. 

1 - 3/4 IEE1987, Bournemouth. UK. 
Intermational Command, Control, Communications 
and Management Informations Systems; Conference. 

6-11/4 Slcob, Paris. 
38Q internationella Sicobmässan. 
Arrangör Internationella franska fackutställningar. 
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14-17/4 Mipel, Budapest. 
international Electronics & Instrumentation. 

4 - 9/5 Technotron '87, Lima. 
Telecommunications, Information, Office Equipment. 

5 - 7/5 Infobase, Frankfurt 
internationaler Datenbank Kongress & Ausstellung. 

12 -15/5 Kommtech, Essen. 
Fachmesse für Kommunikation. 

12-15/5 Infotrans '87, Sollentuna. 
Infosystem för gods- och persontransporter. 

12-15« Ofex'87, Hong Kong. 
Business Efficiency, Office Automatlon. 

12-16/5 Ifabo, Wien. 
Internationale Bürofachmesse mit Software. 

13-156 Scientific Computing and Automatlon (Europe), 
Amsterdam. 
Arrangör Elsevier Science Publishers. 

13-15/5 Compec, Bryssel. 
Exposition-Congres pour l'informatique. 

17 - 22/5 International Communications Assn, New Orleans. 

Conference. 

COMDEX/Europe '87, Nice. 

Kontor & data '87, Tromsö. 

Infotech Malaysia, Kuala Lumpur. 

Computers, Telecommunication, Office Exhibition. 

1 - 4/6 COMDEX/Sprlng'87, Atlanta. 

2- 5/6 Communications'87, Melbourne. 
Int. Information Technology Show. 

2- 5/8 Australian Personal Computer & Electronic 
Communication, Melbourne. 

9-12« VENCOM, Caracas. 
Computer & Telecommunications Exhibition. 

11-14/6 Komm, Karlsruhe. 

Fachmesse für Micro Computer & Bildschirmtext. 

Norddata 87, Trondheim. 

Urbanex, Zagreb. 
Int. Public Utility Equipment Fair. 
COMDEX/Australia '87, Sidney. 
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29/9-3/10 BOfa, Basel. 
Dalen- & Textverarbeitung & Bürceinrichtung. 

1 - 7/10 Data-korrtor-mlljö'87, Stockholm. 
Intemationell fackmässa. 

12-16/10 Interbtro, Zagreb. 
int Information, Communication, Data Processing, 
Office. 

19 - 23/10 Systems, Computer & Kommunikation, München. 

Int. Fachmesse. 

20 - 27/10 Telecom '87, Geneve. 

3-5/11 INFOTEX'87, Canberra. 

3- 3/11 Computer & Communication China'87, Beijing. 
Tech. Equipment. 

4 - 7/11 Communitech & Computer Malaysia, Kuala Lumpur. 
Int. Electronic Communication. 

4 - 8/11 Telematlc, Bangkok. 
Telecommunications & Computer Exhibition. 

2 -4 /12 COM/Argentlna, Buenos Aires. 
Communications & Computer Exhibition. 

1 9 8 8 

Middle East Computer & Computer Graphics Show, Manama. 

Micro-Computer, Frankfurt. 
internationale Frankfurter Microcomputer-messe. 

Saudi Computer 88, Riadh. 
Computer & Computer Graphics Show. 

2 - 5/2 ONUNE, Hamburg. 
Technische Kommunikation, Fachmesse & Kongress. 

9 -122 ONUNE, Berlin. 
Europäische Kongressmesse für technische Kommunikation. 

18- 24/2 IMPRINTA. Düsseldorf. 

Kommunikationstechrtlken, internationelle Ausstellung. 

20 - 24/2 Mikrodata '88, Köpenhamn. 

14-19/3 Infora, Lyon. 

Salon de toutes les Informatiques. 

16-19/3 Australian Personal Computer Show, Sidney. 
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16-23/3 CeBIT, Hannover. 
Büro-, Informations- & Kommunikationstechnik. 

april Nordiska mikrodatormässan, Sollentuna. 
Utställning och konferenser. 

april Logic, Zürich. 
Die Computer-Schau. 

13-17/4 Computer-Schau, Dortmund. 

Aussteilung für Computer, Software. 

13 - 20/4 Hannover Messe, Hannover. 

26 - 28/4 Infobase, Frankfurt. 
internationaler Datenbank, Kongress & Ausstellung. 

26 - 29/4 Büro, München. 
Bürotechnik, Büromöbel, Computer Fachausstellung. 

27 - 29/4 DATIP '88, Stockholm. 
Datorteknik i produktionen. 
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Teiematikens talarlista 
Nedan följer hundra slumpmässigt utvalda talare vid några av de 

stora mässor och konferenser som hölls 1986 såsom: 

* CADCAM 
* DATABAS 86 
* DATAINFO 86 
* NordDATA 86 
* SOFTWARE 86 
* Tekniska Veckan 
* UNIX-måssan 

Förhoppningen är att denna sammanställning kan komma att ge 
uppslag till framtida talare. 

Andersson Christer 

Andersson Tommy 

Arosenius Lars 

Adolfsson Bo 

Backlund Lars 

Berg Hans 

Bluhme Carl-Hugo 

Bodelsson Ove 

Bodin Mats 

Broby Per 

Brunnberg Hasse 

Tekniska Veckan, 'Nätlösningar I en flerdatormlljö TtX-NET. 
fll.kand. Televerkets ADB-service 

NordDATA 86, "Atgärdsinriktade säkerhetsanalyser - frän ord till handling'. 
VDSÄKdataAB 

DATABAS 86, "Världsomspännande nätverk med databaser. 
Tekn.lic. IBM Svenska AB 

DATABAS 86, "Datapak en Intelligent tjänst". 
Produktchef Datapak 

DATAINFO 86, "Kommunikation via satellit'. 
Svenska rymdaktiebolaget 

Tekniska Veckan, 'Kunskap som produktionsfaktor - skriva*. 
VD i Venture Software AB 

DATABAS 86, 'Dataföretaget och databaser'. 
VD IBM Svenska AB 

DATABAS 86, 'Hantering av produktinformation". 
LM Ericsson 

NordDATA 86, 'Modem Datautbildning - En quattro'. 
Utbildningsproduktion AB 

SOFTWARE 86, 'Integrerade system för detaljhandeln', 
marknadsansvarig, systemdesigner Datagruppen AB 

NordDATA 86, "En dag försvann hela bilden - dä blev jag livrädd*, 
fil.dr. Riksskatteverket 

Carlsson Rolf NordDATA 86, 'Videotex som ett hjälpmedel i utbildningen'. 
Datakonsult AB 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens talarlista 

210 



DATABAS 86, "Att transportera information". 
Lärare Teleskolan i Kalmar 

Tekniska Veckan, "Kunskap som produktionsfaktor - söka information", 
direktör i SAF-ägda Svenska Managementgruppen 

UNIX-mässan, "Svenska erfarenheter av UNIX. Introduktion'. 
Produktchef Speny, nu Unisys 

NordDATA 86, 'INFOTOPIA-vlsioner och vägval i informationssamhället", 
fil.dr. Statskontoret 

DATABAS 86, 'Bättre program och sökspråk? Databaser och strukturer, 
projektledare Stockholms Datorcentral QZ 

SOFTWARE 86, 'CIM och JIT, tillverkning pä nytt sätt '. 
civ.ing., produktchef Hewlett-Packard 

CADCAM. "CADCAM i produktionen'. 
VD Schlumberger Systems AB 

Tekniska Veckan, 'Privata - Publika kommunikationssystem', 
civ.ing. Televerkets ADB-service 

Tekniska Veckan, 'Lokala nät - LAN*, 
ingenjör, konsult vid AB Teleplan 

UNIX-mässan, 'FRISKIS-Försvarets satsning inom kontorsinformation". 
Org.dlr. Försvarets Rationaliseringsinstitut 

DATABAS 86, 'Informationshantering I industrin". 
vVO Industriförbundet 

NordDATA, "Datakvalitet - 90-talets stora säkerhetsfråga' 
Linköpings Universitet, inst. för systemteknik 

DATABAS 86, 'Affärsutveckling med databastänkande*. 
direktör SE-Banken 

NordDATA 86, TDL Kommunikationsväxel Kommunikation över 
företagsgränser. 
Teknikchef TDL 

SOFTWARE 86, "Reklam/Annonsbyråer, 
konsult BNL/informalbn AB 

Tekniska Veckan, "Tillämpning av seende datorer i produktionen", 
civ.ing., gruppchef materialhantering Saab-Scanla AB 

DATABAS 86, öppnare av DATABAS 86 där han log upp frågan vad 
Televerkets helhetssyn pä Informationshanteringen innebär. 
Generaldirektör för Televerket 

UNIX-mässan, "Verktyg för utveckling av KBS-syslam'. 
VD Epitec 

UNIX-mässan, "Nästa basdatoravtal och dess konsekvenser. 
Avdelningsdirektör Statskontoret 
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Kellman Tom 

Holmberg Olle 

Jendhammar Kent 

Johansson Karl-Edvard 

Johansson Stig 

Jonslrömer Ulf 

Jörud Sivert 

Kahn Lars 

Kalderén Hans 

Kall Clas-Olof 

Kanafarski Liilanna 

Kjellberg Torsten 

Köhler Hans 

Larsson Sven 

Lindblom Kjell 

Lindskog Llse-Lotte 

Lindström Claes-Göran 

Lunden Ingvar 

Tekniska Veckan, "Vision och OCR'. 
Produktchef Visionssystem, Saab Automation 

UNIX-mässan, "Rationell lasthantering i UNIX-miljö. Datainsamling, 
simulering, tekniska beräkningar". 
Systemingenjör Transtema Kockumation 

SOFTWARE 86, "Banker, 
systemdirektör SE-Banken 

Tekniska Veckan, "Driftsäkerhet-kortaste vägen till ökad produktivitet", 
tekn.dr. Tekniska Högskolan i Linköping, avd. Konstruktions- och 
produktionsteknik. 

DATABAS 86, Televerkets roll och syn pä Informationstransporter. 
Marknadsdirektör Televeiket 

DATABAS 86, "All information pä en meny". 
Koncernchef AU-Systemgruppen 

NordDATA 86, "Frän CAD/CAM till CIM*. 
civ.ing. Maynard MEC AB 

NordDATA 86, "Kunskapsteknik pä Televerket*. 
fil.dr.SU-TVTInfologicsAB 

SOFTWARE 86, "Datorisering inom grossistföretag". 
VD Aby System i Stockholm AB 

NordDATA 86, "ADB-strategier - vägen till bättre ADB-verksamheter och 
info.syslem*. 
Forskningsassistent institutionen för infor-
mationsbehandling CTH, konsult Data Logic AB 

DATABAS 86, "Hur går jag vidare?". 
dipl.lng., Informatiker på IDC-KTHB. Ansvarig för Svenskt Diane Center. 

CADCAM, "CADCAM - systemutvecklingen i Japan*, 
professor IVF/Tekniska Högskolan 

NordDATA 86, "Användarnas modeller av meddelandesystem*, 
fil.dr. inst. för ADB Stockholms Universitet 

UNIX-mässan, 'Säkerhet i Distribuerade System*. 
Avdelningsdirektör Försvarets Datacentral 

NordDATA 86, "Persondatorer i stordatormiljö". 
Vattenfall Kärnkraft 

DATABAS 86, "Bibliografiska och andra typer av databaser. 
Chef informationstjänsten Philips Elektroindustrier AB 

NordDATA 86, "En flerdimensionell systemutvecklingsmodeli*. 
konsult PlanData AB 

DATAINFO 86, *Konlorets interna kommunikation". 
Canon 
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NordDATA 86, "Information-Center - svaret på framtidens 
informationsbehov*. 
Siemens Data AB 

Tekniska Veckan, "Vem bestämmer? Användaren, 
kommunikationsteknikem eller beslutsfattaren?*, 
civ.ing., utvecklingschef på AU-System Network AB 

Tekniska Veckan, 'Dataväxlar och PABX". 
VD Nexus Communications AB 

NordDATA 86, 'En utmaning i framtidens dataproduktion*. 
VD Computer Resource Services AB 

CADCAM, 'Rådgivning frän en CAD-konsult. En möjlighet till klarhet I en 
svåröverskådlig bransch*. 
CAD-systemchef VBB AB 

CADCAM, "Detta trodde du Inte om CAD?". 
VD Autodesk AB 

NordDATA, "Chefsutveckling i datamiljö*, 
chefsutvecklare Sparry, nu Unisys 

NordDATA 86, "Gronder för systemförvaltning*, 
docent Athena Konsult 

NordDATA 86, 'Datorstödd utbildning för småföretaget*. 
CBICONTEXAB 

Tekniska Veckan, "Drift- och driftstörningsanalys i tekniska system*. 
flygdirektör,överingenjör vid Försvarets Materielverk, chef för driftbyrän. 

NordDATA 86, "Från konventionella databaser till kunskapsbaser. 
SYSLAB Stockholms Universitet/KTH 

NordDATA 86; "Obemannad datordrift". 
Siemens Data AB 

NordDATA 86, "Elektroniska diskussioner mellan tusen datorer. 
QZ Stockholms Datorcentral 

NordDATA 86, "Datastrategl-av praktiskt värde eller bara vackra ord", 
civ.ing. Teleplan Infomiation Management 

NordDATA 86, 'Frontprojektet Ny teknik. Arbetsorganisation och 
arbetsmiljö." 
SIAB AB 

DATABAS 86, "Godbitar ur framtiden. Informatik inför 90-talet.* 
VD Athena Konsult AB 

CADCAM, "Kommunikation mellan CADCAM-system - en ny situation för 
underleverantören*. 
civ.ing. Tälje Teknik-Centrum AB 

DATABAS 86, *Framtida datatransportbehov i näringslivet". 
VD Götabanken, Ordförande i Näringslivets Telekommitté 
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Bengt G 

Rudberg Jan 

Rutks Reinhold 

Röstllnger Annie 

Samuelsson Lars-Erik 

Stenberg Bertil 

Strachal George 

Strömfelt Ralph 

Sundström Urban 

Svenberg Ylva 

Svensson Kjell 

Svensson Nils-Göran 

Svärdsudd Stefan 

Söderting Ragnar 

Söremark Gun 

Tapper Ingemar 

Thorslund Bertil 

Tång Bengt 

Vedin Bengt-Arne 

DATABAS 86, 'Vad finns på marknadenr. 
Marknadsavdelningen, Datapak, Televerket 

SOFTWARE 86, "Är en tjänst om tio år en datatjänst?". 
VDEnatorAB 

DATABAS 86, 'Mina första erfarenheter. 
VD Destila AB 

NordDATA 86, 'Kreativitet - en mänsklig resurs vid systemutveckling*, 
filkand. Universitetet i Linköping, Inst. för Datavetenskap 

NordDATA 86, *Ge lärarna en bra ADB- utbildning*. 
univ.lekt. Högskolan Eskilstuna/Västerås 

Tekniska Veckan, 'CIM-en strategi med fördelar'. 
VD Mora Teknikcentrum AB 

DATABAS 86, 'Att analysera kommunikationsbehov*, 
projektledare Vita Berget Information AB 

CADCAM, 'En databas över nordiska leverantörer till verkstadindustrin'. 
VD i eget företag 

SOFTWARE 86, 'Dataprogram för fastighetsförvaltning*, 
civ.ek., inst för Fastighetsekonomi KTH 

NordDATA 86, 'Medveten och aktiv peisonalåtgärder för att förbättra 
ADB-säkerheten'. 
vVD Infosec Prosab AB 

DATAINFO 86, "Det digitala riksnätet'. 
Televerket 

DATABAS 86, "Databasemas betydelse för vardagsrationalisering*. 
VD Riksdataförbundet 

NordDATA 86, 'ADB-säkerhet och revision 1 kommunal miljö". 
Revisor Sv. Kommunförbundets Revisionsavd. 

Tekniska Veckan, "Datorstött erfarenhetsutbyte*. 
civ.ek.,ing.INVIDEPROAB 

DATABAS 86, "Sä här blev jag bättre Informatiker. 
Informatiker KabiVitrum AB 

NordDATA 86, "Verktyg för JSD och JSP". 
metodchef Jackson Konsult AB 

NordDATA 86, "Programmering som medel*. 
Datera 

NordDATA 86, "Expertsystem för intelligent signalhantering', 
produktchef marknadsavd. Sperry, nu Unisys 

DATABAS 86, "Existerar användarvänlighet?". 
Professor vid KTH i innovationskunskap, 
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/Vennersten B G Tekniska Veckan. "IGF-en beslutsmodell för stmkturerat beteende vid 
persondatorisering*. 
Datajournalist 

Vessbrandt Karl NordDATA 86,"Videotex-en ny kanal för internationell 
informationsbehandling*. 
Produktchef Siemens Data AB 

Viklund Anitha NordDATA 86, "Ett gränslöst liv ! - Ansvarslöst?'. 
vVD SDR Scandinavian Data Resource AB 

thman Eddie NordDATA 86, "Strategier för framgång". 
Marketing Manager Sperry, nu Unisys, USA 
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Teiematikens organisationer 

ITU *) -International 
Telecommunications Union 

Internationeila teleunionen, 
som sedan 1947 är ett FN-organ, 
svarar för fördelningen 
av radiofrekvenser mellan 
länderna. ITU har 159 länder som 
medlemmar. 

CCITT *) - Comité Consultatif 
International de Télégraphie 
et Téléphonie 

Internationella rådgivande 
kommittén för telegratl 
och telefoni. CCITT, som 
är ett organ Inom ITU, 
har en nyckelroll i standar-
diseringsaifoetet inom tele-
området. Aila post- och 
teleförvaltningar i ITUs 
medlemsländer kan vara 
medlemmar I CCITT. 

CEN ' ) - Conférence Européenne 
das Normallsations 

Europeiska standardiserings-
kommittén. Arbetar för EG. 

CENELEC *) • Comité Européen 
de Normalisation Electro-
technique 

Europeiska kommittén för 
elektrotekniska standards. Dess 
standards är bindande för 
medlemsstaterna. 

CEPT •) -Conférence 
Européenne des Administra-
tions des Postes et des 
Télécommunications 

CEPT bildades 1959 för 
att främja samarbetet mellan 
de europeiska post- och 
teleförvaltningarna 26 
länder är medlemmar. 

ECMA - European Computer 
Manufacturers' Association 

Föreningen för europeiska 
datortillverkare. Tar fram 
standards inom data- och 
textkommunikation. Samar-
betar med CCITT och ISO. 

ESA - European Space Agency 

EUREKA - European Research 
Coordinating Agency 

EUTELSAT - European Tele-
communications Satellite 
Organization 

Den europeiska rymdsamarbets-
organisationen. 

Europeisk samarbstsorga-
sation för högteknologi. 

Europeisk organisation 
med medlemmar ur CEPT, 
som svarar för Europas 
satellitkommunikationssystem. 

*) Ingår i det internationella standardiseringsarbetet, se fig. 1 sid. 219 
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ICC • International 
Chamber of Commerce 

ICCP - Information, 
Communications and Computer 
Policy 

Internationella handelskammaren, 
aktiv i över 100 länder, 
arbetar genom kommissionen 
CTIP - Computing, Telecom-
munications and Information 
Policies med tele- och 
datakommunikationsfrågor. 

Arbetsgrupp inom OECD, 
som bl.a. arbetar med 
regleringsfrågor inom tele-
kommunikationsområdet. 

IEC *) • International Electro-
technical Commission 

IEC svarar för internationell 
standard inom elektronik-
och elteknikområdena. Orga-
nisationen består av företrädare 
för nationella kommittéer 
frän 40 länder. 

INTELSAT • International 
Telecommunications Satellite 
Organization 

INTUG - International Tele-
communications Users Group 

Intemationell organisation 
för satellitkommunikation. Till-
handahåller satellitkommuni-
kationstjänster över hela 
världen. Över 100 länder 
är delägare i Intelsat. 

En fristående intemationell 
organisation av stora telekom-
munikationsanvändare. Verkar 
för en friare konkurrens 
på tslekommunkatlonsomrädet 
Samarbetar med CCfTT. 

ISO *) - International Standards 
Organization 

internationella standardise-
ringsorganisationen. 89 
medlemsländer. 

LKD - Leverantörföreningen 
Kontors- och Datautrustning 

Branschförening för företag 
om marknadsför produkter 
och tjänster inom informa-
tionsområdet 

NTK • Näringslivets Tele-
kommitté 

RDF - Riksdataförbundet 

Sveriges Industriförbunds 
kommitté för telekommunika-
tionsfrågor. 

Intresseorganisation för dator-
användare. Medlemmar är företag, 
myndigheter, kommuner och 
landsting samt Individföreningarna 
Svenska Dataföreningen och 
Svenska Samfundet för 
Informationsbehandling, SSI. 

*) Ingår i det internatbnelta slandardiseringsarbetet, se flg. 1 sid. 219 
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SEK - Svenska Elektriska 
Kommissionen 

Svensk nationalkommitté 
till IEC. Fackorgan för 
standardiseringen inom 
eltekniken. 

SER - Sveriges Elektro-
ingenjörers Riksförening 

SIS *) - Sveriges Standardi-
seringskommission 

Sammanslutning av civilingenjörer. 

Centralorgan för standardi-
seringsarbetet i Sverige. Medlem 
I ISO. 

SSI - Svenska Samfundet för 
Informationsbehandling 

Svenska Dataföreningen 

Förening för datoranvändare. 

Förening för AR/ADB-specia-
lister. 

TFT1T - Task Force on Arbetsgrupp inom 
EG-kommissionen 

Telecommunications and 
Information Technology 

specialiserad pä frågor inom 
telekommunikations- och 
informationsteknikområdena. 

VIS - Videotexföreningen 
I Sverige 

Branschförening för användare 
och leverantörer. Ca. 45 
medlemmar 85/86. 

') Ingår! det internationella standardiseringsarbetet, se fig. 1 sid. 219 
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iaKORfU) s 
Korrosions-
iftstttutä 

can iFRB 

Teckenförklaring: 

JffERKATtOtai 
STANOARDtSEfliS 
OCH SAMAREETS 

ANNAN NATONEU. 
KORMEfllNGS 
VERKSMUT 

NORDISKA 
SAMARBETSCRGAN 

Fig. 1 : Internationellt standardiseringsarbete. 
En stor del av teiematikens organisatbner (markerade med "*)" I texten) medverkar i det 

internationella standardiseringsarbetet, bl.a. för att förverkliga det tjänsteintegrerade digitala nätet (ISDN). 
Organisationerna verkar på olika nivåer • en nationell, nordisk, europeisk och världsomfattande. 

Källa: Televerket 

*) Ingår I det internationella standardiseringsarbetet, se fig. 1 sid. 219 
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Teiematikens språk 
Teiematikens akronymer 

ASCII • American Standard Code for Information Interchange 

ADB - Automatisk Databehandling eller Administrativ 

Databehandling 

Al - Artificiell Intelligens 

ANSI - American Natbnal Standards Instituts 

ASF - ArbetarSkyddsFonden, numera Arbetsmiljöfonden 

AT&T - American Telephone & Telegraph 

AU - Administrativ Utveckling 

BISYNC - Binary SYNChronous protocol 

BPI - Bit Per Inch 

bps - Bit Per Sekund 

BSC - Binary Synchronous Communication 

BT - British Telecom 

CAD - Computer Aided Design 

GAE - Computer Aided Engineering 

CAM - Computer Aided Manufacturing 

CASA - Computer Aided Systems Analysis 

CATV - Community Antenna Television 

CAble TeleVisbn 

CBCS - Computer-Based Conference System 

CBMS - Computer-Based Message System 

COD - Charge Coupled Devices, elektriska laddnmgskopplade 
komponenter 

CCITT - International Telegraph and Telephone Consultive 
Committee 

COL - Common Command Language 

CEC - Commissbn of the European Communities 
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GEM 

CENELEC 

CEPT 

CD 

CIM 

CM 

CMOS 

COM 

CPE 

CP/M 

CPU 

CRT 

CSC 

CSELT 

CSMA 

CSMA/CD 

DAFA 

DAKOM 

DASIS 

DBHS 

DBMS 

DBS 

DCA 

DCE 

European Committee for Standardization 

European Committee for Electrotechnical Standar-
dization 

European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations 

Collision Detection 
Compact Disc 

Computer Integrated Manufacturing 

Cash Management 

Complementary Metal Oxide Semiconductor 

Computer Output on Microfilm, datorutskrift 
på mikrofilm 

Customer Premises Equipment 

mer eller mindre föråldrat operativsystem för 
persondatorer 

Central Processing Unit 

Cathode-Ray Tube 

Computer Science Corp 

Centra Studi E Laboratori Telecommunicazioni, 
Italien 

Carrier Sense Multiple Access 

Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection 

DAtamaskincentralen För Administrativ 
databehandling 

DAligvarubranschernas KOMmunikationssystem 

DAtorSlöd Inom Sjukvården 

DataBasHanteringsSystem 

DataBase Management System 

Direct Broadcast Satellite 

Document Contents Architecture, ingår i SNA-nätets 
begreppsvärld. 
Distributed Communication Architecture, 
samlingsnamn pà Sperrys kommunikationsstandard 

Data Ciruit terminating Equipment 
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DDL 

DEC 

DES 

DIA 

DML 

DOK 

DP 

DRCS 

DSA 

DTE 

DTS 

EAN 

EBCDIC 

EFTS 

EIA 

EPROM 

ESA 

ESPRIT 

EUSIDIC 

FA 

FDM 

FIFO 

Data Description Language 

Digital Equipment Corporation 

Data Encryption Standard 

Document Interchange Architecture, ingår I 
SNA-nätets begreppsvärld 

Data Manipulation Language 

Data- och OffentlighetsKommitén 

Data Processing 

Dynamically Redifinable Character Set 

Distributed Systems Architecture, nâtaïkitektur 
framtagen av Bull-koncernen 

Data Terminal Equipment 

Digital Tandem Switch 

European Article Numbering 

Extended Binary Codes Decimal Interchange Code 

Electronic Funds Transfer Systems 

Electronic Industries Association (USA) 

Electrical Programable Read Only Memory 

European Space Agency 

European Strategic Program on Research on 
Information Technology 

European Association of Information Services 

Factory Automation 

Frequency Division Multiplex 

First In First Out 

aop 
FRN 

FTAM 

HDLC 

IBM 

FLoating Operations 

ForskningsRådsNämnden 

Rie, Transfer Acess and Management, förslag 
till standardardisering av filhantering. 

High-Level Data Link Control 

International Business Machines 
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ICA - International Communications Association 

ICCP - Information, Computers and Communicat ions Policy 

IEC - International Electrotechnical Commission 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IGES - Initial Graphic Exchange Specification, standard 
för gränssnitt vid överföring av grafisk information 
i samband med CAD/CAM-tillämpningar. 

IIC - International Institution of Communications 

INMARSAT - INTernational MARitime SATellite system 

INTELSAT - INTernational TELecommunical ion SATellite 

corporation 

INSTA - INternational STAndardization 

1RM - Information Resource Management 

ISD - International Organization for Standardization 

ISDN - Integrated Services Digital Network 

ISO - International Standard Organisation 

IT - Informationsteknik, Information Technology 

ITT - International Telephone & Telegraph 

ITU - International Telecommunications Union (FN-organ) 

IVA - IngenjörsVetenskapsAkademien 

1VDT - Integrated Voice/Data Terminal 

IWU - InterWorking Unit 
JTMP - Job Transfer, Access and Management, protokoll 

som medger att bearbetningsuppdrag kan sändas 
mellan datorer. 

KDC - KryptonyckelDistributionsCentral 

LAN - Local Area Network 

LATA - Local Access & Transport Area 

LCD - Liquid Crystal Display 

LED - Light Emitting Diode 

LKD - Leverantörsföreningen Kontors- och Datautrustning 

LMS - Local Measured Service 
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LRU 

LU 

MAN 

MAP 

MARISAT 

MAU 

MCI 

MIPS 

MML 

Modem 

MOS 

MS-DOS 

MTBF 

MTS 

MTTR 

NAPLPS 

NASA 

NATA 

MBS 

NCC 

NCCF 

NEC 

N1U 

NMF 

NORTEL 

NPDA 

Least Recently Used 

Logical Unit 

Metropolitan Area Network 

Manufacturing Automation Protocoll, en av General 
Motors framtagen standard för kommunikation 
inom verkstadsproduktion 

MARitime SATellite system 

Media Access Unit 

Microwave Communications Incorporated 

Miljoner Instruktbner Per Sekund, mått på 
datorers kapacitet. 

Man-Machine-Language 

MOdulator-DEModulator 

Metal Oxide Semiconductor 

Operativsystem lör persondatorer, som i princip 
ersatt CP/M 

Mean Time Between Failure 

Message Telecommunication Service 

Mean Time To Repair 

North American Presentation Level Protocol 
Syntax 

National Aeronautics & Space Administration 

North American Telephone Association 

National Bureau of Standards 

Network Control Centre 

Network Communication Control Facility, program 
som övervakar och styr nätverk 

Nippon Electric Corporation 

Network Interface Unit 

Nordiska MobifTelefonsystemet 

NORdiska samarbetet på TELekommunikationsområdet 

Network Problem Determination, program som 
sammanställer och presenterar status och fel 
Information 
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NTIA - (U.S.) National Telecommunications & Information 

Administration 

NTK - Näringslivets TeleKommitté 

NTT - Nippon Telephone & Telegraph 

NVA - NätVerksAdministratlv grupp 

OA - Office Automation 

OAG - Official Airline Guide 

OCR - Optical Character Recognition 
Optical Character Reader 

OSI - Open System Interconnect, gränssnitt för datautbyte 

mellan öppna system 

OTB - Ord- och TextBehandling 

PA • Personal Administration (personaladministrativa 
system) 

PABX - Private Automatic Branch Exchange, digital 

abonnentväxel. 

PAD - Packet Assembly/Disassembly 

PC - Personal Computer 
PCM - Plug Compatible Manufactuers, leverantörer 

som marknadsför IBM-kompatlbel utrustning 
Pulse Code Modulation 

PDI - Picture Description Instructions 

PIN - Personligt IdenlilieringsNummer 

PKS - Public Key Syslems 

PLU - Price Look Up (system) 

POTS - Plain Old Telephone Service 

PROM - Programable Read Only Memory 

PTT • Post, Telephone & Telegraph administration 

PU - Physical Unit 

QZ - Stockholms Datacentral 

RAM - Random Access Memory 

RCC - Radio Common Carrier 

RDF - RiksDataFörbundet 
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RISC 

FUE 

ROM 

SAS 

SBS 

SDF 

SDLC 

SEBRO 

SEK 

SICS 

SIND 

SIS 

SISU 

SITA 

SLÖR 

SNA 

SNET 

SPADAB 

SPAR 

SPI 

SSCP 

SSI 

STU 

SWEPRO 

SWIFT 

TCA 

TDMA 

Reduced Instruction Set Computer, Idé att förenkla och 
standardisera den kod, som en dator behöver för sin 
databearbetning och därigenom öka programmerings-
och bearbetningshastigheten. 

Remote Job Entry, fjärrinmatning av jobb 

Read Only Memory 

Switched Access Systems, ett 
fellokaliseringssystem 

Satellit Business Systems 

Svenska DataFörenlngen 

Synchronous Data Link Control 

Servicebyråemas BRanschOrganisatbn 

Svenska Elektriska Kommissionen 

Swedish Institute for Computer Science 

Statens INDustriverk 

Standaridlseringskommissionen I Sverige 

Svenska Institutet för Systemutveckling 

Société Internationale des Télécommunications 
Aeronautiques 

Statens centrala LÖneutRäkningssystem 

System Network Architecture 

Southern New England Telephone company 

SPArbankemas Datacentraler AB 

Statligt Person- och AdressRegister 

Föreningen Svensk Programvaru-lndustri 

Systems Services Control Point 

Svenska Samfundet för Informationsbehandling 

Styrelsen för Teknisk Utveckling 

Svenska Handslsprocedurrådet 

Society for Woridwide Interbound Financial 

Télécommunications 

Tele-Communications Association 

Time Division Multiple Acess 
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TKP - TerminalKontaktPerson 

TNC - Tekniska NomenklaturCentralen 

TTY - TeleTYpe 

UNIX - operativsystem, som möjliggör multibearbetning 

UPC - Uniform Product Code 

USTA - U.S. Telephone Association 

UTC - Utilities Telecommunications Council 

VAN - Value Added Network 

VLSI - Very Large Scale Integration, utvecklingen 
av integrerade kretsar strävar mot ytterligare 
integration. 

VTP - Virtual Terminal service and Protocols 

WAN - Wide Area Network 

WARC - World Administrative Radio Conference 

WATS - Wide Area Telephone Service 
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Teiematikens ordlista 

Teiematikens ordlista är tänkt som ett verktyg för bättre och lättare 
förståelse av såväl Teiematikens Årsbok som teiematikens många 
specialbegrepp. Avsikten är att dels förklara, dels i en lång rad fall ge 
den engelska motsvarigheten, som ofta är ursprunget till de vanligaste 
orden. 

Avgränsningar har gjorts till telematiken, d.v.s. tele- och 
datakommunikation. Vi har här inskränkt oss till de ord vi anser vara 
"elementära" och som ofta vållar huvudbry då det gäller deras 
innebörd. Detta gäller för både de elektrotekniska och de 
programtekniska uttryck vi tagit med. 

Ambitionen är också att läsama av Teiematikens Årsbok skall kunna 
slå upp de vanligaste förkortningarna - många av dem är akronymer -
och få en förklaring till både förkortningen och dess innebörd. De flesta 
ordförklaringarna är hämtade ur Norsteds "Dataordbok" - förlaget har 
givit sitt tillstånd till vårt "plagiat". Ord som är kursiverade innebär, att 
de finns med i ordlistan på annan plats. Den speciellt intresserade 
rekommenderas ta del av Norsteds Dataordbok. 
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Ordlista 
absolut adress 
Tal, etikett eller namn som av datorkonstruktören tilldelats en minnesplats i primärminnet och 
som kan användas i ett program för att referera till en minnesplats. 

ackumulator 
register i datorns centralenhet, som används för aritmetiska operationer och för laddnings- och 
lagringsoperationer mellan centralenheten och primärminnet. 

ADCCP 
Advanced Data Communication Control Protocol. Ett standardisera biiinriktat protokoll, 
utvecklat av National Standards Institute. 

administrativ databehandling 
(administrative data processing). Det område av automatisk databehandling som huvudsakligen 
avser finansiell styrning, redovisning och kontroll av verksamheten inom statliga och 
kommunala förvaltningar, organisationer och affärsdrivande företag. 

akustiskt modem 
(acoustic coupler). Typ av modem som möjliggör datakommunikation via en telefonlinje mellan 
två terminaler. Det akustiska modemet på sändarsidan omvandlar de data som skall 
översändas till en sekvens av tonpulser, som svarar mot bitarna i de överförda tecknen. 
Tonpulserna överförs via en telefonlinje och omvandlas av ett annat akustiskt modem till digitala 
tecken, som påförs temlnalen där. 

algoritm 
En förutbestämd uppsättning instruktioner avsedda att lösa ett specifikt problem i ett ändligt 
antal steg. 

allmänt datanät 
(public data network). Ett av en teleförvaltning uppbyggt telekommunikationsnät, speciellt 
avsett för dataöverföring, som mot avgift ställs till förfogande (se DATEX). 

arbetsstation 
(work station). Avser en datonjtrustning som omfattar en kvalificerad 16- eller 32-bitars 
persondator med ca. 4 Mbyte primärminne, ansluten till en bitadresserad bildskärmsenhet med 
ca. 1 miljon bildpunkter och med åtkomst till hårdskiveminne eller flexskiveminne. 
Grafikinmatning via mus eller tablett. Tekniska arbetsstationer är huvudsakligen avsedda för 
CAD/CAM, kretskortsutveckling, projektplanering, hällfasthetsbsräkningar m.m. Ett antal 
arbetsstationer kan genom ett lokalt nåt (LAN) uttnyttja gemensamma resurser. 

arkitektur 
I ett dato/system sammansättningen av de komponenter som ingår i detta och det sätt, pä vilket 
de samverkar. 

artificiell intelligens 
Studieområde inom datavetenskapen som sysslar med utveckling av maskiner som kan 
efterlikna mänskliga tankeprocesser, t.ex. bevisföring, inlärning och självkorrektion. 

asynkron anordning 
(asyncronous device). Anordning som överför signaler vid oregelbundna tidsintervaller vid det 
system, det kommunicerar med. 
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asynkron dataöverföring 
(asynchronous transmission) Dataöverföring vid vilken data sänds vid oregelbundna 
tidsintervaller, varvid varje tecken föregås av ett starttecken. 

asynkrondator 
(asynchronous computer). Dator i vilken en signal indlkerar, när en operation kan startas. 
Operationer startas och stoppas sålunda Inte vid reguljära tidsintervaller. 

automatiskt anrop 
(automatic calling). Anrop i datanät som innebär, att anropssignalen alstras av dataterminalen 
och överförs till önskad abonnent i ett datanät. 

automatisk databehandling 
Databehandling vid vilken en anatogdator ollar en digitaldator amends för att utföra en serie 
operationer pä data utan mänskligt ingripande. 

AXE 
Datoriserade digitala telefonväxlar. Införs nu I snabb takt över hela landet. 

backup 
reservutrustning, se uppbackning. 

bandaggregat 
(magnetic tape drive). Driwerk för magnetband pä vilket en bandnille med 1/2 tums magnetband 
placeras. Magnetbandet matas automatiskt in i en springa, passerar skriv-läshuvuden i 
bandstationen och lindas upp på en annan, permantent monterad bandrulle, som håller bandet 
under den tid det används. Bandaggregatet läser dala genom att känna av de magnetiska 
motsvarigheterna på bandet inspelade data. Skrivhuvudet skriver in data genom att 
åstadkomma magnetiska motsvarigheter. Läsning och skrivning pä bandet sker med hög 
hastighet, vanligtvis 100.000 till 300.000 tecken per sekund. 

bandbredd 
(band width). Ett mått pä det frekvensområde i Herz (Hz) som kan överföras i en 
överiöringslinje. 

bandenhet 
Se bandstation 

bandminne 
(tape storage). Minne som utnyttjar magnetband som lagringsmedium. 

bandstation 
(tape unit, magnetic tape unit). Enhet för in- och avspelning av magnetband. Består av ett 
bandaggregat, magnethuvuden och tillhörande styrorgan. 

basband 
(base band). Avser det frekvensområde Inom vilket den signal som skall modulera en bärvåg är 
belägen. 

basbandnSt 
(baseband network). Lokalt datanät i vilket data överiörs i den gemensamma ledningen i form av 
basbandsignaler. 

basbandsignal 
(baseband signal). Avser 1 datasammanhang den blnärkodade Information i form av pulser, som 
representerar de binära siffrorna 0 och 1 och som Ingår I de tecken som överförs vid 
datakommunikation I basbandet 
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BASIC 
Förkortning för Beginners All-purpose Symbolic Instuction Code, ett programmeringsspråk som 
är lätt att lära och som av denna anledning i stor utsträckning används som det första 
programmeringsspråk som lärs ut i skolor och vid kurser i programmering. 

batch 
sats. Mängd av data som behandlas som en enhet 

baud 
Mättenhet för hastigheten vid dataöverföring. Anger det antal diskreta signalelement, t.ex. 
antalet bitar, som kan överföras per sekund. Enheten baud kan ocksä motsvara en 
överföringshastighet uttryckt i tecken per sekund. Måttenheten baud är härledd av efternamnet 
för J M E Baudot (1845 -1903), en fransk pionjär på området printertelegrafi och uppfinnare av 
Baudot-koden. 

bildelement 
(graphic primitive, display element). Grafiskt element, t.ex. punkt, linje, polygon, låda, cirkel, 
som kan användas vid datagrafitör att framställa bilder på en bildenhet 

bildenhet 
(display unit, display device). Perifer enhet som representerar data visuellt, t.ex. pä en 
bildskärm. 

bildskärm, bildskärmsenhet 
(video display unit). Utenhet med katodstrélerör [üMmt) som presenterar data visuellt, t 
mikrodatorer, typ persondatorer innefattas ofta i bildskärmsenheten viss datorutrustning, t.ex. 
centralenhet och primärminne. Bildskärmsenheten är då oftast ansluten via en kort kabel med 
ett tangentbord. 

binärkod 
(binary code). Kod som utnyttjar bitar, för att representera tal, tecken och/eller speciella 
symboler. Varje dator har en viss typ av binärkod, som används för att representera 
maskinspråksinstruktioneroch data. 

bitar 
(bits). Dataspråk för binära tal, d.v.s. tecken som bara kan anta två olika värden (noll eller ett). 
Vanligen behövs 8 bitar lör att representera ett tecken (en bokstav eller siffra). Byte är en 
engelsk term för just åtta bitar, ett tecken. 

bltlnrlktat protokoll 
(bit-oriented protocol). Ett protokoll tör datakommunikation vilket använder ett unikt bitmönster 
som representerar enflagga, som används för att särskilja distinkta grupper av datab/Var. 

bitmönster 
(bit pattern). Grupp bitar, bestående av ett på förhand bestämt antal bitar som representerar ett 
blnäit tal. 

block 
(block). En minnesenhet bestående av att ett eller flera intilliggande ord, bitgnjpper, eller logiskt 
samhörande poster, se logisk post, behandlas som en enhet vid läsning och skrivning sä att ett 
hett block läses vid ett läs- eller skrivkommando. 

blocklängd 
(block size). Anges med antalet poster, bitgrupper eller tecken som skall Ingå I ett block. 

bläcksträleskrlvare 
(ink-jet printer). Anslagsfrl skrivare som skriver punktmatristecken med hög hastighet genom 
att pä vanligt papper spruta små jetstrålar av elektrostatiskt laddat bläck I ett punktmönster 
som styrs av en dator. 
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bubbelminne 
(bubble memoiy). Typ av massminne, baserat på mikroskopiskt små minnesareor, 'bubblor, i en 
tunn film av magnetiskt material. Bubbelminnen kan lagra mycket stora mängder data på en liten 
yta och har mycket korta åtkomsttider. De innefattar inga mekaniska, rörliga delar och är därför 
särskilt användbara i icke-statbnära enheter som utsätts för mekaniska påkänningar. 

buffertminne 
(buffer, buffer storage). Typ av minne som används för att temporärt hålla data som skall 
överföras från en enhet till en annan I ett datorsystem. Används för att kompensera för de olika 
hastigheter som de olika enheterna bearbetar data. 

bug 
1) Fel eller misstag I ett program. 2) Felfunktion i maskinvaran i ett datorsystem. 

buss 
(bus). Ledning för överföring av data eller elektriska signaler mellan tvä enheter i ett 
datorsystem. 

byte 
Grupp av efter varandra följande öftarsom bildar en enhet för lagring i en datorutrustning och 
som representerar ett alfanumeriskt tecken. En byte används vanligtvis som måttenhet för bl.a. 
minneskapacitet, varvid 1 byts anses omfatta en bltgrupp om 8 bitar. Antalet bitar i en byte kan 
också avse ett mindre eller större antal bitar än 8, beroende på den maskinvara måttuppgiften 
refererar till. 1 kilobyte = 1 kB = 1024 byte. 

CAD 
(Computer Aided Design). Avser användning av ett datorsystem för att dimensionera mekaniska 
eller elektriska konstruktioner eller system, att presentera dem visuellt på en bildskärm eller 
med kurvskrivare, att simulera deras verkningssätt och ta fram uppgifter om deras prestanda. 

CAD/CAM 
(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing). Avser användning av datorsystem 
Inom bl.a. mekanisk och elektronisk teknik för dimensionering av system, maskiner och 
komponenter och för assistans vid tillverkningsprocesser I vilka numerisk styrning tillämpas. 
Används bl.a för att sammanställa specifikationer för konstruktioner och system och för att 
framställa komplexa kretskor t för elektronikutrustningar. 

CAE 
(Computer Aided Engineering). Avser användning av datorer i samband med vetenskapliga och 
tekniska beräkningar. Det är ofta datorer som tillämpar symbolisk databehandling och som 
utnyttjar programspråk som Lisp eller Prolog. Informatbnen manipuleras med fönsterhantering 
på stora bildskärmsenheter med hög upplösning. Komplexa program skrivs genom att 
användaren på bildskärmen kan övervaka åtgärder som vidtas i ett 'modulfönster' påverkar 
andra moduler. Datorer för CAE är i många fall uppbyggda med RlSC-arkhektur. Se RISC. 

CAI 
(Computer Assisted Instruction). Avser användningen av datorer för individuell undervisning, 
för att presentera övningsuppgifter och kontrollera kunskaper I olika ämnen. En 
bildskärmsterminal används och den programmerade undervisningen sker i dialogform med 
eleven, som ger sina svar via terminalens tangentbord. Elevens svar bedöms av datorn, som 
kommenterar svaren genom kommentarer på skärmen. Datorstödd undervisning används inte 
endast i samband med undervisning I skolor pä olika nivåer, utan också i samband med 
utbildning av anställda inom näringsliv och offentlig förvaltning. 

CAM 
(Computer Aided Manufacturing). Avser en tillverkning som helt eller delvis styrs av en 
datorutrustning i kombination med en utrustning för numerisk styrning. 
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centraldator, värddator 
(central computer, host computer). Dator som i fleranvändarsystem styr åtkomsten till 
gemensamma resurser och som samtidigt utför databearbetning. En centraldator kan även 
fungera som nätstyrenhet i ett lokalt nåt. 

centralenhet 
(central processing unit - CPU, central processor). Avser den enhet, som i stort sett styr all 
aktivitet i en dator. Centralenheten är via en databuss, en addressbuss och en styrbuss (se 
buss) ansluten till datorns ln/utkanal. Instruktbner och data som skall behandlas, matas In av 
in/utkanalen via databussen och dirigeras av styrinformation till adresserade minnesplatser i 
primårminnet Centralenheten som - förutom ett antal register - innehåller en aritmetisk 
logikenhet, avkodar och exekverar de Instruktioner, som den hämtar från primärminnet och utför 
de aritmetiska och logiska operationer som specificeras i instruktionerna. En komplett 
centralenhet är ofta integrerad I en enda VLSI-krets. 

centraliserad databehandling 
(centralized data processing). Databehandling i en organisation som förlagts till en centralt 
belägen tokal. Data tillförs från alla verksamhetsområden inom organisationen inklusive den 
som föregår i ev. filialer. 

Cheapernet 
Förenklad variant av lokala datanätet Ethernet. Är specificerat bl.a. för lägre 
överföringshastighet, 2 Mbit/s mot 10 Mbit/s för Ethernet, billigare koaxialkabel för den 
gemensamma ledningen och enklare utrustning för nodanslutningen. 

chip 
(chip). En integrerad krets framställd på en liten kvadratisk eller rektangulär bricka av kisel med 
ca. 10 mm2 ytinnehåll. I denna krets integreras ett stort antal elementära grindkretsar (se grind) 
genom olika processer. Erforderliga förbindelseledningar dem emellan bildas av ett 
ledningsmönster som etsas fram I ett tunt ytskikt av metall. Ett chip kan innefatta register, 
interna minnen av olika slag, logikenheter, en komplett centralenhet etc. En dator uppbyggd av 
ett antal chips förbrukar mycket liten elektrisk effekt, är billig och kan avveckla ett mycket stort 
antal instruktioner per tidsenhet, upp till 1 miljon instruktioner per sekund. Sådana av chips 
uppbyggda enheter används I datorsysem av alla storlekar. 

CIM 
(Computer Integrated Manufacturing). Avser att konstruktion, produktionsplanering och 
tillverkning binds samman genom användning av datorer I alla led. Konstruktion sker med hjälp 
av CAD-system, som I sin tur genererar produkt- och produktionsdata, som i slutändan Initierar 
produktion och tillverkningsprocesser, där helautomatiserade produktionssystem eftersträvas. 
CIM befinner sig än så länge under utveckling och pä försöksbasis, och kan anses vara en idé, 
ett koncept eller en vision för framtida tillverkningsfilosofi. 

duster 
1) I ett datanät ett antal enheter, l.ex.arbetsstationer, sammanförda till en gemensam nod I 
nätet. 2) Grupp av terminaler anslutna till en styrenhet 

CP/M 
Ett operativsystem som utnyttjas av ca. 80 % av alla mikrodatorsystem i västvärlden. Det 
lanserades 1976 av Gary Kildall, som dä startade företaget Digital Research i USA. Den 
ursprungliga versionen av operativsystemet, CPM-1.4 var avsett för 8-bllars datorer, det har 
följts av ett antal versioner, bl.a. CP/M 86 för 16-bltars system och Concurrent CP/M som är 
avsett för en-användarsystem med möjlighet till muhiprogramkörning. 
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data 
(data). Tecken som grupperats tillsammans I specifika mönster som tilldelats viss betydelse 
och som används för att beteckna tal, fakta, begrepp eller någon form av Information som skall 
bearbetas i ett program i ett datorsystem. Enligt svenskt språkbruk är data singularisform för 
data, samtidigt som data har en kollektiv betydelse. Bestämd form av data i singularis: dalat 
Bestämd form av data i pluralis: datana. 

databank 
(data bank). 1 ) Samling av samhörande datafiler, som finns tillgängliga för användning vid en 
viss datoroentral. 2) En datafil som sammanställts av uppgifter från ett antal källor och avser ett 
visst ämne. 3) Beteckningen databas används ibland felaktigt som benämning pä en databank. 

databas 
(data base). En uppsättning samhörande dataposter lagrade i ett direktminns och i en 
datast/uMurutformad sä, att data ständigt uppdateras, blir åtkomliga för alla som är 
intresserade av databasens innehåll. En databas är en högt strukturerad fil, avsedd att 
innehålla koncentrerad information om det mesta som är förknippat med olika avgränsade 
ämnesområden. Informatbnen I databasen, som utökas och uppdateras kontinuerligt för att 
vara aktuell för de grupper av användare den vänder sig till, är ofta uppdelad I underavdelningar, 
som leder till allt mer specialiserade sektorer Inom ett visst kunskapsområde. En databas kan 
också användas för att orientera om praktiska angelägenheter inom en organisation som tex. 
olika avdelningars aktivitet, ekonomiska situation etc. 

databehandling 
(data processing). Avser egentligen generellt en systematisk bearbetning av infomiation i olika 
avseenden. Begreppet databehandling anses numera huvudsakligen avse den databehandling 
som utförs i datorer och deras kringutrustning och som går ut pä automatisk bearbetning av 
data för sortering, klassificering, summering och liknande procedurer, tex. inom administration, 
teknik och forskning. 

datablbllotek 
(data library). En samling av samhörande filer. 

databuss 
(data bus). Ledning i en dator som överför dataord från en enhet till en annan, t.ex. från 
centralenheten till primärminnet. 

datadlstributionssystem 
(data distribution system). System för fjärrbearbetning av data enligt vilket data lagrade i ett 
centralt datorsystem kontinuerligt överförs till olika terminaler, gruppvis eller pä begäran från en 
terminal. Ett system för distribution av börsdata och -transaktioner till terminaler hos 
börsmäklare och banker är ett exempel på ett datadistributbnssystem. 

datafångst 
(data acquisitbn, data capture). Process vid vilken data identifieras, samlas och överförs till en 
datorutrustning för databehandling. 

datahanteringssystem 
(data management system). En grupp program som hanterar olika typer av datastrukturer i ett 
datorsystem, tex. skapar och uppdaterar filer och producerar utskrifter från dem. 

datahierarki 
(data hierarchy). Strukturen hos data i rangordning, i enheter och underenheter: en bit är en del 
av en bilgrupp, en bitgrupp är en del av ett ord, ett ord är en del av en instruktion, osv. 

datakommunikation 
(data communications). En teknik baserad på teleteknik och databehandling som möjliggör 
överföring av data mellan datorutrustningar. 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Teiematikens språk 

- 234 -



datakomprimering 
(data compression, data compaction). Teknik som går ut på att minska utrymmesbehovet för 
lagring av data genom att blanktecken, tomma fält eller överflödiga data elimineras. 

datalogi 
(computer science). Tekniskt-vetenskapligt område som omfattar konstruktion och 
tillämpningar av maskin- och programvara för datorer. 

datamedium 
(data carrier, data medium). Något av de olika lagringsmedium för data som används i 
datorsystem; magnetband, hårdskiva, flexskiva. 

Datapak 
Paketförmedlande datanät. I Datapak samsas många logiska förbindelser på samma fysiska 
linje. Informationen till och från de olika användarna delas upp i små paket, som alla har ett 
huvud med kontroll- och styrinformation för att hamna rätt. 

datapaket 
(packet). Vid datakommunikation en grupp av bitar som innefattar såväl data som 
styrinformation, t.ex. datakälla och destination, ett identifikationsnummer samt 
felmeddelanden, allt överfört som en enhet. 

datapaketförmedling 
(packet switching). För datakommunikation i digitala datanät en teknik enligt vilken data 
överförs i datapaket av fixerad längd, vanligen 1024 bit. Varje datapaket sänds separat och kan 
interfolieras med datapaket från andra terminaler eller datorer anslutna till datapaketnätet. 

datatablett 
(data tablet). För datorgralik avsedd skiva som används för att införa data genom avsökning 
med ett pennliknande don som ger positionen på skivan för linjer, punkter och andra bildelement 
som skall återges på bildskärmen. 

datasäkerhet 
(data security, security). Avser skydd för icke-auktoriserad användning av datorer och data 
eller avsiktlig skadegörelse på maskin- och programvara. 

dataterminalutrustning 
(data terminal equipment). Utrustning som fordras för att möjliggöra överföring av data till och 
från en terminal. 

Datavision 
En av svenska Televerket etablerad servicebyrå som åtar sig uppdrag att utforma och föra in 
information i en databas som ingår i Televerkets Videotextjänst. 

dataväxel 
(data switching exchange). Vid datakommunikation en utrustning som styr data från 
inkommande datalinjer till önskade utgående linjer. 

dataöverföring 
(data transmission). Överföring av data i form av av elektriska signaler, som representerar de 
tal som ingår i den information som skall överföras. 

dataöverföringshastighet 
(data transfer rate). Den hastighet med vilken data kan överföras vid dataöverföring mellan två 
datorutrustningar i ett datanät, vid dataöverföring internt i en dator och vid dataöverföring 
mellan en dator och dess kringutrustning. 
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Datei Fast 
Permanent (fast uppkopplad) dataförbindelse med en överföringshastighet pä maximalt 14,4 
kbit/s. Används främst i kommunikatbn mellan datorer, där kraven pä kapacitet och säkerhet är 
höga. 

Datei Uppringt 
Datakommunikation över det allmänna telenätet Används för tillfälliga, uppringda förbindelser 
med överföringshastigheter på maximall 3,8 kbit/s. Används främst för kommunikation mellan 
terminal och dator (hem- och persondatorer, videotex o.s.v.). 

Datex-nätet 
Speciellt datakommunikationsnät. Förbindelserna kopplas upp vid behov, till skillnad från Datei 
Fast, och blir därför mer ekonomiskt att använda I vissa lägen. Uppkopplingen går mycket 
snabbt, fortare än en halv sekund, och används därför bl.a. av Bankomaterna. 

datorisera 
(computerize). 1 ) Att utrusta ett kontor, en fabrik eller en organisation med datorer i avsikt att 
förenkla och automatisera processer eller procedurer. 2) Att överföra en manuell operation till 
en som utförs med en dator. 

datornät 
(computer network). Ett nät av datorer eller datorcentraler som sammankopplats med 
anordningar för datakommunikation. 

datorstödd konferens 
Datasystem som möjliggör att skriva, skicka, lagra och läsa meddelande från andra personer. 
Meddelanden sorteras upp I ämnesområden ('konferenser'). Man kan delta I ett möte utan krav 
pä att närvara i tid och rum. 

datorsystem 
(computer system). System bestående av en eller flera datorer med kringutrustning bestående 
av skivminne, skrivare och terminaler samt erforderlig programvara för att få datorsystemet att 
fungera. 

decentraliserad databehandling 
(decentralized data processing). Databehandling i en organisation, där databehandling och 
lagring av data utförs oberoende vid olika avdelningar inom organisationen. 

delsystem 
(subsystem). Ett system av maskinvara och/eller programvara som utför en specificerad 
funktion Inom ett större system. 

demodulering 
(demodulation). Process som omvandlar data, som överförts i en överföringskanal I form av en 
tonmodulerad signal till bitar som representerar överförda data. 

demultiplexer 
(demultiplexer). Anordning som överför signaler på en ensam inkommande överföringslinje till 
någon av flera utgående överföringslinjer. 

dtakrltiska tecken 
Avser alfanumeriska tecken som är knutna till ett visst språkområde, t.ex. bokstäverna 
A,Ä,Ö,å,ä,ö i det svenska språket. 

digital 
Hänsyftar på den binära representationen av numeriska kvantiteter som åsladkommes med 

förekomsten av resp. frånvaro av en elektrisk signal i vissa signalpositioner: signaUbinär etta, 
frånvaro av slgnal=binär nolla. 
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dlgltal/analogomvandlare 
(digital-to-analog converter). Anordning som omvandlar data I digital form till motsvarande 
analoga signal. 

digitaldator 
(digital computer). Dator som utför sitt arbete genom att känna av förekomst eller frånvaro av en 
signal i viss signalposition. 
Digitaldatorer användes ursprungligen huvudsakligen för administrativ databehandling och för 
matematiska beräkningar men används numera för de mest skilda ändamål Inom praktiskt taget 
alla grenar av mänsklig verksamhet där datorer finns med i bilden. 

digitalfilter 
(digital filter). Ett filter uppbyggt av digitala kretsar. Digitala filter karakteriseras av hög stabilitet 
och enkel uppbyggnad jämfört med analoga motsvarigheter. 

digital information 
Information som representeras av binära tal (ettor och nollor). T.ex. är telefonsamtal som 
vidarebefordras i optiska fiberkablar digitala. Kodningen till 'ettor och nollor' sker då innan 
signalen matas in I nätet. 

digitalisera 
(digitize). 1) Att omvandla analoga data till digitala data. 2) Att tilldela ett digitalt tal ett tecken 
eller en symbol. 

direktfil 
(direct file). Fil vars poster genom direktadressering lagras I slumpmässig ordning i ett 
direktminne, varigenom posterna kan återvinnas i godtycklig ordning. 

direktläsning efter skrivning 
(direct-read-after-write). Process enligt vilket data inspelade på en videoskiva avläses 
omedelbart efter det att data skrivits in, så att fel kan upptäckas. 

direktminne 
(direct access storage). Ett yttre minne, t.ex. hårdskive- eller flexskivaminne, som tillåter 
direktåtkomst av de data som ligger lagrade i dem och som därför har en åtkomsttid som Inte är 
beroende av läget av data i minnet. 

direktåtkomst 
(direct access). Avser ett minnesmedium som tillåter att dataelement blir direkt åtkomliga, utan 
att dataelement som ligger före dem i mediet först måste "gås igenom*. 

disk skiva, se magnetskivajlexskh/a 

diskett se flexskiva 

display 
1 ) En visuell presentation av data, t.ex. på en bildskärm. 2) Att presentera data enligt 1 ). 
3) Själva enheten tex. bildskärmen. 

distribuerad databehandling 
(distributed data processing). Databehandling i en organisation, inom vilken en stor del av 
organisationens databehandling utförs vid olika platser som är förbundna med 
dataöverföringslinjer. 

distribuerat datanät 
(distributed network). Datanät I vilket överföring mellan olika terminaler och datorer, som ingår i 
en organisation eller ett företag med verksamheten spridd över ett större område, sker via 
alternativa överföringsllnjer. 
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drlvenhet 
(drive unit). 1 ) Minnesenhet i ett yttre minne, t.ex. i ett hårdskiveminne, som har plats för fler än 
en skiva. Betecknas ofta med HDO:, HD1 : osv. 2) Se skivdrivenhet. 

drum se magnetiskt irumminne 

dubblering 
(duplexing). Förfaringssätt att hälla en extra enhet i beredskap för den händelse att fel skulle 
uppstå i den ordinarie enheten. 

dum terminal 
(dumb terminal). Terminal som inte utför andra funktioner än att mata in och mata ut data till och 
frän datom och som inte kan programmeras för andra funktioner. 

dynamiskt minne 
(dynamic memory). Halvledarminne som periodvis måste friskas upp'för att det skall hålla kvar 
Innehållet i minnesplatserna. 

EAN-kod 
(European Article Numbering). Streckkod som kan läsas med hjälp av optisk penna Koden 
identifierar märkt produkt samt dess ursprungsland pä ett standardiserat sätt. 

editor 
redigeringsprogram 

elektronisk databehandling 
(electronic data processing). Automatisk bearbetning av data I en följd av operationer med hjälp 
av elektronisk utrustning. 

elektronisk post 
(electronic mail). Brev, memoranda och meddelanden, som skrivs ner vid en terminal och 
överförs till en eller flera mottagande terminaler, där översänd information kan avläsas vid tid, 
som mottagaren bestämmer eller vid en pä förhand avtalad tid. Ofta markeras ankomst av 
elekronisk post till en terminal med ett speciellt tecken pä den mottagande terminalens 
bildskärm. 

eloktrostatisk skrivare 
(elecrostatic printer, electrosensitive printer). En Icke-anslagsskrivare som skriver 
punktmatristecken, ett åt gången, med hjälp av ett antal trådar eller stift, som levererar ett 
punktvis format elektriskt laddningsmönster mot ett aluminiumbestruket papper. Därvid 
attraheras svarta partiklar mot laddningsmönstret på papperet, där ett punktmatristecken bildas 
och snabbt fixeras genom att papperet upphettas. 

emulator 
(emulator). Avser en utrustning lör utveckling av programvara. Består av en dator med en 
uppsättning mikroprogram som kan efterbilda, emulera, funktioner i, och exekvera program 
avsedda lör, en annan, avvikande typ av dator. En emulator kan köra program i sitt eget eller I 
en annan dators maskinspråk. 

emulera 
(emulate). Att efterbilda, ersätta, en enhet ! ett datorsystem med en annan enhet eller ett helt 
datorsystem med ett annat system. Se emulator. 

enanvändarsystem 
Datorsystem vars perifera enheter utnyttjas av enbart en person. 
Jfr fleranvändarsystem. 
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exekveringstld 
(execution time). 1) Den tid som krävs för att genomföra en exekveringscykel. 2) Den tid under 
vilken ett program exekveras. 3) Den tid som fordras för att komma ät, avkoda och exekvera en 
instruktion. 

fel 
(error). I ett datorsystem varje avvikelse från ett känt korrekt värde, t.ex. ett avrundningsfel 
eller paritetsfel. 

fiberoptik 
(fiber optics). Avser en teknik för överföring av bl.a. data via en böjbar tunn glas- eller plastfiber, 
genom vilken en stråle från en laserdiod eller en lysdiod passerar. Genom modulering av laser-
eller ljusstrålen kan information överföras. Ett antal fiberledare kan sammanföras i en kabel, 
som dä kan överföra en enorm mängd information. 
Lysdioder kan alstra ca. 200 p.W ljuseffekt och kan moduleras med signalfrekvenser upp till 
några hundra MHz. Laserdioder ger några mW ljuseffekt och kan moduleras med 
signalfrekvenser upp till några GHz. 
Dämpningen I en fiberoptisk ledare kan vara av storleksordningen 10-100 dB/km ledningslängd, 
men nya fibrer kan minska förlusterna. 

fickminne 
(cache memory). Snabbt internminne som bl.a. används som buffertminne mellan 
centralenheten och primärminnet. Används då för att lagra sekvenser av Instruktioner frän 
primärminnet. När centralenheten behöver en Instruktbn, genomsöker den först fickminnet 
istället för att gå till det långsammare primärminnet. Användning av fickminnet kan därför 
innebära en uppsnabbad dalabehandling. 

fil 
(file, data file). En samling av logiskt samhörande poster som behandlas som en enhet. Varje 
post beslår I allmänhet av ett antal fält Det eller de fält som används för att Identifiera de olika 
posterna i en fil benämnes nyckelfält etter nyckel. Nyckelfälten används vid uppsökning av en 
viss post och vid sortering, tex. vid en sortering av postema i bokstavsordning. 
Exempel: En fil som utgör en telefon- och adresslista, har ett antal poster, varje post är 
uppdelad I tre fätt: namn, adress, telefonnummer. Nyckelfält kan dä vara det fält som Innehåller 
namnet, eftersom man vanligtvis söker eller sorterar pä namnet i en lista av detta slag, för att få 
telefonnumret eller adressen till personen. 

Fält 

1 Eriksson, Ulrika 
2 08/80 00 01 
3 Gustavsbacken 567 Post 456 
4 JOHANNESHOV 

1 Andersson, Thomas 
2 08/800000 
3 Rasarvägen 765 Post 457 
4 TYRESÖ 

Vid sortering av en sådan lista för att fä namnen i bokstavsordning används namnet i fält nr 1 
som sorteringsunderlag. Se figuren ovan. 

qärrdatabehandling 
(teleprocessing). Databehandling vid vilken dataöverföringslinjer används för attsända och ta 
emot data mellan avlägsna terminaler och en datacentral. 
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fjärrdatasystem 
(teleprocessing system). Ett databehandlingssystem i vilket program och data kan skapas, 
uppdateras, lagras och överlämnas för exekvering genom användning av terminaler som är 
anslutna till en datacentral via dataöverföringslinjer. 

fjärrtermlnal 
(remote terminal). En terminal belägen på annan plats än den, där centraldatorn är belägen. 
Ansluts till datom via en kommunikationslinje. 

fleranvändarsystem 
(multiuser system). Datorsystem I vilket flera användare utnyttjar gemensamma resurser, t.ex. 
härdsklvemlnnen, skrivare och kurvskrivare. 
Jfr. lokalt nät 

flerdatorsystem 
(multicomputer system). Ett datorsystem, i vilket tvä eller flera datorer utnyttjas av operatörer 
för att utföra olika fristående uppdrag. 

flerpunktsnät 
(multidrop network). Nätstruktur i vilken ingår tvä slutnoder, ett antal mellanliggande noder och 
endast en väg mellan godtyckliga noder. 

flexskiva 
(fbppy disk). Skiva, 8,5 1/4 eller 31/2 tum i diameter, i böjligt plastmaterial täckt av ett ytskikt 
som kan magnétiseras i två olika riktningar för att möjliggöra lagring av binära data. Flexskivan 
sätts in i en springa i en flexskiveenhet, som kan ha ett driwerk för en till fyra flexskivor. 
Driweiket roterar skivorna, i vilken läsning och skrivning av data sker med skriv/läshuvuden 
anbringade på en sökarm, som dirigerar huvudena till de spår, där skrivning eller läsning av data 
skall ske. 
Det finns enkel- eller dubbelsidiga flexskivor med enkel eller dubbel spärtäthet. 
Lagringskapaciteten för en enkelsldig tums S 1/4 flexskiva kan vara 100-200 Kbyte, en 8 tums 
flexskiva kan lagra uppåt 1 Mbyte vilket motsvarar ca. 100 tecken, dvs ca. 400 futlskrivna 
A4-sldortext. 
Spårtätheten kan för flexskivor vara 100 spår/cm, i spåren kan c a 3000 bitar/cm spårlängd 
lagras. 
Flexskiveenheter finns för 8,5 1/4 och 31/2 tums flexskivor. 

flexsklvemlnns 
(floppy disk memory). Ett flexskiveminne Innehåller en drivenhet som roterar de flexskivor som 
sticks in i springor pä enhetens framsida. Skivorna roterar med en hastighet omkring 300 
varv/min. Drivenhetens sökarm, som styrs av signaler från, datorns in/utkanal kan ha en söktid 
om ca. 100 ms. 

flimmer 
(flicker). Snabba ljusvariationer på bilden som återges på en bildskänn. Flimmer är i allmänhet 
mer irriterande med mörka tecken mot en ljus bakgrund än med ljusa tecken mot mörk bakgrund. 
Kan reduceras genom att bildväxlingsfrekvensen ökas. 

FM • frekvensmodulerlng 
(Frequency Modulatbn). Tillämpas för fakslmllsändningar över uppringda telefonförbindelser. 
Därvid överförs en analog signal, som representerar gråtonerna mellan vitt och svart i den bild 
som skall överföras. Det sker genom att en bärfrekvens moduleras i takt med bildens gråtoner. 
Enligt CCITT-rekommendattoner skall för fakslmllsändningar bärfrekvensen 1300 Hz användas, 
den varierar därvid från 1500 Hz (= vitt till 2300 (= svart)). 
Frekvensmodulerlng tillämpas också för dataöverföring, därvid ändras en bärvåg mellan två 
extremvärden som motsvarar en binär etta resp. binär nolla, den högre frekvensen motsvarar 
binär nolla. Denna typ av frekvensmodulerlng benämns vanligen f rekvensskiftsnyckling. 
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frekvensmultlplex 
(frequency-division multiplexing). Vid datakommunikation en teknik som tillämpas vid 
bredbandlg överföringslinje, varvid överföringslinjens bandbredd uppdelas i ett antal band, I 
vilka data kan överföras samtidigt mellan ett antal terminaler. 

frontdator 
(front end computer). I ett tiddelningssystem en mindre dator av begränsad kapacitet som 
fungerar som styrenhet för anslutna terminaler och som avlastar värddatorn med uppgifter som 
har med datakommunikation och/eller In/ut-operationer att göra. 

funktionstangent 
(function key). Tangent pä tangentbordet, som verkställer en viss funktion för operatören. 
Vissa terminaler kan ha tangentbord med ett flertal funktionstangenter, sammanförda i en 
särskild grupp, skild frän teckentangentema. 

fönster 
(window). Vid datorgrafik en avgränsad del av bildskärmen som återger lagrade data. 

GaAs 
Förkortning - kemisk beteckning -för galliumarsenid. Ett halvledarmaterial som möjliggör 
framställning av mycket snabba transistorer och integrerade kretsar. Begränsningar har tidigare 
varit stor effektförbrukning och svårigheter att tillverka VLSI-kretsar, se VLSI, men nyare 
teknik har lett till, att ytterst snabba digitala integrerade kretsar pä galliumarsenidsubstrat kan 
framställas med nästan samma komponenttäthet, 100.000 komponenter/chip, som liknande 
kretsar i kisel. Prognoser för utvecklingen Inom datortekniken under närmaste årtionde visar på 
en ökad användning av GaAs som substrat för mycket snabba halvledarkomponenter och 
LSI-kretsar. Orsak: GaAs-enheter är 6-10 gånger snabbare än motsvarande enheter med 
CMOS- och ECL-produkter I kisel. 

grind 
(gate). Logikkrets som påverkas av en eller flera Insignaler och som ger upphov till en utslgnal 
som motsvarar en binär etta eller nolla, beroende av den logik som är Inbyggd i kretsen. 

grindmatris 
(gate array). Avser ett stort antal standardiserade och serietlllverkade grindar, integrerade i en 
kiselskiva. Tillverkas av halvledarfabrikanter, som pä basis av specifikationer från kunder 
förser grindmatrisen med ledningar som förbinder grindarna på sådant sätt, att önskad digital 
funktionsenhet erhålls. 

gränssnitt 
(interface). 1) Gräns mellan två funktionsenheter som specificeras med avseende på 
funktioner, fysisk hopkoppling, signalnivåer m.m. Specifikationerna är avsedda att ge underlag 
för hur två enheter eller system, som hanterar data i olika avseenden, t.ex. i olika koder eller 
format, skall kunna samarbeta. 
2) En gemensam "gränsyta' mellan två enheter, system eller program som använder samma 
register eller samma minnesplatser. 

hacker 
En datorintresserad person som - ofta genom hobbyverksamhet - skaffat sig grundliga 
kunskaper i datorteknik och som -1 vissa fall - använder sina kunskaper för att forcera 
säkerhetsspårrarför att tränga In I datorsystem för att utnyttja deras resurser. 

halvledare 
(semiconductor). Avser halvledande material, företrädesvis kisel, vars förmåga att leda 
elektrisk ström modifierats genom att materialet tillförts negativa resp. positiva 
laddningsbärare. Komponenter vars verkningssätt baseras på halvledarmaterial, tex. 
transistorer och integrerade kretsar, ingår I praktiskt taget all hårdvara som utnyttjas i dagens 
datorer och datorsystem. Galliumarsenid är ett halvledarmaterial som kan förutses komma till 
ökad användning i framtiden I komponenter för datorutrustningar, på vilka krav på stor 
snabbhet ställs. 
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halvledarminne 
(semiconductor memory). Minnen uppbyggda av I halvledarmaterial, oftast I kisel, integrerade 
minnesceller. Används numera i alla datorutrustningar för säväl läs/skrivminnen som läsminnen 
och för omprogrammerbara minnen. Beroende pä vilka processer som utnyttjas vid 
framställningen av halvledarminnen erhålls olika egenskaper som bl.a Inverkar pä minnenas 
snabbhet 
De typer av halvledarmaterial som används i haMedarminnen är NMOS, CMOS, ECL och GaAs. 
De vanligaste halvledarmaterialen i halvledarminnen är NMOS och CMOS, som är relativt 
långsamma och ger åtkomsttider av storleksordningen 0,1 ps. ECL ger åtkomsttider av 
storleksordningen 10 ns, GaAs ger tider omkring 1 ns. 
Priset räknat per minnescell är starkt beroende av hatvledarmaterlatet. 
Halvledarminnen byggs upp av ett antal kapslar med integrerade kretsar som innehåller ett antal 
minnesceller, antalet celler utgör alltid en potens av 2, t.ex. 1024,2048,4096 eller 8192. 

hemdator 
(home computer). Mikrodatorsystem ofta bestående av ett tangentbord och en bildskärmsenhet 
och med centralenheten, primårminnet, in/Ut-malningsenheter och gränssnitt för anslutning av 
kringutrustning inbyggda 1 tangentbordet eller i bildskärmsenheten. 
Vanlig kapacitet för primärminnet är 64-128 Kbyte. Operativsystemet i hemdatorer är mestadels 
varianter av CP/M, MS-DOS, PC-dos. Medlevererat språk är ofta BASIC. 
Bildskärmsenheten ersätts i enklare versioner av hemdatorer av en anslutningsmöjlighet till en 
befintlig TV-mottagares antenn- eller videoingång. TV-mottagarens bildskärm fungerar då som 
datorns blldskärmsenhet 

hårdskiveminne 
(hard-disk drive, hard-disk memoiy). Sekundärminne, baserat pä användning av drivenheterför 
en eller flera hårdskivor. Finns för lagrlngskapaciteter frän 5 till 300 Mbyte. 
Drivning av härdskivan eller hårdskivorna sker med sen/ostyrd drivmotor och 
positionsmekanism för en eller flera sökarmar med skriv/läshuvud. 
Beroende pä den precisbn som kan uppnäs i de mekaniska komponenterna i drivsystemet kan 
packningstätheten (och därmed lagringskapaciteten) och åtkomsttiden för lagrade data variera, 
vanliga värden är 500-1000 spårAum och åtkomsttider 25-100 millisekunder. 
Med hårdskiveminnen med 6-8 skivor staplade i en skivpacke kan lagringskapaciteter upptill 
500 Mbyte uppnäs. Överföringshastigheten för data till och frän ett hårdskiveminne kan vara av 
storleksordningen 5 Mbit/s, ca. 600 kByte/s. Hårdskiveminnen är relativt känsliga för mekanisk 
påverkan under den tid hårdskivan roterar, ett hårdskiveminne bör därför vara väl skyddat för 
stötar under drift. 

hårdvara 
(hardware). Den fysiska utrustningen, apparatur, funktionsenheter, kretskort, komponenter 
etc, som ingår i en dator eller ett datoiystem. 
Jfr mjukvara. 

högnlväspräk 
(high-level language). En dator förstår endast program skrivna i maskinspråk, ett språk som 
består enbart av sekvenser av binära ettor och nollor. Att skriva program i maskinspråk är 
utomordentligt tidsödande och det har därför i efterhand kommit fram programmeringsspråk, 
högnivåspråk, som mera anknyter till mänskligt språk, genom att de mer eller mindre utnyttjar 
ord som liknar eller utgör förkortningar av ord som Ingår i engelska språket. 

Indexering 
(indexing). En teknik för adressmodifiering enligt vilken värdet för den adress som lagrats i ett 
indexregister adderas till den adress som specificeras i en instruktbn. Den så erhållna summan 
utgör en ny adress för den operand som skall lagras eller återvinnas. 

Indikator 
(indicator). 1) Anordning som Indikerar ett visst tillstånd I en dator, tex. en lampa som, när den 
lyser, visar att en enhet I datorutrustningen arbetar. 2) Dataelement som Indikerar att ett visst 
tillstånd, t.ex. spill, inträffat under exekveringen av ett program. 
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Informatik 
(Informatics). Teknik som sysslar med datorstödd insamling, bearbetning och överföring av 
information. 
(TNC) Vetenskapsgren som avser informatbn i allmänhet samt dess kommunikatbn och 
behandling. 

Informatlonsätervlnnlng, system för 
(informatbn retrieval system). 1 ) Användning av ett datorsystem för stora mängder data, av 
vilka utvalda delar kan återvinnas och användas för olika ändamål. 2) System för sökning av 
data, vanligen i ett skivminne och för att återge äten/unna data i lämplig form och format. 

In-line processing 
Direktbearbetning. Avser bearbetning av dataelement utan föregående sortering, redigering 
eller gruppering i den ordning de matas in i en dator. 

Integrerad krets 
(integrated circuit). Avser en i en kiselbricka genom olika processer framställd elektronisk krets 
som innefattar ett antal mikroskopiskt små elektroniska komponenter, transistorer, dioder och 
resistorer, inbördes förbundna med ledare frametsada i ett tunt ytskikt av metall. Metoden 
möjliggör att hundratusentals elektroniska kretsar kan framställas i en kiselbricka med några 
kvadratmillimeters ytinnehåll. 
Integrerade kretsar har helt ersatt de av fristående, diskreta, komponenter uppbyggda kretsar 
som användes i äldre datorer, vilket har lett till att nyare generationer av datorer har betydligt 
mindre dimensioner, kostar mindre, kräver mindre effekt, är tillförlitligare och kan arbeta med 
större hastighet än sina föregångare. 

Intelligent terminal 
(intelligent terminal). En terminal som kan utföra vissa databehandlingsfunktioner innan data 
överförs till datorn, t.ex. enkla aritmetiska operationer, redigera och/eller formatera data eller 
lagra data på skiva eller band. 

Interaktion 
(interaction). Avser en process som innebär en växelverkan mellan dator och användare, 
genom att inmatade data kan ge ett gensvar på datorns bildskärm. 

interaktiv databehandling 
(interactive data processing). Avser en kompilering och exekvering av programmeringssatser, 
en i taget, i samband med att de förs in pä en terminal. Härigenom kan en programmerare 
omedelbart se resultatet av varje Införd sats. Ev. fel kan dä korrigeras och erforderliga 
ändringar vidtas i programmet. 

Interface Se gränssnitt. 

katalog 
(catalog). Förteckning med beskrivande information över varje datamängd, t.ex. en fil, som 
lagrats 1 ett datorsystem, 

katodsträlerör 
(cathode ray tube). Elektronrör av samma typ som används som bildrör i televisionsmottagare. 
Används som bildskärm i ut-enheter i datorutrustningar för att visa data, som när det gäller text, 
återges på 20-24 rader med 40-80 tecken per rad. Bilder återges med ett antal bildelement 
(pixel) t.ex. I ett raster med 512x240 bildpunkter. 
Ett bildrör tillsammans med ett tangentbord bildar en terminal. 

koaxialkabel 
(coaxial cable). Kabel Innesluten av ett skärmhölje, som utgör ena ledaren av kabeln och 
medför okänslighet för yttre störfätt, samtidigt som inget störfält avges. Används vid 
datakommunikation för vilken hög överföringshastighet och okänslighet för yttre störfätt krävs. 

• Teiematikens Årsbok 1987, version 2 • 
Teiematikens språk 

- 243 -



kompatibel 
(compatible). 1) Om tvä datorsystem med tillhörande operativsystems 
programspråksbehandlare utformas så, att identiska resultat uppnäs, om ett program 
överflyttas från det ena systemet till det andra, är systemen kompatibla. 2) Om komponent eller 
kringutrustning för ett visst datorsystem utan vidare kan ersätta motsvarande enhet i ett annat 
datorsystem är enheterna kompatibla. 

kompilator 
(compiler). Program som översätter ett källprogram skrivet i ett högnivåspråk till dess 
motsvarighet i maskinspråk. Kompilatorn kan också översätta källprogrammet till ett 
assemblerprogram, I sä fall har kompilatorn en assembler som översätter programmet vidare till 
maskinspråk. Det program som erhålls från en kompilator benämnes objektprogram. En 
kompilator levererar vanligtvis också en programtistning och ev. felmeddelanden som 
specificeras fel. 

konsol 
(consol). Typ av terminal, varifrån ett datorsystem styrs. Utgörs oftast av ett tangentbord och 
en bildenhet. 

kontinuerlig databehandling 
(continuous processing). Kontinuerlig bearbetning av data när de uppkommer, t.ex. vid 
processtyrning. Exempel: En dator kan användas för att kontinuerligt övervaka temperaturen i 
en värmeugn och I samband därmed kontinueriigt sätta in erforderliga korrektionsåtgärder för att 
hätla temperaturen konstant. 

kortdator 
(board computer). Mikro- eller minidator uppbyggd av halvledarkomponenter på ett enda 
kretskort. 

krets 
(circuit). 1) Arrangemang av elektroniska komponenter och ledningar som bildar en elektronisk 
funktionsenhet. 2) Vid datakommunikation en överföringskanal för data. 

kretskort 
(card). Platta av isolerande material med ett ytskikt av koppar I vilket ett ledningsmönster 
frametsats. I ledningsmönstret är elektroniska komponenter, I datorutrustningar huvudsakligen 
Integrerade kretsar, inlödda som tillsammans bildar komplett funktionsenheter, tex. 
minnesmoduler och styrenhet i datorsystem . Praktiskt taget alla funktionsenheter som ingår i 
datorutrustningar är uppbyggda av ett eller flera kretskort. 

kurvskrivare 
(pbtter). En in/ut-enhet till vilken data överförs från primårminnet eller ett yttre minne och som 
av enheten översätts till signaler som sedan omvandlas till linjer och kun/or på ett papper etler 
en overheadlilm. På så sätt kan enheten producera bl.a. kurvor, diagram, ritningar och kartor. 

kvittens 
(acknowledgement). Vid datakommunikation överföringen av ett kvittenstecken från den 
mottagande statbnen till den sändande som indikerar, att sända data mottagits korrekt. 

källprogram 
(source program). Ett program skrivet I ett källspråk, innan det bearbetats av ett assembler-, 
kompilator-, eller tolkprogram. 

körtld 
(run time). Den tid ett program exekveras. 

LAN 
Förkortning för Local Area Network. Se lokatt nät, 
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laser 
(laser). Förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Anordning som 
utsänder en tunn stråle av ljus som koncentrerats till en frekvens (koherent ljusstrålning). 
Laserstrålar används bl.a. i laserskrivare och som bärvåg vid dataöverföring i fiberoptiska 
kablar. 

laserskrivare 
(laser printer). En icke-anslagsskrivare I vilken används en laserstråle som formar 
punktmatristecken pä en fotokonduktiv skiva, utskriften överförs sedan till papper, en sida I 
taget 

IJuspenna 
(light pen). En pennliknande anordning som ansluts via en kabel till en bildskärmsenhet. Den har 
en ljuskänslig komponent I pennspetsen och kan, när den förs mot en position pä bildskärmen, 
avkänna, om ljus utstrålas frän denna position eller inte. Detta utnyttjas för att ge styrsignaler 
till en dator, ansluten till bildskärmsenheten. 
Med ljuspennan kan därigenom bilder ritas upp, raderas eller förflyttas på bildskärmen. 

loggenhet 
(logger). Apparatur som i ett datorsystem används för att registrera händelser eller mätvärden 
som erhålls från ett antal sensorer som avkänner olika fysikaliska tillstånd, tex. temperatur, 
tryck, ljus etc 

lokal terminal 
(local terminal). Terminal som är belägen i omedelbar närhet av dator och som är direktansluten 
till den via en kort kabel. 

lokalt nät 
(local area network). Avser ett nät av ledningar för dataöverföring som anordnas inom en 
organisation eller företag som utnyttjar datorutrustningar I sin verksamhet Behovet av lokala 
nät har accentuerats av utvecklingen mot distribuerad databehandling som skett under senare 
år. Tidigare utformades lokala nät som stjårnnät, som strålade ut från en centralt placerad dator. 
I nätets noder anslöts terminaler som tog emot data och sände data till centraldatorn, där 
databehandlingen verkställdes. 
Efterhand anslöts till noder i stjärnnätet datorer med egna utskriftsenheter och med möjlighet 
att ulföra egna databehandlingsuppgifter. En ny typ av lokala nät för distribuerad 
databehandling lanserades omkring 1980, i dessa utnyttjades en gemensam överföringskanal 
för alla noderna. De till noderna anslutna datorerna kunde då via den gemensamma ledningen 
komma åt en för nätet gemensam kringutrustning med massminnen och utskriftsenheter av 
olika slag. Därigenom behövde inte alla anslutna datorer ha egen uppsättning av perifera 
enheter. Samtidigt blev ledningsdragningen för nätet förenklad. 

LSI - Large Scale Integration 
Teknik som möjliggör storskalig Integration av elektroniska kretsar I kiselbrickor Integrerad 
krets. Till LSI-kretsar räknas integrerade kretsar som innehåller mellan 1000 och 10 000 grindar 
integrerade i kiselbrickor med några kvadratmillimeters yta Används i primärminnen, 
mikroprocessorer och större logikenheter. 

läspenna 
(pen reader). En pennliknande anordning som ansluts via en kabel till en dataregistrerande 
enhet och som används för att avkänna teckenkoder eller -mönster. 
Används bl.a vid kassaterminaler. 

lösenord 
(password). Pä en datorcentral an grupp av tecken med vilka en användare på entydigt sätt 
Identifierar sig, när vederbörande loggar in vid en terminal eller lämnar ett program för 
exekvering. 
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magnetband 
(magnetic tape). Minnesmedium bestående av plastband med ett ytskikt av magnetiskt material 
som kan magnétiseras, att det kan lagra data i form av bitmönster i spår utefter bandet. Banden 
används i bandminnen för långtidslagring av data och program. 

magnetiskt trummlnne 
(magnetic dmm storage). Ett direktminne bestående av en magnetisk trumma med ett ytskikt av 
magnetiskt material, som kan magnétiseras för att lagra bitar i inspelade cirkulära spår. Ett 
skriv/läs-huvud är anbringad pä en sökarm ovanför varje spår. Tnjmman är permanent monterad 
i ett drivaggregat som roterar trumman. 
Trumminnen kan hälla betydligt mindre data än skiv- och bandminnen och används numera 
sällan. 

magnetskiva 
(magnetic disk). En skiva på ena sidan eller båda sidorna försedd med ett ytskikt av magnetiskt 
material, i vilket bitar kan lagras i det magnetiska skiktet i form av magnetiska "punkter*. 
Punkterna lagras i koncentriska spår på skivan. 

makrolnstruktlon 
(macroinstruction, macro call). En enda Instruktion som representerar en hel sekvens av 
instruktioner. En makroinstruktion definieras i början av ett program med en makrodefinition 
(macro definition, macro declaration). 
Makroinstruktionen kan sedan användas genom hela återstående delen av programmet varje 
gång makroinstruktbnens uppsättning av Instruktioner behövs i detta 

MAP • Manufacturing Automatlon Protocol 
En av General Motors i USA föreslagen standard för lokala datanät, avsedd att utnyttjas för 
datorutrustningar för automatiserad tillverkning i industriell miljö. 

maskinkod 
(machine code, computer code). De grundläggande bitmönster som en dator kan tyda som 
instruktbner och data 

maskinspråk 
(machine language). Det programmeringsspråk, bestående av en uppsättning unika 
maskinkoder, som kan exekveras av en viss dator. 
Varje dator har sitt maskinspräk. Programmerare använder numera sällan maskinspråk vid 
programmering, eftersom maskininstruktioner då måste skrivas i binärkod, vilket år ytterst 
tidsödande. 
Högnivåspråk, t.ex. BASIC eller COBOL, föredras, enär instruktioner i dessa språk översätts 
av en kompilator till maskinspråk. 

matris 
(matrix). Tat etler variabler, uppställda I ett rektangulärt fält indelat i rader och kolumner, som 
kan manipuleras genom matematiska operationer som addition, subtraktion och multiplikation. 
Varje element, tal eller variabel, i matrisen är entydigt definierat genom tvä Index, det första 
anger numret för raden och det andra anger numret för kolumnen. 

matrisskrivare 
(matrix printer). Anslagsskrivare som skriver punktmatristecken, ett i taget, genom att ändarna 
av ett antal stift, anbringade i ett punktmönster i matrisform med 5x7,7x7,7x9 eller 9x9 stift 
slås mot ett färgband och ett bakomliggande papper. Ju större antal punkter I matrisen, ju 
lättare är tecknen att läsa. 

mikrodator 
(microcomputer). En liten dator som innehåller en mikroprocessor och ett skriv/läs-minne, RAM, 
som primärminne. Ofta används ett läsminne, ROM, för permanent lagring av t.ex. 
systemprogram. 
Vanligt högnivåspråk är BASIC, men även Pascal förekommer i en del mikrodatorer. Det 
vanligaste operativsystemet är CP/M i olika versioner, tex. CP/M 2.2, CP/M-86 och MS-DOS. 
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Ordlängden är mestadels 8 eller 16 bitar, lagringskapaciteten hos primärminnet kan vara från 32 
kbyte i mindre och upp till 256 kbyte i större mikrodatorer. 
Mikrodatorer används i stor utsträckning I småföretag och av egenföretagare för kundregister, 
bokföring och lagerkontroll. I industriella sammanhang används mikrodatorer för tekniska 
beräkningar och processtyrning. 1 hem har mikrodatorer typ hemdatorer kommit till viss 
användning för register av olika slag, privatbudgetering, för text- och ordbehandling och för 
datorspel. Mikrodatorer av typ persondatorer har vunnit insteg för administrativa och tekniska 
tillämpningar. 

mikrodatorsystem 
Datorsystem uppbyggt kring en mikroprocessor. Systemet kan bestå av ett antal fristående 
enheter, t.ex. en centralenhet, en bildskärmsenhet, ett tangentbord, ett sekundärminne och en 
skrivare. Ofta är centralenheten inbyggd i bildskärmsterminalen eller i tangentbordet. I 
bildskärmsenheten kan ingå en flexskiveenhet. Andra kombinationer förekommer. 
Tangentbordet är oftast fristående och ansluts till bildskärmsenheten via en kort kabel. 

mikrofilm 
(microfilm). Film på vilken dokument, t.ex. en utmatning från en dator fotograferats i stark 
förminskning med hänsyn till lagrings- och transportmöjligheter. Förstorade kopior av 
mikrofilmen kan tas, men filmen kan också betraktas i stort format med hjälp av en projektor. 

mikroprocessor 
(microprocessor). En funktionsenhet integrerad i ett chip som huvudsakligen innehåller en 
aritmetisk logikenhet, ett anteckningsminne och en styrenhet. En mikroprocessor används i 
allmänhet som centralenhet i mikrodatorer. 

minidator 
(minicomputer). Medelstor dator som arbetar med 16, 18, 24 eller 32 bitars ordlängd och med en 
primärminnsskapacitet mellan 256 Kbyte och 1 Mbyte. De arbetar vanligtvis med ungefär 
dubbelt så hög hastighet som den, som mikrodatorer presterar och kan olta erbjuda ett urval 
högnivåspråk, t.ex. Pascal, COBOL, Fortran, C/W/X och C. 
Minidatorer används inom industrin som avancerade arbetsstationer för mer avancerade 
beräkningar, CAE, CAD/CAM och för komplicerad processtyrning. 

minne 
(memory). Anordning som kan lagra data och från vilken data kan återvinnas. Termen memory 
används i USA huvudsakligen i sammansättning 'main memory", primärminne. 

minnesbank 
(memory bank). Ett skriv/läs-minne, RAM, som vanligtvis bestående av kapsel med en 
integrerad krets, innehållande ett antal efter varandra följand minnesplatser som bildar en 
enhet. Med ett antal sådana kapslar kan ett skriv-läs-minne av önskad storlek byggas upp. 

minnesenhet 
(storage device, sorgare unit). Någon av de enheter, t.ex. band- eller skivminnen, som kan hålla 
data lagrade under en längre tidsperiod. 

mjukvara 
(software). 1) Systemprogram som ingår i en dators operativsystem. 2) Tillämpningsprogram 
för databehandling, datainsamling, datakommunikation eller datorgrafik. 3) Beskrivningar, 
bruksanvisningar m.m. som avser uppbyggnad eller hantering av datorutrustningar och 
kringutruslningar till sådana. 

mode 
Arbetssätt, tillstånd eller metod i samband med en apparats funktion eller användning. 
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modem 
Förkortning av MOulator/DEModulator. Anordning som omvandlar en digital utmatning trän en 
dator eller terminal till analoga data i fornt av en moduterad bärvåg, som utnyttjas för överföring 
av data. Samma enhet omvandlar ocksä anabga data som Inkommer via en överföringslinje till 
digitala data, som kan accepteras av en dator eller terminal. 
Modem används för att överföra data via telefonförbindelser i allmänna telefonnätet etler via ett 
allmänt datanät. 

modulation 
En process att omvandla digitala data till analoga data genom att amplKuden, frekvensen eller 
fasen hos en bärvåg påverkas, moduleras, i takt med förekomsten av de bitar som Ingår I de 
tecken som skail överföras. En pä så sätt modulerad bärvåg kan överföras såväl via vanliga 
telefonlinjer som över speciella överföringsllnjer för datakommunikation. 

MOS-teknik 
Avser en teknik för framställning av integrerade halvledarkretsar, baserad på att 
metallelektroder anbringas via ett isolerande oxidskikt mot ett halvledarmaterial (MOS a Metat 
Oxide Semiconductor). 

multiplexering 
(multiplexing). Process vid vilken man använder en anordning som samtidigt kan hantera ett 
antal liknande, men separata, apparater eller operationer genom att alternera aktiviteten mellan 
dem. 

multiplexor 
(multiplexer, multiplexor). Funktionsenhet som möjliggör multiplexering. 

multiplexorkanal 
(multiplexer channel, multiplexor channel). Överföringskanal mellan primärminnet och ett antal 
in/ut-enheter som tillåter dessa enheter att arbeta samtidigt genom att data alternerande 
överförs via multiplexorkanalen, som sedan fördelar data på de olika in/ut-enheterna. 

mus 
(mouse). 1 ) Ett litet musliknande styrdon som kan föras över en plan yta med samma format 
som en bildskärm i ett datorsystem och som orsakar, att markören eller ett piltecken förs på 
motsvarande sätt över bildskärmen. Används för att pricka in koordinater vid datortrafik. 2) Ett 
liknande styrdon som i punkt 1 men anslutet via en kabel till en bildskärmsenhet med bildrör. 
Används för att på bildskärmen välja ut program eller kommandon som av datorn visuellt 
presenteras på bildskärmen med symboler. Musen dirigeras av operatören till den symbol pä 
skärmen, som representerar det önskade programmet eller kommandot. När operatören trycker 
ned en på musen befintlig tangent införs det önskade programmet eller kommandot i datom. 

nod 
(node). 1) punkt i ett datakommunikationsnät där en terminal, dator, styrenhet eller 
mellannätfötbindelse ansluts till nätet 2) I en datastruktur, t.ex. en lista eller ett träd, ett 
dataelement, t.ex. en post, som åstadkommer en länk till andra dataelement. 

numerisk styrning 
(numerical control). Automatisk styrning av en process utförd av digital utrustning som arbetar 
på basis av Instruktbner som införs som talvärden. 
Numerisk styrning används inom tillverkningsindustrin för att styra tex. trasar och 
borrmaskiner. 

nät 
(network). 1 ) Ett nät av förbindelser för datakommunikation. 2) Ett system bestående av 
datorer anslutna till noder i ett ledningsnät som möjliggör datakommunikationsnät. 

nätarkitektur 
(network architecture). Beskrivning av uppbyggnaden och funktionen för ett nät för 
clatakommunikation. 
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OCR - Optical Character Recognition 
Se optisk teckenigenkänning. 

off-line 
Avser ett system eller en utrustning som inte har direkt anslutning till dator och som därför inte 
styrs av centralenheten i denna. 

omvänd video 
(reverse video). Avser den möjlighet som ges att på en bildskärm återge mörka tecken mot en 
vit bakgrund i stället för ljusa tecken mot en mörk bakgrund. 

on-llne 
Avser funktionsenhet som styrs direkt av ett databehandlingssystem. 

operativsystem 
(operating system). Avser den uppsättning systemprogram som styr de övergripande 
operationerna i ett datorsystem och som kan omfatta fyra grundläggande typer av program: 
jobbstyrprogram, in/ut-styrprogram, databehandlande program och övervakningsprogram. Varje 
operation i ett datorsystem är beroende av assistans från operativsystemet. 

optisk avsökare 
(optical scanner). Anordning med ljuskänsliga komponenter, som används i optiska 
märkesläsare och enheter for optisk teckenigenkänning. 

optisk märkläsare 
(optical mark reader). Avläsningsdon som kan avkänna förekomsten av märken utförda med 
blyertspenna i kolumner på förutbestämda positioner på t.ex. ett formulär. Avlästa data, som 
t.ex. kan avse intervjusvar på ifyllda formulär, spelas in på magnetband eller magnetskiva. 

optisk skiva 
(optical disc). Skiva avsedd för datalagring med liknande uppbyggnad som en CD-skiva för ljud 
men tillrättalagd för in- och avspelning av binär information. Skivorna kan inte raderas och ny 
information spelas in och är därför enbart användbara för lagring av "permanent information". 

optiskt skivminne 
(optical memory unit). Under utveckling är (1986) tre typer av optiska skivminnen för lagring av 
data: 
- optiskt ROM, läsminne = OROM (Optical Read-Only Memory) 
- optiskt engångs skriv/läsminne = WORM (Write Once, Read-Many times memory) 
- optiskt RAM, skriv/läsminne = WMRA (Write-Many, Read Always) 

optisk teckenigenkänning 
(optical character recognition, OCR): Process att igenkänna maskinskrivna eller tryckta tecken 
i speciellt standardiserat typsnitt. Data läses av en optisk avsökare, när de passerar under en 
fotoelektrisk anordning och spelas in på magnetband eller magnetskiva. Används ofta för att 
avläsa information inskriven på ett kvitto, när ett kreditkort används som betalningsmedel. 

ordanalys 
(lexical analysis). Process som utförs av en kompilator i avsikt att identifiera de olika 
komponenter, som ingår i en programmeringssats. 

ordbehandlare 
(word processor). Ett automatiserat datorsystem som omfattar olika kombinationer av en dator, 
ett tangentbord, en bildskärmsenhet, ett yttre minne och en skrivare. Systemet används för att 
preparera, redigera, lagra och skriva ul text. I vissa program för ordbehandling ingår stavnings-
och avstavningskontroll. 
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OSI - Open Systems Interconnection 
Ett av International Standard Organization (ISO) utarbetat förslag till internatbnell 
referensmodell för datakommunikation mellan olika datorsystem, avsett att utgöra en 
gemensam bas för en koordinering av den vidare utvecklingen på detta område. 

overflow 
1 ) Tillstånd som uppträder när resultatet av en aritmetisk operation är för stor för att kunna 
lagras i ett tillgängligt register. 
2) Tillstånd som uppträder, om data inte kan lagras pä avsett spår pä ett minnesmedium p.g.a. 
att spåret är fullt. 

PABX - Private Automatic Branch Exchange 
Avsåg tidigare en kundägd privat telefonväxel. PABX används numera omväxlande med PBX 
som beteckning tör den service som telefonförvaltnlngar erbjuder abonnenter att för 
datakommunikation utnyttja förhyrda anknytningsledningar och uppringda telefonförbindelser. 

packet switching 
För datakommunikation i digitala datanät en teknik enligt vilken data överförs I datapaket av 
fixerad längd, vanligen 1024 bit. Varje datapaket sänds separat och kan interfolieras med 
datapaket frän andra terminaler eller datorer anslutna till datapaketnätet. 

papperskopia 
(hard copy). Datorutmatning som utgör en utskrift pä papper och som av användaren kan läsas 
och hanteras, t.ex. mångfaldigas 1 en kopiator. Detta i motsats till annan utmatning från en dator 
som visas pä en bildskärm eller lagras I ett minnesmedium, tex. på en magnetskiva 

parallellbehandling 
(parallel processing). 1) Innebär att två eller flera jobb samtidigt utförs i en dator. 2) Avser en 
datoraikitektur i vilken ingår multipla processorer som styr ett stort antal aritmetiska 
logikenheter tör att mångdubbelt öka exekveringshastigheten. 

parallelldator 
(parallel computer). Dator i vilken addition utförs genom att atla bitarna i ett binärtal samtidigt 
adderas till bitar i ett annat tal, därefter adderas erhållna överföringssiffror för att summan av de 
tvä binättalen skall erhållas. 

PBX - Private Branch Exchange 
En sen/be som erbjuds av en telefonförvaltning att tillåta datakommunikation Inom en 
organisation via interna anknytningsledningar för telefon och utanför organisationen via 
uppringda telefonsamtal i det allmänna telefonnätet. 

perifer enhet 
(peripheral device, input/output device). Anordning som är målet för In/ut-operationer, t.ex. 
bandmlnnne, skivminne, skrivare etc, och som utgör delar i ett datorsystem som arbetar styrda 
av datorns centralenhet. 

persondator - PC 
(personal computer). En större typ av mikrodator, ofta såld tillsammans med programvara, i 
första hand avsedd för professionella tillämpningar. 

plankurvskrivare 
(flat-bed plotter). Kurvskrivare i vilken ett papper placeras pä ett plant underlag, över vilken en 
linjal med penna är anbringad. Båda linjalens och pennans rörelser styrs av datorn, varigenom 
data - tecken, kun/or och diagram - ritas upp pä pappret 

plotter 
Kun/skrivare. En in/ut-enhet till vilken data överförs från primärminnet eller ett yttre minne och 
som av enheten översätts till signaler som sedan omvandlas till linjer och kun/or på ett papper 
eller en overheadfilm. På så sätt kan enheten producera bl.a. kurvor, diagram, ritningar och 
kartor. 
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post 
(record, data record). En grupp av inbördes sammanhörande fält som behandlas som en enhet. 
En post är avsedd att innehålla all informatbn som hör samman med ett visst ämne och som 
behövs för ett givet ändamål. En grupp av poster bildar en ///. 

processor 
1) Enhet som tolkar och utför Instruktioner, tex. en centralenhet eller frontdator. 
2) Programspråksbehandlare. 

PROM • Programmable Read-Only Memory 
En typ av läsminne, se ROM, som kan programmeras av användaren. Programmeringen görs, 
genom att utvalda säkringar i den Integrerade kretsens ledningsmönster bränns av, så att 
önskat bitmönster erhålls i läsmlnnne. 

protokoll 
(protocol). En uppsättning regler som gäller för kommunikation och överföring av data mellan två 
eller flera enheter I ett kommunikationssystem. Reglerna definierar hanterandet av särskilda 
kommunikationsproblem, tex. felövervakning, sekvenskontroll, linjekontroll och 
uppstartningskontroll. Det finns tre grundläggande typer av kommunikationsprotokoll: 
teckoninriktat protokoll, bitgruppsinriktat protokoll och bitinriktat protokoll. 

RAM - Random Access Memory 
Typ av direktminne, d.v.s. ett minne i vilket varje minnesplats kan kommas åt direkt utan att 
andra minnesplatser först behöver passeras i ordningsföljd. 

realtldsbearfoetnlng 
(real-time processing). Avser en inmatning av data, en databearbetning och en utläsning eller 
distribution av data som sker tillräckligt snabbt för att slutresultatet direkt skall påverka beslut, 
fysiska processer eller händelser. 

realtidssystem 
(real-time system). Ett system I vilket förfrågningar och data som inmatas på en terminal, kan 
bearbetas tillräckligt snabbt av datorn, så att beslut direkt kan fattas, baserade pä den erhållna 
Informatbnen. 

redundans 
(redundance). Den mängd av data som kan etimineras frän en dataenhet, utan att den 
Information, som Innefattas i data, går förlorad. 

redundanskontroll 
(redundance control). En teknik för alt kontrollera, om fel föreligger i data som läses, skrivas 
eller överförs. Tekniken går ut på att till dataelementen tillfogas en extra kontrollbit som inte är 
en del av data. 

regionalt datanät 
(wide area network). Ett X.25-nät, typ PSON (packet switching data network), som används för 
att sammanknyta lokala nät som arbetar enligt olika kommunikationsprotokoll. 

remote 
avlägsen, fjärr-. 

rlngnät 
(ring network). 1) Ett datanät i vilket de anslutna terminalerna och/eller datorerna är 
sammanlänkade I ett cirkulärt mönster, så att varje enhet är förbunden med två närmast 
belägna. 2) Ett lokalt nät I vilket noderna är sammanlänkade i ett gemensamt 
överföringsmedium som bildar en sluten ring. 

ringstafettnät 
Ett lokatt nät där de till noderna anslutna datorerna får möjlighet att utnyttja gemensamma 
resurser i fomi av massminnen, utskriftsenheter, databaser m.m. 
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RISC - Reduced Instruktion Set Computer 
Avser en dator med en arkitektur som baseras på användningen av ett begränsat antal (30-50) 
enkla reguljära Instruktioner. Genom att dessa enkla instruktioner, dels i form öppna rutiner, 
dels subrutiner lagrade i ett antal register, kombineras på olika sätt, kan mera komplexa 
instruktbner erhållas. 

ROM - Read-Only Memory 
En typ av halvledarminne som enbart kan läsas, inta ändras. Används som permanentminne för 
programinstruktioner för t.ex. självinmatando program, tolkprogram etler program för datorspel. 
Andra typer av ROM, som också är att betrakta som enbart läsminnen, och som därför kan 
användas pä samma sätt som ett ROM, är utformade så, att det är möjligt att förändra 
minnasinnehället i dem med tillämpande av speciell teknik. 

sekundärmlnne 
(external storage). Yttre minne avsett för långtidslagring av data och program, t.ex. ett skiv-
eller bandminne. 

sekventiell fil 
(sequential file). En fil i vilken posterna är arrangerade i löpande följd, så att posterna i filen 
måste kommas åt sekventiellt. (Se sekventiell åtkomst). Varje post är tilldelad en unik 
Identifierare. 

sekventiell sökning 
(sequential search). En sökmetod enligt vilken man jämför innehållet i ett av de fält som Ingår i 
posterna i en ordnad filmeö en söknyckel. Denna kan utgöras av ett namn eller annat slag av 
identifierare som ingår I de avsökta fälten I posterna. Sökningen fortsätter, tills den post hittats, 
som innehåller ett fält som överensstämmer med söknyckeln. 
Sökningen sker på postema I den ordning de är införda I filen. Detta är den enklaste men ocksä 
långsammaste typen av sökning. 

sekventiellt minne 
(sequential storage device). En minnesenhet i vilken data lagras i efter varandra följande 
positioner I minnet, så som fallet ärt.ex. I ett magnetbandminne. Åtkomsten för skrivning i ett 
sekventiellt minne dirigeras därför till lediga minnespositioner belägna omedelbart efter redan 
upptagna positioner. 

sekventiell åtkomst 
(sequential access). Den typ av åtkomst för skrivning eller läsning av data som tillämpas för ett 
datalagringsmedium som har data lagrade sekventiellt d.v.s. i efter varandra följande 
minnesplatser, som fallet är i ett magnetbandminne. 

seriedator 
(serial computer). En dator i vilken addition utförs genom att bitar i ett binärt tal adderas, en bit I 
taget, till bitarna I ett annat tal med början i den minst signifikanta bitpositionen. Om en 
överföringssiffra erhålls efter en addition av två bitar, adderas denna till den summa som erhålls 
av bitarna i nästa högre bitposition. 

serleskrh/are 
(character printer). Skrivare som skriver ut endast ett tecken åt gången. 

simplex 
Anger att överföring av data kan ske I endast en riktning, t.ex. från en terminal till en dator eller 
vice versa Används t.ex. för överföring av data mellan terminaler och en dator. 

simultan databehandling 
(simultaneous processing). Avser ett datorsystem I vilket två eller flera processorer arbetar 
samtidigt. 
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skivdrivenhet 
(disk drive). 1) En mekanisk enhet som innehåller en hårdskiva eller en skivpacke och som styr 
skivans eller skivpackens rörelser. 2) Mekanisk enhet för drivning av en flexskiva och ett 
läs/skriv-huvuds rörelser i ett flexskiveminne. 

skivminne 
(disk storage). Yttre minne bestående av en skivdrivenhet, med ett eller flera skriv/läshuvuden 
som lagrar data på en eller flera skivor med magnetiskt ytskikt. 

skivpacke 
(disk pack). Minnesenhet för stordatorer bestående av ett antal hårdskivor anbringade i ett 
skivaggregat, där de bärs upp av en centrumaxel, som håller skivorna med ca. 1 cm mellanrum 
inbördes. 
Skivorna avsöks av skriv/läshuvuden anbringade på sökarmar, som för in huvudena mellan 
skivparen. Skivpacken kan bestå av fasta eller utbytbara hårdskivor. 

skrivare 
(printer). En utenhet som omvandlar utsignalerna som erhålls från en dator till en utskrift på 
papper som är läsbar för människor. Det finns två huvudtyper av skrivare: anslagsskrivare och 
anslagsfria skrivare. Till den förra gruppen hör punktmatrisskrivare, radskrivare och 
sidskrivare. Till den senare gruppen hör termoskrivare, laserskrivare och bläcksträleskrlvare. 

skrivautomat 
Maskin avsedd att användas för manuell eller automatisk utskrift, vanligen utformad som en 
ordinär skrivmaskin men med speciella tangenter för redigering av inskriven text. Används 
tillsammans med en inbyggd eller en yttre minnesenhet för magnetkort eller flexskiva. 

skönskrlftstecken 
(fully formed character). Gjuten teckentyp med tecken formade av sammanhängande linjer. 
Tecknen kan vara av skrivmaskinstyp eller ha andra grafiskt utformade typsnitt. 

slutanvändare 
(end user). Den slutliga användaren av det som produceras av ett datorsystem eller 
datorprogram. 

smalbandig kanal 
(narrowband channel). Överföringskanal för datakommunikation med relativt liten bandbredd 
som tillåter en överföringshastighet om max ca. 300 bit/s. 

SNA - Systems Network Architecture 
Ett av IBM 1975 lanserat system för datakommunikation. Systemet var ursprungligen 
dimensionerat för att tillämpas för anslutning av dumma terminaler till IBM:s stordatorer. 
Systemet har efterhand modifierats i olika avseenden och används numera i da flesta versioner 
av lBM:s datorsystem. 

snabbminne 
(cache). Avser ett minne - benämns även fickminne - med mycket kort åtkomsttid som sätts in 
mellan centralenheten och datorns systembuss för att öka hastigheten vid en dators 
programexekvering. 
Snabbminnet fungerar som ett snabbt buffertminne för data och instruktioner som därmed ligger 
redo att direkt överföras till centralenheten vilket avsevärt avlastar primärminnet. 
Snabbminnen har använts i stordatorer och minidatorer med mycket stora primärminnen men 
börjar utnyttjas även i avancerade mikrodatt-rer av persondatortyp. 

snabbskrivare 
(high speed printer). Skrivare som gör en utskrift med en hastighet jämförbar med en dators 
bearbetningshaslighet, så att den kan arbeta direktansluten till datorn. Exempel på 
snabbskrivare är en radskrivare som kan skriva ut minst 600 rader per minut. 
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specialdator 
(special-purpose computer). En dator konstruerad för att utföra visst slag av databehandling 
tex. vid ett forskningslaboratorium, där den utför komplicerade matematiska operationer. En 
sådan dator är vanligen myckel snabbare än en dator, avsedd för mera allmänna tillämpningar, 
men dess användning är oftast begränsad till specialfunktioner. 

spread sheet 
Program som pä bildskärmen presenterar ett stort 'elektroniskt arbetsblad' uppdelat i positioner 
som motsvarar poster i datorns arbetsminne. Positionerna benämns efter rader och kolumner I 
arbetsbladet. Bladet är större, än vad som fär mm på bildskärmen, men bladet kan via 
tangentbordet förskjutas i höjd- och sidled, sä att önskade partier av det framträder pä 
bildskärmen. Användaren kan i arbetsbladet föra in data, t.ex. årtal, siffror eller formler, på 
bildskärmen återges därvid i på arbetsbladet i motsvarande positioner dessa data och/eller 
resultatet av beräkningar enligt Införda formler. 

stafettnät 
Lokalt nät av datapakettyp i vilket nodemas åtkomst till nätet tilldelas genom att ett speciellt 
tecken (token) ständigt cirkulerar i nätet Nätet kan vara uppbyggt som ett ringnâf eller i form av 
ett stjårnnät, i vilket nodernas åtkomst till nätet tilldelas I en följd, som kan beskrivas som en 
bglsk ring. I båda näten kan åtkomsttiden oavsett belastning i nätet inte överstiga ett visst på 
förhand kalkylerbart värde. 

standardgränssnltt 
(standard Interface). Ett gränssnitt] en datonjtrustning som dimensionerats i enlighet med 
accepterade standarer, så att olika typer eller fabrikat av härd- och mjukvara är utbytbara. 

stjärnnat 
(star network). Ett nät i vilket all datakommunikation mellan de datorer och terminaler som Ingår I 
nätet sker via en centraldator eller nätstyrenhet. 

stordator 
(mainframe computer). Dator avsedd för databehandling av mycket stora datamängder, t.ex. vid 
statliga förvaltningar, forskningsanstalter, universitet och storföretag. 

streckkod 
(bar code). Kod bestående av ett antal tryckta eller magnetiska streck av olika bredd som kan 
avläsas med en optisk eller magnetisk märkläsare. 

styrenhet 
(control unit). 1) Den enhet I centralenheten som tar emot instruktioner från program i 
primärminnet, avkodar dem och sänder styrsignaler till lämpliga enheter som exekverar 
instruktbnerna. 2) Enhet som tilldelar åtkomsten till den gemensamma kringutrustningen i ett 
lokalt nät. Benämns även nätstyrenhet 

styrminne 
(control memory). Minne i en styrenhet i vilken mikroinstruktioner kan lagras. Minnet kan vara av 
typ ROM, PROM eller EPROM. I det sistnämnda minnet kan mikroinstruktionerna ändras av en 
programmerare. 

styrtecken 
(control character). 1) Ett tecken som bakas in i en dataenhet för att markera att en operation 
skall utföras. 2) Styrtecken som ingår i ASCII- och EBCDIC-koderna. 

superdator 
(super computer). En extremt snabb dator som kan bearbeta såväl skalära som vektoriella 
kvantiteter och som samtidigt kan utföra tusentals operationer per sekund. 
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svarstid 
(response time). Den tid som förflyter efter det att sista tecknet i ett kommando införts pä en 
terminal till dess att första tecknet inkommer i det svar som erhålls från datorn. 

symbolisk databehandling 
(symbole processing). Avser en databehandling baserad på användandet av symboler som 
definieras I en lista över egenskaper, bl.a. flavor instances'. Listan kan databehandlas 
dynamiskt under körningen av ett program, varvid symbolemas egenskaper kan kombineras 
och särskiljas för att under programkörningen forma nya symboler. 

synkron dataöverföring 
(synchronous transmission). Avser överföring av data från en plats till en annan under reguljära 
fasta tidsintervaller som synkroniseras genom speciella synkroniseringstecken. Vid 
överföringen markerar den mottagande enheten, att den är klar att ta emot data från den 
sändande enheten, väntar under en spadfierad tidsperiod, varefter data överförs. Jfr asynkron 
dataöverföring. 

synkront modem 
(synchronous modem). Avser ett modem för synkron dataöverföring på uppringda 
telefonförbindelser eller på fast uppkopplade förbindelser. 

syntax 
För programmeringsspråk de regler som gäller för uppbyggnaden av de programsatser som ingår 
i ett program. 

systembibliotek 
(systems library). Omfattar de program, som ingår I ett operativsystem jämte olika program för 
assemblering, kompilering, redigering och inmatning av program. 

systems network architecture 
Beskrivning av funktioner inom ett system för datakommunikation, systemets hård- och 
mjukvara och överföringmedia och hur de samverkar. 

talsyntes 
(speech syntesls). Alstring av talljud med en dator med utnyttjande av analoga kretsar som 
styrs av digitala Instruktioner och som alstrar de standardtyper av ljud som Ingår I mänskligt 
talat språk. Dessa standardljudtyper \agras i ett ROM. För att sedan simulera de mänskliga 
talljuden utnyttjas en uppsättning oscillatorer, filter och spänningsstyrda förstärkare, talljuden 
återges av en högtalare. 

talsystem 
(number representation system). Avser de olika system som tillämpas för att representera tal 
med hjälp av symboler. 

talutmatning 
(voice output). Utmatning från en dator I form av pä förhand Inspelade ord som alstras som svar 
på en i datorn Inmatad fråga. Används tex. i banksystem, där personalen kan slå ett 
telefonnummer som ger kontakt med datorn som - efter att ha fått en via ett tangentbord inmatad 
förfrågan - ger ett svar med 'konstgjord röst' om tex. behållningen på ett kundkonto. 

teckenlgenkännare 
(character recognition). Avser möjligheten att med en datorutrustning med hjälp av anslutna 
magnetiska eller optiska avsökningsdon Identifiera och känna Igen tecken. 

teckenläsare 
(character reader). Anordning som används för att identifiera tecken med hjälp av magnetiska 
eller optiska avläsningsdon. 

teckenskrivare 
(character printer). Skrivare som skriver ett tecken åt gången. 
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telefax 
Kortord för telefakslmil, dvs. sändning av dokument mellan telefaxapparater kopplade till 
telenätet. En A4-sida kan beroende på utrustning överföras pä mindre än en minut var som helst 
över hela väriden. 

telekommunikation 
(telecommunication). Avser I datasammanhang den överföring av data över långa distanser som 
sker via telekommunikationsllnjer av olika slag. 

telefonlinje (använd för datakommunikation) 
(dial-up lina). En överföringslinje är data mellan terminal och en dator som erhålls, genom att ett 
visst telefonnummer rings upp (direct distance calling), varefter den upprättade 
telefonförbindelsen används för överföring av data Data överförs då via ett antal 
sammankopplade telefonlinjer, och användaren betalar vanlig samtalstaxa för den utnyttjade 
förbindelsen. Jfr Datei Uppringt. 

Telepak 
En service som erbjuds av bl.a. svenska Televerket och som avser datakommunikation genom 
datapaketförmedling. Tjänsten benämns I Sverige 'Datapak'. Se Datapak. 

teleprinter 
(teletypewriter). En terminal med tangentbord för inmatning av data samt en skrivare för utskrift 
pä papper, vanligtvis med hastigheten 10-15 tecken per sekund, motsvarande en 
överföringshastighet av ca 100 -150 bit/s. Användes tidigare av telefonförvaltningar för 
telegramtrafik. 

teleprocessing Se ßrrdatabehandling. 

Télétex 
Kan betecknas som en 'supsrtelsx' och är I princip telexapparatens efterföljare. Télétex är 
trettio gånger snabbare än telex och har en större teckenrepertoar; den kan även användas 
somordbehandlare och skrivmaskin. Meddelanden kan överföras mellan telex och Télétex åt 
båda håll. 

Teletext (= Text-TV) 
Ett system för Informationsåtervinning enligt vilket data av Intresse för allmänheten t.ex. 
nyheter, börskurser och väderrapporter, frän en databank kan överföras, överlagrad på 
televisbnsslgnal, till hem-TV-mottagare. TV-mottagaren måste då förses med en speciell krets, 
som avkodar signalerna, så att data kan återges med alfanumeriska tecken och med grafik på 
TV-skärmen. TV-tittaren kan i en meny välja mellan olika avsnitt av den sända Informatbnen. 

teletypewriter, TTY teleprinter 

telex 
(telex). En intemationell tjänst för överföring av text. Överföringen sker i regel direkt mellan tvä 
telex-terminaler via ett internationellt telex-nät Telex-meddelanden överiörs med en hastighet 
av 50 btt/s, dvs ca. 6 tecken/s. 
För telex-abonnenter tillhandahåller svenska Televerket särskilda telex-apparater som ansluts 
till telefonnätet. Samtrafik är möjlig mellan abonnenter I telex-, Datex- och Datapak-näten. Se 
Datex, Datapak. 

terminal 
(terminal). En utrustning som används av en person för att sända data och ta emot data från ett 
datorsystem. En terminal som är försedd med ett tangentbord och en bildiörsenhet och/eller en 
skrivare kan vara belägen på långt avstånd från datorn, men ansluten till denna via en 
överiöringslinje för datakommunikation. Jfr dum terminal, intelligent terminal. 
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terminalgrupp 
(cluster). Grupp av terminaler anslutna till en centraldator eller en styrenhet via vilka 
gemensamma resurser, skrivare, skivminnen etc, kan kommas åt via ett lokait nät. Se Datex, 
Datapak. 

termoskrivare 
(thermal printer). En icke-anslagsskrivare som skriver punktmatristecken, ett tecken i taget, 
med hjälp av ett skrivhuvud försett med små stavar, vilkas ändar riktas mot ett speciellt 
preparerat värmekänsligt papper. Stavändama som upphettas i ett visst mönster, som svarar 
mot det tecken som skall skrivas, ger synliga punkter, när de upphettade stavändama kommer i 
kontakt med det värmekänsliga papperet 

textbehandling 
(text-processing). Användning av en datorutrustning I avsikt att skapa, ändra och producera 
text, tex. rapporter, manuskript och liknande skrivet material som ofta fodrar ändringar och 
många kopior. Ändringar, tillägg och korrekturläsning görs på terminalens bildskärm. 
Utskrift kan erhållas med lämplig typ av skrivare. Om den på bildskärmen redigerade texten 
skall sändas till annan plats, tex. till ett tryckeri, kan texten överföras via en 
telekommunikationslinje. 

text editor, textredIgerare 
(text editor). Program som utnyttjas vid redigering av pä bildskärmen utskriven text. Ett 
redigeringsprogram kan användas för att tex. radera bokstäver, ord och rader, att avstava ord 
och flytta hela textavsnitt. Korrekturläsning kan med fördel utföras pä bildskärmen föra utskrift 
av den inskrivna texten med lämplig skrivare. 

thimble printer 
En anslagsskrivare som skriver skönskrifttecken genom att slä an ett skrivhuvud mot ett 
karbonpapper och ett bakomliggande papper. Skrivhuvudet, som är cylinderformat har, två 
rader av gjutna tecken, roterar och tippar upp och ner och skriver vid anslaget tecken från 
endera av de två teckenraderna på skrivhuvudet 

tidsdelning 
(time sharing). Ett system för databehandling enligt viket den snabba växlingen av 
exekveringen mellan tvä eller flera program som inmatas i datorn ger intryck av att programmen 
exekveras samtigt. 

tlddelnlngssmultlplex 
(tims-divisbn multiplex). En flerkanalsteknik som tillämpas vid datakommunikation, enligt vilken 
flera bitar eller bitgrupper väljs ut vid resp. terminaler för överföring under visst tilldelat 
tidsintervall. 

toggle 
1 ) Att växla mellan tvä alternativ med hjälp av an tangent på tangentbordet. 2) Manuellt 
manövererad omkopplare med två lägen: till och från. 

token bus Se stafettnät. 

token ring Se ringstafettnät. 

train printer 
En anslagsskrivare som skriver skönskriftstecken, en rad I taget, genom att slä an typstänger 
som skjuter upp från en kontinuerligt roterande vals mot ett färgband och ett bakomliggande 
papper. 
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trumskrivare 
(drum printer). Anslagsskrivare som samtidigt skriver ut en hel rad av skönskriftstecken genom 
att slå an en trumma mot ett karbonband och ett bakomliggande papper. Tnjmman Innehåller en 
komplett uppsättning av tecken i varje skrivposition som då kan forma en rad av A:n, B:n etc 
När trumman stegvis roterar, skrivs först alla A:n som finns med på en rad ut, vid nästa steg i 
trummans rotatbn skrivs alla B:n ut som skall finnas med på samma rad. Förbppet upprepas för 
varje steg, tills trumman roterat ett helt varv. 

tunnfllmsmlnne 
(thin-film memory). Ett primärminne som framställts genom att en extremt tunn film av 
magnetlserbart material anbringats på ett Isolerande material, tex. glas. Magnetiska punkter på 
det magnetiska ytskiktet polariseras av trådar anbringade i matrisform ovanför ytskiktet. Minnet 
är av typ icke-raderande läsning. 

tvåadressdator 
(two-address computer). En dator i vilken varje instruktion innehåller tvä adresser, adresserna 
för de två operanderna. Resultatet av operationen placeras i den minnesplats, som tidigare varit 
upptagen av en av operanderna. 

UNIX 
Ett operativsystem som 1961 lanserades av Ken Thompson och Dennis Ritchie vid Bell 
Laboratories. Från början avsett för stordatorer, kom det företrädesvis till användning vid olika 
universitet i USA. Från och med 1982/83 har nya versioner av UNIX i ökande omfattning kommit 
till användning I mini- och mikrodatorer. 
Operativsystemet omges av ett 'skal", vilket tillåter användaren att pä enkelt sätt preparera 
olika systemkommandon genom att exekvera egna 'skalfilsr*. Skalet tillhandahåller därjämte ett 
gemensamt syntaktiskt format för alla systemkommandona. 
Filsystemet är hierarktiskt uppbyggt med tre distinkta kategorier av filer: ordinarie filer som 
användaren själv skapar, biblioteksfiler med namnen pä filerna och in/ut-riktade filer som upptar 
namnen på kringutrustningens olika enheter. 
UNIX är - framförallt I kombination med programspråket C - lämpat för multiuppdragskörning i 
fleranvändarsystem. 
En mängd varianter av UNIX har uppstått, t.ex. XENIX och HP-UX. 

videoskiva 
(videodisk). En skiva avsedd för lagring av ljud och visuell Information, som dels kan avse 
underhållning I hem, med återgivning av Informationen på en TV-mottagares bildskärm, dels 
lagring av digitala data omvandlade till ljuspulser i datorsystem. I senare fallet kan en 
videoskiva fungera som ett permanent massminne med lagringskapacitet som kan uppgå till 
tiotals G-byte data. Jfr WORM, WMRA. 

videotex 
En av svenska Televerket Införd Informationstjänst baserad på ett publikt videotex-nät, till 
vilket kan anslutas databaser som blir tillgängliga via teminaler som ansluts till nätet via 
uppringda telefonförbindelser. 
Till videotexnätet kan olika grupper av informationslämnare anslutas, exempelvis sådana som 
erbjuder avgif tsbelagd tillgång till databaser och sådana som marknadsför produkter och 
tjänster, som dä kan beställas från de till nätet anslutna teminalerna. 
Till nätet kan terminaler vid företag och hos privatpersoner anslutas, och för anslutningen utgår 
abonnemangsavgift. Användaren lär dessutom bekosta en temlnalutrustnlng som kan beställas 
i olika versioner, för enklaste versionen kan en hem-TV-mottagarens bildskärm utnyttjas för 
mottagningen av Informatbnen. 
För att komma fram till rätt Informationstjänst och rätt Informationslämnare är ett söksystem 
inbyggt i nätet. Exempel på infomiation som kan sökas är väderlekskartor, börsnyheter, 
avgångstider för tåg, flyg, uppgift om telefonnummer till viss abonnent, utdrag ur bilregister, 
offentlig statistik. 
En viss meddelandeförmedling är möjlig mellan abonnenter i videotexnätet. 
Jfr Datavision. 
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virtuell maskin 
(virtual machine). Avser det sätt en användare uppfattar en dator och upplever en exekvering 
av ett program, när datorn utnyttjar ett virtuellt minne. 
Exempel: I ett datorsystem med virtuellt minne förefaller det användaren, som om datom lagrar 
hela programmet i primärminnet, när programmet exekverar. I själva verket lagras det I ett 
virtuellt minne, och endast delar av programmet förs in i primärminnet, när de behövs för 
programmets exekvering. 

virtuellt minne 
(virtual storage, virtual memory). Ett direktminne som används för att lagra program som kräver 
mer utrymme i primärminnet, än vad som finns tillgängligt för att exekvera hela programmet. Ett 
virtuellt minne, som kan erhållas t.ex. genom sidväxling, innebär, att programmet uppdelas i 
segment, varvid endast de segment av programmet, som behövs för programexekveringen, 
fortlöpande läggs in i primärminnet. 

VLSI - Very Large Scale Integration 
Avser integrerade kretsar som i ett chip innehåller 100 000 eller flera grindar och andra 
komponenter. VLSI-kretsar används exempelvis i mikroprocessorer och primärminnen. Jfr LSI. 

voice grade channel 
I datakommunikation en överiöringskanal med relativt liten bandbredd, 300 - 3000 Hz, t.ex. en 
telefonlinje, som endast kan överföra frekvenser som faller inom det frekvensområde som 
mänskligt tal omfattar, dvs 300 - 3000 Hz, vilket motsvarar brandbredden ca. 2700 Hz. Denna 
brandbredd är tillräcklig för överföring av data med överföringshastigheten 2500 bit/s såvida 
inte speciella moduleringsmetoder tillämpas. 

värddator 
(host computer). En dator med kringutrustning till vilken ett antal terminaler och/eller datorer är 
anslutna. Värddatorn utnyttjas ofta som styrenhet för datakommunikationen i ett lokalt nät, 
varvid den administrerar åtkomsten tili den gemensamma kringutrustningen och utför andra 
tjänster, t.ex. mer omfattande databehandling. 

växel 
(switch). Avser en parameter som styr en förgrening i ett program och som är bestämd innan 
förgreningspunkten uppnås. 

WAN - Wide Area Network 
Se regionalt datanät. 

Winchester-mlnne 
(Winchester). Ett skivminne i vilket används en eller flera icke utbytbara hårdskivor, 5 1/2, 8 
eller 14 tum i diameter. En skivdrivenhet som roterar skivan eller skivorna och som styr 
skriv/läshuvudanas rörelser, är inrymd i ett lufttätt utrymme i skivminnet. Skriv/läshuvudena gör 
i nyare versioner av Winchester-minnen inte direktkontakt med utan flyger" med ett litet 
luftmellanrum ovanför dem. Vid hårdskivor med magnetiskt oxidskikt kan flyghöjden vara 0,5 
Jim, för skivor med tunnfilmsskikt, som har jämnare yta, kan flyghöjden vara 0,2 |im. 
Winchester-minnen kan, beroende på skivstorlek och antalet skivor, ha lagringskapacitet från 
20 Mbyte till 800 Mbyte. Åtkomsttiden kan ligga mellan 20 och 100 ms. Överföring av data kan 
ske med 5 -10 Mbit/s. 
Winchester-minnen används i stor utsträckning för minidatorer och persondatorer. 

word processor Se ordbehandlare. 

WORM - Write Once, Read Many times memory 
Avser en skiva för optiskt minne som framställts som kopia av en masterskiva i guld. Kopior tas 
av samma teknik, som för framställning av CD-skivor (CD = Compact Disk) för ljudlagring men 
tillrättalagd för lagring av data. En 5 1/2 tums skiva av detta slag kan lagra 400 Mbyte data på e 
skivsida. WORM-skivor är billiga i framställning men användbara enbart för lagring av data eller 
program som har lång "livslängd". 
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WMRA - Wrlte-Many Read Always 
Avser en skiva för optiskt minne som kan raderas och användas för skrivning och läsning av 
data. Någon etablerad teknik för framställning av WMRA-skivor föreligger inte men förutses bli 
baserad på en kombination av optisk och magnetisk in/avspelningsteknik. 

x-y plotter Se kurvskrivare. 

yttre minne 
(external memory). Annat minne än primärminnet, t.ex. flexskiveminne, hårdskiveminne, 
bandminne. 

överföringshastighet 
(data transfer rate, line speed). Den hastighet med vilken data kan överföras i en 
överföringskanal. För dataöverföring i allmänna telenät anges oftast överföringshastigheten 
med antingen antalet bitar som överförs per sekund (bit/s) eller med antalet signalelement som 
överförs per sekund (baud). 
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Teiematikens aktuella 
litteraturlista 
Nedan följer en lista innehållande relativ nyutkommen litteratur, skrifter och rapporter, 
som på något sätt har anknytning till telematikområdet. Listan är framtagen med hjälp av 
Telefonaktiebolaget LM Ericssons biblioteks- och informationstjänst, som tillhanda-
håller "Biblioteksnytt '86". Listan utgör därför ett urval av "Ny litteratur" Nr 1 och 2 ur 
Biblbteksnytt '86. Den gör ej anspråk av att vara komplett, men ambitionen är att alla 
som har intresse av TMÂ, ska kunna hitta något som intressar just dem. Uppgifterna i 
listan lämnas med reservation för eventuella felaktigheter som tryck- eller sakfel. 

Listan har delats in i olika ämnesområden, varför viss litteratur finns omnämnd på flera 
ställen än ett. Litteraturen är således strukturerad efter ämnesområde, författare och 
boktitel i alfabetisk ordning. Där författarnamn saknas är litteraturen inordnad under titel, 
varför boktitel markerats med * (stjäma). Följande rubriker finns upptagna: 

Adressförteckningar, matriklar 

Arbetsmarknadsfrågor 

Datorteknik 

Elektronik 

Elektroteknik 

Framtidsstudier 

Fysik 

Företagsekonomi 

Handel 

Informationssökning, databaser 

Matematik 

Nationalekonomi 

Ordböcker, språk 

Organisationer, företag, konferenser 

Samhällsvetenskap, politik 

Statistik 

Telekommunikationsteknik 

Uppslagsverk 
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Adressförteckningar, matriklar 
Connors M 
' Telecommunications Systems and Services Directory 

Gale Research Company, Book Tower 
- Detroit, Ml, 1985 Uppl:2 

ISBN/ISSN: 0-8103-1697-8 

Arbetsmarknadsfrågor 
' Om datorisering, människa och arbetsmiljö. Ett faktadokument. 

Statshälsan 
Stockholm, 1985 

Datorteknik 
' Artificial Intelligence in Engineering 1985. Symposium. 

Washington, D.C., 21-23/10 1985 
- IEEE 
- New York, 1985 

Brachman R J, Levesque H J 
' Readings in Knowledge Representation 

Morgan Kaufman Publishers, Inc. 
LosAltos, CA, 1985 
ISBN/ISSN: 0-934613-01-X 

* Computers Aided Technologies 1985. 
Compint "85 

- IEEE 
- New York, 1935 

ISBN/ISSN: 0-8186-8461-9 

' Computer Vision: Reprensentalion and Control. Proceedings 
Of the 3rd workshop, Bellaire, Ml, 13-16/10 1985. 
IEEE Computer Society 

- New York, 1985 
ISBN/ISSN: 0-8186-0685-1 

' Concepts and Terminology for the Conceptual Schema and 
the Information Base. 
SIS teknisk rapport 311. 
SIS - Standardiseringskommissionen 1 Sverige 
Stockholm, 1985 
ISBN/ISSN: 91-7162-190-3 

* Desktop Computer Software. 
The technical office: Analysis & research. Volume II, 1985 

The Yankee Group 
Boston, MA, 1986 

• Display Research Conference 1985. Conference record of 
the 1985 international display research conference. San 
Diego, CA, 15-17/10 1985 

- IEEE 
- New York, 1985 
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* Entity-Relationship Approach 1985. The 4th international 
conference, Chicago, IL, 28-30/10 1985 
IEEE Computer Society 
New York, 1985 
ISBN/ISSN: 0-8186-0645-2 

* Expert Systems. Small Systems, Volume VIII, 1985. 
The Yankee Group 
Boston, MA, 1985 

* Framtida bildskärmar. Rapport från datadelegationen. 
Ds C198521 
Civildepartementet/Liber 
Stockholm. 1986 
ISBN/ISSN: 91-38-09099-6 

Galitz W O 
* Humanizing Office Automation. The impact of ergonomics 

on productivity. 
QED Information Sciences. Inc. 

- Wellesley, MA, 1984 
ISBN/ISSN: 0-89435-107-9 

" Gemensamma programvaror i statsförvaltin ingen - anskaffning 
av färdig programvara, rapport 1985:33. 
Statskontoret 
Stockholm, 1985 
ISBN/ISSN: 91-38-08984-X 

Green A T 
* U.S. - Japan Computer Software Technology Transfer: Accomodating 

Different Interests. 
Harvard University, Program on information resources 
policy. 
Cambridge, 1985 

Hedemann R, Galli P 
* Datakommunikationshandboken 86. 

Ingenjörsförlaget 
Stockholm, 1986 
ISBN/ISSN: 91-7284-208-3 

* Horizontal Market Software. 
Small systems. Volume VI, 1985 

The Yankee Group 
Boston, MA, 1986 

* In-House Publishing 
The technichal office: Analysis & research. Volume 1,1985 

The Yankee Group 
Boston, MA, 1985 

* ISDN in the Office - HICOM. Technology and applications 
of the HICOM ISDN communications system. Special issue 
telecom report and Siemens Magazine COM. 
Siemens Aktiengesellschaft 
Berlin. 1985 
ISBN/ISSN: 3-8009-3849-9 
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Jacobson I 
• Concepts for Modelling Large Real Time Systems. 

Royal Institute of Technology/LM Ericsson 
Stockholm, 1985 

Kynning B 
• Din guide till IBM persondator XT/AT med bl.a .DOS 3.00, 

Fixed Disk Organizer, Assistant, TopView. 
Bokförlaget Prisma 
Stockholm, 1985 
ISBN/ISSN: 91-518-1873-6 

Landreth B 
• Datorernas "häxmästare". En f.d. hackers guide till informa-

tionssäkerhet. 
Liber förlag 
Malmö, 1985 
ISBN/ISSN: 91-38-61625-4 

Ledell G 
* ADB-säkerhet - en chefsfråga! 

INFOSEC/Skandia/Studentlitteratur 
Lund, 1985 
ISBN/ISSN: 91-44-24551-3 

Lindgren B 
* X.25 och packet switching. 

Trend Communications 
Köge, Danmark, 1985 

* Local Computer Networks. 10th conference. 
Minneapolis, MN,7-9/10 1985 
IEEE Computer Society 

- New York, 1985 
ISBN/ISSN; 0-8186-0684-3 

" MAPTEK Europe 1985. Office and Communications Systems 
Strategy Programme: Volume HD. Personal computer based 
text editing workstations will dominate European markets. 
Quantum Science Corporation. 
London, 1985 

* Mainframe ARTEMIS. Precedence network planning system. 
User guide. 
Metier Management Systems Ltd. 

- Hayes, Middlesex, UK, 1985, Uppl: 2 

* Office Automation Communications. Bridges and Gateways. 
Communications/information systems planning service and 
critical path planning service. Industry research report. 

The Yankee Group 
Boston, MA, 1985 

* Office Automation Communications. PBXs. November 1985 
Communications/information systems planning service and 
critical path planning service. 

The Yankee Group 
Boston, MA, 1985 
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' Office Automation in Europe. An update of the survey in 
1982/83. 
Teldok reference document F. 
TELDOK, Swedish Telecommunications HO 
Stockholm, 1985 

' Office Systems 1985-2. Micro-Mainframe Software. 
Communication/information systems planning sen/ice and 
critical path planning service. 

The Yankee Group 
Boston, MA, 1985 

Palm G 
* Kommunikation av produktdata mellan CAD/CAM-system. 

IVF-resultat 85623. 
Sveriges Mekanförbund 
Stockholm, 1985 
ISBN/ISSN: 91-524-0827-0 

* Peripherals. Small Systems, Volume V, 1985 
The Yankee Group 
Boston, MA, 1985 

Persson P O 
* Att styra användningen av datorer i multinationella företag 

- en studie av nio företag. 
Sveriges Mekanförbund. 
Stockholm, 1985. 
ISBN/ISSN; 91-524-0815-9 

RehnS 
* PC-projektet. Hur man utvecklar system för persondatorer. 

Liber Förlag. 
Malmö, 1985 
ISBN/ISSN: 91-38-61542-8 

Sangiovanni-Vincemelli A 
' Computer-Aided Design of VLSI Circuits and Systems. 

Advances in computer-aided design. Voiume 1. 
JAI Press Inc. 
Greenwich, CT, 1985 
ISBN/ISSN: 0-89232-400-7 

• Small systems. Distribution. Volume IV, 1985 
The Yankee Group 
Boston, MA, 1985 

* Software Tools 1985. Conference, New York, 15-17/4 1985. 
IEEE Computer Society 
Washington, D.C., 1985 
ISBN/ISSN: 0-81 -86-0628-2 

* Software Maintenance 1985. Conference. 
Washington, 11-13/11 1985 
IEEE Computer Society 
New York, 1985 
ISBN/ISSN: 0-8186-0648-7 
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Stalllngs W 
* Data and Computer Communications. 

Macmillan Publishing Co. & Collier Macmillan Publishers 
- New York. 1985 

ISBN/ISSN: 0-02-415440-7 

Tannas L E 
* Flat-Panel Displays and CRTs 

Van Nostrand Reinhold Company 
* New York, 1985 

ISBN/ISSN: 0-142-28250-8 

" The Network Architecture. (A European Assessment). Vol. 1. 
The Yankee Group Europe 

- Watford, Herts. UK, 1985 

* The Network Architecture. (A European Assessment). Vol. 2. 
The Yankee Group 
Boston, MA 1985 

* The RHCs and Enhanced Services. Communication/information 
Systems Planning Service and Critical Path Planning Sen/Ice. 
Industry research report. Enhanced network sen/Ices. 

The Yankee Group 
- Boston, MA, 1985 

* Utvärdering persondatorer • skrivautomater. 
Utvärderingsrapport U:62 
Statskontoret. 

- Stockholm, 1986 
ISBN/ISSN: 91-7220-023-5 

Wahlberg G 
* Datoranvändning i administrationen. 

Studentlitteratur 
- Lund, 1986 

ISBN/ISSN: 91-44-44641-1 

Waterman D A 
* A Guide to Expert Systems 

Addison-Wesley Publishing Company 
- Reading, MA, 1985 

ISBN/ISSN: 0-201-08313-2 

Wiseman C 
* Strategy and Computers: Infomiation Systems as Competitive 

Weapons. 
Dow Jones-lrwing 
Homewood, IL, 1985 
ISBN/ISSN: 0-87094-590-4 

* XEROX Network Systems Architecture. General information 
manual. 
Xerox XNSG 068504. 
Xerox Corporation 
Palo Alto, CA 1985 
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Elektronik 
• Gallium Arsenide, the Market Implications. 

A Probe Research Seminar 
San Francisco, CA, 20-21/11 1985 
Probe Research, Inc. 
Morristown, NJ, 1985 

* High Speed Semiconductor Devices and Circuits 1985. 
IEEE/Cornell Conference on advanced concepts in high 
speed semiconductor devices and circuits. Proceedings. 
Ithaca, N.Y., 29-31/71985 
IEEE Electron Device Society 

- New York, 1985 

Jordan E C 
" Reference Data for Engineers: Radio, Electronics, Computer 

and Communications. 
Howard W. Sams & Co., Inc 
Indianapolis, IN, 1985 Uppl: 7 
ISBN/ISSN: 0-672-21563-2 

' Mediterranean Electrotechnical Conference 1985 
Volume 2, Digital Signal Processing. 

- MELECON '85, Madrid 8-10/101985 
- IEEE, New York, 1985 

* Mediterranean Electrotechnical Conference 1985 
Volume 3, Radiocommunications 
MELECON '85, Madrid 8-10/10 1985 
IEEE, New York, 1985 

* Microelectronics. Proceedings of the 1985 international 
symposium on microelectronics. 
Anahem, CA, 11-14/11 1985 
The International Society for Hybrid Microelectronics 
Reston, VA, 1985 
ISBN/ISSN: 0-930815-13-0 

* Microelectronics Symposium 1985. 6th biennial university/ 
government/industry microelectronics symposium. 

Auburn, AL 11-13/6 1985 
- IEEE, New York, 1985 

Morgan N 
* Talking Chips. 1C speech synthesis. 
- McGraw-Hill 

New York, 1984 
ISBN/ISSN: 0-07-043107-8 
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60,67 
73 
40,69 
70 
70 
71 
146 
69 
68 
70 
71 
110.150 

76, 122, 123 
142 
57,77,126 
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datapak 
- anslutningar 

datautbildningar 
datel 

- anslutningar 
- ekonomi 
-taxa 

datex 
- anslutningar 
- ekonomi 
-taxa 

datorer 
- användningssätt 
- installationer 
- persondator (PC) 
- terminaler 

datorstödd 
- informationssökning 
- telekonferens 

desktop publishing 
Dialog 
Diane Center 
digitalnät 
digitala riksnätet 
digitaliserade abonnentledningar 
digitaliseringsgraden i Sverige (85-90) 
digitaliseringsläget i Sverige 
dod-diagrammel 

Ckonomi 
- kostnadsutveckling 
- publika datanät 

elektronikindustrin 
- införsel 
- lokalisering 
- omsättninng i Sverige 
- produktion 
- sysselsättning i Sverige 
- utförsel 

ergonomi 
export 

- andelar 
- elektronisk utrustning 
- fördelad pä olika länder 
- totaler 
- utveckling 
- tulltaxans statistik 

lemhundra-väljare 
fiberoptikmarknad 
fibervolym 
forskningsprojekt 

- i Sverige 
- utomlands 

-Teiematikens Årsbok 

77, 142 
123 
125 
77 
122 
142 
146 
77 
123 
142 
146 

26,27 
130 
127-130 
126, 127, 130 

69 
43 
58 
70 
72 
96 
87-90 
84 
83 
85 
47 

137-146 
142 

104 
110 
103 
104 
103 
104 
61 

105 
107 
106 
104 
108 
108, bilaga 2 

91 
45 
95 

156 
168 
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forskning och utveckling 
- anslag 
- lokalisering 
- omfattning 

framknmlinhpt 
II di i ifvui i my i ict 

- misslyckade uppringningar 
-orsak 
- pä datanäten i Europa 
- under kontorstid i Sverige 
- under maxtrafik 

fulltextdatabas 
förstärkarutrustning 

gränssnitt 
grundavgift för 

-ljud 
-text 
-bild 
-data 

flandelsbegränsningar 
handlingsprogram 

- lör digitaliseringen i Sverige 
hemelektronik 
huvudledningar (telefonanslutningar) 

- abonnentkategorier 
- leverenstid 
- sen/icetid 
- Sverige 
-tillväxt 
- utland 

hårdvarukostnad 

• 
Import 

- andelar 
- elektronikkomponenter (1970-90) 
- elektronisk utrustning 
- fördelad pä olika länder 
- totaler 
- utveckling 
- tulltaxans statistik 

informationsbehandlingsmarknad 
inlormatlonslämnare 
inlormationssektor 

-primär 
- sekundär 

informationsekonomi 
informationssökning 

- i databaser 
- i utlandet 

informationsteknik 
informationsteknologi 
informationsteknologiprogram i utlandet 
införsel 

153 
171 
154 
148 

118 
119 
119 
117 
118 
70 
93 

81 

143 
144 
145 
146 

60 

85 
30 

114,115 
120 
120 
112 
115 
114 
44,143-146 

105 
105 
107 
106 
104 
108 
108, bilaga 2 
49 
63.64 

9 
13 
7,15 

69 
72 
3,7 
3 
168 
104 
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inlandssamtal 
- markeringar 
-tillväxt 

investeringar 
- i forskning och utveckling 
- Televerkets 

ISDN 
-smalbandets utbredning 

ISO 

Kabel-TV 
kalendarium 

- året som gick 
- åren som kommer 

kodning 
kodväljare 
KOM 
kommunikationsutrustning 

- investeringar 
- tillämpningar 
- varför 

kommunikationssystem 
- öppna 

kompatabilitet 
konferenser 

-1986 
-1987 

konferenssystem 
konsumentprisindex 
konsumtionstid för medier 
kontorsutrustning 

- maiknad 
kontorsväxlar 
koordinatväljare 
kostnadsutveckling 

- hårdvara 
- videotexterminaler 

kultur 

L/AN 
lagerstyrning 
lagstiftning 
leverentörer 

- av telekommunikationsutrustning 
liberalisering 
local area netwoik 
lokala (data-) nät 

113 
113 

164-167 
116 
60, 77, 78 
80 
76,217 

58 

181 
197 
75 
91 
99 

38 
37 
34 

75 
57 

200 
206 
41 
139 
31 
26, 107 
24 
101 
91 

44,46 
65 
98 

49,57,126 
28,36 
172, 175 

101 
51 
49,57,126 
49,57,126 
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iVlAP 
manufacturing automation protocol 
markeringar 
marknad 

- fiberoptik 
- informationsbehandling 
- kontorsutrustning 
- persondator 
- telekommunikation 
- terminal 

marknadsorientering 
materialstyrning 
Mead Data Central 
meddelandesystem 
mediers 

- användning 
- intresse 
- konsumtionstid 
- kapacitet 

mikrodatorer 
mikroelektronik 
milstolpar 
minidatorer 
minitel 
minuten 

- automater 
-kort 
-uttag 

mobil 
- sökare 
- telefon (-system) 
- telefonabonnemang 
- telefonkostnad 

modem 
MTD 
mässor 

-1986 
-1987 

57,58 
57,58 
113 

45 
49 
24 
121,126 
24,48 
121,126 
55 
28,36 
70 
40 

30,32 
32 
31 
43 
130 
4.147 
179 
130 
99 

21 
21 
21 

43 
102.136 
136.143 
143 
122 
136 

200 
206 

N 

130 

130 

MT 136 

nät 
- bredband 
- basband 
- digitala tjänsteintegrerat 
-LAN 
-VAN 

nättjänster 
nätvei1< 

125 
125.126 
77.78 
49.57.126 
49 
19 
57 
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Omsättning 
- elektronikindustrins 
- Televerkets 

optokabel 
orderstyrning 
OSl-modellen 

PABX 
PCM-system 
PC (persondator) 
personsökare (kostnad) 
produktion 

- införsel/utförsel 
- telematik i produktionen 

produktionsvärde (totaler) 
programvara 
programvaruutveckling 
protokoll 
publika datanät 

- ekonomi 

103 
116 
45 
36 
76 

92 
94 
126-130 
143 

104 
33 
104 
47 
132 
62 
76, 122, 123 
142 

Q̂  70 

Fadiolänk 95 
röstbrevlåda 
röstkommunikation 

Samlalsmarkeringar 
saltellitkommunikation 
servicetid förfel hos abonnenter 
signalsystem 
skrivbordssätteri 
SMART 
SPC-system 
standardisering 

- organisationer 
stationssyslem 
Stockholms Datorcentral 
stordatorer 
SWIFT-nätet 
sysselsättning 
säkerhet 

taxor 
Telebild 
Telebox 
Teledata 
telefax 

- installationer 
- kostnad 

-Teiematikens Årsbok 
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43 
41 

113 
58 
120 
97 
58 
41 
102 
60,75,219 
216 
97 
70 
130 
22,23 
103,109 
60,173 

137-146 
63, 64, 66 
77,144 
77 
40,43,58.133 
59 
144 

1987, version 2 • 
ister 
-



telefonanslutningar (huvudledningar) 
- leverenstid 
- servicetid 
- Sverige 
- utland 

telefonapparater 
- Sverige 
- utland 

telefonkostnad 
telefontaxor 
telefonsystem 
telefontrafik 

-tillväxt 
telegramtaxa 
telekommunikation 

- leverentörer av utrustning 
- marknad 

telekonferens 
- kostnad 

telematik 
- begreppshierarki 
- definrtioner 
- delområden 
- i produktionen 
- forskning 
- intemationell utbredning 
- milstolpar 
- systemmarknaden 
- utbildning 
- utvecklingstendenser 

telenätet 
- digitaliserade 
- riksnätet (digitaliserat) 

telestationer 
télétex 

- kostnad 
teletrafik 
telex 

- anslutningar 
- kostnad/taxa 
- order/avbeställningar 
- skrivningar 
- trafik 

terminal 
- användarkategorier 
- användningsområden 
- installationer 
- marknad 

transmissionssystem 
transmissionsutmstning 

120 
120 
112 
114 

112 
112 
137, 138 
143 
100.102 
113 
113,115 
144 
4 
101 
24,48 
43 
143 

7 
16 
18 
33 
153,164 
111, bilaga 1 
179 
48 
149 
57 
19 
86 
87-90 
91 
41,133 
144 
113 
41,133 
133,134 
144 
135 
134 
135 

131 
132 
126,127, 130 
121,126-130 

97 
101 
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Utbildning 
utbildningsplatser 
utlandssamtal 

- markeringar 
- tillväxt 

VAN 
value added network 
videokonferens 

- kostnad 
videomatik 
videotex 

- användningsfrekvens 
- abonnemang 
- abonnemangsfördelning 
- abonnenter 
- abonnentkalegorier 
- användare 
- informationslämnare 
- tjänster 
- terminalers prisutveckling 

växlar 
- abonnent 
- elektromekaniska 
- elektroniska 
- kontors-
- manuella 

149 
149 

113 
113 

49 
49 
43 
145 
5 
62 
64 
63,64 
64 
63 
64 
62 
64,65 
66 
65 

92 
92 
92 
101 
92 

Oppet kommunikationssystem 75 
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Bilaga 1 Bilaga 1 

STORLEK PA TELEKOMMONIKATIONS 
Källa: Yearbook of Common Cai 
trettonde utgåvan, ITU, Genev5" 

orminadoel: 30.VI 

TELEPHONE SERVICE-
1931 

Telephoneitttioiri (sen) or all kinds connected lo the pub s ssa.M 
Main lines 4as5.050 
Main lines connected to private branch «changes (PBX. I — 
Percentage or main lines connected to autoraalie exchange 100 
Percentage or main lines equipped tor direct customer dia too 
Percentage or main tines which arc residential 82.5 
Connection capacity or local public switching exchanges ( 6031 
Tnink and international circuit ends connected to: manua — 

autotn 

New applications ror main tines 
Tout demand Tor main lines (including ttansren) 
Waiting list Tor main lines 

139.350 

247.060 

665.210 

3 175.110 Total national tiadic 
Local uafllc 
National trunk (loll) iralTic 
Total outgoing international trariic 3 703.740 
Total tcame 23076.850 
Outgoing International subscriber dialled traflic as a pcrc 97.2 

PUBLIC TELEGRAM SERVICE 

Number or national paid telegrams ISI.890 
Number or iniemationat outgoing full rate telegrams . . 250.670 
Number of iniemationat outgoing LT lelegranu 
Number of international outgoing phototelegrams . . . . 

TELEX SERVICE 

).l Size or telex system: Subscriber lines 14.996 
yj Traflic: National IralTic 

Outgoing international irafTic 27 169.740 
Total traltic 

DATA TRANSMISSION 

4.1 Size of data sysiem: Number or data terminal cquipmem 43.700 
Number or private leased dreuits . — 
Number or dala terminal equipmen' 0.750 

EQUIVALENT FULL-TIME TELECOMMUNICATION S 

Toial jufTin telecommunication services «40.030 
Operaling ilafT «4.070 
Technical siafT «20.380 
Other \ijir « 14.980 

7131.93 

4965.900 

100 
100 

81.9 
• 6 072 

264.156 
709.327 

1383 

4 275.170 

24882.0(0 

97.6 

134.998 

218.536 

15.750 

28722.760 

54.423 

2.073 

39.970 
3.766 

20.899 
15.303 

7410.00 

5016.791 

405.926 
100 

100 

81.4 

6120 

211.063 ' 

286.941 

736.104 

4833.102 

25 757.281 

38.2 

119.434 

178.160 

67.591 

6.136 

39.520 
3.465 

18.750 
17.305 

5127.591 

439.283 

100 

103 

«60.5 

6170 

337.493 

7S2.S87 

5 555.571 
26 883.947 

98.4 

111.230 1 

153.651 

I7J87 

15464 
31 163.000 

46647 

40.231 

3.439 

17.261 

19.531 
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B i l a g a 1 

rficie// 

Notes 

s 
i 

i 

t 

L.n.« 
1 

. 
, 
« 

rea/Superficie: 411 600 km 1 

S v e r i g e 

Monnaie nationale / /Var/ona/currency/Moneda nacional -

Année se terminant le / Year ending on/ Ano terminado el 

1975 

8 206.000 

3325.0 

268184 

62 467 

4.4100 

149 

3 721.000 

195.000 

738.000 

2 536.000 

59.000 

98.000 

330.000 

4 208.000 

4 028.000 

2 699.000 

1093.000 

36.000 

200.000 

180.00 

927.00 

639.00 

784.00 

131.00 

51.28 

66.07 

3.48 

14.84 

1976 

8 236.000 

3 335.0 

303 395 

71899 

4.1325 

163 

3 975.000 

190.000 

880.000 

2 767.000 

63.000 

121.000 

296.000 

4 455.000 

4 315.000 

3 161.000 

1044.000 

36.000 

74.000 

140.00 

940.00 

846.00 

761.00 

156.00 

52.89 

66.88 

3.10 

13.07 

1977 

8 267.000 

3 356.0 

327 541 

76 760 

4.6775 

184 

4 257.000 

254.000 

916.000 

2 887.000 
49.000 

137.000 

373.000 

4 816.000 

4 691.000 

3 704.000 

1 055.000 

31.000 

-99.000 

125.00 

1058.00 

872.00 

793.00 

139.00 

54.37 

71.73 

3.23 

13.78 

1978 

8 284.000 

3 367.0 

371265 
78 010 

4.3000 

198 

6 041.000 

284.000 

1105.000 
3418.000 

30.000 

170.000 

425.000 

5 666.000 

5 539.000 

4210.000 

1 156.000 

66.000 

105.000 

127.00 

1204.00 

985.00 

669.00 

1B6.C0 

55.47 

74.36 

3.24 

15.43 

1 Situation on 1st January ol the year 
indicated. 

2 Total number of modems. 

3 Automatic traffic only. 

4 As from the financial year 1980/81 a new 
concept ol capital expenditure and new 
depreciable lives have been introduced. 
Items on these categories should not be 
directly compared with previous years. 

S Situation on 31 December of the year 
indicated. 

Telematik 

1979 

8 303.000 

3 389.0 

420483 

89 099 

4.1550 
217 

5 702.000 

379.000 

1347.000 

3 763.000 

31.000 

196.000 

506.000 

6435.000 

6 290.000 

4 560.000 

1 330.000 

63.000 

277.000 

145.00 

1503.00 

1 253.00 

1071.00 

213.00 

56.34 

77.16 

3.57 

16.87 

ens Årsbok 
Bilag: 

1980 

6 318.000 

3 400.0 

470 647 

101335 

4.3825 

247 

6 432.000 

518.000 

1690.000 
4 029.000 

37.000 

234.000 

656.000 

7 359.000 

7 199.000 

5 165.000 

1 815.000 

75.000 

144.000 

160.00 

1901.00 

1754.00 

1498.00 

382.00 

57.96 

79.60 

4.04 

18.76 

1987, vers 
t 

1981 

8 323.030 

3 500.0 

513213 

109 310 

5.5100 

270 

7 691.170 

654.850 

2 052.160 
4 826.640 

45.910 

320.160 

840.040 

9 037.300 

8316.600 

6 130.760 

3 262.710 

108.800 

394.330 

180.70 

3 577.86 

3 462.29 

2 667.13 

691.98 

58.61 

82.76 

6.97 

32.73 

o n 2 -

30.Vi 

1982 

8 327.460 

3621.0 

620 685 

118186 

7.4150 

294 

8 860.095 

720.249 

2 296.854 

5461.560 

46.970 

334.282 

969.163 

10 270.600 

10 062.220 
6 063.336 

3 510.548 

108.472 

380.364 

206.28 

4 158.70 

4 046.10 

3 530.80 

836.00 

59.83 
65.64 

6.70 

35.79 

1983 

6 330.673 

3 666.4 

624446 

127 344 

8.0075 

321 

9 634.500 

748.774 

2 539.604 

5 846.553 

45.085 

456.809 

1085.906 

11 222.300 

10 964.000 

7 161.059 

3 760.300 

125.573 

-122.932 

256.30 

4 515.50 

4 380.90 

4 017.30 

809.10 

60.22 

88.95 

7.23 

35.46 

1984 

8 342.442 

• 3 700.0 

696 719 
144 399 

9.0150 

347 

11464.963 

925.324 

2 914.392 
6 933.962 

39.585 

524.667 

1440.069 

13469.304 

13152.874 

8 546.269 

4 116.239 

202.771 

287.575 

316.43 

4 594.00 

4 502.00 

4 031.00 

733.00 

61.46 

— 
6.57 

31.61 

2 



Bilaga 1 Bilaga 1 

STORLEK PA TELEKOMMUNIK; 
Källa: Yearbook of Comme 
trettonde utgåvan, ITU, ms 

; / j / Anu terminado el 

1980 

E 
> 1 

"ö 
u 

in 

-" 

•o c 

C 

(4 
H « 
--

2. 

Telephone-stations (sets) of all kinds connecteitssaa» 

Main lines }BS8.00ö 

Main lines connected to private branch exchar 

Percentage of main tines connected to automal 100 

Percentage of main lines equipped for direct c 

Percentage or main lines which arc residential 

Connection capacity of local public switching 1161.000 

Trunk and international drcuil ends connectée 1.100 
334.200 

New applications ror main lines r220.000 

Total demand for main lines (including iransfïtTâftOOO 

Waiting list for main lines 560.000 

Total national traffic 

Local traflic 

National trunk (toll) traffic 

Total outgoing international traffic — 

Total traftic 564J6 

PUBLIC TELEGRAM SERVICE 

Number of national paid telegrams -" 729 

Number of international outgoing full rale lei ^427 

Number of international outgoing LT telegraf 

Number of international outgoing phototelcgr 2.200 

3. TELEX SERVICE 

3.1 Size of telex syslem: Subscriber lines Ä7.2ir 
3.2 TrafTic: National IralTic H7X13 

Outgoing inlcmalionai traffic . . . . no 920 

Total IralTic . . 323153 

4. DATA TRANSMISSION 

4.1 Size of data sysicm: Number of data termina 15.777 

Number of privale lease. 56.195 

Number of data termina 4.512 

5. EQUIVALENT FULL-TIME T E L E C O M M U N I I 

Toial naff in telecommunicalion services . . MM 
Opcrjting naff 63.000 

Technical «aff . . . . 72.00 

Other staff 27.000 

1981 

27136.000 

17 7)3.000 

100 

... 

... 
20634.000 

0.96t 

433.600 

1212.000 

3166.000 

KS.000 

... 
6300S 

7206 
2304 

2.000 

S9.060 

239133 

113 $73 

353106 

21.304 

71.336 

7.430 

161.00 

51.000 

72.00 

27.000 

31X11 

1982 

29594.660 

19473.000 

100 

22 796.000 

0.892 

466.011 

2076.000 

3067.000 

227.000 

— 
68070 

6325 

1747 

2.335 

96.706 

251645 
123211 

374 356 

26.646 
93.741 

10.S49 

165.00 

65.000 

72.00 

23.000 

1933 

31 483.000 

20 942.000 

100 

... 

... 
24 347.000 

0.794 

501.500 

2 106.000 

3175.000 

104.000 

... 
74 489 

10 602 

1652 

— 
2.148 

104.986 

284 713 

123 440 

413153 

... 
115.381 

14.995 

167.00 

65.000 

74.00 

26.000 

1984 

33002.237 

22 086.266 

100 

... 

... 
25 977.934 

0.686 

555.506 

2 269.004 

3 296.307 

57.444 

... 
78 894 

10 633 

1778 

2.078 

114.320 

338 242 

136 308 

474 550 

... 

... 

167.13 

64.771 

73.72 

28.639 
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Bilaga 1 

Frankrike 

4/-ea/Superficie: 543 998 km: Monnaie nationale/Afar/o/ifl/currency/Moneda nacional - Franc français 

1976 

62 810 

t 13000 

1 452 300 

337 900 

4.46 

60.8 

13 914 

377 

2 643 

10 288 

301 

702 

3 549 

18466 

14 366 

10417 
2 704 

567 

153 

523 

4098 

11666 

10 063 

3 531 

13.53 

26.37 

8.03 

34.53 

1976 

52 973 

^ 13 300 

1678 000 

390 700 

4.96 

6S.6 

17 295 

1236 

3330 

12 663 

330 

808 

2 853 

21266 

17 323 

12 363 

3492 

901 

191 

293 

3957 

14 649 

13156 

4 162 

15.94 

29.55 
8.73 

37.49 

Année 

1977 

53162 

• 1S600 

1884 600 

419900 

4.63 

72.9 

20 966 

1428 

4 165 

15 373 

341 

953 

3611 

25 871 

21669 

14 933 

4 522 

1825 

233 

109 

4 002 

18 602 

16 752 

5 220 

18.92 

33.16 
9.38 

44.78 

se terminant 

1978 

53 372 

t 19200 

2 141 100 

458 300 

4.18 

79.5 

26 096 

1590 

5388 

19118 

349 

1099 

5100 
32 644 

26 591 

17 272 

5 666 

2 480 

279 

390 

6053 

21393 

19777 

5154 

22.50 

37.48 

9.99 

46.62 

e / Year ending ont Ann terminado el: 

1979 

53 589 

* 19 100 

1441300 

514 500 

4.02 

89.0 

32 316 

1713 

6 598 

24 007 

3S9 

1234 

5 689 

39 700 

32 706 

19 782 

7 570 

3 490 

330 

; 193 

6994 

23409 

21709 

6 268 

26.05 
41.73 

9.56 

44.63 

1980 

53 843 

* 19300 

1769300 

606400 

4.52 

100.0 

37 266 

1445 

7 578 

26 243 

415 

1473 

7 353 

46 513 

38 237 

22 335 

3 523 

4589 
386 

1010 

8 276 

23 643 

22 076 

6 251 

29.53 
46.17 

6.54 

38.99 

— 

1981 

54 038 

tl96O0 

3111400 

665500 

5.76 
113.4 

41162 

1225 

«47« 

31459 

413 

I4B4 

7790 
51065 

49 171 

25 383 

mie 

5731 

435 

4853' 

18S3 

22 851 

21575 

5524 

32.80 

50.16 
7.34 

34.34 

31X11 

1982 

54335 

»19600 

3 569300 

732600 

7.02 

126.8 

47879 

1162 

9 514 

37203 

430 

1576 

8401 
58 336 

55 789 

29 466 

14 127 

7474 

497 

3673' 

2 547 

24 715 

23 486 

6 167 

35.85 
54.47 

6.9! 
33.74 

1983 

.54 755 

• 19 999 

3 935 000 

776 700 

8.35 

139.0 

54 598 

1116 

10459 

43 023 

459 

1679 

10424 

67 160 

68111 
34 076 

16433 

9111 
582 

7 362 1 

-351 

26446 

25 550 

6 745 

38.25 
57.50 
6.72 

33.96 

1934 

«54 979 

_ 
4 277 200 

808 500 

9.60 

149.3 

61605 
661 

11395 

49 349 

474 

1913 

15 621 

79 813 

73 370 

38 676 

19 640 

9927 

621 

4 007 

6543 

30 369 

29 555 

6 396 

40.17 

60.03 

7.10 

37.56 

1 Calculalion based on a breakdown by 
autonomous routing area as from 1979. 

2 1980 - 10O-

3 including offset exchange lossos (CNT). 

- Teiematikens Aisbok 1987, version 2 - 4 
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ilaga 1 
Bilaga 1 

TORLEK PA TELEKOMMUNIKATIONS 
alla: Yearbook of Common Car 
rettonde utgåvan, ITU, Gene^oc. 

terminado el: 3I.XII 

fELEPHONE SERVICE-
1381 

94429.000 
20430.000 

99.90 

Telephone « « » n J (sets) or all kinds connected lo the pu ig) 892.000 

Main lines 
Main lines connected to private branch exchanges (PBX, 

Percentage of main lines connected to automatic exchang 

Percentage or main lines equipped for direct customer dii 

Percentage or main lines which are residential 

Connection capacity or local public switching exchanges 

Trunk and inlcrnational circuit ends connected to: manu 
auton 

1932 

179391.380' 

84 905.860 

New applications for main lines — 

Total demand ror main lines (including transfers) . . . . — 

Waiting list for main lines 57.000 

Total national tradic 321317.000 

Local traffic ; J87008.000 

National trunk (toll) traffic 34209.000 

Total outgoing international traffic 127.200 

Total IralTic ' 321 344.200 

Outgoing international subscriber dialled iraffic as a pcrc — 

'UBLIC TELEGRAM SERVICE 

Number of national paid telegrams 50439.000 

Number or international outgoing full rale telegrams . 4304.800 

Number of international outgoing LT telegrams | 2004.900 

Number of international outgoing pbotolelegrams . . . .! — 

ELEX SERVICE I 

.1 Size or telex system: Subscriber lines I72:û20 

2 Traffic: National traffic — 

Outgoing international traffic 156367.200 

Total IrafTic .! — 

ATA TRANSMISSION 

I Size of data system: Number or data terminal equipmen — 

Number of private leased circuits J — 

Number of data terminal equipmenl 

Q L I V A L E N T F U L L - T I M E T E L E C O M M U N I C A T I O N S 

Total staff in telecommunication services 363.360 

Operating staff j 125.030 

Technical stafr I 461.160 

Other MalT 377.130 

1 

1383 

333915.910 

297994.900 

36220.810 
310.930 

334 226.440 

45687.1170 

4 293.900 

1019.300 

176.567 

194 978.700 

1884 

379 968.501 

334909.95) 

45 060.94« 

332.625 

380299.12« 

37447.394 
2114.500 

637.100 

168.347 

«199999.097 

35« 550.194 

325 960.881 

30989.314 

4I9.72S 

356 963.919 

33904.452 

2897.906 

582.877 

151.996 

185908.895 

- Teiematikens ; e r s i o n 2 -



Bilaga 

Förenta Staterna 

ficie ' / 

NotHS 

• 

roa / Superficie: 9 363 123 km2 

1976 

217095 

68 352 

1 361 600 

313000 

161.2 

31 349.000 

15 154.000 

15 152.000 

149.000 

363.000 

303.000 

33 170.000 

28 248.000 

15 902.000 

4 612.000 

2541.000 

4 851.000 

342.000 

3 922.000 

10 740.000 

9 907.000 

10446.000 

37.03 
68.64 

7.89 

50.42 

1 Consumt 

2 The FCC 
represen 
commun 
total. 

1976 

219179 

70 204 

1547 200 

246 000 

170.5 

35 639.000 

16 906.000 

17 549.000 

145.000 

395.000 

331.000 

36 510.000 

31964.000 

17 324.000 

5 073.000 

2E71.0OO 

5 907.000 

409.000 

4 526.000 

11444.000 

10 686.000 

11 181.000 

37.78 
70.60 

7.40 

46.52 

r price index 

points out th 
is only data v 
cated to it a 

Année 

1977 

221 477 

72 314 

1731300 

301300 

181.5 

40 127.000 

18 730.000 

20 029.000 

153.000 

440.000 

360.000 

41 079.000 

35 733.000 

20 236.000 

5 782.000 

2 772.000 

6 572.000 

431.000 

5 286.000 

13422.000 

11885.000 

12 340.000 

38.57 

73.18 

7.75 

44.55 

(1967 . 100 

at this numb 
^hich has bet 
d not the re. 

Monnaie nationale / National currency 1 Moneda nacional - US dollar 

se terminant l e / Year ending o n / A n o terminado el: 

1978 

223 880 

74 737 

1938 500 

353 200 

195.4 

45 212.000 

30 574.000 

23 054.000 

166.000 

437.000 

363.000 

46 244.000 

40 675.000 

32 978.000 

6 713.000 

2 933.000 

7 483.000 

508.000 

5 563.000 

15904.000 

15 229.000 

15 350.000 

39.50 
75.50 

8.20 

45.03 

r 
n 
1 

1979 

226444 

76 947 

2 168 700 

338 300 

217.4 

49 828.0O0 

22 147.000 

25 627.000 

160.000 

556.000 

337.000 

50 361.000 

44 556.000 

26 298.000 

6 387.000 

3417.000 

7 376.000 

578.000 

6 405.000 

18 253.000 

17 468.000 

17 761.000 

40.30 
77.52 

8.34 

45.84 

1980 

228 830 

78 534 

2 425 000 

401200 

246.6 

55 630.000 

24 481.000 

28 934.000 

189.000 

598.000 

445.000 

56B62.0OO 

43 538.000 

28 333.000 

7 985.000 

4 122.000 

7 741.000 

757.000 

7 334.000 

19 726.000 

18 876.000 

19 215.000 

41.20 

76.85 

6.13 

49.17 

1981 

230 508 

83100 

2 912 300 

450 600 

373.4 

63 745.700 

37 868.700 

33S99.900 

203.300 

641.300 

515.400 

65 104.800 

57 633.200 

34 175.900 

8 757.300 

4 747.700 

9 156.'00 

784.700 

7 483.600 

20673.800 

19 524.700 

30 063.700 

40.97 

76.91 

7.10 

45.86 

31X11 

1982 

231990 

84 039 

3011900 

443 300 

289.1 

70668.110 

31 484.370 

38 947.600 

188.620 

673.850 

560.350 

72 090.830 

65 459.930 

39 552.150 

9 966.760 

4 936.220 

10 346.180 

758.630 

6 630.900 

19 458.391 

19 335.360 

16 881.365 

40.91 

76.03' 
6.46 

43.89 

1983 

334 349 

83918 

3309 500 

478 300 

298.1 

74 981.217 

33 306.474 

38 788.53« 

171.595 

668.738 

436.574 

76 318.122 

63 194.425 

33 740.055 

11 562.749 

4 786.032 

13 347.130 

766.469 

7123.697 

16 642.069 

15446.482 

16 075.905 

_ 
— 
5.03 

34.80 

1984 

336 600 

85407 

3 661 300 

637 300 

311.1 

76 106.461 

27 053.538 

49 046.925 

164.138 

662.736 

6 477.126 

83 410.443 

73 358.822 

47 338.815 

12171.235 

4 532.229 

9 292.434 

634.043 

9 451.637 

16 773.872 

17 646.422 | 

716164.664 ', 

5.13 

23.46 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
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Bilaga 1 
Bilaga 1 

STORLEK PA TELEKOMMUNIKATIV 
Källa: Yearbook of Common I 
trettonde utgåvan, ITU, Ge 

"o terminado el 

I. TELEPHONE SERVICE-

TeUphone iimkvrw (scls) of all Vinds connected to. 
Main lines ,_ 
Main lines connected to private branch exchange 
Percentage of main lines connected to automatic 
Percentage of main lines equipped for direct cusl 
Percentage of main lines which are residential .,, 
Connection capacity of local public switching », 
Trunk and international circuit ends connected 

New applications for main lines ^ 
Total demand for main lines (including transfe 
Wailing list for main lines _ 

Total national traffic 
Local traffic ,, 
National tnink (toll) traffic 
Total outgoing, international traffic 3 
Total traffic 
Outgoing internalional subscriber dialled tra 

2. PUBLIC TELEGRAM SERVICE 

Number of national paid telegrams 
Number of international outgoing full rate 0 
Number of international outgoing LT tcleg 
Number of internalional outgoing phototel 

3. TELEX SERVICE 

3.1 Siie of telex system: Subscriber lines . . .2 
3.2 Traffic: National traffic 2 

Outgoing international trafftc . 
Toial traffic 

4. DATA TRANSMISSION 

4.1 Size of data system: Number of data tc 
Number of privait 
Number of data ti 

5. EQUIVALENT FULL-TIME TELECOM 

Total staff in iclecommunicaiion servi 
Operating staff 
Technical itaff 
Other staff 

version 2 -

7 
7 



Bilaga 

JAPAN 

îrficio; 377 708 km3 

H 

.0 

» 
n 
3 

2 

0 
3 

6 

S 

7 

4 

•l 
1. 

45 

1977 

113566 

34 380.0 

161 178 300 

52 709 500 

293 

192.7 

2 280 786 

130 037 

517 B96 

1697 817 

25 270 

59 312 

242 771 

3 608 739 

3 735 036 

^ 673 294 
7 6 1 849661 
3 1Y'^.371596 

1 38 661 
7 3 ( 803405 

^ 6 ' -1262B7 

' " 5 ! . 375 367 

' 2 3 < ! 4 200491 

2B"30.33 

3»-"l0.7B 

'•958.63 
»•"i.M 

Année 

1978 

114624 

34 859.0 

178 409 900 

57 479 600 

222 

20S.7 

3119333 

133 865 

B71566 

3 170 040 

35 830 

78 538 

376 991 

3 510 672 

3 053 675 

753 743 

933 478 

403 064 

44 133 

914 670 

456337 

1641 743 

1 433 034 

31.26 

42.44 

9.20 

38.56 

Monnaie national 

se lerminant le / Year ending on / Ano terminado el 

1979 

115633 

35 350.0 

194 664 400 

64187100 

209 

212.7 

3 385 202 

136 315 

316 364 

3 364 333 

35 686 

81417 

343 311 

3 745 817 

3 333 760 

614 630 

1038 318 

431 453 

48 118 

1 022 453 

412 057 

1 661 736 
1443 491 

32.19 

44.17 

6.54 

35.B9 

1980 

116541 

35 831.0 

208 379 100 

71541500 

350 

222.9 

3470 943 

137 880 

365 874 

2 415 230 

36 953 

80 620 

406 301 

3 996 818 

3 511465 

643 660 

1 037 299 

410 136 

63 466 

1 107 946 

485 353 

1 695 523 

1471057 

33.13 

46.02 

8.11 

23.70 

1981 

117415 

36 347.0 

240 605 800 ' 

76 261 400 

211 

240.3 

3 604 745 

132 226 

1013 973 

2 494 801 

37 741 

76 916 

433 950 

4 154 353 

3 73S262 

904 922 

1 151 696 

407 558 

56 829 

1218 308 

416 090 

1 733 740 

1 438 705 

34.01 

47.94 

7.23 

22.81 

1982 

117009 

36 346.7 

739 341400 

76 157 400 

212 

248.0 

3 729483 

134 651 

1057 664 

2 576 723 

41553 

77 934 

483162 

4 333 131 

3 947 613 

950 376 

1207 441 

416 760 

60 457 

1 311 654 

384 519 

1 787 031 
1 534 094 

36.20 

50.15 

7.47 

33.46 

a / National currency f Moneda nacional 

31.111 

1983 

117777 

36858.9 

254 278 200 

78163 500 

247 

252.0 

3 901 027 

124 474 

1 091 631 

2 701 651 

42 143 

74 104 

502 362 

4 513637 

4 136 535 

374 686 

1346 451 

414 456 

78 742 

1 420 188 

383112 

1 730 784 

1534 313 

36.03 

51.97 

7.04 

33.91 

1984 

119483 

37 426.0 

274 698 100 

78 020 400 

23S 

259.3 

4 096 518 

... 
— 
— 

43197 

73 180 

531 595 

4 744 490 

4 325 563 

— 
— 
— 
— 
— 

418 937 

1 749 855 

1529 060 

36.67 

53.54 

6.37 

22.43 

1985 

._ 

— 
--
... 

... 

... 

... 
— 
... 
— 

— 
... 
— 

•-
— 
... 

... 

.-
— 

The auj s e m , _ a u t [ i r r i , i ; i C jntor-
notio service is provided 
only bV 
N u , : n ^ i 5 t e r e d for Interna-
u o n 3 1 fa l l ing ( ISD) : 
'J™ " 10 - 35 699 

I " 1 - 5 1 393 
1978 - ; 2 _ 7 7 8 2 6 
1979 - --j _ 1 1 6 2 8 5 
;979 - -

4 "URGENT" le.ograms are included. 

& GDP of 1981 is at market prices. 

6 Connection charges are not entered under 
the revenues of profit and loss account 
but under the capital surplus on the 
credit side of balance sheet. 

2 Number h 

for up to , , .. K K 

, u . / . e year mcludmo 
3' ^ ' i n s t a l l a t i o n s had 
" ° ' 1 , e e " then. 

3 1978 and o r r n a n u a | a n d 
serni-autc 

7 Except for international telecommuni-
cation sector. 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 • 
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Bilaga 2 

Export 
Sveriges export av elektronikvaror enligt Statistiska Centralbyråns statistik om utrikes-
handeln fram till och med 1985, Indelad enligt svenska tulltaxans varuförteckning. 
Beloppen i tabellen avser exportvärdet i miljoner kronor. 

Beteckning enligt svenska 
tulltaxans varuförteckning 

84.53 Automatiska datamaskiner 

001 datorsystem med minst 
en centralenhet 

005 periferienheler 

008 andra 

Totalt 

1981 

135,0 

1.320,3 

239,9 

1.695.2 

1982 

185,1 

1.542,7 

375,2 

2.103,0 

1983 

949,8 

2.293,1 

694.5 

3.937,4 

1984 

277,6 

2.798,0 

710,6 

3.786,2 

1984 

632,7 

3.724,4 

467,1 

4.824,2 

85.13 Elektriska apparater för 
trådtelefoni eller telegrafi 

100 telefoner 

200 telestationer och växlar 

300 teleprinter 

400 apparater för bärlrekv.syst. 
och trådtelefoni el. tràdtelegraf 

800 andra apparater för tràdtelefon 
eller trådtelegrafi 

100 delar 

Totalt 

123,4 

1.907,2 

43,1 

134,0 

3,6 

1.720,3 

3.931,6 

207.7 

2.364,8 

36,8 

453,5 

6,2 

1.823,2 

4.892.2 

161,8 

2.602,4 

32,7 

677,9 

5,4 

2.422,7 

5.902,9 

114,8 

3.257,5 

17,0 

761,2 

9,6 

2.772,4 

6.932,5 

. 

127,7 

3.615,2 

58,7 

586,4 

11,9 

3.850,3 

8.250,2 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Bilaga 
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Bilaga 2 

Import 
Sveriges Import av elektronikvaror enligt Statistiska Centralbyråns statistik om utrikes-
handeln fram till och med 1985, indelad enligt svenska tulltaxans varuförteckning. 
Beloppen i tabellen avser importvätdet i miljoner kronor. 

Beteckning enligt svenska 
tulltaxans varuförteckning 

84.53 Automatiska datamaskiner 

001 datorsystem med minst 
en centralenhet 

005 periferienheter 

008 andra 

Totalt 

1981 

670.6 

1.116,9 

202,7 

1.990,2 

1982 

724,6 

1.408.0 

416,1 

2.S48,7 

1983 

1.806.9 

2.070.3 

656.7 

4.533,9 

1984 

1.143.5 

2.521.2 

1.097,6 

4.762,3 

1984 

1.484.5 

2.927.7 

1.187.7 

S.599,7 

65.13 Elektriska apparater för 
trådtelefoni eller telegrafi 

100 telefoner 

200 telestationer och växlar 

300 teleprinter 

400 apparater för bärfrekv.syst. 
och trådtelefoni el. trädtelegraf 

48.0 

11.7 

13.4 

20.8 

800 andra apparater för trådtelefoni 53.7 
eller trädtelegrafi 

100 delar 

Totalt 

183,4 

331,1 

54.9 

16,2 

28,6 

36,2 

60,8 

193.5 

390,2 

57.8 

23.9 

17.9 

59,1 

81.3 

220.0 

460.0 

102,9 

26.8 

41.8 

88.2 

126.6 

634.9 

1.021,2 

118,2 

30.9 

28,5 

55.8 

117.8 

934,4 

1.285,6 

- Teiematikens Årsbok 1987, version 2 -
Bilaga 
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Bilaga 1 Bilaga 1 

STORLEK PA TELEKOMMUNIK 
Källa: Yearbook of Comm 
trettonde utgåvan, ITU," 

•9 o n / A n o terminado el: 31.111 

1. • 

E 

1 «• 's 
.3 

•o c • 
Û 

| 

1. 

3. 

riLEPHONE SERVICE-

Telephonc-ittrtioirf (wü) of all kinds conn« 

Main lines connected to private branch cxc> 
Percentage of main lines connected to autor 
Percentage of main lines equipped Tor direc 
Percentage of main lines which are resident: 
Connection capacity of local public switchii 
Trunk and international circuit ends connet 

New applications for main Unes 
Total demand Tor main lines (including tra 
Wailing list Tor main lines 

Total national IrafTic . . 
Local traffic 
National trunk (toll) traflic 
Total outgoing; Inlcrnational traflic . . . . 

Outgoing international subscriber dialled 1 

PUBLIC TELEGRAM SERVICE 

Number of national paid telegrams . . . . 
Number of international outgoing full rat 
Number of international outgoing LT tel« 
Number of international outgoing photot 

TELEX SERVICE 

3.1 Size of telex system: Subscriber lines . . 

Outgoing international trafTlc . 
Total traffic 

1981 

37 7B4.0C10 

18 523.000 

1316 

100 

96.1 

79.8 

20 329.000 

0.18} 

265.80 

1565.0 

2 699.000 

133 

20175.000 

181MO.000 

3 335.000 

116.500 

20 291.0 

94.7 

2694 

3013 

600 

1982 

1.7 

39.900 

95 769 

83 878 

17364? 

81.500 
94.000 

4. DATA T R A N S M I S S I O N 

4.1 Size of daU system: Number or data tc 

Number or private 

Number of data tc 

'i. EQUIVALENT F U L L T I M E TELECOMf 
247.400 

Total stalT in telecommunication servie 4i joo 

Operaling slalT 114.900 

Technical u j f f . 90.700 

OlStr -ull 

28 632.000 

19 083.000 

100 

99.2 

80.0 

21 462.000 

0.160 

397.69 

1400.0 

3 584.000 

21 

20 806.000 

17 360.000 

3 446.000 

132.200 

20 937.0 

97.6 

3 239 

3 716 

512 

1.3 

92.400 

95 545 

90 675 

186 220 

1983 

93.300 

115.000 

346.600 

36.800 

116.496 

92.600 

29062.000 

19 550.1)00 

100 

100 

80.1 

22 504.000 

0.000 

410.30 

1553.0 

3 853.000 

3 

21 403.000 

17 800.000 

3 603.000 

148.500 j 

31 551.0 

98.3 

886' 

1950 

92.600 

104 708 

97 399 

202 007 

1984 

29 517.991 

20 132.894 

100 

too 
80.1 

23 628.974 

0.000 

1611.5 

3 014.182 

0 

23 803.475 

18 841.612 

3 960.163 

173.236 

22 975.7 

96.0 

96.115 

110 296 

108450 

218 746 

241.816 

34.100 

110.477 

97.240 

IN 
1D0 

80.4 

24 162.000 

0.000 

24 643.000 

20 315.000 

4 328.000 j 

199.400 

34 642.4 

98.3 

0 

1253 

235.178 » 

32.874 

110.256 

92.048 

9 
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Bilaga 1 

S t o r b r i t a n n i e n 

uperficie: 244 030 km2 Monnaie nationale / National currency/ Moneda nacional - C Sterling 

Année se terminant l e / Year ending on/ Ano retm'mado B\: 31.111 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

55 877 

19 800 

114 612 

23877 

0.585 

246.0 

2 3S9.S 

76.9 

670.2 

1 657.7 

72.0 

131.1 

573.9 

338.1 

51.3 

835.0 

729.0 

693.0 

25.16 

38.79 

7.29 

34.97 

55 844 

20 000 

130 649 

26 959 

0.537 

268.3 

2 624.0 

8S.0 

713.7 

1 725.9 

70.2 

145.2 

713.2 

338.0 

56.6 

345.0 

739.0 

702.0 

27.17 

41.50 

6.47 

31.34 

55 835 

19 722 

147 669 

30153 

0.464 

294.8 

2 915.7 

95.8 

767.0 

1949.0 

68.5 

167.7 

92.0 

3 243.9 

2 705.7 

1004.2 

776.4 

446.1 

6S.9 

411.1 

336.4 

997.6 

910.0 

111.1 

366.400 

29.41 

44.65 

6.75 

33.08 

55 883 

19 833 

171 769 

35 432 

0.462 

353.0 

3 308.2 

97.6 

149.8 

2 143.1 

68.1 

111.9 

100.0 

3 558.9 

3 230.5 

1 224.6 

867.4 

633.6 ' 

74.3 

530.2 

129.1 

1215.2 

1 125.7 

1 011.2 

442.700 

31.67 

47.69 

7.07 

34.25 

55 931 

19951 

196 343 

39 091 

0.461 

397.5 

3 950.2 

124.6 

1293.4 

3 252.2 

66.4 

176.0 

159.8 

4 342.4 

4 161.7 

1663.4 

1 167.4 

538.7 

97.6 

694.6 

180.7 

1 567.0 

1 467.2 

1333.7 

597.800 

33.11 

49.67 

7.98 

40.09 

55 992 

20 288 

214 300 

41500 

0.566 

438.7 

4 911.6 

156.4 

1465.0 

3 243.6 

66.4 

361.7 

446.2 

5 708.1 

5 250.3 

3404.0 

1 173.1 

548.7 

124.6 

1387.2 

1254.2 

34.06 

51.14 

6.47 

33.43 

56 252 

20 470 

241900 

42 000 

0.674 

456.9 

5451.0 

2 043.0 

296.0 

630.0 

1377.0 

6 012.0 

3 882.0 

1451.0 

640.0 

139.0 

1 596.0 

1 427.0 

M.75 

51.66 

6.60 

38.00 

56371 

11000 

253800 

42350 

0.693 

483.0 

292.0 

553.0 

6 376.0 

5 336.0 

866.0 

532.0 

154.0 

1464.0 

1 302.0 

35.83 

52.36 

5.64 

34.57 

56432 

21250 

278 100 

56480 

0.1S4 

512.5 

2 541.0 

4 127.0 

322.0 

663.0 

7 653.0 

6 9 1 3 . 0 " 

4 646.0 

933.0 

395.0 

535.0 

275.0 

670.0 

1 679.0 

1709.0 

6.76 

3317 

xcluding Channel Islands. 

îince 1983. full-time and part-time 
itaff is counted on the same basis. 

applications for subscriptions which 
:annot be completed within eight weeks. 

\ local charging area (average stze -
!673 km2) comprises a cluster usually of 
some 6 charge groups, each cluster made 
jp of one of the 639 charging groups in 
he United Kingdom plus adjacent charge 
groups. 

Modems in use : 
4.1.1) supplied by Administrations 
4.1.2) supplied privatoly-

6 Until 1980. this total also includes the 
arnount under the heading "Other income 
from the telephone service". 

7 Not interests. 

8 Excluding land, buildings. Datel, 
telegraph, telex, motor vehicles and 
lactones plant, etc, 

9 British Telecom's accounting bases were 
changed during fiscal years 1981/1982 
and 1983/1984, Therefore, these items 
should not bo directly compared with 
those ol the previous years. 

10 Service withdrawn. Since 1.X 1982. 
a lelemessage service has been open. 

11 Minutes. 

12 The total staff figures for 1984-85 
are of British Telecom only. Previous 
years figures include Kingston-Upon-
Hull Telephone Dept. (approx: 680 
staff). 

13 The accounts for 1984-85 are the first 
since the floatation of British Telecom 
and therefore some of the figures are 
not directly comparable with those for 
previous years. 
The biggest changes are 1. the payment 
of dividends totalling C275m shown 
under iter. 7,6.5 and 2, the deferred 
lax provision of C535m, 
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Teldoh 
Telestyrelsen har inrättat ett anslag med syfte att medverka till 
snabb och lättillgänglig dokumentation beträffande användningen 
av teleanknutna informationssystem. Detta anslag förvaltas av 
TELDOK och skall bidraga till: 

Dokumentation vid tidigast möjliga tidpunkt av praktiska 
tillämpningar av teleanknutna informationssystem i arbetslivet 

Publicering och spridning, i förekommande fall översättning, 
av annars svåråtkomliga erfarenheter av teleanknutna informa-
tionssystem i arbetslivet, samt kompletteringar avsedda att öka 
användningsvärdet för svenska förhållanden och svenska 
läsare 

Studieresor och konferenser i direkt anknytning till arbetet 
med att dokumentera och sprida information beträffande 
praktiska tillämpningar av teleanknutna informationssystem i 
arbetslivet 

Ytterligare information lämnas gärna av TELDOK Redaktions-
kommitté. Där ingår: 

Bertil Thorngren (ordförande). Televerket, 08-713 30 77 
Göran Axelsson, civildepartementet, 08-763 42 05 
Birgitta Frejhagen, LO, 08-796 25 00 
Peter Magnusson, TCO (ST), 08-790 5100 
Agneta Qwerin, SSI/statskontoret, 08-73848 62 
Nils-Göran Svensson, Riksdataförbundet, 08-24 85 55 
Bengt-Arne Vedin, KTH, 08-787 83 81 
PG Holmlöv (sekreterare). Televerket, 08-7134131 

Adress: TELDOK, KP, Televerkets hk, 123 86 Farsta 
Telefaxnummer: 08-713 35 88 
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