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PRtVA7(SERfNQEN VERKAR rN7f HA Lt77 nu
EN KONVERSA7(ON AV HöGRE KVALITET!

Kvaliteten på infornwtionstekniken ökar snabbt år från år. Men hur är det
egentligen med kvaliteten på de budskap som förs över? Fortfarande är
forskningen nwger.
Källa: The Financial Times: Surveyon World Telecommunications,
7 oktober 1991
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Företal
Communicativa har gjort det igen - utan att ens ha gjort det förut!

TELDOKs Årsbok är här igen, efter ett uppehåll i kompileringen och utgiv
ningen på nära två år. Det har blivit en Årsbok i världsklass, som Ture
Sventons klienter skulle säga. En grupp entusiaster - under ledning av Oul1
May Holst, en av TELDOKs populäraste skribenter - vid Communicativa
AB, som företaget numera heter, levererar här en ny och hett efterlängtad
utgåva av TELDOKs Årsbok.

Vi vet att läsarintresset är stort; och själva har vi - igen! - lagt fram Årsbo
ken i drivorna på våra skrivbord, överst i högen avsatt för omedelbar och
ständig omläsning. Vi tackar Gull-May och Communicativa.

Eftersom en Årsbok ensam skulle kunna sluka mer än en fjärdedel av det totala
anslag som telestyrelsen tilldelar TELDOK för ett genomsnittligt år, och efter
som vaIje ny Årsbok enbart på grund av vad som händer i telematikens allra
närmaste omvärld - och på grund av Communicativas och våra egna stora
ambitioner - enkelt skulle kunna växa upp till himlen, har vi den här gången
beslutat kraftsamia på det ena av två ben som brukar bära upp vanliga Års
böcker. Essäer, rundmålande expo~r, kritiska drapor - vad som utgör det
andra benet aven' Årsbok - har vi offrat till förmån för svindlande mängder
med statistik (nåja. det fInns flera förtjänstfullt utförda utblickar i ord också).

1992 års Årsbok vänder sig dänned främst till kalenderbitarna. Kalendariska
data brukar höra Årsböcker till; men här är det inte fråga om så triviala data
som var Sverige mötte sitt Japan i fotboll eller var japanen försvann 1912
nej, det rör sig om betydligt modernare och skickligare japaner, om spelplaner
och aktörer aven helt annan globalitet och effekt TELDOKs Årsbok är helt
ägnad telematik och ny informationsteknik, tele- och datateknik. Här möts
skarp-TV och fIcktelefoner, faxar och datorer. Efter att ha bläddrat häftigt i
TELDOKs Årsbok vet man inte med säkerhet att världens högsta vattenfall
ligger i Venezuela. inte vilka afrikanska länder som har lägst inflation i värl
den, inte att Sydkorea har flest bilolyckor per passagerarkilometer och den
största staden i världen; men man ser t ex att Sverige är ett av världens libera
laste teleländer, och fortfarande ett av de billigaste.

I TELDOKs Årsbok 1992 fmns litteraturlistor, ordlistor - och diagram; dia
gram ... och diagram igen. Att den myckna statistiken presenteras i så lättfatt
liga och angenäma figurer har Communicativa främst att tacka konsulten
Thomas Hilstad för. En deloriginalstatistik har hämtats från stora tabel1verk
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och stoppats in i kalkylark innan den blivit grafer. I andra fall har Thomas fått
mäta eller scanna andras diagram för att sedan kunna renrita dem elektroniskt
Ett stort tack.

Att det blev så många diagram, och så bedövande mycket vetande - för det
får vi tacka TELDOK Redaktionskommi~s egen outtröttlige Göran Axelsson,
som på ett berömvärt sätt varit fadder för hela IDÅ-projektet Tack, Göran.

Det blev en mycket omfattande Årsbok - Il Megabyte på en hårddisk, med
all text, alla underlag till bilder och alla diagram. Trots det, eller kanske just
därför, vill vi ge den extra intresserade läsaren möjlighet att få ta del av (ett
eller flera) diagram och underlag till diagram direkt på diskett. Är Du
specialintresserad - vänd Dig helst direkt till Thomas Hilstad, och helst per
fax (08-741 1884), annars bågnar hans telefonsvarare. Med reservation for att
kanske var tionde figur är kalkerad eller estimerad, finns alltså siffoma bakom
det stora flertalet diagram tillgängliga på diskett - gratis! - för den som så
önskar.

Också på andra sätt vill vi ge möjlighet, eller snarast uppmuntra Dig, att
komma med frågor eller påpekanden. Långt bak i Årsboken fmos i år en svars
blankett, som ett medel för TELDOK att tacksamt ta emot synpunkter från
läsarna. Så t ex har Göran Axelsson, både i sin egenskap av fadder liksom i sitt
arbete, kunnat lägga märke till att det fmos mycket begränsat med lätt tillgäng
lig statistik om användningen av telekommunikationer och informationsteknik.
Läsare som vet hur man kan hitta annan statistik om "användningen av tele!
datalIT' ombedes på det här sättet komma med tips, t ex på svarsblanketten
långt bak i Årsboken!

Trevlig, berikande och lönsam läsning önskas

fJ3ertif fJ1Wrngren
Ordförande

TELOOKRedaktionskommillt
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Förord
TELDOKs Årsbok 92 är den fjärde utgåvan av nationell och internationell
statistik och fakta om infonnationstekniken, dess delområden och använd
ningsområden. 1987 års utgåva, den första, blev eu försök att finna en metod
och en struktur för au fmna data. källor och tolkningar, liksom lämpliga sätt att
kondensera och förpacka mycket stora mängder av data om ett endast vagt
definierat område. Vi såg oss då ta det första steget i en kommunikationspro
cess. Den kommunikationsprocessen ledde tilllELDOKs Årsbok, Supplement
1988.

Processen fortsatte med den tredje utgåvan, lELDOKs Årsbok 89190. I den
trodde vi oss ha funnit en bestämd fonn för en tid framåt Det visar sig stämma,
men bara delvis, nu då vi är klara med den fjärde utgåvan. Så snabb är nämli
gen förändringen och utvecklingen på IT-området, au det vi förra gången
trodde vara bestående sanningar nu har visat sig vara varken bestående eller
knappast ens sanningar. Inte heller har definitionerna om vad IT egentligen är
fåu sin slutgiltiga fonn. Därför ter sig även den här utgåvan ganska annorlunda
än de tidigare. Vi ser fram emot att fortsätta kommunikationsprocessen, därför
au de kommande årens förändringar sannolikt blir minst lika drastiska som
hitintills. Åtminstone om man iar tro lELDOKs Årsbok 1992.

Så snabbt växer också infonnationsmängden på alla ITs delområden, att det
blir alltmer komplext aU definiera och värdera såväl källor som källmaterial.
Sådan är alltså ITs verklighet, den spännande verklighet vi i redaktionen försö
ker fånga i denna fjärde utgåva av lELDOKs Årsbok.

Därför framför vi nu vårt stora och varma tack tilllELDOK Redaktionskom
mitt6 för förtroendet aU ta fram den fjärde utgåvan. Vi vill också tacka för alla
värdefulla synpunkter och infallsvinklar vi fått från när och fjärran sedan den
förra utgåvan. Många människor från olika verksamheter har uttryckt sin
uppskattning och berättat för oss au de regelbundet använder och har stor
praktisk nytta av årsboken. Det tolkar vi som au vi är på rätt väg i vår
kommunikationsprocess.

Naturligtvis vill vi också speciellt tacka alla kloka och kunniga människor runt
om i det svenska och det globala samhället, som välvilligt delat sina kunskaper
med oss. Vi är skyldiga Televerkets många kunniga specialister, liksom exper
ter vid Statskontoret, Ericsson, SCB och EG-Kommissionen i Stockholm vår
tacksamhet för deras generositet Slutligen, vårt största tack går till projektets
fadder, Göran Axelsson.

Vi ser fram emot att ta nästa steg i kommunikationsprocessen om IT. Välj själv
det sätt på vilket Du vill framföra Dina synpunkter till oss - fyll i och returnera
enkäten sist i boken, t ex. Eller ring oss på telefon 08 - 23 44 50. Eller hör av
Dig via Telebox under adress Holst.GM. Eller...

Redaktionen
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Informationsteknik: några
allmänna utvecklingstendenser
av Bengt-Arne Vedin

Infonnationstelmiken ser inte ut att minska i förändringstakt, på vissa områden
accelererar den tvärtom; se tig. l. Möjligen kan man se en förskjutning från
mikroelektronik mot telekommunikationer, fig. 2, kanske en frukt av kraften i
de optiska länkarna, tig. 3.

Ökad prestanda
(logaritmisk skala)

1000x

Mikroprocessorer 100x

10x

1x

198082 84 86 88 90 92

Fig. 1: Utvecklingen vad gäller hastigheten hos mikroprocessorerna fortsätter
alt öka tusenfalt. mednn hastigheten hos minnen utvecklas betydligt långsam
mare. Diagrammet visar gapet mellan utvecklingshastigheterna hos mikropro
cessorer resp. DRAM enligt en logaritmisk skala.
Klilla.· John Hennessy och David Patterson: "Computer Architecture "!The
Economist. 16 mars 1991
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Klilla: Northern Business Injormationffhe Economist
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Fig. 3: SIlväl värdet pil marknaden för fiberoptik i Europa, uttryckt i miljarder
USD, som antalet kilometer kommer att nlJstan tredubblas under perioden
1989-1995.
Källa: KMI Corporation/Computer Sweden, mars 1991
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Vidare sker en fortsatt förskjutning från maskinvara mot funktionella aspekter.
Det senare påståendet tycks motsägas av prognoser av typ fig. 4, men vad vi
här avser med "funktionella aspekter" är inte minst olika typer av standardise
ring.

-
~..

~
•••••

Hårdvara~ ••••
~

.. .
•••• Kommunikation och

~ ••• service.....
•• ............ ..................

••••••••••••• Mjukvara......................
o
1~ ~ ~ ~ 00 00 ~ ~ ~ ~

Fig. 4: Pil vlirldsmarknaden kommer hårdvara att ha en starkare tillväxt lin
mjukvara enligt denna prognos. Men samtidigt kommer kommunikation och
tjlinster att viixa snabbare än hårdvarafrlm 1991 ochframäver enligt samma
prognos.
Källa: IDC/ComputerSweden,jebruari 1991
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Denna standardisering går i sin tur från maskinvara på kretsnivå över kom
munikations- och operativsystem till olika beskrivningar av hur datoriserade
formulär. fakturor och liknande skall utformas. All standardisering är mark
nadsdriven men också föremål för nationella och övernationella organs omsor
ger. Det gäller dels standarder av typen OSI och EDI, dels högskärpe-TV.

Standardiseringen påverkar konkurrensklimatet, men det gör också något som
tycks verka i motsatt riktning: avreglering. Den amerikanska uppbrytningen av
Bell-monopolet har bland annat fått den effekten att de regionala telebolagen,
RBOCs (regional Bell operating companies) eller Baby Bells, satsat på att
etablera sig utomlands, t ex i Europa. Men att monopolen f6rsvinner, innebär
inte att alla regleringar ffirsvinner på samma gång. Atminstone för Sveriges del
är det snarare en fråga om mer reglering som anpassning till EG. Dock har
regleringen en "ny" innebörd - att "skydda konkurrensen" snarare än att
"skydda monopolet".

I vår världsdel ifrågasätter man samtidigt allt mer intensivt monopol och regle
ringar, ett ifrågasättande som kommer att accelereras ytterligare av den gemen
samma marknaden i början av 1993. Tekniken spelar en huvudroll som drivkraft.
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För konsumenter, kunder, användare är allt detta positiva faktorer. Öppna
system, standards, konkurrens som ger ökad kvalitet till lägre pris - vem vill
inte det?

Men än så länge snarare ökar än minskar förvirringen. Olika standards konkur
rerar och är inte färdiga. Olika tjänster har olika egenskaper och är svåra att
varudeklarera och beskriva. Alla har inte råd att gå runt och värdera fram det
för stunden - än mindre det för framtiden - billigaste och bästa.

Att ge en helhetsbild - kräver det konsolidering?
Detta leder till framväxten aven delvis ny typ av tjänst: att sammansmälta
olika typer av service till en helhet. Man talar om one stop shopping och ser
vice integration, på den engelska som är branschens egen. Flera maskinvaru
leverantörer rör sig snabbt i denna riktning, t ex Xerox, Siemens, NCR och
mM, som alla etablerat beteendevetenskapliga laboratorier och studier direkt
av hur det fungerar på ''kontorsgolvet''.

Men frågan är om den kund som söker en leverantör av helhetsservice tror att
en maskintillverkare opartiskt och trovärdigt kan värdera hela utbudet av
maskinvara och program, egna som konkurrenternas produkter. Dessutom vill
köparen få internationell service via en enda direktkontakt. Till komplexiteten i
"helhetsleverantörens" uppgifter hör också att IT blir effektiv och når önskad
effekt endast om användaren byter arbetssätt och organisation.

Detta har bland annat lett till att Cap Gemini förvärvat företag med organisa
tionskonsulteri som specialitet Vi kan se en utveckling både mot företagsfusio
ner, mer generellt, och samtidigt mot om inte fissioner så dock avknoppning.
Revisions- och bokföringsföretaget Andersen har knoppat av sin datakonsult
verksamhet. Men Fujitsu har köpt ICL (till 80 procent) som i sin tur köpt
Nokias elektronikdel.

ÖVer huvud taget befmner sig i den infonnationstekniska branschen företags
världen i omstöpning - det har den kanske alltid gjort men många av avtalen
är nu långtgående, liksom de aktuella förlusterna är katastrofala. Digital Equip
ment har övertagit Philips Data, dvs den stora del som arbetar med t ex bank
tenninaler. Bull och Unisys har gått med rekordförlust. Det har Wang också,
och därför svängt mot mer av programvara; mycket av maskinvaran skall tas
från mM, enligt avtal.

AT&T - vad som återstår av Bell-koncernen i USA - har efter ett halvårs
strid köpt NCR. Siemens tog hand om Nixdorf och samarbetar med IBM och
med Fujitsu. mM och Apple har annonserat samverkan. IBM har gått in i
Enator. Apple har slopat planerna på att sälja ut sitt programföretag Claris.
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Alla de uppräknade företagen har aviserat eller redan genomfört friställningar.
VolymutveckIingen, med ett särskilt uppsving för de minsta systemen, illustre
ras av tig. 5.

Stordatorer +5%

Minidatorer* +13%

Arbetsstationer +1,093%

I
1989

-

Förändring i %
från 1984
till 1989

Persondatorer +74%

I
1988

I
1987

I
1986

Miljarder
USD
25

20

15

10 -
5

O
I I

1984 1985

• AeranvAndarsysIem som kostar mindre An 1miljon USD

Fig. 5: I USA vlixte försäljningen av persondatorer med 74% under 1989,
medan tillväxten av övriga datorer var mycket mdttlig.
Kiilla: IDCRnternational Herald Tribune, 14 december 1989

Kanske återspeglar dessa kriser en begynnande marknadsmättnad. Kanske
aviserar de i stället en omstrukturering. Ett tecken på det senare kan vara att
datatransmission är något som växer snabbt.

Ett skäl till omstrukturering har annars traditionellt varit ny och i allmänhet
både billigare och mer kraftfull maskinvara. Man talar om superminidatorer
som hotar stordatorema. Man talar om arbetsstationer som är mycket mer
kraftfulla än persondatorer men snart i dessas prisklass. Vi ser lättare och mer
bärbara datorer. Man talar också om parallellarbetande datorer, som säller nya
rekord när det gäller hastighet i databearbetningen och komplexiteten hos data.
t ex bildbehandling.

De lätta och bärbara datorerna har nu nått ned till innerfickan, och det är då inte
längre ordbehandling utan andra, mer tekniska arbetsuppgifter som är aktuella.
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För dessa plånboksdatorer är två eller tre olika system på väg som kan klara av
handskrift i stället för tangenler, och då försvinner beroendet aven tangent
bord.

Nya chips

Arbetsstationema bygger på speciella typer av kraftfulla integrerade kretsar
och mikroprocessorer, chips. En par företag är ledande för olika familjer, Sun
och MIPS, ungefär som det finns två parallella huvudfamiljer av persondatorer
som bygger på processorer från Inlel och Motorola respektive.

När det gäller dessa chips eller mikrokretsar talar man om två olika typer av
arbetssätt, RISe, som är det nya sättet, och CISC, som är det konventionella 
det första C i CISC kunde utläsas conventionallika väl som complete; det är R
som är nyheten, reduced i reduced instruction set computer.

Finessen är här an man tillåter datorn an arbeta enbart på grundvalen aven
begränsad uppsättning instruktioner i programmeringen, cirka 50. Det är i sin
tur möjligt därför an dessa 50 ändå utgör den alldeles övervägande majoriteten
av det instruktionsbibliotek man praktiskt använder.

Alla övriga "minoriletsinstruktioner" är sällsynta. Och dem klarar man av
genom att kombinera flera av "grundelementen" i den reducerade uppsätt
ningen. Poängen är stora tidsvinster i datorns arbele, till priset av ett annat sätt
att programmera. RISC kan också ge kostnadsbesparingar, fig. 6. RISC
förutspås därför hinna i fatt CISC i volym år 1994, fig. 7.

PrisIMlPS (USD)

1994199219901988

,
, , Traditionella processorer, , , .. .. .. .. .. .. .......

......
......

RISC .........

1986
o

20

60

80

40

Fig. 6: En prognos iJver datakraftens prisutveckling visar att priset mätt i USD
per MlPS (miljoner instruktioner per sekund) kommer att rasa. Pris/prestanda
flJrhtlllandet flJr de traditionella processorernafaller drastiskt medan RlSC
processorerna blir billigast.
Kalla: The Gartner Group/Computer Sweden, 9februari 1990
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Fig. 7: Vlirldsmarlataden för 32-bitars processorer ökar snabbt enligt denna
prognos. Den största ölatingen svararRlSC-processorernaför-RlSC=Reduced
Instruction Set Computer. 1994 rlikruJr man medattRlSC-telatiken kommit ikapp
den konventionella telatiken, CISC = Complete Instruction Set Computer.
Diagrammet visar utvecklingen mlitt i miljoner enheter.
Källa: Dataquest/Computer Sweden, oktober 1990

Intel. Motorola, Sun och MIPS tillverkar mikroprocessorer som görs i oerhört
stora upplagor. För de allra mest standardbetonade. inte minst minnena, är
japanerna i en ledning som dessutom tycks öka, fig. 8 och 9.
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Fig. 8: Japan lir vlirldsledare eld detglilIerförsäljning av halvledare,följtav USA.
De europeiska llindemas sammanlagdaförsiiljning uppgår till blott en sjlittedel
av den japanska. USA tappar marknadsandelar och Europa försvarar sin del av
kakan. Diagrammet visar vlirden uttryckta i miljarder USD för 1989.
Kliila: Dataquest/Computer Sweden, 9 januari 1990
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Fig. 9: Den internationella halvledarmarknaden förskjuts - USAs andel av
världsmarknaden sjlink kontinuerligt under perioden 1985 -1990från drygt
50% till knappt 40%.
Källa: INl'-STAT Inc.IBusiness Week, 8 januari 1990

Parallellt fmos det en växande marknad fOr ASICs, application specijic inte
grated circuits. Dessa är alltså helt kund- eller tillämpningsanpassade och görs
i extremfallet blott i ett fåtal exemplar, kanske mindre än tio, för t ex en satellit.

Ekonomi når man fOr dessa kretsar för det första genom att de är värda ett högt
pris genom sina specifika prestanda. För det andra tillverkas de i vissa standar
diserade produktionssteg, vilket gör att flera olika sådana kretsar kan gå i
samma produktion.

För det tredje kan man i själv konstruktionen utnyttja ett antal fårdiga byggele
ment, så kallade celler, som direkt plockas fram ur ett datoriserat bibliotek. Där
stämmer rur övrigt vatje modul ihop med en viss produktionsprocess.

ASICs är på tillväxt, och åsikterna om den eventuella accelerationen eller
bromsen på den utvecklingen är delade. I Sverige fmos ett framgångsrikt
ASIC-företag i ABB Hafo, som hösten 1991 invigde en stor utbyggnad.

Det har länge talats om att kisel skulle komma att ersättas av andra halvledare,
t ex galliumarsenid, eller kanske av supraledare eller rent optiska system, för
att klara högre hastigheter. Men kisel visar sig hela tiden kunna bjuda på nya
möjligheter, utöver den stadiga kIympningen i storlek, fig. 10. En väg till högre
fart kan vara kylning av kretsarna.
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Fig. 10: Dimensionerna hos datorernas minneskretsar krymper samtidigt som
deras kapacitet ökar.
KlJlla: IVA Nytt, december 1990

En annan sådan möjlighet är att man bygger mycket rmare kristaller där ett
fåtal atomlager stoppas in i kristallen, eller denna möjligen byter skepnad.
Konkret uttryckt innebär detta att man nästan alkemiskt klarar av att kombinera
ämnen man inte trodde gick att få att växa ihop i en gemensam kristall med
sådan felfrihet i kristallstrukturen att den fungerar i elektronik, t ex i en kombi
nation av kisel och det andra klassiska halvledarelementet gennanium.

Dessa mycket tunnskiktiga transistorer etc, till vilka hör de så kallade ballis
tiska transistorerna, har helt andra egenskaper än traditionella halvledarkompo
nenter. Hastighet är bara en av dem, och det flnns en rad andra nya möjligheter
- än så länge mest teoretiska. Liksom ytterligheten i denna utveckling: kopp
ling genom transport aven enda atom, något som mM demonstrerade 1991.

Att närma sig människan

Vi nämnde bland maskinvaran också persondatorns motpol superdatorn. Sedan
ett antal år flnns det så kallade superkub-datorer, där en speciell typ av kretsar
kopplas upp så att data kan flöda och bearbetas parallellt i ett slags flerdimen
sionellt flöde. För vissa tillämpningar inom vetenskap och teknik har sådana
datorer börjat bli oumbärliga. Väderstudier t ex är alltid mycket kapacitets
krävande.
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Dessutom har man börjat bygga neurala datorer, alltså sådana som söker av
bilda människans endast ofullständigt kända nervsystem. Dessa datorer kan då
lära sig själva, dvs de behöver inte programmeras i vanlig mening - endast till
att bete sig som nervsystem - utan de lär sig av erfarenheten i stället.

Halvledarpionjären Carver Mead har byggt ett system som efterbildar ögat och
dess informationsbehandlande system så långt vi känner detta. Hans konstruk
tion får samma egenskaper som ögat, också vad gäller beteenden av den typ
som behandlas i läroböcker i kognitionspsykologi, där starka kontraster kan ge
spökbilder etc. Precis som med forskningen inom artificiell intelligens är än så
länge det mest värdefulla kanske att man kan börja ställa nya frågor och börja
få bättre belyst vad vi inte vet om hur t ex det mänskliga seendet fungerar.

Vid sidan av inmatning, t ex via penna och skrift, så är omvändningen, utmat
ningsfunktionen, viktig. Utvecklingen av olika typer av högkvalitativa data
skärmar fortsätter sålunda, och ett diskussionsämne när det gäller högskärpe
TV är om inte de bättre TV-skännarna blir industrins språngbräda för bättre
dataskärmar och därmed en grundbult för en framgångsrik dataindustri.

Konkret uttryckt: USA har nästan helt förlorat sin TV-industri. Kommer hög
skärpe-TV att bli den hävstång med vilken Japan tar över även datorerna?

Minnen är en annan sådan extern datorfunktion, inte för den slutliga utmat
ningen men för data som skall användas och återanvändas. Där har optiska
media visat en snabb utveckling, fig. 11.
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Fig. Il: Antalet optiska minnesenheter ökar snabbt pil global nivll. 1989 fanns
en halv miljon enheter installerade vlirlden över. Enligt denna prognos
jörvlintas antalet stiga till nlira sju miljoner dr 1993.
Klilla: IDC/Computer Sweden, 19 januari 1990
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Delvis beror detta pli utvecklingen mot multimedia, dvs en annan aspekt av
strävan efter helhetssyn och större effektivitet för människan. Med multimedia
kan många olika typer av impulser och data blandas på skännen, rörliga bilder,
kurvor, kanske videotelefoni, etc. Fönstersystem blir dänned också allt vikti
gare.
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Fig. 12: Den globala jOrsllljningen av persondatorservers jOrutspås öka.
Nästan 750000 beräknas säljas j världen 1993.
Källa: IDC/Computer Sweden, nr 11, 1990

En ny verklighet

En speciell typ av både in- och utmatning är den som förekommer när man
utnyttjar så kallad virtuell verklighel Genom att trä på sig handskar och glasö
gon, de liknar mest en cyklop, eller kanske sitta framför en speciellt utvecklad
skärm, kan man träda in i en konstgjord, tredimensionell verklighet som vore
den helt reell.

Denna konstlade verklighet kan vara ett flygplan uppe i luften eller en bil på
vägen; tillämpningar som utbildning och övning är uppenbara, gränsen mot
simulering oklar.

Det virtuella kan också vara det inre aven molekyl, där kemisten provar fram
hur olika atomer och molekyldelar låter sig kombineras. Han eller hon gör
detta med handskar som är utrustade med sensorer och givare och andra organ
som gör att det känns när man tar i atomerna - det känns till exempel på så
sätt att de gör samma motstånd när man skall docka en atom eller molekyl som
skulle gälla i naturen, efter vad datorn räknar ul Kemisten får en helt annan
intuition för den ogripbara verklighet som nu blivit gripbar med andra sinnen
än på omvägen över fonnler.
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Det fmns andra sätt att utnyttja inmatning av data via rörelser. Det går att
dirigera en dator med interaktiva handskar eller för den delen med musikdiri
gentens taktpinne i luften, som då följs på t ex optisk väg. Den första tillämp
ningen är faktiskt musikalisk, men nästa arbetsområde, som man arbetar på,
kan mycket väl bli styrning av rymdskepp.

AT&T tänker sig tillämpningar direkt i det vanliga telefonsystemet Det gäller
att låta personer som talar i telefon uttrycka sig också genom att vifta med
händerna och beröra människor eller föremål i sin närhet. För mer specifika
användningsområden provar man taktila handskar som skall göra det möjligt
för exempelvis en undervisande läkare att följa en students skalpell under
kirurgisk träning.

Om detta låter exklusivt. låt oss gå till en absolut motsats: ett japanskt företag
låter kunderna möblera sina kök på detta sätt - företaget säljer elektronik och
möbler som skall ingå i köket. Nu kan kunderna prova olika möblemang och se
hur de passar, utan att köpa eller låna och flytta runt Annat än i datorn.

Så småningom skall kanske elektroniken i detta kök kopplas samman, och
sedan kopplas samman med elektroniken i hela hemmet Det blir rentav ett av
framtidens intelligenta hem. För att apparaterna skall kunna kommunicera,
måste det då finnas ett standardiserat kommunikationssystem, eller gränssnitt
som det brukar kallas. I Europa pågår utvecklingen aven sådan standard just
för hemelektronik, bland annat inom Eureka samt EG-programmet för forsk
ning och utveckling inom informationsteknik Esprit

Digitalisering - på TV och annorstädes
Ett annat standardiseringsmål är att få fram högskärpe-TV. Dels skall en sådan
TV ha andra proportioner på bildrutan, 16:9 i stället för 4:3, mera som vidfilm.
Dels skall den ha mycket högre upplösning och även bättre färgåtergivning.
Som så ofta erbjuder den snabba tekniska utvecklingen problem för standardi
serama.

I Japan har man satsat på att vara tidigt ute, dels i missnöje med dagens stan
dard, som för dem är den ålderdomliga amerikanska, dels för att man ser möj
ligheterna att ge elektronikindustrin god skjuts. Man håller på att öka sänd
ningstiden från ett par timmar om dagen till åtta. Det går bara att få tillräcklig
bandbredd från satellit, och apparaterna tillverkas än så länge endast på beställ
ning och kostar flera tiotusentals kronor.

I USA var man på väg att följa denna väg, men hejdade sig i språnget när det
visade sig att tekniken snart tycks tillåta digital TV, alltså helt "datoriserade"
bilder i stället för dagens system. Då skulle det gå att sända också från existe
rande markstationer - bara en av flera fdrdelar.

Det innebär inte att amerikanerna bestämt sig. De har inte heller bestämt sig för
vilket av ett halvdussin olikadigitala system man skall välja, utan en tävling pågår.
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De japanska elektronikföretagen skulle helst vilja fä ett system som kräver byte
av alla TV-mottagare. Men det stöter naturligtvis pä problem: skall man sända
två olika signaler, en för det gamla systemet och en för högskärpe-TV?

I Europa har ambitionen varit att skapa ett system som gör det möjligt att ta
emot de nya programmen ocksä på gamla mottagare, fast då naturligtvis med
den gamla kvaliteten - ja, något bättre blir det. Även Thomson och Philips i
Holland skulle inte ha något emot en ny marknad, och gärna då en som japa
nerna hade svårare att ta sig in på.

En europeisk överenskommelse tycktes nära - fransmännen menade att den
redan träffats - och några TV-sändare uppe i satelliterna hade förberetts för en
ny standard, när engelsmännen började dra på beslutet eller avvika. Andra
länder med mindre direkt kommersiella intressen, bland dem Sverige, vill
också bromsa en utveckling där konsumenterna först skulle köpa ett system för
att därefter några år senare belönas med ett annat - digitalt.

Slutresultatet har blivit ett slags provisoriskt "fortsätt framåt" ala Philips och
Thomson, men det slutliga klartecknet har inte givits, så det är egentligen ett
interlmsresultat. Den franska regeringen har varit starkt pådrivande och sökt
utnyttja EG som hävstång. Sverige liksom Storbritannien stretar alltså emot 
Sverige och Norge har t o m bestämt att demonstrera att digital-TV fungerar.

Digitalisering är en generell trend och i telesammanhang har den ofta dolts
under kodnamnet ISDN. Begreppen är inte synonyma, kanske blir det digitali
sering och integration men inte nödvändigtvis enligt ISDN-standard. Ett antal
länder tävlar om att ange hur långt de kommit på vägen mot ett helt digitalt
telesystem, integrated services digital network (ISDN), fig. 13. På så vis skall
många olika tjänster kunna växa samman, integreras, fig. 14.
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ISDN, läget I Europa

Land Försök TIdtabell Nätverkstyp

Belgien Pilotprojekt Bö~an av 1990 EWSD; modifierad
under 1989 OMS

Danmark Pilotprojekt 1991-92 System 12; EWSD
började 87-88

Rnland Försök började I Helsingfors DX 200; System 12
1986 city i mitten EWSD

av-90

Franlaike Försök från Världens första E lOB; E 10MT; AXE
mitten av kommersiella införs i framtiden
-80-talet ISDN-system

infördes sent 1987.

Italien Börjar ta I bruk 1990-91, tariffer Proteo UT/GTD-5;
bastjänstema är redan klara System 12; AXE

Neder- Pilotprojekt Tariffer har ännu AXE; 5ESS/PRXD
länderna bastjänstE!r ej faststä(~s

under 1989

Norge Försök påbör- Sent 1989 System 12; AXE
jades 1984.

Spanien Försök från Efter 1989 AXE; System 12;
1987 SESS

Schweiz Pilotförsök 1991 EWSD; System 12;
1988-89 AXE

Stororitan- Pilotförsök 1989 System X; AXE
nlen sedan 1985

Sverige Fämörsök 1990 AXE
1986-87,
bastörsök
1988-89

Tyskland Försök 1984-85 1989-1993 EWSD; System 12
(väst) pilotförsök 1987

Österrike Pilotförsök Början av 199O-talet EWSD; modifierad
under 1989 OMS

Fig 13: ISDN pd vissa marknader
Käl1n: Televerket
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ISDN innebär en viss typ av standard; man vet vad man talar om, i form av
bandbredd, signaler etc, när man nämner denna akronym. Frågan är om det är
just den kombinationen som är så helig.

Envar sin egen standard?

Däremot är standardiseringen vad gäller kommunikationsprotokoll viktig. Att
persondatorer inte bara används fristående är fig. 12 en talande illustration till.

OSI-protokollet skall bli den gemensamma grunden för specialsystem som
MAPrrOp, och problemet är att denna standard inte blir helt färdig än på ett
antal år. MAP och TOP är i sin tur normer mr samverkan mellan verkstäder,
koostruktionskontor och administration.

Inte heller t ex MAP är klart utan fmos i olika versioner. På samma sätt förhål
ler det sig i sin tur även med de olika typer av "elektroniska dokument" som
utnyttjas för godstransporter, penningöverföring och mycket annat, under namn
av bokstavsord som ED!, Odette, Edifact, etc etc - för att inte glömma CALS,
det stora amerikanska logistiksystemet som genom köparens köpkraft säkert
kommer att få genomslag litet varstans. Det är nämligen Pentagon som står för
det

Om detta är innehållet, data, hur är det då med standardisering av program och
nät? Det pågår också sådana strävanden, i Europa dels i form av ett nätverk
som kallas Europas nervsystem, dels för program under rubriken XIOpen.
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XIOpen ställer bestämda krav på program som skall åsättas deras standard- och
öppenhetsstämpeI. Europas NervSystem, ENS, skall länka samman de elektro
niska näten i Europa och är en del av programmet Europa 92. Ursprunget finns
i Esprit och det gäller nu att ta fram programvara och anknyta till OSI.

Men en förutsättning för överföring av data och än mer av program är en
enhetligare uppsättning av operativsystem för datorerna. Här pågår en standar
disering som surrealistiskt nog tycks leda till klyvning inom dessa standards.
Det finns sålunda två dialekter av det man trodde skulle bli ett förhärskande
spräk, Unix, som för övrigt den svenska statsförvaltningen satsat på.

I böljan av hösten 1991 offentliggjorde så ett antal företag att de skulle ut
veckla operativsystemet ACE på basen av IBMs OS/2. I gruppen ingår pro
gramföretaget Microsoft, som tagit fram OS/2, men däremot inte mM. Nej,
inte mM, som blivit förtörnat på Microsoft för att detta företag inte satsat
tillräckligt mycket på det moderna och effektiva OS/2 jämfört med det äldre
MS-DOS utan i stället utvecklat "metaprogrammet" Windows till det senare,
för att förenkla användningen av datorn.

För MS-DOS och dess vidareutveckling finns i sin tur också två läger, det med
mM och ett annat som heter EISA. Apple fortsätter sin egen linje men har
kommit med en ny version av sitt operativsystem, System 7, samtidigt som
man alltså aviserat ett framtida samarbete med mM.

Nya marknader?

Om läsaren blir litet trött av denna trave överenskommelser kan vi bara kort
sammanfatta en utvecklingstrend när det gäller programmeringsspräk, och det
är mot objektorienterade sådana. Det innebär att man i stället för att program
mera med enskilda instruktioner arbetar med hela "objekt" som utgör både data
och funktioner, funktionella helheter.

Dessa helheter väljs inom ett problemområde så att de återspeglar det normala
tänkandet inom området Avsikten är att göra det lättare att programmera i en
mer hemtam begreppsmiljö.

Men vad händer då när det gäller tillämpningar? Även här kan man se en
liknande grad av sammansmältning av tjänster, vilket t ex fig. 14 åskådlig
gjorde. Utvecklingen mot multimedia är ett uttryck för samma tendens.

Näten fylls på så sätt med intelligenta tjänster, tilläggstjänster, ett ökat föräd
lingsvärde. Tabell 15 demonstrerar denna utveckling. Ett tillämpningsområde i
snabb tillväxt är t ex telemarketing. Denna marknadsföring kan bygga på
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demografISka och andra databaser. skapade bl a via opinions- och attitydunder
sökningar - utförda per telefon. Vidare fmns teleshopping med växande
potential.

Tillväxt på efterfrågan på tIlläggsvärdetjänster

(Miljoner ECU)

Sektor 1989 1992

Databaser 1275 1950
Elektronisk post 339 1516
Elektronisk överföring av fonder 247 535
Styrda nätverkstjänster 73 328
EDI 51 569
Videokonferens 27 212
Telemarketing 9 14
Övrigt 5 16

Totalt 2024 5140

Fig. 15: Tillvllxttakten pd efterfrdgan av tilliiggstjiinster i miljoner ECU. Är
prognosen alltför optimistisk?
Kiilla: Scicon Networks.juni 1990ffeleskolan, 18 mars 1991

Därmed är vi inne på en specifik familj av tjänster i snabb tillväxt. rösttjänster
eller röstbehandling - som inte har med talträning att göra. tabell 16. Det
finns röstbrevlådor och motsvarande tjänster; det finns telefonsvarare som blir
allt intelligentare; det finns den audiella motsvarigheten till videotex som
följaktligen heter audiotex; det finns automatik fOr att dirigera samtal; och det
finns röstigenkänning.

Utrustning för röstbrevlådor 930
Röstbrevlådetjänster 363
Telesvarsutrustning 406
Audiotextjänster 900
Automatisk samtalsfördelning 493
Taligenkänning 100

Fig. 16. Röstbehandlingsbranschen. USA-marknaden 1991, volym i miljoner
USD.
Kiilla: Business Week, 3 juni 1991
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Ytterligare en annan skärning av dessa utvecklingstendenser ger oss begreppet
elektroniska marknader. Londons liksom Stockholms Fondbörs har blivit
elektroniska. Det gäller också råvarumarknader liksom handeln för optioner
med mera. Även reservationer av biljetter och hotellrum kan sägas ske på en
elektronisk marknad.

I väntan på högskärpe-TV ser man i Japan navigeringsutrusbling för bilar som
nästa stora konsumentmarknad. I Europa pågår ett systematiskt utvecklingsar
bete för att komma fram till ett internationellt system av bestämmelser och
signaler och data som gör att en bil kan få signaler från vägen, som upplyser
om lokalisering, traflksituation etc för att göra färden snabbare och mer tids
och miljöbesparande samt inte minst säkrare.

En helt annan metod att navigera är att göra det med positionsbestämning via
satelliter, och här arbetar man på olika håll med GPS-system, geografiska
positioneringssystem. Ett sådant har den svenske uppfmnaren Håkan Lans
installerat på prov vid Landvetter.

När det gäller intelligens så har utvecklingen sakta börjat gå bort från det
fyrkantiga och matematiska i datorns tvära program till det ungefärliga i män
niskans reaktioner: oskarp logik eller "fuzzy logic" börjar få en marknad. Det
är japanerna som utrustar tvättmaskiner med sådan logik. Då kan maskinerna
inrätta sig efter hur smutsig tvätten är, vilket spar tvättmedel, vatten och miljö.
Det går att köra hissar och tunnelbanetåg mjukare med oskarp logik. Och det
finns många andra tillämpningsområden.

De uppräknade exemplen på nya tillväxtområden är mer av karaktären nischer
med begränsad pontential än tidiga generella och stora marknader, som telefon,
mobiltelefon, TV och telefax.

Den informationstekniska cykeln

Som ett udda tidens tecken på vad all informationsteknik kan utnyttjas till,
avslutar vi med att presentera en skräddarsydd produkt, utvecklad aven cyk
lande informationsteknisk entusiast

Denne heter Steven Robens och är ingenjör, journalist - och cyklist. Han vill
kunna skriva när han cyklar, och det kan han på sin BEHEMOrn, en cykel
vars namn uttyds till Big Electronic Human-Energised Machine...Only Too
Heavy. Den väger nämligen 160 kg.
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Vikten är till stor del elektronik, bland annat:

+

*

*

*

*

kommunikationer: mobiltelefon och kommunikations- samt amatörradio;
röst liksom data kan sändas; Roberts söker information, går in i databaser
och elektroniska postlådor och levererar artiklar från cykeln;

datorer: en ordbehandlare är viktigast för journalisten, men dessutom är
cykeln elektronisk; det gäller belysning och annat som dirigeras via en
ultraljudspekare i cyklistens hjälm; vidare finns dataprogram för konstruk
tion av elektroniska kretsar och programmering, liksom även ett elektro
niskt navigeringssystem som ger en topografisk karta för det närmaste
avsnittet av vägen;

säkerhet: cykeln har ett säkerhetssystem i sex lager, till att börja med en
mikrovågsdetektor som larmar om någon närmar sig - men skulle cykeln
bli stulen, ringer den automatiskt till polisen och talar om var den befinner
sig; och då har tjuven redan fått en 60 000 volts stöt;

energi: denna kommer från Roberts ben och växlas genom 54 växellägen;
när det går sakta i uppförsbackar, sänks stödhjul automatiskat ned; solceller
laddar upp tolvvoltsbatterierna men bromsenergi från framhjulet kan också
utnyttjas;

bekvämlighet: cykeln har stereoljud och kylskåp; kylvätska därifrån kan
pumpas genom cykelhjälmen om det är mycket varmt
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ITs användare
DefInitionerna av infonnationsteknik, IT, är ännu oklara. Detta bör läsaren av
TELDOKs Årsbok 92 lägga på minnet. I vissa fall avses telekommunikationer
och datorer med alla relaterade underavdelningar och elektronikkomponenter
och hemelektronik. I andra fall bara datorer, i ytterligare andra olika kombina
tioner av de fyra uppräknade områdena och en rad andra. I stort sett varjelfålla
citerad i boken har sin egen defmition, vilket envar bör ta hänsyn till vid analys
och eventuell användning av uppgifterna.

En del experter, t ex Herbert Ungerer och Nicholas P. Costello, talar om
telematik, sammansmältningen av telekommunikationer och datorer.

SIS, standardiseringskommissionen i Sverige, definierar IT på följande sätt i
"IT-Guide 1991":
"Med infonnationsteknik (I'I) menar vi 'teknik f6r insamling, lagring, bearbet
ning, återfmnaitde samt kommunikation och presentation av data, text, bild och
tal'. I begreppet räknar vi alltså in telekommunikation."

Statistiska uppgifter om IT fInns det många. Dock koncenteras de flesta kring
marknadsandelar per produkttyp, produktion och prestanda. Användarna och
användningsområdena är däremot belysta på ett otillfredsställande sätt både i
ett lokalt som globalt perspektiv. Så har hitintills endast Finland, Norge och
Sverige genomfört heltäckande undersökningar av människornas datorvanor.
Leverantörerna av teletjänster följer utvecklingen per produkt och marknad,
medan OECD och EG gör övergripande sammanställningar. Mediavanor följs
vanligen av de stora mediebolagen, i Sverige av Sveriges Radio.

Vet du detta om informationsteknikens
användningsområden?

...i världen
+

+

Telekommunikationer är världens snabbast växande enskilda industriom
råde. 500 miljoner telefonabonnenter uppskattar man att det finns idag i
världen;

Under 1991 beräknas att nästan 10 miljarder meddelanden sänts per elek
tronisk post världen över. Men - antalet aktiva användare, som regelbundet
utnyttjar sina anslutningar verkar vara begränsat!
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...i Europa

*

*

*

*

*

*

InfOr EGs öppna marknad 1992 satsar den europeiska gemenskapens
medlemmar på att bygga upp en rad infrastruktursystem, vilka är förutsätt
ningarna för den öppna marknadens förverkligande. I samtliga system
flnns IT med som en viktig, om inte den viktigaste, komponent. Infra
struktursystemen kallas Trans European Networks, och omfattar:
- system fOr transport av människor och gods
- system för telekommunikation
- system för distribution av energi
- system för undervisning.

EGs samtliga program för forskning och teknisk utveckling har för perio
den 1990 - 1994 budgeterats till 5 700 miljoner ECU. 2221 miljoner ECU
är öronmärkta för IT;

Den europeiska IT-industrin tillskrivs fOljande styrkor och svagheter:
Styrkorna är:
- mjukvara
- tjänster
- industriell automatisering
Svagheterna är:
- halvledare
- periferiutrustning
- hemelektronik.
1990 visade EG-Iänderna upp ett handelsunderskott på IT-området mot den
övriga världen på 31 miljarder ECU;

Under de första veckorna av 1991 började det europeiska elektroniska
betalsystemet fungera. 1992 beräknas drygt 49 miljoner användare i Eu
ropa ha tillgång till systemet via 21500 automatiska banktenninaler, och
mot slutet av året kan omkring 100 miljoner betalkort användas;

Initiativtagaren till det europeiska betalsystemet är The European Savings
Banks Association med deltagande från Belgien, Tyskland, Spanien,
Frankrike, Italien, Holland, Norge, Österrike, Portugal, Finland, Luxem
burg och Sverige. Systemet underhålls av EUFISERV, European Saving
Banks Financial Services Company;

Tre övernationella organisationer svarar fOr huvuddelen av Europas
satellitkommunikationer - Eutelsat, The European Telecommunications
Satellite Organization med 26 medlemsländer; Intelsat, The International
Satellite Organization, och Inmarsat, The International Maritime Satellite
Organization;
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mi Sverige
'" Sverige deltar aktivt i vissa projekt i flera av EOs utvecklingsprogram.

Detta koordineras bl a av Delegationen för industriell utveckling inom
infonnationsteknologi-området;

'" I Sverige fanns 1989 1,5 miljoner datoranvändare. Det gör Sverige till ett
av världens datatätaste länder, mätt i datorkraft per invånare;

mi USA

... USAs totala IT-industri omsattel990 till 500 miljarder USD;

'" 90% av alla hushäll i USA har kabel-TV. Nästan 75% av samtliga ameri
kanska hushåll har videospelare. Och experterna antar, att alla som verkli
gen vill ha en persondator hemma, också har en!

'" Trots alla investeringar i datorer och IT har de amerikanska ~änstemännen

inte ökat sin produktivitet överhuvudtaget sedan 1960-talet. Arbetarna
däremot har fyrdubblat sin produktivitet under samma period. En orsak till
tjänstemännens stagnerade produktivitet anses vara att färre än 10% av alla
chefer och högre ~änstemän använder sig av den nya tekniken;

.. i svensk sjukvård

'"

'"

'"

'"

'"

Den svenska hälso- och sjukvården samt socialvården har ca 720 000
anställda. 11% använder datorer, majoriteten sannolikt telefon och fler och
fler telefax;

Dagens sjukvård använder sig visserligen av IT i tämligen hög utsträckning,
men det verkar som om detaljeradesammanställningar av statistiska fakta om
användningen av IT inom den svenska sjuk- och hälsovården saknas;

Sveriges Läkarförbund presenterade 1990 ett datapolitiskt handlingspro
gram - Datorer i hälso- och sjukvården. Etik.-, integritets- och sekretessfrå
gorna är avgörande för i vilken utsträckning och hur IT kommer att utnytt
jas på detta område;

Spri, Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliserings
institut. sörjer för informationsspridningen om IT-användningen inom
hälso- och sjukvård;

Streckkoder används för märkning av t ex prover till olika laboratorier, för
röntgenfilmer, blodbanker, medicin och journaler samt tvätt;
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'"

'"

'"

Datajournaler används i ökande utsträckning av svenska landsting, men
ännu finns inget enhetligt system anpassat till och accepterat av hela det
svenska sjukvårdssystemel Standardiseringen är en huvudfråga;

Patientkort med minne - smart cards - gör det möjligt för olika vårdgivare
att på patientens kort registrera en lång rad viktiga uppgifter - diagnos,
mätvärden, resultat från olika laboratorier och röntgen, remisser, läke
medelsanvändning, EKG, vaccinationer, behandlingar, etc.

Distribution och försäljning av läkemedel blir tidigt datoriserat och sam
mankopplad med telekommunikation på olika håll i världen.

...på andra områden

'" Avsaknaden av statistik från samtliga användningsområden i Sverige är i
det nännaste total. SCBs sammanställning om datorvanor i Sverige ger den
bästa samlade bilden av datoriseringen. Något motsvarande vad gäller den
mer övergripande användningen av IT har vi hitintills inte funnit vare sig
för Sverige eller något annat land. Se även sid 52, avsnitt "Datorvanor i
Sverige".

'" Forskning och utveckling med tillhörande stödfunktioner ersätter kommu
nikation per post och telefon med kommunikation över datanät. En rad
olika nätverk i Sverige, Norden och resten av världen - SUNET,
NORDUnet, NSF-net, etc - ger forskare tillgång till databaser,
superdatorkapacitet, elektronisk post och andra liknande funktioner.
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TELEKOMMUNIKAnONER
390 000 mlijone, ECU

300 000 rnOjansr ECU

c::=J TJÄNSTER (skattat Värda)
~ UTRUSTNING

DATORER
170000 mljo""r ECU

HEMELEKTRONIK
IOS 000 miljoner ECU

Fig 17: De tekniska och ekonomiska sambanden mellan telekommunikationer,
datorer, hemelektronik och elektronikkomponenter samt tillhörande tjänster
illustreras av den här figuren. Det är ganska uppenbart att avstånden mellan
de olika omrMena minskar i samma takt som varje omrMes servicesektor
ökar. Intressant att notera är att dagens telekommunikationer till drygt tre
fjärdedelar består av tjänster.
Källa: CEC study!felecomnumications in Europe 1990
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Fig. 18 Den europeiska IT-industrins tillvlJ.xt iir i jiimförelse med andra
industrigrenars mer lin tre gdllger sd snabb. Diagrammet visar utvecklingen
under tlren 1984-1988, med 1984 som bas (= 100). Siffrorna inom parentes
anger den totala, sammanlagda tillviixten iJver perioden.
Kiilla: Eurostatistics Data/or Short Term AnalysislThe European Electronics
and In/ormation Technology Industry
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Fig. 19: Genomsninligt antal anstiillda per persondator i olika branscher i
USA. Ännu lir det Mngt kvar till dess att varje anstiilld har sin egen dator.
Kliila: Installed Technology InternationaVComputer Sweden, mars 1991
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Nederländerna

Norge

Schweiz

Sverige

Danmark

Frankrike

VäsUysldand

Belgien

Storbritannien

Italien

Spanien

Procent

•••••••60.7

••••••59,5
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•••••42,0
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38.1

•••i •••••• 37;1.
13.9

••i •••••• 33,5
1--_...J 10,5

.1992

01988

Fig 20: Holliindska tjlinstemlln leder iJverll1gset den europeiska ligan tid det
gäller att använda persondatorer.
Källa: Distributique Europe, oktober 1989
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Faktiskt resultat 1S%
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Eleldronlsl<a ban.· Prognos för 1990: 3 miljoner
Ijånsler hemltrån h---=--------..:-- .....l

Antal abonnenter Faktiska abonnenter 100000

Faktiskt utfall: 1S miljarder

Vlcl8ol<onlerenser
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I\lslnlng och service l1!!

Prognos lör 1990: 1,5 miljarderUSA-dollar

Faktiskt utfall4SO miljoner USA-dollar

InlelJgenla
byggna<let

Antal byggnader

Fig. 21: Att skillnaderna på teknikspdmännens prognoser och verkligheten är
storajramgllr av dennajllmjörelse mellan guruprognoser för 1990 och det
verkliga utfalletför sex mycket omtalade IT·omr!uIen. Samtliga siffror gäller
USA. En orsak till de stora skillnaderna kan misstiiJlkas vara bristen på
användaranpassning - tekniken tir i många fall för komplicerad.
Källa: Time. 12 augusti 1991
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Bank och finans

Syd-Amerika Asien
1% 13%

Nord
Amerika

19%

Europa
MeUanöstern
Afrika,67%

Fig. 22: Antalet transaktioner över SWIFT-nlltet i vlJrlden per region under 1990.
Vad gäller den största andelen, 67%. genereras huvudparten - 50% av totalen 
av fem länder: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Schweiz.
Källa: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
(SWIIT), årsredovisning 1990
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1989

1990

Anslutna instilulionel

Fig. 23: Under 1990 anslöt sig 235 nya institutioner från hela världen till
SWIFJ·nätet. Det totala antalet anslutna banker i drygt 70 länder passerade
3 000. Antalet anslutnLl banker ökade från l 115 till l 812.
KlJlla: Society for Woridwide Interbank Financial Telecommunications
(SWIFT), drsredovisning 1990

39



1985

1986

1987

1988

1989

1990

Miljoner transaktioneJ

Fig. 24: Antalet transaktioner iJver SWIFr-niitet i viirlden steg till 332.627.366
dr 1990, en iJlening med 12,4%jlJmflJrt med 1989. Det motsvarar cirka 1,5
miljoner transaktioner per dag.
KtJlla: Society for Wo,ldwide Interbank Financial Telecommunications
(SWIFrJ, drsredovisning 1990

Syd-Amerika

Asiea

Nord-Amerib

Europa, MelIanösterJl,
Afrika

23

Fig. 25: Procentuell tillviixt pd antalet transaktioner per region under 1990.
Sydamerika viixte mest med 23%, men svarar fort/arande för bara 1% av
världens totala SWIFr-trafik.
Källa: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
(SWIFrJ, drsredovisning 1990
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Jordbruk Tillver:k.ande Kommuner Handel Fmans Tjänster Offentlig
skog industti försllkring sektor

fastigheter

Fig. 26: Finans, försäkring och fastigheter samt tillverkande industri är de
branscher som 1990 satsade mest på datorisering i Tyskland, Frankrike,
Storbritannien och Italien.
Källa: Computer Sweden, mars 1991

Bankomattjänster
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1000 Antal miljoner

Antal Bankomat- 80 Bankomat-
uttag i Sverige 800 transaktioner

600 60 i Sverige

D 400 40 •
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Fig. 27: 1990 fanns det över 1000 Bankomater i Sverige, vilket är 20% fler än
1989. Samtidigt har svenskarnas anvtJndning av Bankomat-tjänster ökat till 91
miljoner transaktioner per år, 13% ökning över 1989.
Källa: Bankomat-Centralen
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EDI

Ingen applikation

I beslutsprocessen

Interna applikationer

Pilotapplikationer

Mindre kommasiella
applikationer

Stora kommersiella
applikationer 45

Procent

Fig. 28: ED/-applikationer i Vlisteuropa. Enligt en intervjuundersökning med
100[dretag, utförd av INPUT, är stora kommersiella applikationer de mest
utnyttjade, 45%. Enligt INPUT kommer hela ED/-marknaden, inklusive
mjukvara och service, vara värd 270 miljoner USD år 1994. Enligt en annan
prognos, Ovum, kommer marhladen vara värd 396 miljoner USD.
Källa: lNPUTIComputer World Nederland, 19 september 1990

Velej
16%

Fig. 29: EDl har linnu inte vunnit helt fast fotfdste i USA enligt en
undersöhling. Mer än hälften av de 847 företag som tillfrågades av ED!
Research i USA, sade sig inte planera för ED! under 1990-1991.
Källa: EDl Research Inc./Computer Sweden. december 1990
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EAN - European Article Numbering
Anlal

livsmedelsbutiker
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Fig. 30: Antalet livsmedelsbutiker som injön EAN-kodavläsning ökar. Av de
uppskattningsvis 8.000 livsmedelsbutiker somfinns i Sverige, har 25% infört
EAN-kodavllisning. Dessa butiker svararför 50% av den totala försålda
volymen. Störst tillväxt visar fackhandeln - järnhandlare, modebutiker,
järgbutiker, boklådor - men ocksil varuhus och specialbutiker som
Systembolagets och Apoteksbolagets butiker. 500 - 600 av fackhandelns
butiker använde EAN i augusti 1991.
Klilla: EAN Sweden
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Stonnarlcnader ÖVriga butiker, Totalt antal
och självbetjänings- Varuhus apotek, butiker med

Land butiker, livsmedel specialbutiker avläsning

Japan 70061
Frankrike 3718 152 2780 6650
Storbritannien 6043
Spanien 2954 85 2000 5039
Tyskland 4849
Italien 3530 160 3690
ISverige 1750 30 400 2180
Australien 1765 77 326 2168
Finland 1648 202 90 1940
Danmark 1300
Norge 800 53 431 1284
Taiwan 1082 55 82 1219
Österrike 1200
Belgien 1006 151 1157
Nederländerna 800 l 200 1100
Schweiz 198 5 435 638
Nya Zeeland 364 2 209 575
Portugal 24 5 240 269
Sydkorea 139 33 172
Sydafrika 133 37 170
Israel 67 2 40 109
Irland 98 3 101
Mexico 18 37 44 99
Argentina 89 1 90
Ungern 14 2 67 83
Jugoslavien 26 44 3 73
Island 20 12 32

Fig 31. Antal butiker i ett urvalllinder med FAN-kodllJsning i kassorna.
Sverige med sin lillafolkmlingd ligger förhdllandevis långt framme när det
gäller den här tekniken internationellt sett.
Källa: EAN Sweden, 1990
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• Verkstadsindustri

D Processindustri

I!I Medicin/utbildning

l1li Transportlenergi

[!] Offentlig förvaltning

B Banklförsäkringlfinans

D Datatilillstföretag

SI Övriga

19%

Fig 32. Fördelningen av verksamheter hos företagIinstitutioner med planer på
att anvllnda ISDN i USA, mLlj 1990.
Källa: Sveriges Tekniska Attachier, Philippe CharGS, San Fransisco, juni 1990

Elektronisk post
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Fig. 33.' Beräknadtillvlixtav elektroniskpost1988-1993 igenomsnittligprocentuell
tiLLväxtpertJ.rförpublika och interna nätsammanlagt. Tabellen visarprognostiserar
antal 1993, jämfört med vad somjanns 1988. Antalet elektroniska brevlådor i
Europa berliknas öka med 45% per tJ.r jrtin 1988 till 1993.
Källa: Datavärlden, 15 februari 1990
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Fig. 34: Antal meddelanden som stindes med elektronisk post i världen
berl1knas växafråll 3 miljarder Jr 1988 till JO miljarder Jr 1991.
Källa: Coopers & LybrandlIntemational Business Week, 20 februari 1989
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Fig. 35: Den glabala IAN-försäljningen för elektronisk post beräknas växa till
300000 licenser wuier 1993.
Källa: lDC/Computer Sweden, februari 1991
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Datorer och IT-användning

Ovriga
15%

Annan
tillverkning

7%

Myndigheter
26%

Procent av system

Fig. 36: 43% av världens installerade bas av superdatorer finns i USA, 27% i
Japan och 25% i Europa. Diagrammet visar mIvändningen av mini
superdatorer i USA - hälften används av myndigheter och universitet
Källa: Eleetric Trends Publications/Computer Sweden. 19 januari 1990

• Administration

D Tekniska
tillämpningar

35%

Fig. 37: Administrativa tillltmpningar pd UNIX.-baserade system förutspås en
kraftig tillväxt. Hitintills har tekniska tillämpningar dmninerat då det gäller
användningen av UNIX.-system. Men den potentiella marhwdenjör admi
nistrativa tillämpningar iir åtta glmger sd slor som de tekniska, inte minst på
persondatorer. .
Källa: lDClComputer Sweden, 18 september 1991
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D Grafiska program

• Desktop publisbing

Fig. 38: Europamarknadenför grafiska program och deskrop publishing växer.
Okningen mellan 1989 och 1993 uppskattas till cirka 100 procent.
Källa: IDC/Computer Sweden, 7 december 1990

Grafiska
6%

Fig. 39: 2% av alla sålda program i Sverige 1989 var för desktop publishillg,
6% för grafiska tillämpningar.
KOlla: 1DC/Computer Sweden, 7 december 1990
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CAD/CAMlCAE

mM
30%

McDonnel1~;;~~
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Jnlergraph
16%
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6%

Fig 40: IBM var största enskilda leverantör på vlirldsmnrknadenför CAD/
CAM/CAE under 1991. Företaget svarade för 30% av den totala, globala
försäljningen på 50 miljarder kroMr.
Källa: Daratech/Computer Sweden, 20 september 1991
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Fig 41: Procentuell fördelning per anvlindningsområde av försåld
programvara för persondatorer och Macintosh i Sverige. Over hälften av
satsat kapital går dl till operativsystem
Källa: Intelligent ElectronicslDataquestlComputer Sweden. maj 1990.
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Tyskland
32,7%

Italien
9,7%

Frankrike '
17,6%

StorbrilaDnien
22,3%

Fig 42: Den totala Europamarknaden för CADICAMICAE med procentuell
fördelning på de största användarländerna. Tyskland svarar för nästan en
tredjedel av totalen för CADICAMJCAE, följt av Storbritannien och Frankrike,
medan Sverige slilpar efter.
Källa: Daratech/Computer Sweden, oktober 1990.
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63%

Fig 43: Lotus 1-2·3 har i dag nästan tvd tredjedelar av USAs marknadjör
kalkylprogram, en marknad som i sin tur utgör 32 procent av den totala
programmarknaden i USA.
Källa: Computer lntelligence/Computer Sweden, maj 1991.
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Telekom
munikation

10.3%

Försvar
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Totalvärde: 8,972 miljarder USD

Kontorsautomation
50,5% (inklusive

persondatorer)

Fig 44: DRAM, dynamic ramlom access memory, är den dominerande typen av
internminne i världen. Under 1992 kommer drygt hälften av alla DRAM i
världen att användas inom omrMet kontorsautomation.
Klilla: HTE ResearchJHigh Technology Business, mars 1989
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IT-användning i Sverige

Vet du detta om datoranvändning i Sverige?

1984 genomförde Statistiska Centralbyrån, (SCB) en undersökning av använd
ningen av datorer i Sverige. Resultatet publicerades i boken "Folkets dator
vanor" . Statistiken i det här avsnittet är hämtad från en motsvarande undersök·
ning SCB genomförde 1989 på uppdrag av Riksdataförbundet. Resultatet från
den undersökningen redovisas i boken "Datorvanor 1990", som är huvudkälla
till det här avsnittet

Dataföreningen i Sverige bildades den 1 januari 1990 genom sammanslagning
av de tre användarorganisationerna på infonnationsbehandllngsområdet, SDF,
SSI och RDF, Riksdataförbundet. Dataföreningen förvaltar nu de tre organisa
tionernas databaser.

Datorvanor i Sverige

'"

'"

'"
'"

'"

'"
'"

Sedan 1984 har antalet personer i Sverige som använder datorer eller
datoriserad utrustning i sitt arbete ökat med 50%, från en miljon personer
till en och en halv;

Antalet datoranvändare har ökat med 47%, vilket motsvarar ca 465 000
personer. 40 000 är statligt anställda, ca 50000 anställda inom kommuner
och landsting, ca 320 000 enskilt anställda och 54 000 är företagare;

Av dagens datoranvändare har två av tre blivit användare under åttiotalet;

Mer än 2,2 miljoner människor, dvs 40% av den svenska befolkningen
mellan 16 och 64 år är i åtminstone någon utsträckning bekanta med dato
rer;

1,2 miljoner män och 1,0 miljoner kvinnor använder eller har använt
datorer;

Antalet datoranvändande företagare har ökat med 200%;

Datoranvändama 1989 utgör 32% av alla sysselsatta, 34% av männen och
31% av kvinnorna. 1984 var motsvarande siffror 23% av alla sysselsatta,
25% av männen och 21% av kvinnorna;
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Inom hälso- och sjukvårdsarbete, social arbete och liknande finns:
- ca 720 ()()() personer anställda
-12% är män
- över 300 ()()() arbetar med hälso- och sjukvårdsarbete
- 87% i hälso- och sjukvården är kvinnor
- Il% är datoranvändare
- 17% av männen och Il% av kvinnorna

Yrkesgruppen föreståndare, ledare, vårdbiträden, hemvårdare, etc består av
200 ()()() personer. 90% är kvinnor. Drygt l% använder datorer;

Yrkesgruppen barnskötare utgörs till mer än 95% av kvinnor. Mindre än
1% är datoranvändare i arbetet;

Inom hälso- och sjukvårdens övriga yrken - tandvårdsarbete, arbete som
socialsekreterare, kurator, psykolog, apoteksarbete, etc finns 100 ()()()
personer. 36% är datoranvändare. 37% av kvinnorna och 32% av männen;

190 ()()() personer är verksamma inom samhälls- och företagsadministrativt
arbete, ekonomiskt och statistiskt utredningsarbete och personalarbete.
67% är män, 63% är datoranvändare, kvinnor och män i ungefär samma
utsträckning;

340 ()()() personer arbetar med sekreterararbete, maskinskrivning och
redovisning. 90% är kvinnor. 72% är datoranvändare, 73% av kvinnorna
och 65% av männen;

ADB-arbete sysselsätter 64000 personer, alla datoranvändare. 80% är
män;

Nästan 400 ()()() personer, ungefär lika många män som kvinnor, har
försäljningsrelaterade yrken. 48% är datoranvändare;

Omkring 1,1 miljoner personer arbetar med tillverkningsarbete. Drygt 80%
är män. 20% är datoranvändare, lika for kvinnor och män;

440 ()()() personer håller på med servicearbete. 64% är kvinnor. 21 % av
männen och 7% av kvinnorna är datoranvändare;

10% av alla sysselsatta inom jord- och skogsbruk använder datorer;

90% av de sysselsatta inom bank och försäkring använder datorer;

58% av alla anställda i statlig tjänst är datoranvändare. 54% av männen och
64% av kvinnorna använder datorer;
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14% av de anställda i kommuner och landsting använder datorer. 22% av
männen och 13% av kvinnorna använder datorer i arbetet;

546 ()()() personer hade 1989 datorutrustning i bostaden mot 178 000 år
1984 - antalet har tredubblats under de fem åtskiljande åren;

Norge och Finland är utöver Sverige de enda länder som hitintills gjort
stora, representativa och heltäckande undersökningar av befolkningens
datoranvändning;

SCB redovisar i boken "Trender och prognoser med sikte på 2015" beräk
ningar över det framtida behovet av arbetskraft i olika yrken. Den framtida
efterfrågan på arbetskraft koncentreras allt mer till två yrkesområden under
perioden 1985 - 2015:
- tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt. humanistiskt och
konstnärligt arbete
- hälso- och sjukvårdsarbete;

* Två yrkesområden kommer enligt samma beräkningar att minska från 1985
till 2015:
- lantbruks-, skogsbruks- och flSkeriarbete
- tillverkningsarbete och maskinskötsel

* Fyra arbetsområden kommer i stort sett att behålla sina andelar av syssel
sättningen under perioden 1985 - 2015:
- administrativt, kameralt. kontorstekniskt arbete
- kommersiellt arbete
- transport- och kommunikationsarbete
- servicearbete.
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Svenskarna och datorer
l000-lal
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Fig. 45: Framviixten av användningen av datorer hos den svenska
bejolkningen.
Källa: Olle Gärdin, Datorvanor 1990. SCBIDF Förlag
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Fig. 46: Antalet datoranvllndare fördelat pil kön och daglig användning.
l ODD-tal personer.
Kl1lla: Olle Gärdin, Datorvanor 1990. SCBIDF Förlag
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Fig. 47: Andelen datoranviindare inom olika yrken i Sverige J984 och J 989,
uttryckt i procent.
Käl/a: Ol/e Glirdin, Datorvanor 1990. SCBIDF FiJrlag
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Fig. 48: Andel datoranvändare som 1989 hade arbetsuppgifter på olika
dataarbetsområden,jördeJade på kön och uttryckt i procent.
Källa: OJ/e Gärdin, Datorvanor 1990. SCBIDF Förlag
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[J Kvinnor I Procent

Fig. 49: Den procentuella fördelningen av tiatoranvlindare pil olika
utbildningsnivller, samtfördelningen på kiJn.
KlJlla: Olle Gärdin. Datorvanor 1990. SCBIDF Förlag
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Regionala skillnader

1984

Andel dalo ranvåndare:

1989

0-20%

21 - 25%

11I26 - 30%

.31-35%

.36%·

Fig 50: Stora regionala skillnader finns j datoranvändandet j Sverige. /
Stockholms län anvlinder 41% av de sysselsatta datorer i arbetet. mot endast
20% i Kalmar llin.
Källa: Olle Gärdin, Datorvanor /990. SCB/DF Förlag
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Datoranvändare i industrin
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Fig. 51.' Verkstadsindustrin lir den tillverkningsindustri som har flest
datoranvliJl(lare av hela den svenska industrin. Leverantörer avel, gas, värme
och vatten har snabbt gjort datorerna till verktyg, medan byggnadsindustrin
tycks ha svårare attfinna tillämpningar. Att bank och försäkring har hög andel
användare är redan tradition.
Källa: Olle Gärdin: Datorvanor 1990, SCBIDF Förlag
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Fig. 52: Antalet anställda pel Sveriges arbetsplatser med datorutrustning. samt
antalet datoranvändare, fördelade på arbetsplatser efter storlek. Allt är
uttryckt i procent.
Källa: Olle Glirdin, Datorvanor 1990. SCBIDF Förlag
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Dcdikerade terminaler,
typ kassa

Annan dalorutrustning

Datoriserad utrustning för kont
roll/styrning av prod.pr=

Programmerbarverktygs
maskin, robot c d

Separat ordltcxtbebandlare

Bildskärmsterminal

Persondator

100

Fig. 53: Antalet personer uttryckt i JOOO-tal, som 1989 använde olika slag av
datorutrustning.
Källa: Olle Gärdin, Datorvanor 1990. SCBIDF Förlag
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Fig. 54: De små svenskajöretagen använder datorer i mycket mindre utsträck
ning än de större företagen, visar en undersökning publicerad av TEWOK.
Källa: TEWOK Rapport 51: Datorer i småföretag, oktober 1989
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Bildskärmar i staten

Antal
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Fig. 55: Antalet bildskännsterminaler i staten 1986-1990. Okningen har varit
avsevärd hos de civila myndigheterna.
Källa: Statskontoret: ADB i staten 1991
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Fig. 56: Antalet persondatorer i staten har ökat snabbast hos de civila
myndigheterna under perioden 1986-1990.
Källa: Statskontoret: ADB i staten 1991
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Datorer på kontor
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Fig. 57: Andelen svenska kontor som innehade persondatorer, större datorer
och datatenninaler under åren 1979-1990, uttryckt i procent.
Källa: SIFO kontorsundersökning 1990

Miljoner

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1985 1986 1987 1988

• Tjänstem:in

Il! Terminaler och
persondatorer

Terminaler

1\1 Persondatorer

1989 1990

Fig. 58: Utvecklingen av antalet terminaler och persondatorer i relation till
antalet tjänstemiiJI i Sverige under perioden 1985-1990.
Källa: 1VA Nytt, december 1990
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Kontorsutrustning
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Fig. 59: AJldelen kontor i Sverige med olika typer av kontorsutrustning 1990.
Störst tillväxt visar inte ovLintat telefax som ökade från 30% 1988 till 68% 1990.
Källa: SIFO kontorsundersökning 1990
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Fig. 60: Telefaxen är den apparat som snabbast sprids till svenska kontor.
Diagrammet visar också, att telexjinns kvar och ökar svagt, bl a beroende på
en allt flitigare kommunikation med lLinder, dtir faxtätheten inte är lika stor.
Källa: SIFO kontorsundersökning 1990
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Procent
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Fig. 61: Kontoren är öppna för ny teknik och ser snabbt möjligheter att
använda telefonsvarare, biltelefoner, etc. för att ge bättre service och
rationalisera sitt arbete.
Källa: SIFO kontorsundersökning 1990
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Fig. 62: Svenska kontors innehav av telekonvIJunikationsutrustning.
Telefonväxeln spelar enfortsatt central roll.
Källa: SIFO kontorsundersökning 1990
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Fig. 63: Den procentuella tillväxten av datorer, terminaler och modem på.
svenska kontor över perioden 1979-1990.
Källa: SlFO kontorundersökning 1990
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Fig. 64: Traditionell kontors111rustning börjar visa nedåtgående trender först
mot slutet av 1980-talet. Betyder det att skriv- och räknemaskiner ersattes av
persondatorer, t. ex.?
Källa: SlFO kontorundersökning 1990
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Svenskarna och deras medier

Vet du detta om svenska folkets medievanor?
Huvudkälla: Mediebrev från Planeringsgruppen, Sveriges Radio

...

...

...

...

...

...

...

Antalet hushåll var 1985 i Sverige 3670340. Av dessa kunde l 732000 se
TV3 via kabel i slutet av andra kvartalet 1991;

I böljan av 1991 noterade kabelnämnden att Sverige har 1,6 miljoner
kabel-TV-anslutningar, och ca 200 000 anslutna via lokal paraboI.
Televerkets kabel-TV har drygt l miljon anslutna, Kabelvision-Finvision
när 480 000 hushåll, Stjärn-TV när 200 000 och Sweden On Line 150000
hushåll;

1989 sattes nya rekord för försäljningen av radio- och TV-apparater:
- 520000 färg-tv-apparater såldes, en ökning med 10% över 1988
- 330000 eller 65% av dessa var text-ty-utrustade
- 160000 var stereo-apparater, NICAM
- 300 000 videospelare såldes, i stort sett samma antal som 1988
- 60000 videokameror såldes, 22% i 8-mm standard, övriga i VHS-format,

de allra flesta i kompaktformat;
- 250 000 stora hi-fl-utrustningar såldes;
- 25 000 ROS-apparater såldes, trots att de ännu bara finns för bilradio. allt

enligt Stig Iacobsson, Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli;
- inga videoskivspelare stf/des;

1989 var äret då CD-spelarna fick siu genombrott:
- 200 000 såldes, 155000 var separata, övriga inbyggda i hi-fi-anlägg

ningar, bilradioapparater, etc;
- 20 miljoner skivor såldes 1989, drygt 4 miljoner var CD-skivor;

Så stor trängsel råder idag på FM-bandet över nästan hela Europa, au det
dels inte finns utrymme att etablera en enda ny FM-sändare i vissa områ
den, t ex Stockholm, dels att mottagningskvaliteten sänks avsevärt;

Digital ljudradio, DAB, kommer att ersätta dagens FM-teknik. Utveck
lingsarbete pågår inom ramen för Eureka-programmet, där bl a Televerket
deltar. Målsättningen är att DAB överallt med tiden skall flyttas till det
nuvarande FM-bandet, detta for au underlätta och förbilliga utvecklingen
av de nya kretsar dessa höggradigt integrerade system kräver;

Källkodning kallas omvandlingen av den analoga ljudsignalen till digital
signal;

67



*

*

*

*

*

Kanalkodning kallas sättet att organisera och skydda en dataström vid
överföring av analoga och digitala signaler i konventionella radiosystem;

HDTV, High Definition Television, på svenska bland annat
högskärpetelevision, har sina rötter i utvecklingsprojekt i Japan från 1968.
Se även kapitlet "Informationsteknik: några allmänna
utvecklingstendenser." Flera standards förekommer idag - MUSE, som
stöds av japanerna, DBS-MAC och HD-MAC, som förordas av europe
erna, samt förädlade varianter av NTSC-systemet, som amerikanerna talat
sig varma för. CCIR har tillsatt en arbetsgrupp för standardsfrågoma fram
till nästa plenarmöte 1994;

För HDTV kommer 1992 att bli ett märkesår - bl a kommer frekvensband
för framtida satellitsändningar av HDTV att stå i fokus under
frekvenskonferensen WARC 92;

Idag fmns cirka 700 miljoner tv-mottagare i världen, varav ca 260 miljoner
i Europa. Mottagararkitekturen för HDTV måste på något sätt anpassas så
att tv-mottagarna långt in på 2000-talet kan ta emot vanliga sändningar;

Av de nordiska länderna visar Sverige upp den starkaste tillväxten på
kabel-TV, + 63% 1989;

* 40% av Sveriges befolkning eller 3,28 miljoner, kunde i mars 1991 se
minst en satellit-TV-kanal;

95% av Storbritanniens kabelnät ägs av nordamerikanska företag;

*

*

*

*

*

Hemsatelliter i Västeuropa beräknas växa till 3,8 miljoner i 1992, ungefår
en miljon användare fmns i Storbritannien;

Storbritanniens kabelmarknad motsvarar USAs på 1960-talet;

Kabel-TV industrin i Västeuropa förlorar fortfarande pengar och progno
sen är att den inte kommer att vara lönsam förrän en bit in i nästa decen
nium;

År 1999 beräknas det finnas 34 miljoner hushåll- eller 25% - med CATV
(kabel-TV) i Västeuropa;

Intressant iakttagande för Sveriges del: Sverige kommer sannolikt aldrig att
ligga i topp på kabel-TV-ligan eftersom 50% av hushållen bor för glest 
kabel-TV blir för dyrt Istället väljer man parabollösningar, ofta tillsam
mans med grannar.
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... Kabel-TY-system inordnas vanligen i tre generella kategorier:
- CATY. Community Antenna Television
- MATY, Master Antenna Television
- SMATY, Satellite Master Antenna Television.
De största systemen med många hundratusentals hushåll anslutna byggs
med hjälp av CATY. De övriga båda har mindre täckningsområden.
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Fig. 65: Andelen svenskar som anvlinder massmedier en genomsnittlig dag
1979-1990.
Kiilla: Sveriges Radio: Mediebarometem
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Morgontidning 74

Bok 33

Kassett 32

Kvällstidning 31

Tidskrift 28

Veckotidning 20

Grammofon 17

Serietidning 10

Video

Fig. 66: Andelen svenskar som använder massmedier en genomsnittlig dag
1990.
Kiilla: Sveriges Radio: Mediebarometem

RBvideo 1%

D morgontidning 6%

!!look 6%
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I:!I tidskrift 2%
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[J] serietidning 1%

~ grammofon 4%

• kasseu6%

Efl radio 38%

[l] tv 31%

lyssnande 4l!%
tittande 32%
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Fig. 67: Genomsnittssvensken spenderade 348 minuter på massmedier en
genomsnittlig dag 1990. TV och radio svararjOr 2/3 av tiden. Lyssnander
upptar nästan lika mycket tid som tittande och läsande tillsammans.
Kiilla: Sveriges Radio: Mediebarometem
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Fig. 68: Svenskajolkets innehav av TV-utrustning 1980-1990.
Källa: Sveriges Television
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Fig. 69: Flirsäljning av videoapparater och kassetter i Sverige 1979-1990.
Källa: /VA Nytt, december 1990
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Kabel-TV

Frankrike
Storbritannien 1,5% 1,2%

Benelux
37,2%

Totalt antal CATV-bushåll: 20,55 miljoner

Fig. 70: CA1V-penetration i V(lsteuropa 1989. Belgiens omfattande kabel-TV
nätverk, (91% av hushållen) bidrar till Beneluxs 37,2% av Västeuropas totala
CATV-marknad.
Källa: ClT Research LimitedlEuropean Business Communications News/lie,
augusti 1990

MATY
28%

Jord·
bunden

58%

Fig. 71: Mottagning per metod av CATV i V(lsteuropa, procentuell fördelning.
Totala antalet MA1V-hushåll i slutet av 1989 var 36,7 miljoner och det
fortsätter att stiga. mot alla prognoser. Dock beräknas en minskning under
1991, när MATV-hushållen byter till CA1V.
Källa: ClT Research Limited!European Business Communications Newsfile,
augusti 1990
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Fig 72: 1990 hade Televerket lcabelanslutit mer än en miljon hushåll i Sverige.
Totalt har landet knappt två miljoner kabelanslutna hushåll, allt enligt
uppskattningar.
Källa: Televerkets årsredovisning 1990IDagens Nyheter

Sverige

Fmland

Island

Danmark

Luxemburg

Schweiz

Nederländerna

Belgien 92

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Procent

Fig. 73: Sverige har en bit kvar till toppen av den europeiska kabel-TV listan.
Idag kan drygt tre miljoner svenskar titta på kabel-kanalerna, men om några
dr harfler än varannan svensk kabel inkopplad i huset. För Belgien och
Holland lir motsvarande siffror 92 resp. 82%.
Källa: Expressen, 3 april 1991
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Fig 74: Telefon och television har hög penetrationsgrad i OECD-länderna, 59
telefoner och 52 ty-apparater per 100 invånare. Men den väntade
integrationen av telekommunikationer och etermedier i ny hårdvara har inte
inträffat. Däremot har nya tjänster och medier uppstått
Källa: UNESCO World Communication ReportlOECD, Communications
OutiDok 1990
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Fig. 75: Världens tio ledmuJe tillverkare av hemelektronik. Den inbördes
ordningen är baserad pd 1989 Jrs omslittning, hiir uttryckt i miljarder ECU.
Källa: BIS-Mackintosh/The European Electronies and lnformation Technology
Industry

74



Produktion Import Export Balans Marknads- Import-
andelar andel

EG 10.7 9.3 1,2 -8.1 18.8 49.5%
Japan 32.2 0.7 16.8 +16.1 16,1 4,3%
USA 5,4 11.2 0.9 -10.3 15,7 71,3%
Korea 7.6 0.5 5.2 +4.7 3 16,6%
Övriga 11.1 12.2

Totalt 68.2 68.1

Miljarder USD

Fig. 76: Hemelektronikmar1auulen stldan den sdg ut 1988 per region. Japan är
den största tillverkaren och den nlLst minsta importören. USA den minsta
tillverkaren och den största importören. EG-llinderna tillverkar mer än hälften
av den hemelektronik de konsumerar - 51,5%/
Källa: BIS-Mackintosh/Fhe European Electronics and Information Technology
Industry
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Fig. 77: Prognoser för vilken /T-utrustning EGs hushdll kommer att ha 1995
resp. 2005.
Kiilla: CECR/. Ungerer et alt.: Telecommunications in Europe
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Fig 78: Antalet installerade CD-ROM tilliimpningar globalt har fördubblats
varje dr sedan 1986 och viintas, i stort sett, göra det liven mellan 1991 och
1992.
Klilla: lnfotechlComputer Sweden
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Fig 79: Antalet installerade CD-ROM-li1sare i vlirlden har mer än sexfaldigats
under tiden 1986 till 1992. Men i Sverige finns enbart omkring 5000 enligt
L Klasen. (OBSI Inte CD-spelare)
Källa: lnfotechlComputer Sweden
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Försäljning i
miljarder

USD

1989

6,19

1993

Fig 80: Den globalaförstiljningen av optiska diskar konvner att lIppgå till 6,19
miljarder USD år 1993. mer än dtta gdllger så stor som fyra dr tidigare.
Källa: IDC/Compllter Sweden, 19 januari 1990.

Satelliter

Miljoner
USD

1000

&00

600

400

200

19&7 1992

Fig. 81: Diagrammet visar der globalaförsäljningsvärdetfär privatägda
jordsrationer för satellitkommunikation, uttryckt i miljoner USD 1987 med en
prognos för 1992.
Källa: DataPro: Reporrs on International Telecommunications. november
1990
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antenner för
VSAT
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Europa USA

Fig. 82: VSAT-tekniken slag igenom i USA för drygt tio år sedan. Idag finns 60
000 antenner installerade, medan Europa totalt har
1 500 sMana installationer. De största europeiska användarna är
jn Stockholms Fondbörs och Paris-börsen (SDIB).
Källa: Finasiella tjänster i Europa, TELDOK Rapport 67

45

1986 1989

Fig. 83: Under bara tre år har anslumingama till sarellit-1V i Norge ökat från
15% till 45% under 1989. l Oslofiords-omrtUiet har omkring 80% av
befolkningen tillgång till satellitlwnalerna via kabel.
Källa: Sveriges Radio: Mediebrev, 2 juli 1990
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Telekommunikationer
Vet du detta om telekommunikationer?

..J världen

* Telenätet kallas populärt fOr världens största maskin - från vilken telefon
som helst kan vem som helst nå över 500 miljoner abonnenter;

* Telekommunikationer räknas som världens mest expansiva marknad;

•

*

*

*

•

1989 investerades i hela världen omkring 700 miljarder kronor i telekom
munikationer;

Vanliga telefoner svarade i augusti 1991 fOr 90% av den totala marknaden.
År 2000 har de minskat sin andel till 85% till fördel för dataservice, som
växer med mer än 15% per år;

Mobiltelefoni är den snabbast växande delmarlmaden. 1987 fanns det
knappt en miljon abonnenter i världen. I augusti 1991 har fler än 9 miljoner
människor mobiltelefon. År 2000 uppskattar man att 75 miljoner personer
kommer att ha mobiltelefon;

Strategiska allianser mellan teleleverantörer och datortillverkare bidrar till
att påskynda integrationen av de två industrigrenarna. Ett exempel: mM
samarbetar met BT i Storbritannien, med Telefonica i Spanien och med
Ericsson i Sverige;

ITU, International Telecommunications Union, bildades 1865. Idag har
ITU 162 medlemmar, varav Televerket är en. Att dagens telekommunika
tioner är världsomspännande är resultatet av de överenskommelser ITUs
medlemmar förhandlat fram genom åren;

mi Europa

* EG-kommissionen har 1991 beslutat sig för att undersöka vad som påstods
vara de höga kostnaderna för internationella telefonsamtal. Det sker på
initiativ av Sir Leon Brittan, som har ansvaret för konkurrensfrågor. EG
koncentrerar sig på att undersöka det samarbete som sker inom CCIlT
med 160 medlemmar;
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,. Televerket och dess holländska motsvarighet, P1T Telecom Netherlands
bildar ett 50150-bolag, Unicom, for att sälja skräddarsydda nättjänster till
storföretag. Det nya bolaget ska bl a bygga ett nytt, heltäckande nät i
Västeuropa;

mi Japan
,. De japanska IT-företagen drar nytta av att de är konglomerat med både

telekom och datakunnande under samma tak. Ett exempel på sann integra
tion av de två industrigrenarna är NECs bärbara dator med inbyggd mobil
telefon för trådlös datakommunikation;

mi Öst-Europa
Nedanstående fakta om telesituationen i Öst-Europa är uppskattningar gjorda
av olika experter. Därför vill vi varna läsarna för att använda uppgifterna som
den absoluta sanningen, vilken för närvarande är svårtillgänglig, utan i stället
betrakta dem som fOrsta indikationer på sakerna tillstånd i det östra Europa.

>I<

>I<

OECD gör en skattning att en stark tillväxt i utbyggnaden av huvudlinjer är
nödvändig for att de f d östländerna skall komma i närheten av OECD
länderna. T ex:
- 1990 fanns det knappt 12 huvudlinjer per 100 invånare i ost, mot mot

svarande 42 för OECD-Iändema 1989;

Minst 113 miljoner nya huvudlinjer behövs totalt i Östländerna för att
deras standard på telekommunikationer skall nå upp"till OECD-Iändernas
nuvarande;

>I< För att östländerna år 2000 skall nå ungefär motsvarande OECD-genom
snittet år 1989, krävs en årlig tillväxttakt på:
- drygt 6% i Bulgarien
- ca 12% i Sovjetunionen
- ca 10% i Jugoslavien och Tjeckoslovakien
- omkring 16% i Ungern, Polen och Rumänien;

,. De allmänna telebolagen i Öst-Europa omsätter endast bråkdelar av vad
OECD-ländernas gör:
- ÖStländernas teleorganisationer (Sovjet inte inräknat) omsatte 1989
motsvarande 3,3 miljarder USD, OECD-Iändernas motsvarande nästan 272
miljarder USD;

,. Telexanvändningen sjunker långsamt i de västliga industriländerna medan
Jugoslavien, Polen och Ungern visat ökat antal telexabonnenter. Prognosen
är att Öst-Europa som helhet kommer att öka sin telexanvändning. Frågan
är dock om de snabbare kommer att gå över till fax.
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Leverantör

AT&T
DBPTelekom
B"f2
France Telecom2

Telecom Canada
Swiss PTT
Cable & Wireless2

MCJ
ItalcablelASST
Netherlands PTT
KDD2
BelglanPTT
OTC2

ISwedish Telecom
Telefonlca
Saudi Comm Ministry
US Sprint
Teleglobe
Austrlan PTT
ChlnaPTT
Telmex
Danish PTT
Norwegian Telecom
Telecom Ireland
UAE Comm Ministry

Miljoner
utgående

MJTT1

5780
3146
2170
1 921
1420
1356
1291
1132
1045

905
764
731
620
615
611
590
577
565
559
460
421
363
281
263
248

Land

USA
Tyskland

Storbritannien
Frankrike
Kanada
Schweiz

Storbritannien
USA

Italien
Nederländerna

Japan
Belgien

Australien
Sverige
Spanien

Saudiarabien
USA

Kanada
Österrike

Kina
Mexiko

Danmark
Norge
Irland

Förenade Arabemiraten

1) Data för de USA·baserade leverantörerna omfattar också berllknad trafik till Mexiko och Kanada. Dala
omfattande Storbritannien och Irland Inklu<lerar trefiken mellan Storbritannien och Irland. To!a1en rör
Telecom Canada innelattar trefik med USA och Mexlko, genererad av nio regionala telelörelag och Telesa!
Canada; 1,079 mDjoner MITT kom trån Bell Canada. TolaJen rör Cable & Wlreless omrattar endast trafik
genererad ev Hang Kong Telephone (729), Merewy COlnmunicaUOns (362), samt dess förelag I Bermuda
och Karib/en (200). Vad anbelangar italien, svarar IlaJcabIe för 208 miljoner MiTT.

2) Dala gällGr alfärsverksamhelBn 1990, april 1990 till mars 1991.

Fig. 85: Tabellen visar storleken pd den utgdende internationella teletrafiken
för vlirldens 25 ledande leverantörer av teletjiinster. Trafiken miitt i miljoner
MiTT, Minutes ofTelecommunications Traffic, minuter teletrafik, och gliUer
enbart publika telenät.
Klilla: Internationallnstimte ofCommunications 19911The Financial Times:
Surveyon World Telecommunications, 7oktober 1991
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Fig. 86: lndusrrivlirldens ktJnsumtion och produktion av TT-produkter och
IT-tjänster per region, samt beräk:n.ad balans meLLan de båda år 1985. Europas
enda positiva balans, dvs enda område inom vilket produktionen var större än
konsumtionen, var telekommunikationer år 1985. Japan håller en positiv
balans på alla områdena.
Källa: CEC srudyfTelecommunications in Europe 1990 av H. Ungerer
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Huvudlinjer
Land Utgående Ingående Netto Överskott

MITT MITT MITT (underskott)
(milJoner) (milJoner) som procent

av totala MiTT

Australien 517,7 397,7 (120,7) (13,2)
Belgien 731 755 24 1,6
Danmark 362 343 (19) (2,7)
Finland 186 213 27 6,8
Frankrike 1921 2091 170 4,2
Irland 75 122 47 23,9
Italien 908 1 161 253 12,3
Israel 118 202 84 26,3
Japan 764 732 (32) (4,0)
Kanada 565 358 (207) (22,4)
Luxemburg 151 83 (68) (29.1 )
Malaysia 80 100 20 11,1
Nederländerna 905 852 (53) (3,0)
Norge 281 277 (4) (0,7)
Portugal 126 270 144 36,4
Schweiz 1356 1016 (340) (14,3)
Spanien 611 653 42 3,3
Storbritannien 2252,8 2330,3 77,5 1,7
Sydkorea 188 350 162 30,1
Taiwan 212 302 90 17,5
Turkiet 159 441 282 47,0
Tyskland 2833 2369 (464) (8,3)
USA 5265 2604 (2261) (33,8)
Österrike 476,3 486,8 10,5 1,1

Siffrorna för Kanada omfattar enblll1 Teleglobe. men Inte Irafiken med USA och Mexiko. Dala för Irland
galler perloden april 1990 - mars 1991 och Inkluderar Inte lrafiken med Storbritannien. Date för Telwan
gäller affärsårellram lom Juni 1990. Japanska data omtanar enblll1 KOD lör affärsårellill mars 1991. Dala
för Frankrike gäller lom mars 1991. Data för USA omfattar trafik mellan konUnenlala USA och utländska
noder för AT&T. MCI. US SprinIoch TRTIFTC. men Inte trafik med Kanada och Mexiko. Dala för Storbritan
nien och Austrafien glIlIer årel april 1989 - mars 1990. Data tör ÖSlerrlke. Tyskland och 11aIien gäller 1989.

Fig. 87: Balansen mellan utgdende och ingdende teletrafikför internationell
publik rösttelefoni miitt i MiTTför ett antal länder. Orsaken till att Sverige inte
finns med i tabellen uppges vara "information saknas': Siffror inom parentes
markerar underskott. Med MiTT avses "Minutes ofTelecommunication
Traffic", minuter teletrafik.
Kt111a." International Institute ofCommunications 1991fThe Financial Times:
Surveyon World Telecommunications, 7 oktober, 1991
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Transatlantisk kapacitet Transpaclflsk kapacitet
Från Nordamerika till Europa Från Nordamerika till Japan

Ar Röstkanaler Röstkanaler
Kabel Satellit Kabel Satellit

1986 22000 78000 2000 39000
19B7 22000 78000 21000 39000
1988 60000 78000 21000 39000
1989 145 000 93000 21000 39000
1990 145 000 283000 21000 39000
1991 221000 283000 106000 27000
1992 346000 496000 183000 27000
1993 471000 496000 183000 117000
1994 471000 540000 183000 207000
1995 640000 720000 183000 207000
1996 809000 720000 783000 207000

Fig. 88: En uppskattning av tillglinglig kapacitetför transoceansk rösttrafik
via kabel och satellit 1989- 1996, dels frdn Nordamerika till Europa, dels frlm
Nordamerika till Japan. Intressant är att notera den stora skillnaden mellan
antalet tillglingliga kanaler via kabel och satellitför trafiken till Japan i
jämförelse med trafik2n till Europa.
Klilla: International Institute ofCommunications 19911The Financial Times:
Surveyon World Telecommunications, 7oktober, 1991
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Fig. 89: Antalet huvudlinjer per region från 1978 till 1990. Afrika har haft
störst tillväxt. 8,8%, men ligger fortfarande ltigs! med totalt cirka 8 miljoner
huvudlinjer 1990 mot 200 miljoner i Europa.
Källa: Siemens AG: International Telecom Statistics, Public Switching
DivisionlITU
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I) BJde BDR odi DDR

Fig. 90: Antalet linjer per 100 invt2nare visar att Sverige har legat i topp sedan
1970. I januari 1990 hade Sverige nlistan 70 linjer per 100 invdnare.
Källa: Siemens AG: International Telecom Statistics. Public Switching
Division/lTU
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Fig 91. Förändringen i antalet hzrvudlinjer per 100 invånare i några utvalda
OECD·länder wuler perioden J 974 -1987. Märkbart är att Frankrikes tillväxt
dr snabbare än övriga /linders.
Källa: OECD, baserat på [TUs årsbok 1990
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Fig 92: Installerad bas av huvudlinjer i OECD-lllndema 1978 och 1987.
Europa har ökat sin andel ntlgot medan Mde USA och Japan minskat sina
andelar
Klllla: OECD, baserat på [TUs årsbok 1990
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D Frankrike
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II Italien
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17,3%
Totall antal linjer: 127 miljone

Fig. 93: Totala antalet huvudlinjer i EG-länderna 1987 var 127 miljoner med
den största delen, 21,3%, i Västtysk/and.
Källa: Datapro: Repons on International Telecommunications, juni 1990
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Fig. 94: Antal huvudtelejonlinjer och antal linjer per hundra invl1nare 1987.
EG och USA har ungefär lika mAnga huvudlinjer totalt. 127 miljoner resp. 126
miljoner, men USA har 52 linjer per hundra invd1!are mot EGs 43 per hundra
invdnare.
KällLz: Datapro: Repons on International Telecommunications, juni 1990

89



l(lOO-tal

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

... ...
1000

1988 1989
O

AT&T

Aleatel

Northern '
Telecom_~~w...-=:-__....3"",IIl!::..__~~_-t_

EriCSson--:::-==-~:::::;~iPiI~~~==:::::~~
NEC ... '"

Siemens* _ ... - ...
Fujitsu _

1985 1986 1987

Världen totalt
18183 23393 28945 33171 35099

* 1989 köpte Siemens 40% i GPT

Fig. 95: Antalet installerade digitala telelinjer per leverantör uttryckt i tusental
per år. 1985 fanns det 18,183 miljoner digitala telelinjer i världen totalt. 1989
var motsvarande siffra 35,099 miljoner.
Källa: Northern Business Information/Svenska Dagbladet. 9 september 1990
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Fig. 96; Uppställningen visar en uppskattning av de olika leverantörernas
17lllrknadsandelar av totalt installerade digitala linjer per land. För USA visas
vilka medleverantörer de sju regionala Baby-Bell-företagen valt.
Käl/a: Svenska Dagbladet, 9 september 1990
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Leverantör 1990 1986 Ackumulerad
utgående utgående tillväxt %

MITT MITT 1986-1990

US Sprint 338 43 686
MCI n2 103 649
Comm Auth Thailand 134 20 570
Cable & Wireless 1064 160 565
Embratel (Brasilien) 157 53 196
Bezeq (Israel) 118 41 187
OTC 620 239 159
Teleglobe Canada 565 223 153
ChinaPTT 460 190 142
KDD 764 319 139
United Arab Emirates 248 120 107
Singapore Telecoms 186 99 88
Telefonica 611 330 85
France Telecom 1921 1095 75
AT&T 4380 2492 75
Austrian PTT 559 321 74
DBPTelekom 3146 1977 59
Korea Telecom 188 131 44

Uppgtrtema fOr cablo & Wlrolosa omfattar enbart lrafik gGl1ororad av Hong Kong Telephone och Mercury
Communlcalions, axkluslVa frafiken mellan Storbrllannlen och Irland, Data tOr da USA·baserade leverantö
rerna omfattar Inta skattad frafik med Mexiko och Kanada. Do nya Japanska loveranlöremB IDC och Il'J,
vars verksarnhGl blkjadG 1989, llnns Inta med. Dala Ulr SIngaporo omtaIlar enbar1 por1odan 1986-1989,
moden data Ulr Koroa TeI_, Tel8lonlca och ChIna PTI glIlIer 1988-1990

Fig. 97: Listan visar viirldens snabbast vlixande internationella operatörer
uttryckt i procentuell tillvllxt av Mi1T, 1986jiimflJrt med 1990. Alla data avser
enbart publika nlitverk. Med MilT avses"Minutes o/Telecommunication
Traffic". minuter teletrafik.
Klilla: International Institute o/Communications 1991ffhe Financial Times:
Survey on World Telecommunications. 7oktober, 1991
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Fig 98: l Vlisteuropajilms drygt 14 000 privata niltverk, enbart Storbritannien
har nära 4 500. Regleringspoliliken, den industriella infrastrukturen och be
hovet av datasäkerhet är någrajaktorer som påverkar utvecklingen. Viktigast
är dock prisstrukturen. I Storbritannien t ex räcker det att en 50 km lång 9,6
kbitJs hyrd ledning används en halvtimme per dag för att betala sig. Neder
länderna häver att motsvarande ledning används en halv dag per dag för att
betala sig. Det bör noteras alt det finns svårigheter att samla in fakta - i
Storbritannien gdller omsorgsfull registrering, i Sverige uppskattningar!
Källa: Logica Consultancy Ltd, ICCP 22IPIIC 2210ECD, Comnmnications
Outlook 1990
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Fig. 99: Området telekommllnikationstjäJlster omsatte i USA 1988 mer än
Japan och EG tillsammans.
Källa: Darapro: Repons on International Telecommll1lications, juni 1990
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Fig. 100: Telekommunikationstjänster inom EG visar en genomsnittlig tillväxt
på 9%från 1988 till 1992. 1992 kommer de att uppgå till 100 miljarder ECU.
Källa: Datapro: Reports on International Telecommunicalions, juni 1990
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Fig. 101: En prognosjör den globala försäljningen av telekommunikations
wTUstning fram till år 2000. uttryckt i miljarder USD.
Källa: NoTthem Business InjormationIBusiness Week, 7 oktober 1991
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Fig 102: I USA har jörsäljningskurvcmjör publika televäxlar planat lit linder
90-talet. Försäljningen av multiplexorer och PBXs stiger dockfortfarande.
Källa: Northem Business Information
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Ffg. 103: Den globala satsningen på FoU p!l omrMet vilxlar uppskattas till
nästan 3 miljarder USD vid slutet av 1991.
Källa: Northem Business !njormationIBusiness Week, 7 oktober ]991
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Fig. i 04: Detta innebär ISDN - varje användare kommer att behöva bara en
enda terminal för att kommunicera med omvlirlden via ral, bild, text och data_
Källa: Öppen Telemarknad, annonsbilaga jrJn Philips och Dotcom i Dagens
Industri, september 1991
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Fig. 105: Från telefon till television - sambandet mellan tjänster och band
bredd. Traditionellt har telekommunikationer inneburit tvdvägskommunikGtion
på smal bandbredd. medan television har inneburit enviigskommunikation ptJ.
bredband. Trendenjör båda sektorerna är rrwt twlvägskommunikation på bred
bandvidd. Optiskajibrer medför sådan bandbredd, att "intelligens" kan
byggas in i telenät och terminaler och att den bandbredd som iSDN-tjänsterna
kräver, mycket snabbt blir för smal.
Källa: CEC/H. Ungerer: Telecommunications in Europe
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Fig. 106: Försliljning av telefax och telex i Europa. Prognosen säger att
niistan 2 miljoner telefax apparater kommer att säljas 1992. Intressant blir att
följa utvecklingen i Ost-Europa.
KliIla: Dataquestffhe Economist, 10 mars 1990
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Fig. 107: Under de senaste dren har telefaxmarknaden vuxit i stort sett lika
mycket över hela vlirlden. Prognosen sliger att mer lin 29 miljonerfaxar
kommer att säljas under 1992.
Kiilla: Sveriges Tekniska Attacheer, Philippe Charas, San Francisco, juni 1990
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Fig. 108: Tillväxten på fax-marknaden i USA 1985 -1990 (prognos för 1990),
mätt i 1000-ral installerade maskiner.
Källa: Dataquest/Fhe Financial Times: Survey on World Teiecommunications,
7 oktober 1991
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Fig. 109: Antalet installerade telefax-apparater i l ODD-tal för åren 1985 till
1990 (prognos), för Storbritannien, Frankrike och Tyskland.
Källa: Dataquest/Fhe Financial Times: Survey on World Telecommunications,
7 oktober 1991
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Telex

Australien
Belgien
Brasilien
Danmark
Finland
Frankrike
Hong Kong
Indien
Irland
Island
Israel
Italien
Jugoslavien
Kanada
Kina
Korea
Luxemburg
Mexiko
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Polen
Portugal
Schweiz
Spanien

l Sverige
Taiwan
Turkiet
Tyskland
Ungern
USA
Österrike

Totalt I världen

1988

33479
27620
98330
13058
7812

141 471
29316
37464
6441

576
6425

74406
13837
33073
7500

10304
2731

17586
38600
10731
5320

31920
24339
41949
41956
19660
19702
20491

184717
11 960
78421
25954

1715000

1989

24987
25027

121170
11687
7108

147285
26757
41353

5371
570

6300
72769
14392
21597
10096
10042
2737

17560
33100
9540
4256

33544
27651
38249
41185
18318
17853
22225

175642
12614
81053
25032

1716000

1990

18006
20898

135365
10002
6491

144601
23075
44304

4477
550

5690
67904
14993
15003
12144
9454
2641

17054
26889
7939
2537

35950
28393
32249
35185
16600
14540
22127

152041
13480
58704
21435

16200000

Fig. 110: Antalet telex-abonnenter i vi1r/den sjU1lker ldngsamt. 1989 var
minskningen 6%. Under samma period minskade Sveriges antal abonnenter
med 9,4%. Kina, Indien, Jugoslavien, Polen, och Ungern lir de enda ltinderna
som har ökat i antalet telex-abonnenter.
Kli/la: Siemens AG: International Teleeom Statisties, Public Switehing
DivisionIITU
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Fig. 111: Antalet teletex-abonnenter i vissa europeiskllländer.
Källa: Siemens AG: International Telecom Statistics, Public Switching
Division!lTU
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Fig. 112: Prognosen för den europeiska audiotex-marknaden visar att
Tyskland kommer att vllxa mest med en marknadsprognos på ')ver 250
miljarder USD för 1994.
Källa: Frost & SullivanlWorld Telemedia
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Vldeotex

Tillväxt Tillväxt
antal abonnenter,

Antal abonnenter abonnenter procent
1988 1989 1990 1989 1989

Belgien 2460 4303 6365 2062 48%
Danmark 2419 2486 2937 451 18%
Rnland 5000 12500 20865 8365 67%
Frankrike 3 358 348 4 207 758 5 040 464 832706 20%
Irland 700 1700 2200 500 29%
Italien 12946 27499 80339 52840 192%
Japan 62352 89333 102284 12951 14%
Kanada 4000 20000 28000 8000 40%
Luxemburg 227 290 339 49 17%
Nederländerna 26473 24945 23432 ie ie
Norge 1482 2092 3235 1 143 55%
Schweiz 7635 14474 35304 20831 144%
Spanien 279 988 1740 752 76%
Storbritannien 95000 110000 120000 10000 9%
ISverige 13365 16600 23300 6700 40%
Tyskland 95914 146929 194827 47898 33%
Österike 8323 9084 9717 633 7%

Fig. 113: Antalet videotex-linjer vlixer i de flesta OECD-länder. Under
perioden 1988 -1990 visade Italien störst tiUväxt i antal abonnenter. 1989
tillkom 52840 användare, dvs 192% fler än 1988. Videotex-anvlindningen har
mycket olika utbredning inom OECD-länderna. Frankrike medflera
konkurrerande och samverkande system, rliknar sina användare i miljoner,
medan Spanien inte ens har ett tusentaL
Kliila: Siemens AG: International Telecom Statistics, Public Switching
Division/ITU
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Fig. 114: Antalet misslycluuJe fljrsiJk att komma fram per 100 datanätupp
kopplingar via X25-nlJt visar att 91,9% av alla uppkopplingar kommer fram i
Sverige, medan 71,2% kommerfram i Spanien. I Frankrike kommer 95% av
allafljrsökfram och i Osterrike 96,7%.
Källa: EusidiclDatavlirlden, 15 november 1990
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Telekostnader
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Fig. 115: Fördelningen av hushtJllens telekostnader i fasta avgifter och
samtalsavgifter i OECD-länderna, november 1989, uttryckt i USD. Island är
billigast med 34% av OECD-genomsnitteL
Källa: OECD TariffComparison ModeVOECD: Performance lndicators for
Public Telecommunications Operators, 1990
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Fig. 116: Fördelningen av företagens telekostnader ijasta avgifter och
samtalsavgifter uttryckt i USD i OECD-llindema november 1989. Intressantast
är den stora variationen mellan llindema,frlm Japans 169%av OECD
genomsnittet till Islands 27%.
Klilla: OECD TariffComparison ModeVOECD: Perjormance Indicators jor
Public Telecommunications Operators, 1990
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Fig. 117: Telefontaxeutvecklingen i Sverige 1980 - 1990. Under 1980-talet
blev det relativt sett billigare att telefonera i Sverige.
KlJlla: Televerkets Årsredovisning 1990.

, "

Nederländerna

Sverige

Danmark
Belgien _

USA
Frankrike

Västtyskland

Kanada

Finland

Italien

Spanien

SLorbritannien

Schweiz

Norge

Japan

- ~ 1055

.~ 1521

1581

1692
1991

2014

2281

2343

2455

2464

2958

3328
SEK

Fig. 118: Telefonräkningarna i de japanska företagen är ungefär tre gånger så
höga som räkningarna i exempelvis NederlliJulema och Sverige. Siffrorna
avser telefonkostnadema per månad, i svenska kronor.
Källa: Logica 1990lfeleverkets Årsredovisning 1990
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Fig. 119: Hushållens månatliga telefonkostnader. mätta i svenska kronor, är
avsevärt högre i Japan On i exempelvis Sverige. De norska hushållen lägger ut
nästan lika mycket som de japansko..
Källa: Logica 1990ffeleverkets Årsredovisning 1990
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Fig. 120: 1990 tillkom moms på telefonkostnadema i Sverige. Följden är att
Sverige nu är världens femte billigaste telefon land mot att tidigare ha varit ett
av vllrldens allra billigaste.
*Logica har i efterhand meddelat an ett räknefelfOr Sveriges del har uppstått
- man har i denna beräkning tagit med 25% moms två gånger!
KIllla: Logicajanuari 1991/Dagens Nyheter. 10 september 1991
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Telekommunikationer i Sverige
Den svenska telekommunikationsmarknaden den 1 Januari, 1991

Huvudlinjer 5848 700 eller 680 per 1000 invånare

Dataterminaler
och persondatorer 1 500 000 eller 750 per 1000 tjänstemän

NTP 350 000 eller 175 per 1000 tjänstemän

Mobilradioterminaler 470000 eller 134 per 1000 bilar

Telefaxapparater 250 000 eller 125 per 1000 tjänstemän

Kabel-TV >1 000000 eller>280 per 1000 hushåll

* NTP = Network Termination Point (dvs antalet anslutna linjer för dalaIrafik)

Källa: Televerket
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Fig. 121: Utvecklingen av huvudledningar i Sverige 1986 - 1990. Okningen tir
i stort sett jlimntfördelad liver kategorierna hushdll, näringliv och fritidshus.
Kiilla: Televerkets Årsredovisning 1990
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Fig. 122: Trafiktillvöxten j teLefonnätet 1990 var avsevärt högre än lmder
senare delen av 1980-talet.
Källa: Televerkets Årsrednvisning 1990.
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Fig 123: Den totala längden p/J Sveriges fiberoptiska kablar tiojaldigades
under den senare delen av 1980-talet. 1989 uppgick den till 7 000 kilometer.
Källa: Digitalen
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Fig. 124: Antalet telefax i Sverige har ökat dramatiskt sedan slutet av 1980
talet. Okningen lir hela 1288% sedan 1987.
Klilla: Televerket, STf, november 1989
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Fig. 125: Telefaxpenetrationen bland stora företag 1988 ger beskedet att
nlistan 90% av företag nredfler lin 500 anstlillda anvllnder telefax.
Killla: SIFO kontorsundersökning 1990
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Fig. 126: Medier som ersatts med tele/ax iir framför allt kommunikation via
post, tele/on och telex. Detta enligt en undersökning av 283 tele/axanvändande
företag i Sverige.
Kiilla: Via TEWOK: Tele/axen och anvlJndarna
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Fig. 127: Antalet videotex-abonnenter växer starkt 1991 p g a de första
TeleGuide-terminalerna. Enligt de mest optimistiska prognoserna, gjorda av
TeleGuide, beriiknas ca 100 000 nya abonnenter tillkomma per år, vilket
innebiir att niira en miljon huslu211 kommer att ha TeleGuide i huset dr 2000.
Kiilla: TeleverketlSveriges Radio
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Fig. 128: Antalet Datex-anslutna abonnenter vlixte 180% under perioden
1985-1990,jrdn 15000 till 41 976.
Klilla: Swedish Telecom/Digitalen
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Fig. 129: Televerkets prognosförantaletMobitex-abonnenter i Sverige. Anvlind
ningen berllknas slittafart 1991. 5000 abonnenter 1991 blirknappt40 000 1995.
Kliila: Televerket RadioIVeckans Afftirer, 5 juni 1991
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Import/export

Importens varusammansättning 1985, 1989 och 1990

Procentuell
Värde Mkr förändring Andel I procent

Varugrupper (SIlC)' 1985 1989 1990 90189 1985 1989 1990

Kontorsmaskiner,
datorer (75) 10433 15873 15812 O 4,3 5,0 4,9

Datorer (752) 5602 9118 8899 -2 2,3 2,9 2,8
Delar till kontorsmaski-
ner och datorer (759) 3814 5511 5550 1,6 1,7 1,7

lelekomm utrustning,
radio, TV etc (76) 5782 9530 9929 4 2,4 3,0 3,1

1) Dala f&1985 har juslBrals till slallsUkkoden Standard InlllmaUonaI Trade ClasslfJcaUon (SITC) Rev 3
som gäller från och med 1988.

Fig. 130: Den svenska importen av Iu1rdvara för IT-marknaden visar Mg
tillväxttaktför perioden 1985-1990.
Källa: Svensk Export. 5 juni 1991

Exportens varusammansättning 1985, 1989 och 1990

Procentuell
Värde Mkr förändring Andel I procent

Varugrupper (SITC)' 1985 1989 1990 90/89 1985 1989 1990

Kontorsmaskiner,
datorer (75) 7974 9129 8630 -5 3,1 2,7 2,5

Datorer (752) 4823 5409 5240 -3 1,9 1,6 1,5
Delar till kontorsmaski-
ner och datorer (759) 371 2841 2505 -12 0,9 0,9 0,7

Telekomm utrustning,
radio, TV etc (76) 11437 14405 14969 4 4,4 4,3 4,4

1) Dala fÖl 1985 har juslBrats Ull alaUsUkkoden Standard InlemaUonal Trade ClasslflcaUon (SITC) Rev 3
som gllller från och med 1988.

Fig. 131.' Den svenska exporten av Iu1rdvarajör IT-marknaden gdr totalt sett
lcrl1ftgtlng - kontorsmaskiner och datorer minskar mer än vad telekommunika
tionsutrustning ökar.
Källa: Svensk Export, 5 juni 1991
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Elelaroniska komponenter

Industriell clckuonik

Medicinsk c1elaronik

Kontorsmaskiner

Dalo",r, kringulrustning

KonsumenteJel:lronik:

KommunikatlollSU lruslning

• Export 87
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III Import 87
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o 2000 4000 6000 8000 10000 120001400016000

Miljoner kronor

Fig. 132: En jämförelse mellnn svensk export och import av lYs olika
delbranscher 1987-1989.
Källa: SCB: Elektronikindustrin i Sverige - Varuproduktion 75-88,
Utrikeshandel 75-89
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Vet du detta om mobilkommunikation?

...Mobiltelefon

'"

'"

Sverige är världens mobiltelefontätaste land - Sergels Torg i Stockholm är
mer "mobiltätt" än både Manhattan och centrala Tokyo;

1990 såldes 130000 mobiltelefoner i Sverige enligt SLRK, Svenska
Leverantörsföreningen för Mobil Radiokommunikation. Av dessa var ca
18 000 NMT 45D-system och 112000 NMT 9OO-system. Över hälften,
65 000, var ficktelefoner;

'" Västeuropas mobilkommunikationsmarknad 1989 värderades till nästan
5,6 miljarder BeU - en ökning med 47% från 1988;

'" Ericsson har enligt egna uppgifter 40% av världmarknaden för mobila
telefonnät, baserat på antal abonnenter per växel;

'" Motorola har enligt egna uppgifter ungefär 30% av världsmarknaden för
mobila nät, följt av AT&T med drygt 20% och sedan Ericsson som närmar
sig 20%, allt beräknat på antalet installerade basstationer eller antal vunna
kontrakt;

'" Antalet mobiltelefonabonnenter i Japan förväntas växa från 900 000 är
1991 till cirka 20 miljoner år 2000;

'" N1T lanserade världens första mobiltelefonnät-service i Japan 1979. NMT
följde 1981 och USA 1984;

'" 41% i Norden och 51% i Sverige av alla NMT-mobiltelefoner som såldes
1990 var ficktelefoner;

'" 1990 ledde Motorola den nordiska försäljningen av mobiltelefoner med
28,2% av marknaden. I Sverige tog företaget 32%, fdljt av Ericsson med
15%. I Finland ledde Mobira med 37,6% av marknaden;

'" Genomsnittskostnaden för en mobiltelefon i USA ligger på l 080 USD.
Denna höga kostnad kan ligga bakom minskningen av antalet nya abon
nenter från 50 till 25% per år, enligt Eastem Management Group, USA;
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...Personsökare
,.

,.

Sverige har Europas näst högsta penetration av personsökare med totalt
133500 abonnenter 1989 (14,9 per 1 000 invånare). Norge leder med 16,7
per 1 000 invånare. Genomsnittet för hela Västeuropa är 5,1 per l 000
invånare;

Hong Kong har Asiens högsta penetration av personsökare med 12,8 per
1 000 invånare, följt av Singapore med 11,7 per 1 000;

,. CIT beräknar att den svenska personsökarmarknaden kommer att växa till
190000 abonnenter mot slutet av 1990-talet

...Landmobilradio

,.

,.
,.

,.

PMR - Private Mobile Radio - eller LMR -landmobilradio eller kommu
nikationsradio används mest av kommuner, åkerier, taxi, polis, brandkårer.
och industrier;

Sverige har haft ett rikstäckande mobildatasystem (Mobitex) sedan 1986;

Enligt Televerket kommer ca 20 000 svenskar att abonnera på Mobitex
1992;

Europas Mobitex-marknad beräknas öka till 500 000 abonnenter 1995 till
ett totalt värde av S miljarder kronor.
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Landmobilradio

Tyskland
28%, '

Fl1Ullcriko
16,4%

Tyskland
27,5%

S(orbril~nicn

20,8%

Installerad bas av PMR mobilenheter
totalt =3 955 000 st

PMRmobilenheter. Försäljningsvärde
totalt = 745 miljoner ECU

_"

Fig. 133: Private Mobile Radio (PMR) eller lnndmobilradio har haft den
svagaste tillvilxten inom mobil!wmmunikationsmarknaden, Detfinns nästan 4
miljoner PMR i Vtisteuropa med uppskattningsvis 430 000 basstationer.
DiagraJrlJ12Et visar marknadsandelar ochförsäljningsinräkter för landmobil·
radio per land i Vtisteuropa. ]989 såldes mer än 650 000 enheter, mest
ersättningsapparater. Den totala vtisteuropeisko landmobilradiomarlOladen
vtJrderas till över 1,1 miljarder ECU.
Källa: CJTlEuropean Business Communications Newsftle, juni 1990

Personsökare
10000lBl

200

17S! __0----"150 • "

125"--

100

75

so

25

O+-----I-------+-----t------I-------4
89 91 93 95 97 99

Fig. 134: Personsökarmarknaden i Sverige hade en installerad bas på 133 500
apparater i slutet av 1989. Sverige har den ntisl högsIa penetrationen i Europa
efter Norge med 14,9 per 1 000 invtWare. CJTs prognos är all vi kommer alt ha
cirka 190 000 personsökare i Sverige vid årsskiftet 1999.
KIllla: CJTlEuropean Business Communications Newsfile, juli 1990
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Total installerad bas =1 810 000

Hong Kong
Färöarna
Danmark

Island
Finland
Norge

ISverige

Tyskland
23,2%

Slorbrilannien
11,6%

Totala försäljningsvärdet =
215 miljoner ECU

Fig, 135: Diagrammet visar marknadsandelar och jörsliljningsinräkter för
personsökare per land i Västeuropa, En installerad bas på över 1,8 miljoner
faJlJ1s i slutet av 1989 med enjlJrsäljning under 1989 av 525000 enheter till ett
värde av 215 miljoner ECU. F d Väst-Tyskland hade nästan 200 000
abonnenter på två olika system och Frankrike 190000 på tre olika system.
StorbritaJlJ1iens marknad är störst i Västeuropa med nära 40% eller 660 000
abonnenter fördelade plJ sju olika systemoperatörer.
Källa: CITfEuropean Business Communications Newsfile, jl/ni 1990

Mobiltelefoni

AusLTalien
UAE

Nya Zeeland
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Storbritannlen
Schweiz
Kanada

USA

l
O I 23 4 5 6 7

procent
Fig. 136: Mobiltelefonpenetrationen i maj 1991 visar an Sverige har flest
mobiltelefoner per capita i världen, drygt 6%.
Källa: Ericsson: Reference List CeUular Systems, april 1991
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Fig. 137: Andelen kontor i Sverige med biltelefoner har ökat från 18% 1983 till
53% 1990.
Källa: SIFO: Kontorsundersökning 1990
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Fig. 138: Antalet mobiltelefonabonnenter i Sverige ökade 163% mellan augusti
1988 och april 1991. Prognosen lir att nlJstan en miljon abonnenter kommer
attfinnas 1993.
Källa: Ericsson: Reference List Cellular Systems, augusti 1988 - april 1991
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NMT450 NMT900 Ficktelefon Totalt
AntaV% AntaV% Antal/% Antal

Sverige 18128/14% 46908/36% 66371/51% 131 407
Danmark 22 357/64% 12735/36% 35092
Finland 22525/33% 23422/34% 22938/33% 68885
Norge 12344/35% 13215/37% 9989/28% 35548
Totalt 52997/20% 105902/39% 112033/41% 270932

Fig. 139: Under 1990 st'Udes totalt 270 932 mobiltelefoner i Sverige, Danmark,
Finland och Norge. Sverige leder pd den nordiska mobiltelefonmarknaLlen
(NMT), med 131407 sålda apparater 1990 51% var jicktelefoner. Finland
följer med nlistan 69000 apparater varav 33% var jicktelefoner.
Källa: Dagens Industri, 24 maj 1991
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Procent
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Sverige Norge Finland Island Danmark

Fig. 140: Norge hade Nordens högsta penetration av mobiltelefoner fram till
1991. Sveriges starka tillväxt under 1990 och 1991 har lelt till att Sverige nu
tagit tlitplatsen som mobiltelefonanvlindare nummer ett i världen.
Källa: Ericsson: Reference List Cellular Systems, januari 1989 - ap/il 1991
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El Asien

• Europa

III Nord-Amerika

oÖvriga

2

o

3

4

Miljoner abonnenter

5

Ericsson MOlorola AT&T NEC Northem Siemens Nokia
Telecom

Fig_ 141: Fördelningen av marknadsandelar på världens !nobiltele!onnät
system beräknat på antalet abonnenter. Ericsson leder med knappt 5 miljoner
abonnenter, varav drygt 2 miljoner i Europa. Motorola leder på den
nordamerikanska mnrlauuien tätt följt av AT&T och Ericsson.
Källa: Ericsson: Reference List Cellular Systems, april 1991
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1990
Singapore
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Hong Kong

Thailand

Nya zeeland
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Sydkorea

Japan

Kina

Italien
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Frankrike

Spanien
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J
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Fig. 142: Den globala marknadenjör mobiltelefoni 1990, fördelat på de
ledande leverantörerna i ett urvalliinder. Berähtingen är baserad på antalet
installerade system och antalet ansluma abonnenter. Ericsson har flest länder
med 100% av samtliga abonnenter: Norge, Danmark, Holland, Schweiz,
Italien, Australien, Nya Zeeland och Taiwan.
Källa: Svenska Dagbladet, 31 mars 1991
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Fig. 143: Fördelningen av mobiltelejoninsjasta kostnader och samtalsavgijter
i OECD-llindema i november 1989 uttryckt i USD, som genomsnittliga korg
kostnader baserade ptljllmktu:/e vlJrden i USD.
Klilla: OECD TariffComparison ModeVOECD: Perjormance Indicalors jor
Public Telecommunications Operalors, 1990
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Land Abonnenter Land Abonnenter Land Abonnenter

Andorra 300 Algeriet 1500 Srl Lanka 1300
Belgien 44000 Egypten 3200 Sydkorea 107100
Danmark 157200 Marocko 1000 Taiwan 121000
Rnland 245500 Sydafrika 3200 Thailand 96000
Frankrike (SFR) 69000 Tunisien 1000
FälÖama 1200 Australien 267800
Irland 27000 Bahraln 5200 Nya Zeeland 56400
Island 10600 Cypern 3800
italien (TACS) 290000 Förenade Argentina 16000
Jugoslavien 200 arabemiraten 24000 Brasilien 2000
Luxemburg 800 Oman 1600 Chile 17000
MaRa 1500 Saudiarabien 18000 Costa Rlea 900
Nederländerna 93300 Curacao 1300
Norge 213000 Brunel 3500 Guatemala 200
Portugal 8300 Rllppinema 8000 Mexico 96500
Schweiz 142000 Hongkong 140000 Peru 3500
Spanien 72600 Indonesien 15000 Puerto Rico 25000
Storbritannien 1188800 Japan 892100 Venezuela 8000

1Svenge 5173001 Kina 36300
Turkiet 36300 Maeao 3000 Kanada 569000
Tyskland 333400 Malaysia 103000 USA 5827100
Ungem 4100 Pakistan 5500
Österrike 84600 Singapore 47000 Totalt 12073000

Fig. 144: I april /991 fanns det 12 073 000 mobiltelefoner i vlirlden. USA
leder med 5827 miljoner, följt av Storbritannien med l 118 miljoner. Sverige
har fler mobiltelefoner lin rnJgot annat land i Europa utom Storbritannien.
Kliila: Ericsson: Referenee List Cellular Systems, april 1991
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Försäljningsvärdet /Or 845 000 enheter

totalt 1,825 miljoner ECU

Övriga
ll,3%

Norden
34,7%

Total installerad bas 2 260 000

Tyskland
9,6%

Irolien
9%

Fig. 145: Antalet mobiltelefoner i Västeuropa ökar mycket snabbt - 54% från
1988 till 1989. Diagrammet visar marknadsandelar och forsäljningsintäkter
för mobiltelefoner per land i Västeuropa. Försäljningen 1989 var 845 000
enheter, värd mer än 1,8 miljarder ECU. Det gick i genomsnitt sex personer
per tusen i Västeuropa på varje mobiltelefon 1989 jämfört med två per tusen
1987. Motsvarande siffror för Sverige är 40 per tllsen. Storbritannien är den
största marknaden med ca 800 000 abonnenter.
Källa: CITlEuropean Business Communications Newsfile, juni 1990
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Liberalisering av
telekommunikationerna
Jämförelse av liberaliseringens tillstånd och marknadsförutsätt-
ningar mellan EG - utom Storbritannien - och Sverige 1991

EG Sverige

1. Marknader för CPE Inte helt fri Fri marknad

2. "Value-added services" Under frigörande Fri

3. Tredjepartstrafik Fri 1992 (1996) Fri
datakommunikation

4. Datanätverk Fri 1992 (1996) Fri

5. Mobiltelefoni MonopoVduopol 3 operatörer

6. Satellitkommunikation MonopoVbegränsat Fri
2-vägs VSAT fritt

7. Tredjepartstrafik Inte tillåten Fri
taltelefoni

8. Taltelefoni Monopol/reserverad Fri
tjänst

9. Kabel-TV MonopoVkoncessioner Fri

10. Uppförande av Monopol Fri
fysiska nät

11. Åtskillnader mellan Under införande Under införande
myndigheter & opera-
törs uppgifter

Fig 146: Storbritannien har en betydligt friare marknadför telekommunikatio
ner än de övriga 11 EG-medlemmama. Men Storbritannien har fler krav för
att ge licens än Sverige och har hitintills intagit en betydligt strlingare hållning
lin andra till utliindska operatörer. Deua lir dock under översyn.
Klilla: Televerket ](p
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Tidpunkt

Före 1990

Totalt

1990

Totalt

1991

Totalt

1992 och
senare

Totalt

Land

Chile
Hongkong
Japan
Spanien
Storbritannien

Argentina
Malaysia
Mexiko
Nya Zeeland

Pakistan
Venezuela

Australien
Belgien
Brasilien
Colombia
Danmark
Elfenbenskusten
Irland
Israel
Kenya
Nederländerna
Nigeria
Polen
Portugal (Cn)
Portugal (TLP)
Puerto Rico
Saudiarablen
Singapore
Sydafrikasrkorea

Turkiet
Tyskland
Ungern
Uruguay

Tillgängliga linjer
i 1000-tal

625
2191

51127
10972
24400
89315

3176
1248
4162
1452

10038

637
1458
2095

7420
3525
8434
2065
2792

70
834

1472
157

6466
250

2953
968

1 110
872

1210
939

2866
10486
5 6011
2125
4921

29840
858
345

98579

Fig. 147: Uppstlillning över privatisering av tidigare statliga "televerk" samt
antalet huvudlinjerper land. Privatiseringen av de tidigare statliga televerken
började redan pd BO-talet. Det storaflertalet teleadministrationer blir
privatligdajöretag efter 1992.
Kliila: Booz, Allen & Hamiltonffhe Financial Times: Surveyon World
Telecommunications, 7oktober 1991
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Installation
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övriga OECD
länder 5,9%

OECD-ländema
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16.4%

Fig. 148: OECD-liindernas telekiJmmunikationsintlJkter fOrdelade procentuellt
pil typ av tjänster och pil region. 1988 uppgick OECDs samlade teleintäkter till
271 495 miljoner USD.
KällIJ: OECD: Communications Outlook 1990
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Fig. 149: OECD-lIindernas telelcomintäkter per capita 1988, uttryckt i USD
samt i procent av brunonationalintlikten.
Källa: ITU Yearbook/OECD: Communications Outlook 1990
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Land Organisation Ar Försäljning FoU kostnader FoU uttryckt I
(mIlJUSO) (mIlJUSO) procent av

försäljningen

Belgien RTT 1987 2001,3 43,5 2,2
Frankrike FT 1988 14707,8 688,4 4,7
Japan NTT 1989 45568,6 1729,3 3,8

KOD 1989 2015,2 38,6 1,9
Nor e NTA 1988 2035,0 28,5 1,4
Sveri e Televerket 1988 3869,3 151,1 3,9
Storbritannien BT 1989 19699,3 380,8 1,9

Totalt (sex länder) 89896,5 3060,2 3,4

Fig. 150: Kostnader för forskning och utveckling hos offentliga teleföretag i
valda OECD-ll:inder 1987-89.
Klilla: Årsrapporter.

Totalt Investering Investering Investering
Investerat per uttryckt uttryckt

kapital I miljoner huvudlinje I procent av I procent av
USD IUSD Intäkter GFCP

Australien 1569,35 225,33 37,08 3,11
Belgien 493,14 144,96 25,18 2,22
Danmark 452,92 167,07 25,93 2,34
Finland 481,80 203,72 32,85 2,27
Frankrike 4803,19 193,65 27,57 2,79
Grekland 183,10 52,83 20,39 2,35
Irland 193,54 243,08 23,92 3,82
Island 12,27 108,46 14,25 1,17
Italien 4579,27 239,69 38,71 3,04
Japan 9797,44 204,05 25,17 1,43
Kanada 2275,67 172,32 25,60 2,62
Luxemburg 28,61 176,95 27,37 1,92
Nederländema 726,31 116,51 21,29 1,70
Norge 540,89 277,57 25,15 2,31
Nya Zeeland 235,43 171,00 19,66 3,05
Portugal 252,41 152,49 27,86 2,84
SChweiz 1381,09 394,64 38,16 3,20
Spanien 1415,22 138,25 32,33 2,37
Storbritannien 3075,16 138.91 19;97 2,56

I ~v;ge 19~:~ if~:T ~Ug ~,~,
u et ,

Tyskland 8617,20 316,56 41,82 3,97
USA 21262,50 179,58 18,59 2,76
Östern1<e 846,54 291,23 40,74 3,14

OECD 65125,07 197,18 24,97 3,24

• GFCF = Gross FlXed Capital Formation

Fig. 151: Totalt kapital investerat i telekommunikationer i OECD-länderna.
statusbeskrivning 1987. uttryckt i miljoner USD. Nivån pil investeringen per
huvudlinje lir bl a avhlingig av landets folkmängd och landets yta.
Källa: OECD: Performance Indicators for Public Telecommunications
Operators. Paris 1990.
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Inkomst per Arllg tillväxt Inkomst per Ärlig tillväxt
huvudlinje 1978-87 invAnare 1978-87

Land 1987 (USD) 1987 (USD)

Australien 607,62 -0,76 260,20 3,62
Belgien 575,81 -1,17 199,19 3,85
Danmark 644,20 2,87 340,63 6,03
Finland 620,21 -1,20 297,40 3,05
Frankrike 702,27 -3,32 313,12 4,31
Grekland 259,14 -3,29 89,87 2,00
Irland 1 016,42 1,55 228,42 8,45
Island 761,06 *j u 350,01 *j u
Italien 619,20 0,55 206,34 6,18
Japan 810,66 -1,05 318,81 1,11
Kanada 673,15 -0,94 346,55 2,05
Luxemburg 646,55 1,04 281,01 3,94
Nederländerna 573,42 -0,99 243,76 2,66
Norge 1 013,50 1,33 513,58 8,11
Nya Zeeland 869,98 2,89 361,98 4,92
Portugal 507,29 -1,46 81,81 4,89
Schweiz 1075,79 -0,09 568,80 2,43
Spanien 427,65 -1,12 112,73 3,95
Storbritannien 695.61 -0,29 270,48 3,83

ISverige 583,97 4,45 381,10 6,34
Turkiet 271,52 1,00 20,93 15,48
Tyskland 756,87 -4,05 336,66 0,93
USA 965,84 0,64 468,84 2,91
Österrike 714.81 -0,49 273,90 4,38

OECD 790,27 -1,45 318,38 1,99

• iu ::: ingen uppgift

Fig. 152: Inkomster i USD per huvudlinje och inwlnare för OECD-Iänderna,
status 1987, samt drliga procentuella jiJrändringarför perioden 1978-1987.
Kli/la: ITUlYearbook/OECD
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• Företagens samtalsavgiftcl

D Företagens kvartalsavgifter

~ Företagens engångsavgifter
inkl flytming

II Hushållens engångsavgifter
inkl flyttning

@l Hushållens kvartalsavgiftCl

=Hushållens samtalsavgifter

Fig. 153: Fördelning av Televerkets intilkter mellan hushåll och jOrerag samt
mellan samtals- och engångs-/kvartalsavgijter linder 1989.
Källa: SOV: Post och Tele - Affärsverk med regionalt och socialt ansvar,
1990:27.

TonnJn.otet.
konlorrvhlar.
lavIcc etc 23~ ~;

~-TV

1.5%

Fig. 154: Fördelningen av Televerkets intäkter pil olika verksamhetsomrtuien
1989.
Källa: SOV: Post & Tele - affärsverk med regionalt och socialt ansvar,
1990:27
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Miljoner kronor
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Fig. 155: Televerkskoncemens försäljning under perioden 1986 - 1990, i
miljoner kronor.
Kli/la: Televerkets årsredovisning 1990
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Fig. 156: Televerkskoncernens resultat efter finansiella poster perioden 1986
1990, miljoner kronor.
Källa: Televerkets årsredovisning 1990
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Telefoni 52%

NMT9%

Kontorsväxlar.
Lerrninaler och
service 14%

Te1einvesl
gruppen 11%

övrigt 6%

Fig. 157: Televerkskoncemens jörsl1ljning 1990fördelad på produktområden.
Kli/la: Televerkets årsredovisning 1990
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Investeringar, miljoner kronor

10000

8000

6000

4000

2000

1986 1987 1988 1989 1990- Telenätet

4782 4929 5325 5004 5465

Övrigt

2931 3456 2945 3351 4813
_ Avskrivningar enligt plan

3009 3855 4413 4998 5558

Fig 158. Svenska Televerkslwncemen: Investeringar 1986- 1990fördelat på
telenätet och övriga tjlinster samt avskrivningar, miljoner kronor.
Källa: Televerkets drsredovisning 1990.
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Fig 159: Detfinns inga direkta samband mellan faktorer som storlek, vinst och
tillväxt bland de publika telekomleverantörema i OECD, Störst är t ex japanska
NIT med en omsättning på 44,1 miljarder USD. Men lönsammast är British
Telecom som, trots den relativt låga produktiviteten på 76300 USD per an
ställd, redovisar en vinst på 22,8 procent. Mer än dubbelt så hög som NITs.
Källor: ITU Yearbook, PTO Annual Reports/OECD Communications Outlook
1990
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Fig. 160: Diagrammet visar de publika telekommunikationsleverantörernas
satsningar pdforskning och utveckling (FoU) 1987, dels uttryckt i USD, dels i
% av omsättningen. Procent satserna ligger under dataindustrins.
Klilla: Ärsredovisningar/OECD, Communications Outlook 1990
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FoU I FoU som procent
miljoner USD av omsättningen

Företag

AT&T
Alcatel
Siemens
NEC
Northern Telecom
Ericsson
Motorola
GPT
GTE
Fujitsu
Nokia

Omsättning I
miljoner USD

36100
8200
5100
4100
4800
3300
3100
2300
1600
2000
1575

2652
800
650
106
588
300
270
210
130
251
80

7,3
9,8

12,7
2,6

12,2
9,1
8,7
9,1
8,1

12,5
5,1

Fig. 161: Viirldens ledande leverantörer av telekommunikationsutrusming och
deras satsningar pd FoU enligt 1987drs tJrsredovisningar.
Kiilla: Ärsredovisningar/OECD, Communications Outlook 1990
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77,2 miljarder
USD 1988

GPT
(2,6%)

Fujitsu
(3,2%)

mM
(3,6%)

Motorola
(3.9%) Ericsson Narthem Telecom

(4,8%) (7,0%)

Alcalel
, (11,6%)

Företag Land Telekom- Telekom-
omsättning omsättning!

miljoner totalomsättning
USD 1988 (procent)

AT&T USA 11409 32,4
Aleatel Nederländerna 8933 68,0
Siemens Tyskland 7543 22,1
NEC Japan 6256 26,0
Northem Telecom Kanada 5407 100,0
Ericsson Sverige 3738 73,2
Motorola USA 3020 36,6
IBM USA 2800' 4,7
Fujitsu Japan 2501 16,0
GPT Storbritannien 2027 13,8
Övriga 23574 17,1

1)uppskattat värde

Fig 162: Under 1988 svarade de 40 största leverantörerna av telekomJnunika
tionsutrustning för en omsättning på 77,2 miljarder USD, 11,6% mer lin året
innan. De tio största leverantörerna stodför nära 70% av försäljningen. De
europeiska företagen svarade för 43% av totalen, de frlm USA och Japan för
30 respektive 18%.
Källa: IDATEfI'el€coms Magazine 10-89/0ECD Communication Outlook ]990
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Leverantörerna
Företag

A1calelNV
(Holland & Frankrike)

AT&T
(USA)

Bosch
(Tyskland)

BT
(UK)

Cable &Wireless
(UK)

Deutsche
Bundespost
(Tyskland)

Ericsson
(Sverige)

France Telecom
(Frankrike)

Ila~el

(Ilalien)

MCI
(USA)

Molorola
(USA)

NEC
(Japan)

NTT
(Japan)

Northam Telecom
(Canada)

Philips
(Holland)

Siamens
(Tyskland)

Sprint
(USA)

Telefonica
(Spanian)

Televerket
(Sverige)

Tele2
(Sverige)

Antal
Anställda

124000

283000

174742

245665

37681

260000

66000

156400

16700

24509

102000

104022

272903

50000

305000

373000

16000

71155

47971

100

Omsättning

ECU 12,793 miljarder
1989

$36 miljarder
1989

DM 30,588 miljarder
1989

~12,315miljarder
1990

~.316miljarder
1990

DM 41 miljarder
1990

SEK 39,549 miljarder
1989

FF 95,1 miljarder
1989

ITL 2 150 miljarder
1989

$7,68 miljarder
1990

$9,62 miljarder
1989

Jpy 3 083 miljarder
1989

Jpy 5 600 miljarder
1990

$6,105 miljarder
1989

NLG 57,2 miljarder
1989

DM 63,2 miljarder
1990

$4,3 miljarder
1989

ESP 703,6 miljarder
1989

SEK 31,415 miljoner
1990

Etablerat
Ar

1986

1885

1886

1981

1929

1876

1988

1980

1968

1928

1899

1985

1882

1891

1847

1986

1924

1853

1985

Fig 163: Vlirldens ledande leverantörer av telekommunikationsutrustning per
antalanstlilldaoch senastoffentligt tillgängligaomsättning uttryckt i lokalvaluta.
Kliila: Datapro: Repans on International Networks and Services!Datapro:
Vendor Profilesl SJstems Dynamics Ltd!Deutsche Bundespost Årsredovisning
1989/Televerket Arsredovisning 1990/Siemens Årsredovisning 1990
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Publika eller f. d. publika leverantörer

AT&T

Ursprungsland: USA

Verksamhetsområde:
'" I böljan av 1990-talet fokuserade AT&T sin verksamhet på tre

huvudområden
- Publika, globala nätverk, användarutrustning och nätverkssystem är

huvudaffårsområdet
- Datanätverk, även öppna system
- Internationell satsning på strategiska allianser med multinationella

företag och på intelligenta nätverk

Marknad:
'" Drygt hälften av omsättningen genereras av telekommunikationstjänsler

via egna publika växlar och nätverk för rikssamtal i USA och andra länder
'" 10% av omsättningen genereras av den internationella verksamheten
'" Huvudutmaningen är att behålla den nordamerikanska marknaden och

samtidigt öka de internationella marknadsandelarna

Företaget I siffror:
'" Omsättning 198936 miljarder USD
'" 283000 anställda, 13000 anställda utanför USA, 1980 inga anställda

internationellt
'" Var USAs största företag till 1984 då avreglering skedde
'" AT&Ts internationella verksamhet kontrolleras fortfarande av Federal

Communications Commission, USAs övervakande myndighet
'" Bell-laboratorierna är välkända för sin forskning och utveckling. Har

framför allt fokuserat på ISDN sedan slutet av 198D-talel
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ST (British Telecom)

Ursprungsland: Storbritannien

Verksamhetsområde
'" Huvudsakliga affärsområden är inrikes och utrikes telefonitjänster
'" Tre affårsenheter:

- British Telecom U.K.
- British Telecom International (Bll)
- Communications Systems Division (CSD)

'" British Telecom U.K. är den största divisionen och svarar för alla lokala
och internationella nätverk och tjänster till både hushåll och företag

'" Bll ansvarar för internationella nätverk och tjänster samt kommunikation
till havs, i luften och för off-shore verksamheten

'" Bll har etablerat avtal med 16 utländska operatör (mars 1989)
'" CSD är ansvarigt för försäljning, distribution och integration avanvändar

utrustning, system och tjänster t ex elektronisk post, VAN-tjänster, mobil
kommunikation, PBX-tillverkning och katalogernas gula sidor

Marknad:
'" Publika nätverk (PSlN) ansvarar för mer än hälften av BTs omsättning och

82% av tillgångarna
'" EGs öppna marknad 1992 ger många nya möjligheter samtidigt som BT får

hårdare konkurrens på hemmamarknaden
'" BT förser 23 miljoner personer med telefoni, de flesta för lokal samtal.

Konkurrenten Mercury fokuserar på mera lönsamma rikssamtal samt
affårssektom

'" Enligt Datapro har Storbritanniens telekommunikationsmiljö förbättras efter
privatiseringen bl a med många nya och förbättrade tjänster till kunderna

Företaget i siffror:
'" Omsättning 1990 f:12 315 miljoner
'" 245 665 anställda 1990
'" BT privatiserades i december 1984 och ägs numera till hälften privat och

till hälften statligt. BTs privatisering var det största publika aktieerbju
dandet någonsin i Storbritannien
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Deutsche Bundespost Telekom

Ursprungsland: Tyskland

Verksamhetsområde:
... Tre huvudtjänster:

- telefoni
- mobiltelefoni
- icke-tal, t ex data

... Verksamhetsområde inkluderar telefoni, telefax, teletex, interaktiv
videotex, kabel-TV, personsökare,landmobilradio, videokonferenser samt
elektronisk post

... Tillverkar drygt 200 olika typer av telefoner samt betaltelefoner

Marknaden:
... En av de största prioriteringarna är moderniseringen av de sex nya

förbundsländerna med en investering på 55 miljarder DM över 7 års tid
... Dotterbolag på nyckelmarknaderna Bryssels, New York, Paris. London,

Tokyo
... Kopernikus, Telekoms satellitsystem, används för telefoni. TV och stora

datamängder

Företaget i siffror:
... Omsättning 199041 miljarder DM (uppskattning p g a delningen per

1990-01-01)
... 260000 anställda 1990
... Diskussioner om privatisering pågår (oktober 1991)
... 3 000 anställda arbetar med FoU på Telecommunication Engineering

Center (FfZ)
... Deutsche Bundespost delades i tre affärsområden den l januari 1990:

Postdienst, Postbank och Telekom
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France Teh~com

Ursprungsland: Frankrike

Verksamhetsområde:
... Fungerar som nationell och internationell teleleverantör men köper utrust

ning från olika leverantörer
... Första publika televerk som lanserade ISDN-tjänster
... T~l~tel, France T~l&:oms videotexservice, har över 5 miljoner Minitel

terminaler i Frankrike
... Söker bygga vidare på Minitels framgång genom att koppla systemet till

utländska videotex-system

Marknaden:
... Över 70% av Frankrikes nätverk är digitalt
... Internationella tjänster svarar för drygt 10% av omsättningen
... France T~l&:om har samarbete med bl a Deutsche Bundespost, GSI och

MCI Communications Corp,
... Bygger på sina tjänster genom joint-venture-avtal med andra europeiska

och internationella nätleverantörer
... EOs liberalisering utövar fortsatt tryck på kommersialiseringen av olika

France T~l&:om operationer

Företaget I siffror:
'" Omsättning 198995,1 miljarder FP
... 156400 anställda 1989
... France T~l&:om blev en publikt företag ijanuari 1991
'" Namnbyte 1988 tillsammans med strategibyte till ett kommersiellt oriente

rat bolag
... 1,8 miljarder FP spenderas på F o U på Centre National d'Etudes des

T~l&:ommunications (CNET)
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Nippon Telegraph and Telephone (NIT)

Ursprungsland: Japan

Verksamhetsområde:
* Huvudverksamhetområdet är telefonitjänSler vilka svarar för 80% av

omsättningen och inkluderar: telefoni, mobiltelefoni, personsökare, tele
gram och telex, hyrda ledningar

* 1988 elva regionala divisioner för telefonitjänster inom Japan
>I< 1989 såldes NTT Data Communications Systems Corporation

Marknaden:
'" TrafIken mellan TokyolNagoyalOsaka svarar för 30% av omsättningen
'" Konsulttjänster svarar mest för internationella aktiviteter
'" I mars 1989 abonnerade 244 företag på ISDN-tjänster

Företaget I siffror:
'" Omsättning 19905600 miljarder Jpy
'" 272 903 anställda 1990
'" Privatiserat i slutet av 1984 och ägs nu till 74,5% av japanska staten medan

90% av de börsnoterade aktierna ägs av privatpersoner; icke-japaner få inte
köpa NTTs aktier

>I< Japans telekommunikationsmyndighet, Ministry of Post and Telecommuni
cations (MPT), styr NITs aktiviteter och förbjuder internationell telefoni
verksamhet

>I< FoU ökade 22% 1989 till 3,8% av den totala omsättningen
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Telefonica

Ursprungsland: Spanien

Verksamhetsområde:
... Enligt Telefonicas kontrakt med staten måste de kBpa inhemsk utrustning

så mycket som möjligt Därför ftnns följande sex verksamhetsgrupper:
- Tillverkning: telekommunikationsutrustning och komponenter
- Konstruktion och installation
- Informationsteknologi: mjukvaruutveckling
- Tjänster: telefonitjänster
- Internationellt: utländska aktiviteter
- FoU

... Den internationella verksamheten har fokuserats påjoint-venture-avtal med
utländska företag (AT&T, Fujitsu, Ericsson, EDS, European Silicon
Structures) och investeringar inom Spanien

... 1970 auktoriserade staten Telefonica att bygga och operera publika
datatransmissiontjänster som hyrda ledningar, privata nätverk, telex. tele
tex, telefax, videotex och EOI

... Mobilkommunikation inkluderar personsökare, mobiltelefoni,
landmobilradio samt marin kommunikation

Marknaden:
... Det spanska telefonsystemet är den femte största i Europa och hade 10

miljoner linjer 1988
... Inrikes tele~änster svarar for 78,7% av tjänsteomsättningen
... 1986 svarade de internationella tjänsterna för 13,2% av den totala omsätt

ningen
... Infdr 1992 års världsutställning i Sevilla investeras 130 miljarder pesetas

för uppgradering av teletjänster i och runt om Barcelona

Företaget I siffror:
... Omsättning 1989 703,6 miljarder ESP
... 71 155 anställda 1989
... Grundades 1924 av ITT. 1945 köpte regeringen en del av aktierna och gav

Telefonica monopolstatus för nationella och internationella telefonitjänster.
Staten ägde 47% av aktierna 1988
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Televerket

Ursprungsland: Sverige

Verksamhetsområde:
lic Telefoni är huvudverksamheten men andra nättjänster inkluderar Datex,

Datapak, företagsanpassade nät, hyrda ledningar, mobiltelefoni, Videotex.
TV- och ljudradiodistribution samt kabel-TV

lic Kontorsväxlar, terminaler, service, personliga teletjänter, katalogtjänster,
kundfinansiering, konsultverksamhet och industriell produktion av teleut
rustningar är också verksamhetsområden

lic Mobiltelefonitjänsten (NMT) ökar till dryga miljonen abonnenter i hela
Norden

Marknaden:
lic 1990 svarade telefoni för 52% av de totala intäkterna
lic Trafiken i det kopplade telefonnätet (tal, telefax, datel uppringt) svarar för

närmare 35% av den totala omsättningen och kabel-TV 2%
lic Moderniseringen av telenätet (dvs digitaliseringen) accelereras och räknas

vara klar år 2000, 15 år före tidigare planer
lic Den svenska telemarknaden är redan mer öppen än vad EOs telemarknad

förväntas bli under 9Q-talet
lic Utlandstraftken svarar för en fjärdedel av trafikintäkter

Företaget I siffror:
lic Omsättning 1990 31,415 miljarder SEK
lic 47971 anställda 1990
lic Föreslår regeringen att verket skall ombildas till bolag samt på sikt

börsintroduceras
lic FoU-kostnaderna uppgick till cirka 1,2 miljarder SEK eller 3,5% avom

sättningen. Större delen, 80%, är utveckling och resten är forskning
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Privata leverantörer

Aleatel NV

Ursprungsland: Frankrike

Verksamhetsområde:
* Huvudverksamhetsområdet är digitala publika växlar - System 12 och ElD
* Världens största leverantör av kabelprodukter

Marknad
* Europa svarar för 81,7% av försäljningen
* Alcatel har 43% av Västeuropas publika växlar
* Största leverantör till France Telecom
* Fyra dotterbolag svarar för 67% av försäljningen. tre av dem i Frankrike,

samt SEL i Tyskland
* Alcatel har 15% procent av världens totala marknad av digitala publika

växlar. Värdet uppgår till 15 miljarder ECUs
* Kabeldivisionen svarar för 27,8% av försäljningen
* Kabeltillväxten är fokuserad till tre områden: Europa, Nordamerika och

Asien med Stilla Havsområdet

Företaget I siffror:
* Omsättning 1989 12.793 miljarder ECU
* 124 000 anställda
* Alcatel grundades sammanslagningen av franska CGE och amerikanska

rrr 1986
* Huvudkontor i Amsterdam och Bryssel
* Alcatel investerar 10% av sin totala försäljning i FoU
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Bosch Group

Ursprungsland: Tyskland

Verksamhetsområde:

'"

'"

Bosch Telecom har tre divisioner, var och en dominerad av ett uppköpt
företag
- Publik kommunikation - ANT Nachrichtentechnik GmbH
- Privat kommunikation - Telenonna GmbH och JS T~lecom

- Mobil kommunikation - Blaupunkt-Werke GmbH
Telenorma är uppdelat i tre divisioner:
- privata kommunikationssystem - växlar och kommunikationsterminaler,

videotexsystem och privata nätverk
- informationssystem - kontors- och datasystem, fax och telexapparater
- säkerhetssystem - lannsystem, TN säkerhetstjänster och

utstlillningssystem

Marknad:
'" Telenorma GmbH är Tysklands andra största telekommunikations fOretag

efter Siemens och tredje störst i Europa efter Alcatel och Siemens.
'" 88% av Telenormas försäljning genereras i Tyskland

Företaget I siffror:
'" Omsättning 1989 30,588 miljarder DM
'" 174742 anställda
'" Mest känt för sitt elektroniska bilsystem. Telekommunikationsavdelningen,

nu Bosch Telecom, startade 1981 och representerar nästan 25% av omsätt
ningen 1989, 6,9 miljarder DM

'" Bosch har kommit in på telekom-sidan via uppköp av flera telekommuni
kationsföretag, t ex Telenorma Telefonbau, Normalzeit Lehner & Co, ANT
Nachrichtentechnik GmbH, Blaupunkt-Werke GmbH och Jeumont
Schneider T6lecommunication (IS T6lecom SA)

'" 1989 investerade Bosch 1,8 miljarder DM i FoU
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Cable & Wireless (C&W)

Ursprungsland: Storbritannien

Verksamhetsområde:
'" Installation och styrning av nationella system och internationella

kabelnätverk
'" Satsar på mobilkommunikation och nischmarknader via uppköp eller joint

ventures
'" Hong Kong är huvudmarknaden och svarar for 71% av 1989 års vinst

Hong Kong har 2,2 miljoner huvudlinjer och 69 växlar, allt digitalt
'" En 25-års-licens från 1984 gav Mercury Communications Ltd., C&Ws

publika nätverksoperatör i Storbritannien, samma status som BT. Idag har
C&W ca 5% av den brittiska marknaden

Marknad:
'" Framtiden kan bero på framgången hos "Global Digital Highway" - ett

digitalnät (fiberoptisk kabel) som knyter samman världens ekonomiska och
fmansiella centra

* Asien och Stillahavsområdet är de viktigaste marknaderna
'" Många dotterbolag oc~ samarbetsavtal är en del av strategin, bl a i Hong

Kong, USA, Japan, Bahrain, Filippinerna, Vanuatu, Västindien, Sverige
(Tele2) samt Östeuropa och Kina

'" Verksamheten i USA sker genom en allians med US Sprint

Företaget I siffror:
'" Omsättning per den 31 mars 1991: f. 2,6 miljarder
'" Vinst före skatt den 31 mars 1991: f: 609 miljoner
'" Antal anställda den 31 mars 1991: ca 40 000
'" Grundades 1929 som privatbolag, nationaliserades 1946. 1981

privatiserades bolaget igen
'" Äger 40% av Tele2 i Sverige
'" C&W har verksamhet i 45 länder och aktiviteterna koncentrerar sig till det

forna brittiska imperiet. speciellt Hong Kong

Se även Tele2, sid 159
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Ericsson

Ursprungsland: Sverige

Verksamhetsområde:
... Huvudprodukter är AXEIO centralväxlar, MO110 digital PABX, och

ERIPAX moduler för paketväxelsystem
... På mobilkommunikationssidan har Ericsson NMT 450 och NMT 900

mobiltelefonnätsystem, Mobiltex mobildatasystem och Hotline
mobiltelefoner

... Sex huvudverksamheter:
- Publik telekommunikation
- Radiokommunikation
- Företagskommunikation
- Kabel och nät
- Komponenter
- Försvarssystem

Marknad:
... Europa är största marknaden med 59% av omsättningen varav Sverige

svarar för 12%
... Försäljningen inom radiokommunikation har växt med 43% 1990 och

svarar för 25% av omsättningen (1989 20%)
... Storbritannien är fortsatt den största enskilda AXE-marknaden med sam

manlagt 4,2 miljoner linjer installerade eller beställda
... Tillväxten på mobilsidan i USA har varit stark sedan ett samarbetsavtal

tecknades med General Electrie 1989
... Fortsatt tillväxt i USA med AXE-systemet som nu är i drift hos fyra av de

sju regionala Bell-bolagen

Företaget I siffror:
... Omsättning 1990 45,702 miljarder SEK
... 70000 anställda 1990
... Verksamhet i 80 länder
... FoU 1990 motsvarade 11% av faktureringen. Eriessons strategi är att hitta

partners för grundforskning som delar FoU-kostnaderna
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GEC Plessey Telecommunications (GPT)

Ursprungsland: Storbritannien

Verksamhetsområde:
* Huvudaffärsområde: tillverkning av publika och privata växlar, PABXs,

paketväxlar och överföringsutrustning
* Privata växlar är Plesseys ISDX och OECs i-SLX system
* Mer än 40 televerk har köpt deras betaltelefoner med myntinkast, kredit

kort, betalkort. och betaltelefoner för flera olika användningsområden
* Fyra verksamheter:

- Telekommunikationssystem (växlar)
- Transmission
- Företagssystem
- Internationell service

Marknaden:
* 70% av försäljningen genereras i Storbritannien
* Största möjligheterna ligger i EOs tjänstemarknad t ex mobiltelefoni och

VANs
* På USA-marknaden fokuserar man på små och medelstora växlar (mindre

än 25 000 linjer) för landsbygden
* Dotterbolag i USA (Stromberg-Carlson), Australien, Kanada, Kenya och

Nya Zeeland
* OEClSiemens uppköp av Plessey gör framtiden oklar för OPT. GPT är

fortfarande påverkat av GEClPlessey Telecommunications

Företaget I siffror:
* Omsättning 1990 över (1,2 miljarder
* I oktober 1987 slogs GEC och Plessey Telecommunications samman
* I september 1989 köpte OEC (60%) och Siemens (40%) Plessey Company
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Italtel

Ursprungsland: Italien

Verksamhetsområde:
+

+

+

+

Sex huvudverlcsamheter:
- Societå Italiana Telcommunicazioni (Sm
- Telematica
- Sistemi
- Tecnoelettronica
- Tecnomeccanica
- Telesis
SIT utvecklar, tillverkar och marknadsför publika system som växlar,
transmission, radionätverk och kraftsystem som svarar för 82,4% av den
totala omsättningen
Publika växlar svarar för drygt 56% av den totala försäljningen
Telematicas aktiviteter inkluderar privata digitala växlar, telefoner,
videotex- och teletexterminaler, modem, WANs och fax

Marknaden:
+ ltaltel har 40% av telekommunikationsutrostningsmarknaden i Italien och

51% av marknaden för publika växlar
+ Italiens televerk, SIPs, moderniseringsprogram, Piano Europa, ställer höjda

krav pä växelsystem, vilket kommer att betyda mycket för Italtel under
1990-talet

+ ltaltels produkter, system och teknologi finns i över 40 länder

Företaget I siffror:
+ Omsättning 19892 150 miljarder ITI..
+ 16700 anställda 1989
* Samarbetspartner med AT&T sedan 1989 vilket ger Italtel tillgång till

Bell-laboratorierna. Avtalet har ocksä lett till ett marknadsföringsbolag for
AT&Ts och ltaltels produkter
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MCI Communications Corporation

Ursprungsland: USA

Verksamhetsområde:
• Två huvuddivisioner:

- MCI Telecommunications: sju självständiga divisioner, var och en
ansvarig för ett av Bell-bolagens fjärrtrafik i USA

- MCI International, InC: ansvarigt för MCIs elektroniska post, telex och
internationella tjänster

• Köpte Overseas Telecommunications Inc. (OT!) i september 1990, vilket
driver 24 satelliter, och bidrar till att utveckla satellitkommunikationer

* Stort urval av teletjänster inklusive rikssamtal inom och utanför USA,
telefoner med betalkort, speciella '1ågtids"- användningstaxor, speciella
tjänster för stora användare av fjärrtrafik, 071-nummer för både nationella
och internationella samtal, elektronisk post, fax, telex, mm

Marknaden:
* Näst största fjärrtraf1koperatören i USA, svarar for 15% av USA-marknaden
* MCI International har över 80 kontor runt om i världen, varav åtta i Europa
* Satsar på att hela nätverket skall vara digitaliserat är 1991
* Avtal med BT om att bygga ett transatlantisk fiberkabel- TAT-X, som

beräknas vara klar 1993

Företaget I siffror:
* Omsättning 1990 7,68 miljarder usn
* 24509 anställda 1990
• Startade 1968. Var 1969 det första företaget som fick tillstånd av FCC

(USAs övervakande myndighet) att konkurrera med AT&T på fjärrtraf1k-
marknaden .

* I april 1990 köpte MCI Telecom USA, USAs fjärde största fjärrtraf1k
operatör

* Nätverket är nästa helt digitalt och sträcker sig över 78 800 km
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Motoro la

Ursprungsland: USA

Verksamhetsområde:
• Företagets strategi är baserad på fyra tekniska områden:

- kommunikation
- komponenter
- datorer
- styrutrustning

'" Organisationens verksamhet är uppdelad på tre huvudsektorer och fyra
.självständiga grupper:
- Landmobilprodukter med sektorerna: tvåvägsmobilradio, elektroniska

kommunikationssystem
- Halvledarprodukter med följande sektorer: halvledare, halvledare inklu

sive mikroprocessorer och minidatorer
- Sektorn för generella system: mobiltelefoni, landmobilradio, mikrodato-

rer på kort, informationsbehandling
- Sektorn för personsökare och Telepoint System
- Sektorn för informationssystem
- Sektorn för offentlig elektronik
- Sektorn för bil och elektronisk verkstadsindustri

'" De starkaste områdena är trådlös kommunikation med personsökare samt
mobiltelefoni och landmobilradio

Marknaden:
• Cirka 10% av försäljningen härör från amerikanska regeringskontrakt
'" Leverantör av cirka 30% av världens mobilkommunikationssystemnätverk

och 25% av världens telefoner
'" Motorola har verksamhet i Europa sedan 25 år tillbaka med dotterbolag i

nio länder, inklusive Sverige.
'" Den europeiska marknaden svarade för 20% av försäljningen 1989 och

beräknas växa till 25% år 1995
'" Den enda icke-japanska leverantören av biltelefoner och personsökare till

NTI
'" Harhälften av världens mobilkommunikationsmarknad enligtBusiness Week

Företaget I siffror:
'" Omsättning 1989 9,62 miljarder USD
'" 102000 anställda 1989
'" Verksamhet i 34 länder
'" Investerar cirka 8% av nettoförsäljningen på FoU med åtta centra för

avancerad utveckling i Europa
• Trådlösa kommunikationer kommer att dominera verksamheten och svara

för 67% av försäljningen 1995, allt enligt Business Week
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NEC

Ursprungsland: Japan

Verksamhetsområde:
'" Fyra huvudverksamheter:

- Kommunikationssystem och utrustning: 26% av den totala försäljningen
med produkter som elektronik och digitala, telefoner, videotelefoner, fax,
CATV system, telekonferenssystem, fiberoptiska kommunikationssystem

- Datorer och industriella elektroniska system: största verksamhetsområ
det med 43% av försäljningen av produkter som super-, mini-, och
persondatorer samt mjukvara

- Elektroniska apparater: integrerade kretsar, mikroprocessorer och
transistorer svarar for 22% av den totala försäljningen

- Hemelektronik: TV, videoapparater, CD-spelare och köksutrustning har
7% av NECs tbrsäljning

- Övriga verksamheter svarar for 5% av försäljningen
'" Fyra grupper svarar för marknadsföring, uppdelade på marknadsektorer:

- NIT försäljning
- Försäljning till offentlig förvaltning
- Nationellförsäljning
- Internationell reklamhet

Marknaden:

'"
'"
'"'"
'"

'"
'"

75% av försäljningen sker nationellt och 25% internationellt
NIT köper en tredjedel av sina digitala växlar, digitala överföringssystem,
och sin fiberoptiska hårdvara från NEC
Under 1980-talet ökade forsäljning 220%
Stark på amerikanska datormarknaden. USA är framtidens målområde
Internationalisering av forskningsaktiviteter med etablering av NEC Re
search Institute i New Jersey, USA
15 dotterbolag eller kontor i Europa, inklusive i Sverige
Marknadsföring och tillverkning i Europa på fyra sektorer:
- halvledare: DRAM, ASIC
- hemelektronik: videoapparater
- mikrovågs- och satellitkommunikationssystem
- kommunikationsutrustning: fax, mobilradio

Företaget I siffror:
'" Omsättning 19893083 miljarder JPY
'" 104 022 anställda 1989
'" 78 fabriker, 51 dotterbolag eller filialer, och 375 kontor runt om i världen
'" Investerar cirka 16% av den årliga försäljningen på FoU. En femtedel är

öronmärkt för grundforskning, resten fdr marknadsorienterad forskning
'" Huvudmålet är att konkurrera på samma nivå som AT&T och IBM inom

10 år

154



*
*

Northern Telecom

Ursprungsland: Kanada

Verksamhetsområde:
* Tillverkar växlar och transmissionssystem, fiberoptisk kabel,

abonnentväxelsystem, paketväxelssystem, och telefoner
Världens största tillverkare av fullständigt digitala system
Huvuddivisioner:
- Northern Telecom Inc.(NTI): största divisionen i NT, ansvarar för den

amerikanska marknaden
- Northern Telecom World Trade Corporation (NTWT): paraplyorganisa

tion för den internationella verksamheten
- Northern Telecom Canada Limited (NTC): svarar för den kanadensiska

marknaden
- Northern Telecom Electronics Limited (NTE): tillverkar mönsterkort,

komponenter och specialbeställda halvledarkretsar
- Bell-Northern Research Ltd. (BNR): FoU-division

Marknaden:
* Installerad bas på över 50 miljoner linjer i drygt 60 länder
* USA-marknaden representerar 62% av omsättningen, Canada 40% och

andra länder 4%
* Största leveratören av digitala PBX-växlar i Europa
* Centrala kontorsväxelsystem svarar för 54% av försäljningen
* Nyckeln till den internationella marknaden för tillväxt inkluderar Australien,

Frankrike, Japan, Nya Zeeland, Tyskland, Storbritannien och Östeuropa
* Tillverkar PABX-växlama, System A345 och System M345 för Televerket

Företaget I siffror:
* 1989 omsättning 6,105 miljarder USD
* 50000 anställda 1989
* Grundades 1882 som utrustningstiUverkare åt Bell Canada
* Ägs till 52,5% av Bell Canada Enterprises Inc., ett holdingbolag för Bell

Canada
* Investerade 1988 13,1% av den totala omsättningen på FoU
* Vid slutet av 1992 har NT lagt ner en miljard dollar på utvecklingen av

standards för synkronoptiska nätverk (SONET)
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Philips

Ursprungsland: Nederländerna

Verksamhetsområde:
... Verksamhet på flera områden inom både hemelektronik, telekommunika

tion, belysningssystem, hushällsapparater, kontorsutrustning och kommu
nikationssystem, medicinska system, elektronikkomponenter mm

... Mycket starkt på utveckling av CD-spelare, CD-ROM teknologi och HDTV

... Telekommunikationsverkdamheten har fokuserats på överföringssystem
och utrustning f6r hushäll

Marknaden:
... Etablerat i över 60 länder, med verksamhet i 17 europeiska länder
... Har nästan 40% av Europas hemelektronikmarknad och l % av Europas

datorsystemmarknad
... En relativ liten hemmarknad har lett till en stark utveckling på de interna

tionella marknaderna

Företaget i siffror:
... Omsättning 1989 57,2 miljarder guilder
... 305000 anställda 1989
... FoU-aktiviteter pågår i åtta laboratorier i sex länder. 47 000 av alla an

ställda arbetar med FoU
... En omstruktureringsprogram som började 1987 har lett till att 70 fabriker

stängts och 32 000 anställda avskedats
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'"

SiemensAB

Ursprungsland: Tyskland

Verksamhetsområde:
'" Tretton produktgrupper t ex halvledare. passiva komponenter och elektron

rör. transportsystem, publika kommunikationsnätverk och privata kommu
nikationssystem

'" Huvudkommunikationsprodukter är: EWSD växlar - den mest välkända
produkten med installationer i 37 länder; Hicom PABX; EWSP-paket
växel; Transdata 960 kommunikationsdatorsystem

Marknaden:
'" Den internationella försäljningen svarar för 55% av den totala omsätt-

ningen: Tyskland 45%. övriga Europa 30%. Nordamerika 11%
'" Siemens Stromberg-Carlson svarar för 5% av den amerikanska publika

växe1marknaden
'" Tredje största leverantören av publika nätverk i Nordamerika efter AT&T

och Northern Telecom
'" En stor del av tillväxten räknas komma från Östeuropa

Företaget I siffror:
'" Omsättning 199063,2 miljarder DM
'" 373000 anställda 1990
'" Äger 78% av f d Nixdorf Computers AG. nu kallat Siemens Nixdorf Infor-

mationssystem (SNI) SNI är Europas största datortillverkare
'" 43 000 anställda arbetar med FoU och har en budget på 7 miljarder DM

90% av FoUs resurser går till produktorienterade projekt
1989 köpte Siemens 40% av GEC Plessey Telecommunications (GPT).
GPTs amerikanska dotterbolag. Stromberg Carlson, och Siemens ameri
kanska företag blev Siemens Stromberg-Carlson med Siemens som ägare
av 70% av aktierna
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Sprint

Ursprungsland: USA

Verksamhetsområde:
* Den globala ledaren på privata datanätverk med drygt 150 (av världens

uppskattningsvis 3(0) stora paketväxelnätverk for företag, organisationer
och myndigheter

* Erbjuder en bred bas av intelligenta nätverkstjänster - IN
* Prognosen är att världens 872 000 digitala ledningar fördubblas till år 1994
* Sprints fullständiga digitala fiberoptiska nätverk erbjuder tjänster som

videokonferenser, direkta långdistanssamtal, plus-tjänster, elektronisk post
och privata hyrledningar

Marknaden:
* Tredje största fjärrtrafJkoperatören efter AT&T och MCI med sex miljoner

kunder
* Den enda operatörer som har 100% digitala ledningar; signalsystem #7

implementerat till 100%; samt ett lOO%-igt fibernätverk i USA
* Den internationella försäljningen svarar för en femtedel av den totala

omsättningen
* Sprint International har verksamhet i de största europeiska länderna
* Sprint International Northern Europe. baserat i London, försöker bereda

företaget för långsiktig tillväxt i regionen

Företaget I siffror:
* Omsättning 1989 4.3 miljarder USD
* 16000 anställda 1989
* Ägs av United Telecom till 80.1% och GTE Corp till 19,9%
* Startade 1986 och blev snart en global kraft på telekommunikationer

158



Tele2
(f d Comvik Skyport)

Ursprungsland: Sverige

Verksamhetsområde:
...

...

...

...

Alternativ leverantör av internationell och nationell telekommunikation i
Sverige i direkt konkurrens med Televerket

... Tjänster/produkter riktade i tre etapper:
- företag
- näringslivet
- hushällen (om regeringen tillåter)
Samarbetsavtal med banverket där banverket lägger ut 230 mil fiberoptisk
kabel
Samarbetsavtal med SNUS (Swedish Network User Society) möjliggör
användning av SWIPnet, ett nät som erbjuder extern dataöverföring,
fllöverföring, meddelandehantering samt datakommunikation mellan
UNJX-datorer och lokala nät
Samarbetet med Sprint International ger att Tele2 är en exklusiv återförsäl
jare av SprintNet i Skandinavien

Marknaden:
... Räknar med en omsättning på en dryg miljard inom 10 år
... Marknaden delas in i tre verksamheter:

- kopplad transmission av ljud och data
- hyrda nät för användning på olika orter, mest för datakommunikation
- hyrda privata nät för företag

... Målet är att inom tre till sju år ta ca 10% av den totala marknaden, motsva
rande 330-350 miljoner kronor

... Introducerades på marknaden under våren 1991

Företaget I siffror:
... Nollresultat år 1996
... 70 anställda 1991
... Ägs till 60% av Comvik och till 40% av Cable & Wireless
... Registrerades i september 1990 som Tele2 med Comvik Skyport som bas.

Detta bildades i december 1985.

Se även Cable & Wireless, sid 148
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Datorer
Vet du detta om datorer?

....i världen

... Strategiska allianser har blivit allt viktigare för datonnarknadens aktörer då
det gäller att möta användarnas krav. Några exempel:

- IBM investerar 25 miljoner USD i minidatortillverkaren Wang;
- Apple och IBM bestämmer sig för att samarbeta tekniskt;

... 1990 värderades världens samlade datonnarknad till 307 miljarder USD.
IBM hade 21% av världsmarknaden mot 30% året fåre;

... Totala globala datorförsäljningen uppskattas till 473 miljarder USD 1994;

...

...

...

...

...

...

...

...

'"
...

Den genomsnittliga årliga tillväxten för den globala datonnarknaden för
perioden fram till 1994 pekar på en ökning för Japan på 14,8%, för Europa
på 11% och för USA på 9,9%;

Den total globala försäljningen av persondatorer beräknas uppgå till 107,4
miljarder USD 1993;

De nya kraftfulla persondatorerna ersätter ofta minidatorer;

En nätverkspersondator är avsedd att användas i nätverk och som tenninal
mot större system. Den har bättre kommunikation och säkerhet än en
vanlig persondator men saknar hårddisk och diskettstation, samt, vanligen,
platsen för expansionskort;

Under 1990 var 80% av alla persondatorer som såldes i USA och Japan
bärbara - i Sverige var bara 10% bärbara! Resten av Europa beräknas ha
gätt om amerikanerna vad gäller bärbara datorer redan 1994;

"Notebook" eller s k penndatorer ökar mest;

Arbetsstationer. persondatorer och superdatorer samt datorer för kommuni
kation heter de segment inom dataindustrin som beräknas öka under resten
av 199O-talet;

Världens datoranvändare satsar i allt större utsträckning på öppna system,
dvs de UNIX-baserade -1993 beräknas UNIX-systemen ha en tredjedel av
världsmarknaden;

1990 såldes det 616 ()()() UNIX-baserade arbetsplatser globalt;

En vedertagen sanning inom dataindustrin är att den som kontrollerar
halvledarutvecklingen, den kontrollerar också datorutvecklingen. IBM är
världens största halvledartillverkare;
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• Utöver halvledare betraktar japanerna skärmar och diskettstationer som
nyckeltekniker. Bl a har Canon från Sverige köpt patentet på en helt flat
dataskärm;

....i Europa

•

•

•

*

Jessi är ett ursprungligen europeiskt program för att utveckla framtidens
halvledare och minnen, t ex 64-miljoner bitars DRAM. Siemens, SES
Thomson och Philips var de ursprungliga deltagarna. Numera deltar även
mM;

Enligt en prognos kommer det att fInnas ungefär 20 miljoner persondatorer
i Europa 1993;

Persondatorer i Europa kommer att öka i genomsnitt 8% per år fram till
1993;

Italien med Europas tredje största befolkning och en mycket livaktig
småindustri, har en av de största marknadspotentialerna vad gäller datorer
och IT;

....i USA

*
*

*

mM omsätter mer än alla andra datatillverkare i USA tillsammans;

USA kommer att förstärka sin ledning över Europa i satsningen på
dataprodukter fram-till år 2000. 1990 uppgick det samlade värdet av
datorrelaterade produkter i USA till 117,5 miljarder USD. 1991 förväntas
det uppgå till 214 miljarder USD för att år 2000 passera 361 miljarder. Att
Japan kommer att spela en viktig roll är ovedersägligt, vilken dock är
svårare att bedöma;

Semateeh är ett amerikanskt konsortium för att utveckla framtidens kom
ponenter;

....i Sverige

•
*

*

Mindre svenska företag använder inte datorer lika mycket som stora företag;

Antalet person-, kontors-, och bordsdatorer på kontoret har ökat från 12%
1979 till 66% 1990;

ÖVer 1,5 miljoner svenskar använder datorer i sitt arbete, en ökning med
50% på fem år.
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Världens 20 största dataföretag

Placering Företag Omsättning Förändring Resultat Marginal
-90 -89 mlljonerUSD % mlljonerUSD %

1 1 IBM 67090 10,3 6020 9,0
2 2 Digital 13072 1,0 -94 -0,7
3 4 FuJitsu 12361 0,0
4 3 NEC 12350 0,0
5 6 Hitachi 9591 0,0
6 5 Unisys 9302 -0,9 -437 -4,7
7 7 Hewlett Packard 9300 19,2 739 7,9
8 SlemensINixdorf 7735 am am am
9 10 Olivatti 6414 15,1 51 0,8

10 8 GroupeBull 6350 24 -1247 -19,6
11 11 Apple 5740 6,8 501 B,7
12 12 NCR 5617 5,6 369 6,6
13 13 Toshiba 4764 0,0
14 14 Canon 4669 am am
15 14 Matsushita 3731 am am
16 15 Compaq 3598 25 455 12,6
17 17 NV Philips 3238 17 am am
lB 17 AT&T 2900 1,2 am em
19 23 EDS 2B70 16 am em
20 am ICl 2863 17 em em

Fig. 164: VlJrldens 20 största dataföretag 1990 och 1989. baserat ptl
omsättning. Mdnga har drabbats av stora förluster. I de fall bolagen har
brutna bokslutstlr lir uppgifterna omrliknade till kalendertlr 1990.
KlJlla: Datamation/AfflJrsvlirlden nr 37.11 september 1991
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Fig. 165: Världens ledande datajöretag 1989 per världsdel jämfört med IBM
Källa: Datamation, 15 juni 1990/CEC:The European Electronics and
Information Technology Industry

USA Europa Japan

Företag under amerikanskt styre 92% 58% 16%
Företag under europeiskt styre 4% 34% 0%
Företag under japanskt styre 4% 8% 84%

Total produktion i
miljarder ECU 78,1 45,2 50,2

Fig. 166: Tabellen visar vem som styr tillverkningen av datorhl1rdvarafördelat
på region 1989. Det lir inte slirskilt överraskande att konstatera, att
amerikanerna dominerar i USA och japanerna i Japan. Däremot är det
tlinkvärt att amerikanerna pd sin hemmamarknad har hela 92% och japanerna
84% medan Europa domineras av amerikanskt styrdajöretag, och har en
dataindustri med 4% av den amerikanska marknaden, samt 0% av den
japanska.
Klilla: EIC 1990/CEC:The European Electronics and Information Technology
Industry
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Fig. 167: USA förstärker sin ledning över Europas stormakter i satsningen på
ciataprodukterfram till år 2000 enligt Ovums prognos. Det samlade värdet av
ciatorrelaterade produkter i USA uppgick 1990 till 117, 5 miljarder uSD. 1995
väntas det uppgd till 214 miljarder för att år 2000 passera 36] miljarder USD.
Källa: OvumlCW Communications MarknadsBediimning

• Japanska företag

I!I Europeiska företag
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Fig. ]68: Trender i utvecklingen av marknadsandelar för dataföretag i Europa.
De europeiskajöretagen har tappat, främst till amerikanska leverantörer.
Nykomlingen Japan kommer sannolikt att snabbt ta lUJ dela r från både
europeer och amerikaner.
Källa.: DatamationlCEC:The European EleC!Tonics and Information
Technology lndustry
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USA
35,8%

Fig. 169: 1990 hade JapQJ1 17,8% av världsmarknadenjör dntorer, Europa
36,6%, USA 35,8% och övriga länder 9,8%. Den japanska expansionen
jörvl1ntas öka.
Kalla: MacKinsey DatabaselAfflirsvärlden nr 37,11 september 1991
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Fig. 170: Konkurrenter blir partners... De strategiska allianserna blir allt fler,
inte minst har japanerna brutit sin isolering. Fujitsu har satsat mest pd köp,
medan Hitachi och NEC satsar pd samarbete.
Kiilla: Afflirsviirlden nr 37,11 september 1991
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Fig. 171: Utvecklingen av värdet av /T-industrins tillverkning per region,
uttryckt i %för perioden 1980-1990.
KIllla: Price Waterhouse: IT 2000, juli 1990/CEC:The European Electronics
and Information Technology Industry

Placering Komponenter (1) Datorer (2) Hemelektronik (3)
(1990) (1990) (1989)

1. NEC IBM Matsushita
2. Toshiba Fujitsu Sony
3. Hitachi DEC Philips
4. Motorofa NEG Toshiba
5. Intel Unisys Hitachi
6. Fujitsu Hitachi Thomson
7. Texas Instruments Hewlett-Packard JVC
8. Mitsubishi Siemens-Nixdori Mitsubishi
9. Matsushita Groupe 8ull Samsung

10. Philips Olivetti Goldstar

Fig. 172: Tabellen visar världens tio ledandejöretag inom tre av de industri
grenar som utgör lT-industrin enligt vissa definitioner: komponenter, datorer
och hemelektronik. Placeringen är baserad på 1990 och 1989 års omsättning.
Källor: 1: Dataquest; 2: Gartner Group Inc. 1990; 3: BIS-MackinUJsh/
eEc.·The European Electronics and InfomUltion Technology Industry
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Bolag FoU% P/E-tal Direktavk Soliditet Lönsamh Marg

Fujitsu 11,7 22,4 0,99 31 7,6 3,4
Hitachi 6,0 29,2 1,00 32 8,2 3,0
NEC 15,8 36,2 0,73 21 10,6 2,4
Toshiba 6,3 24,1 1,41 21 12 3,1
16M 9,5 14,7 4,92 49 14 8,7
Digital 8,3 87,2 0,00 70 0,1 0,4
Unisys 7,4 30,1 1,37 34 neg -4,3
Nokia 5,2 56,1 3,11 55 4,7 3,2

Fig. 173: Den hllr tabellen visar att IBM har Mgst lönsamhet och störst
marginaler av alla vilrldens dataföretag 1990. Men de japanska företagen
NEC och Fujitsu satsar mer pd[orskning och utveckling, vilket visar pd deras
ldngsiktighet samt deras förmdga att kombinera denna ldngsiktighet med
flexibilitet.
Källa: Affärsvilrlden nr 37, l I september 1991
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01991

Övriga Totalt
världen

Europa JapanUSA
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Fig. 174: Sd här ser datamarknadens tillvllxt i lokal valuta för 1990 och 1991
per region ut. Medan resten av vilrlden gdr kräftgdng 1991 lyckas japanerna
öka sin redan överlägsna ledning.
Killla: MacKinsey DatabaselAffiJrsvilrlden nr 37, Il september 1991
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Fig. 175: Den genomsnittliga t1rliga tillväxten på datormarknadema i olika
världsdelar under perioden 1989-1994 pekar på en ökning i Japan på 14,8%,
11%jör Europa och 9,8%jör USA.
Källa: IDC/Computer Sweden, mars 1991

Mlljarder Konsumtion Produktion
USD1989 Europa USA Japan Världen Europa USA Japan Världen

Komponenter 26400 38700 40 200 125 600 20100 34 700 54 500 125 600
Varav
Aktiva 13200 21200 26100 73000 8300 18100 37100 73000
Passiva 13200 17500 14100 52600 11800 16600 17400 52600

Datorer 10B 100 194300 70200 475900 85200 16800 90200 391 900
Varav
Hårdvara 62000 78500 37 500 204 000 45200 78100 50 200 204 000
Mjukvara&tjånster 27600 58800 14700 115000 26200 63200 14000 115000
Kontorssystem 6300 12100 4900 26900 4100 9400 10700 26900
Automation 12200 14900 13100 46000 9700 17300 15300 46000

Hemelektronik 23400 24800 16300 84000 12900 10800 35700 84000

Totalt 157900 226800 126700 601 500 118200213500180300 601500

Andelari% 26 37 21 100 20 35 30 100

Fig_ 176: Världens konsumtion och produktion av Jwmpon enter, datorer och
hemelektronik per region, mlitt i miljarder USD 1989 samt andelar i procent.
Källa: CEC: The European Electronics and Information Technology 1ndustry
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Miljarder ECU

Komponenter:
Aktiva

Passiva

Datorer:
Hårdvara

Mjukvara och tjänster

Konsumentelektronik:

1988

-3,6

-0,6

-14,3

-1

-9,5

1989

-4,4

-1,2

-15,3

-1,3

-9,6

Genomsnittlig
medelväxelkurs
USD/ECU

1986 1$ = 1,016 ECU
1987 1$ = 0,867 ECU
1988 1$ =0,846 ECU
1989 1$ =0,908 ECU

Fig. 177: Europas handelsunderskott för elektronik and datorer 1988 och
1989, uttryckt i miljarder ECU.
KOlla: EIC 1990/CEC: The European Electronics and Information Technology
Industry

1986 1987 1988 1989

Europa -14,5 -18,9 -28 -31
USA -7,6 -6,3 -4,4 -7
Japan +50,3 +47 +56 +57
Övriga länder -28 -21,9 -20,5 -18,8

Fig. 178: Europas handelsunderskott för /T-området har ökat. Tabellen visar
de huvudsakliga trenderna per region för dren 1986-1989, uttryckt i miljarder
ECU.
Källa: EIC 1990/CEC: The European Electronics and Information Technology
Industry
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Övriga 26,5%

Amstrad
7,3%

Comrnodore
6,8%

Apple4,l%
Compaq 3,4%

Asem3%

Ffg. 179: Den italienska marknaden för informationsteknologi vllrderades
1989 till 86 miljarder kronor (den svenska dataindustrin omsatte 198856
miljarder kronor enl. SCB). en öhzing med 14,5% över 1988. Diagrammet
visar den procentuella fördelningen per leverantör.
Tvll faktorer är intressanta att notera:
* Italien har Europas näst största befolkning, vilket gör potentialen mycket

stor;
* Framför allt småföretag står för den ökade efterfrågan av persondatorer

- motsatsen gäller för Sverige.
Källa: IDClComputer Sweden. febmari 1991
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Fig. 180: Vinstutvecklingen för de hundra ledande dataföretagen har visat en
sjunkande trend under de senaste åren. Diagranunet visar nettovinsten i
procent av intäkterna. Med dataföretag avses leverantörer av både
datorsystem och datakommunikation (digital PABX, kommunikationsdatorer,
jax, multiplexorer och ordbehandling).
Källa: DatamationJCEC: The European Electronics and Information
Technology Industry
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Stordatorer
1984 1989

ffiM51,2%

100% = 19 miljarder USD 100% = 30 miljarder USD

Fig. 181: 1984 dominerades vl1r/dens stordatormarknad helt av 1BM, medan
japanerna höll sig till sin hemmamarknad och hade vissa samarbetsavtal
framför allt med europeerna. 1989 har japanerna mer än fördubblat sina
morknadsandelar ptl den betydligt större vl1rldsmorknad. 30 miljarder USD
mot 19 miljarder 1984.
Källa: MacKinsey DatabaselAfflirsvärlden nr 37, 11 september 1991

79%

1985

8 USA-tillverkade

1989

D Icke-USA-ullverkade

36%

Fig. 182: 1989 dominerade de amerikanska tillverkarna/ortjarande
försäljningen av stordatorer. Men de japanska tillverkarna vinner
morknadsande/ar bl a genom sina strategiska allianser med t ex europeiska
tillverkare. Diagr~t visar de procentuella andelarna av USA-tillverkade
resp icke-USA-tillverkade stordatorer i världen 1985 och 1989.
Källa: lDCIComputer Sweden. 16 november 1990
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Olika system

1989 1994

ArbelsS'l.:l[joaer
12%

Fig. 183: Diagrammet visar fördelningen mellan olika typer av system pd
världsmarknaden, miitt i tillverkarnas intäkter. Enlig/ Dataquest kommer den
globala marknaden för s/orda/orer att krympa till under 20% av den totala
datormarknaden fram till dr 1994. De förlorade marknadsandelarna tas över
av persondntorer och arbetsstationer.
Källa: DaraquestlComputer Sweden, oktober 1990

• Pasondalorer &
arbeuslaUoner

D Stora .yslcm

I!I Mellanslora syslem

III Mindre system

49'70

Fig. 184: Diagrammet gör en jämförelse av datormarknadema i Japan och
USA. För det första är värdet av den installerade basen i USA exakt dubbelt så
stor som den japanska, totalt 50 miljarder USD mot 25 miljarder USD för
Japan. För det andra lir stordatorernas marknadsandel i Japan 10% större än
i USA.
Källa: IDClComputer Sweden, september 1990
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Superdatorer
9,8

Miljarder
USD

88 89 90 94
Fig. 185: Den globala försäljningen av superdatorer inklusive högpresterande
stordatorer och parallelldatorer åren 1988 -1990. samt prognos för 1994,
uttryckt i miljarder USD. Superdatorer är samlingsbereckningen på de
kraftfullaste datorerna på marknaden.
Källa: JDC/Computer Sweden, september 1990

Parallelldatorer
10,1%

Mini
super

datorer
27,2%

Fig. 186: Världens installerade bas av superdatorer uppgick 1989 till 7537
enheter. Diagrammet visar den procentuelkzfördelningen på olika typer av
dessa kraftfulla system.
Källa: JDC/Computer Sweden, september 1990
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Fig. 187: 1989 såg 17U1rknadenför superdawrer i världen fördelad per
leverantör ut så här. Efter O-tillväxt 1989 viIntas tillväxten väntas öka linder
1990-talet, främst beroende ptl nya användningsområden inom industrin.
Källa: DataquestJComputer Sweden) maj 1990
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Fig. 188: Mindre datorsystem, dvs såLiLlna som kostar under 700000 krollor,
beräknas stiga kraftigt i volym, medan större system tappar mark. Priset på
hårdvara miltt i miljoner instnlktioner per sekund, M/PS, halveras vOrllredje
år, dvs knpaciteten ökar med 28% år från år /ltan prisökning. Diagrammet
visar de mindre datorernlls andelfrån 1978 till 1990 samt en prognos för
utvecklingen t o m 1994.
Källa: IDClCW Communications MarknadsBedömning

177



Digitall3?:

Hewlctt
Packard 6%

Sicrnens
Nixdorf6%

övriga 36%

Tola11 vllrde 1990: 85 miljarder krona:

Fig 189: Under 1990 silldes minidatorer i Västeuropa för 85 miljarder kronor.
De amerikanska tillverkarna dominerar totalt. Srörsta icke-amerikanska
aktörer på marknaden lir Bull och Siemens-Nixdorj med 9 respektive 6% av
marknaden.
Källa: DataquestlComputer Sweden.

Fig. 190: Modell för hur stordatorer kan allslutas till öppna system och lokala
nät med hjälp aven s k gateway, dvs en sammankoppling av olika nätkoncept.
Källa: IDC/Computer Sweden, 2 november 1990
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Fig. 191: Prognosernajör leveranser av traditionella kommunikatiollsdatorer
på global nivå sjunker, medan behovet av komnumikationsdatorer med s k
gateway-funktion beräknas öka. Dessa får dock räkna med konkurrens från
gateway-servers som ansluter direkt mellan olika nätverksarkitekturer och
stordatorer.
Källa: IDCIComputer Sweden, 2 november 1990

Arbetsstationer

HP/Apallo
26%

Fig 192: År 1989 var totalmnrknadenjör arbetsstationer i världen 6,1
miljarder USD.
Källa: DataquestlComputer Sweden
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Intcrgraph ~~~~~ii'"
4,9%

sm 2,5%
NCXll,7%

IBM 1,4%

SUN 36.3%

Fig 193: Världsmarknadenjör arbetsstationer mätt i antal sålda enheter. Sun
har här över en tredjedel av totalmarknaden.
Källa: JDClComputer Sweden

1000-la[ enheter
500...---------------------,

- Total fllrsäljning i Europa

400 • Tillverkning av RISC-sllltion~

O Tillverkning av ase-stationer

300-+-----------.."...------1

200+----------:lI------

100+-----::7"0:=:---

88 89 90 91 92 93 94
Fig. 194: Expansionen på den europeiska marknadenjör arbetsstationer är så
stor, att allt fler leverantörer flyttar tillverkningen av desamma från USA till
Europa. Diagrammet visar, alt tillver!alingen av ClSC-arbetsstatiOJler
förväntas hålla sig konstant, medan RISC-baserade arbetsstationer ökar
mycket snabbt. allt uttryckt i tusental enheter.
Källa: DataquestlComputer Sweden,februari 1991
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Persondatorer

Miljarder
USD

79,8
69

94

107,4

1990 1991 1992 1993

Fig. 195: Beräknad global försäljning av persondatorer 1990-1993. uttryckt i
miljarder USD. 1993 förutspås försäljningen uppgå till 107,4 miljarder USD.
Källa: Montgomery Securities/Computer Sweden, november 1990

1984

Commodore
6,8%

Tandy 5%

Hewlett Packard 4%

Groupe BulIJZenilb 2.8%
Compaq 2.6%

1989

C7,8%

Fujitsu 2,4%
Toshib.a 3.4%

6,4% Matsushita 2,4%

Groupe JlullJZc.nith 4,3%
Olivelti 3,8%

Tandy 3,2%
Amslrad 2%

Coromodore 1,5%

100% = 12 miljarder USD 100% = 40 miljarder USD

Fig. 196: Världsmarknaden för persondatorer har mer än trefaldigats från
1984 till 1989, från 12 miljarder USD till 40 miljarder år 1989. Japanerna har
under samma tid ökat sina marknadsandelar från 2,5% till 16%.
Källa: MacKinsey Darabase/AffärsvlJrlden nr 37,11 september 1991
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Olivetli 6,4%

Övriga 61,8%

Apple6,6%

Fig. 197: Den europeiska persondatormarknaden 1990 fördelad i procent av
antalet sålda enheter per leverantör. SUJrsatsning görs av japanska NEC,fn
med mindre än 3% av den europeiska persondatormarknaden men med 50% av
den japanska.
Källa: Dataquest/Computer Sweden, april 1991
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Fig. 198: Försliljningen av persondt1torer och program i Europa (väst) för
1989 och 1990 samt prognos för 1994, uttryckt i miljarder kronor.
Källa: Dataquest/Computer Sweden. oktober 1990
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Miljoner
enheter
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Fig. 199: Den installerade basen av persondatorer i Europa (väst) förväntas
öka. med i genomsnitt 8% per år fram till 1993. Tillväxten i antalet installerade
terminaler planar ut. 1993 finns det nästan 20 miljoner persondatorer i Europa
enligt IDe.
Källa: lDC/Computer Sweden. 12 januari 1990

Tosbiba

HI'

Victor
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Amstrad

Zenith

Atari

o 50 100 150 200 250 300
Genomsnitllig fllrsilljning per ålerfllrsäJjare uttryckt i antal daton

Fig. 200: 1989 sdldes 3,4 miljoner persondatorer i Europa via återförsliljare.
Diagrammet visar antalet sålda datorer per återförsäljare i genomsnitt. 15%
av återförsliljama svarade för 50% av fiJrsäljningen..
Källa: CW MarknadsBedömning
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Fig. 201: Persondatorerna tar över allt mer, terminalerna är de stor
förlorarna. Diagrammet visar försäljningen på den Ilordiska mnrlaJaden.
uttlyckt i procent av totala antalet enheter, 1989. samt prognos för 1993.
Källa: IDC/Computer Sweden, september 1990

Antal sålda enheter i l000-ta

Fig. 202: Försäljningen av persondatorer för nätverk ökar starkt - 66% per år
-i USA enligt en prognos fdr perioden 1990-1994. Diagrammet visar 1ODD-tal
sålda enheter. Kommentar: En nätverks-persondatorer lir avsedd alt användas
i nätverk och som tenninal mot större system Den har bättre kommunikation
och säkerhet än en vanlig persondator men sahlar hårddisk och diskettstation.
samt vanligen, plars ftjr expansionskort.
Källa: The Sierra Group/Computer Sweden, augusti 1990
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Nov 90 Ändr Nov 89- Ändr
1öreg mån nov 90 1öreg år

Apple 45,4 15,4% 321,4 1.2%
AST 9,3 -30,0% 120.7 176.0%
Compaq 52.7 6,1% 562,7 8.9%
Epson 10.2 -7.5% 123,6 -2,7%
HP 4,6 -21,3% 40 -19.8%
Hyundai 6.1 19.5% 39.5 -12.5%
IBM 81,3 0,8% 862.8 3,3%
Leading Edge 4.1 13,8% 32.7 -15,9%
NEC 16,6 40.9% 104,2 -18.7%
Toshiba 8,0 9,1% 70,8 8.9%
Andra 40,S 2,5% 467,8 -10,7%
Totalt 278,8 5,9% 2746,2 3,4%

Fig. 203: Under november månad 1990 såldes nästan 279 000 persondatorer i
USA via amerikanska &terjörsäljare. Under tolvmånadersperioden november
89 - november 90 såldes 2 746200 persondatorer via samma åteTjörsäljare,
en ökning med 3,4%.
Källa: StoreboardJComputer Sweden, 18 januari 1991

Bärbara datorer

1989

10%
• Notcbook

(balleridriven
pcrsond3tor i A4
formal)

D Balleridrivna
medelslOra
portföljdatorer

!!I Nätanslulna
bärbara datorer

33%

1994

9%

58%

Fig 204: Formatet minskar och batteridriften ökar pd bekosmad av
nätanslutningen. Notebook-datorerna kommer alt öka sin andel av de bärbara
datorerna till 58%jram till 1994. De medelstora batteridrivna respektive
nätanslutna persondatorerna halverar sina andelar.
K(flla; lDC/Computer Sweden.
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Fig 205: Under 1990 svarade de bärbara datorerna för ca 80% av
persondatoifiJrsliljningen bMe i USA och i Japan. I Sverige lir det annorlunda,
bara 10% lir blirbara datorer.
Källa: IDC/Computer Sweden.
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Fig 206: När det gäller försäljningen av bärbara datorer har USA hittills legat
steget före Europa och övriga världen. Under 1991 är oock Europa sil gott
som ikapp och 1994 kommer europeerna att klJpa avsevlJrtjler enheter lin
amerikanerna.
KlJUa: IDClComputer Sweden.
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Fig 207: Försäljningen av penndatorer i Europaföljer USAs. År 1995 köper
Europa nlira 700000 enheter medan USA-ltUlrknaden omsätter 850 000.
Käl/a: IDC/Computer Sweden.

Öppna system

Procent 31,2

89 90 91 92 93

Fig 208: 1993 kommer öppna system (läs Unix-dito) att ha nära en tredjedel
av världsmarknaden. En fördubbling jämfört med situationen fyra år tidigare.
Källa: Electronie Trends PublicationslComputer Sweden, juni 1990.
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Fig. 209: Antalet sålda UNIX-baserade arbetsplatser i världen 1990, fördelat
på arbetsstationer och persondatorer.
Källa: IDC/Computer Sweden, 18 september 1991
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Fig 210: Försäljningen av Unix-programvara i världen väntas öka starkt
under perioden fram till 1995. Mätt i svenska kronor kommer den att öka från
3,33 miljarder kronor 1992 till 8.70 miljarder tre år senare.
Källa: 1DC/Computer Sweden, 28 september 1990.
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Italien 9% Sverige 5%

Europamm-knnderu totala värde 1990,
4,5 mDJardtr krollor

1991
Sverige 0,2
Europa 4,5

1992
0,4
6.1

1996
0,7

18,2

Fig. 211: UNJX-marknaden med tillhörande tjänster uppgår 1991 till ett totalt
värde på 4,5 miljarder kronor. 1996 beräknas den avsätta 18 miljarder kronor.
UNJXjör arbetsstationer och person.datorer ömr snabbast, medan UNIX på
stordatorer är en mycket liten marknad i Europa. Tyskland, Frankrike och
Storbritannien är de största segmenten. UN/X-tillämpningarna beräknas drygt
tredubblas i Sverige fram till 1996. Tabellen visar utvecklingen i Sverige i
jämförelse med Europa som helhet.
Källa: JNPUTIComputer Sweden, 6 septemher 1991
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Fig 212: Marknadsandelenför Unix beräknas vara 35% 1993, sju gånger så
stor som 1988. OS/2, som 1988 bara hade 2% av världsmarknaden, kommer
att öka tiJl25%. Merparten av dessa öhlingar sker på bekostnad av MS-DOS
som minskar från 81% till 27% av totalmarknaden.
Källa: Sanford BumsteinJComputer Sweden. oktober 1990.
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Fig 213: Den vlisteuropeiska tillväxten av mjukvara för persondatorer blir
större än den för IuJrdvara under första halvan av 90-talet-13% respektive
9,5% drligenfram till 1994.
Källa: Dataquest/Computer Sweden, oktober 1990.
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Fig. 214: Försl1ljningen av hypertextprogram i USA uppgick till 98 miljoner
USD dr 1990. Enligt prognos kommer den att öka till 261 miljoner USD 1993.
Källa: JDCRnternational Business Week, 18juni 1990
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Elektronik

19901989 Företag Omsättning Omsättning 90/89
1989 1990

1. 1. NEC 5015 4952 -1%
2. 2. Toshiba 4930 4905 -1%
3. 3. Hitachi 3974 3927 -1%
4. 4. Motorola 3319 3692 11%
5. 5. Intel 2430 3135 29%
6. 6. Fujltsu 2963 3019 2%
7. 7. Texas Instruments 2787 2574 ·8%
8. 8. Mitsublshi 2579 2476 -4%
9. 9. Matsushita 1882 1945 3%

10. 10. Philips 1716 1932 13%
11. 11. National 1618 1718 6%
12. 13. SGSThomson 1301 1463 12%
13. 12. Sanyo 1365 1381 1%
14. 15. Sharp 1230 1360 11%
15. 14. Samsung 1260 1315 4%
16. 16. Siemens 1104 1221 11%
17. 19. Sony 10n 1172 9%
18. 17. Oki 1154 1074 -7%
19. 18. AMD 1100 1067 -3%
20. 20. AT&T 873 830 -5%

Fig. 215: Vlirldens ledande halvledartillverkare 1989 och 1990, baserat pet
o~anningen,uNTycktinUljonerUSl).

Kalla: l)ataquest 1991/CEC:The European Electronics and Information
Technology Industry

1979 1984 1990

1. Texas Instrumenls 13,5% 1. Texas Instrumenls 9,7% 1. NEC 8,5%
2. Motorola 7,8% 2. NEC 7,5% 2. Toshiba 8,4%
3. National 7,3% 3. Molorola 6,9% 3. Hitachi 6,7%
4. Philips 7,3% 4. Hitachi 6,4% 4. Molorola 6,3%
5. Intel 6,8% 5. National 4,9% 5. InIel 5,4%
6. Fairchlld 5,5% 6.lnlel 4,8% 6. FuJilSU 5,2%
7. Mostek 3,3% 7. Fujitsu 4,5% 7. Texas Instruments 4,4%
8. NEC 3,0% 8. Philips 4,4% 8. Milsubishi 4,2%
9. AMD 3,0% 9. Toshiba 4,2% 9. Malsushtla 3,5%

10. Htlachi 2,4% 10. AMD 3,8% 10. Philips 3,3%

Fig. 216: Marknadsandelar för vilrldens ledande halvledartillverkare 1979,
1984 och 1990.
Kalla: l)ataquestlCEC:The European Electronics and Information Technology
Industry
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Fig. 217: Vlirldens halvledartillverkning per region, marknadsandelar i procent.
Tillväxt pd Japan och övriga llinder, tillbakagdng för USA och Europa.
Klllla: DataquestJCEC: The European Electronics and Information
Technology Industry
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Fig. 218: Vllrldens tillverkning av DRAMper region, marknadsandelar i
procent. USA minskar drastiskt, Europa har egentligen aldrig lyckats och visar
svagt netUltgdende tendens. Japan växer kraftigt och övriga vllr/den har gått
förbi Europa.
Källa: DataquestJCEC: The European Electronics and Information
Technology Industry
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Miljoner
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Fig 219: Vtirldens användning av skräddarsydda kretsar beräknas öka år frön
år under den första hlilften av 1990-ralet. Mellan 1990 och 1992 stiger
efterfrdgan pil programmerbara logikenheter drastiskt. Efter 1992 blir, enligt
Dataquest. tillvLixtkurvan något flackare.
Källa: DaraquestJBusiness Week. 17 april 1989

Datorer i Norden
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Fig. 220: Försäljningen av stordatorer i Norden uppgick 1989 till ett värde av
S,2 miljarder kronor. Prognosen för 1993 är S, 3 miljarder kronor! Ingen
tillväxt iir att vänta, med andra ord.
Källa: lDCIComputer Sweden, oJ.:tober 1990
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O Intel 386 SX. DX

f!l1.[cl486

lI1n1el586

J'k 3.5%

1995

Fig. 221: Persondatorer baserade på lntels 16- och 32-bitars mikroproces
sorer 286, 386, 486 och 586, såldo. i Norden. 1990 års procenttal baseras på
antal sålda persondatorer. Prognosen för 1995 inkluderar introduktionen av
Inte1586. De nya kraftfulla persondatorerna ersätter ofta minidatorer.
Källa: IDCJComputer Sweden. 24 maj 1991

Apple
9%

Olivelti
7%

Övriga 28%

Fig. 222: I Danmark leder IBMförsäljningen av persondatorer. 1990 levere
rade IBM 38% av samtliga sJlda enheter.
Källa: lDC ScandinavienlComputer Sweden, mars 1991
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Fig. 223: I Finland är Nokia den störs/a persolldatorleverantören, mätt i
antalet sålda enheter 1990.
Källa: Tietoviikko/Computer Sweden, mars 1991

·50 O 50 100 ISO

HP

Compaq

Datevaruhuset

Linet

H 0degaard

Esselte

NCR

Nixdorf

Vinnare

Förlorare

Fig. 224: I Norge är HP den stora vinnaren då det gäller jOrsäljning av
persondatorer. Förlorarna hette 1990 NCR och Nixdolj. Diagrammet visar
återförsäljarnas tillvtlxt respektive minshling av försäljningen 1990.
Källa: Computer World Norge1Computer Sweden
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I Sverige
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Fig. 225: 1990 minskade försäljningsvärdet för samtliga typer av datorer med
undantag av arbetsstationer i Sverige. Diagrammet visarförändringen per
datortyp samt den ackumulerade prognosen för dret gentemot det utfall
branschen som helhet uppnddde.
Källa: JDC/Computer Sweden, 10 maj 1991
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Fig. 226: Andelen persondatorer och arbetsstationer anslutna till lokala
nätverk ökar kraftigt i Sverige enligt en prognos. Under 1991 beräknas
försäljningen av persondatorer överstiga 300 000 stycken.
Källa: IDC, maj 1991
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Fig. 227: Antalet sålda 8-, 16- och 32-bitars persondatorer och arbetsstationer
i Sverige 1989-1991, uttryckt i tusentals enheter.
Källa: lDCIComputer Sweden, 24 maj 1991

Antal enheter
231000

198000

172 000

l_,
1989 1990 1991

Fig 228: Försllljningen av persondatorer med Uni:t-operativsystem ökar
kontinuerligt i Sverige, från 172 000 enheter 1989 till 231 000 år 1991.
Källa: DataquestlComputer Sweden, december 1990.
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Fig 229: Den totala försäljningssumman för Vnix-system, inklusive
fleranvändarsystem, arbetsstationer och persondatorer steg med nära 20%
mellan 1989 och 1990.
KllLla: IDC/Computer Sweden, 26 april 1991.

1989 1990

Fig 230: Unix tar nya andelar när det gäller marknaden för minidatorsystem i
Sverige. Mellan Jren 1989 och 1990 steg andelen med 14%,jrJn 22 till 36%
av marknaden.
KlJlln: IDC/Computer Sweden, 26 april 1991.
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Fig. 231: l Sverige kommer det att säljas drygt 230000 skrivare, alla
kategorier, under 1992.
Källa: IDC/Compurer Sweden, 5 oktober 1990

Victor 5.4%

89 90 91" 92-
"Prognos

Nokia Data
7.2%

Compaq
7,2%

Antal
enllerer

o

15300

Övriga 22,1 %

Fig. 232: Mikrodatorerna i Sverige blir allt kraftfullare. 386-baserade datorer
är alltjämt starkast med en försäljning av 85700 datorer 1990, nästan 120000
1991 och sannolikt 135000 datorer 1992.1990 såldes 2760 486-baserade
datorer. Prognosen för 1992 är 15300, allt enligt Dataqllesr.
Källa: DataquestlComputer Sweden, 24 maj 1991
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Amstrad
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95000

Fig. 233: Den installerade basen av persondatorer i Sverige beräknades i
slutet av 1990 till drygt 700 000 enheter. Diagrammet visar fördelning per
leverantör.
Källa: InjormationskulturlMikrodatorn, oktober 1990

IBM
1150
Mia

Andra

Märke Mkr Procent

Compaq 622 8,0
Toshiba 359 4,6

liP 294 3.8
Commodore 232 3.0

Apple I Mitae 221 2.81095 Mia
14,0% .", Övriga 1 758 22,3

Summa 3 486 44,5

Fig. 234: Försäljningen av persondatorer i Sverige 1990 uppgick till ett värde
7800 miljoner /...Tonor. Diagrammet visar fördelningen per leverantör i
procent.
Källa: DataquestJComputer Sweden, 15 mars 1991
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Nokia 18400 6,9

Applc Atan 15400 5,8
31 000 SI Compaq 15350 5.811,7%

Toshiba Il 120 4,2

HP 7200 2,7

Övriga 62660 23.5

Summa ]JO 130 48,9

Commoooro
26750 st

10,1%

Fig. 235: 1990 såldes 265 880 persondatorer i Sverige. Diagrammet visar
fördelningen per leverantör, uttryckt i antal och i procent av det totala antalet.
Källa: Dataquest/Computer Sweden, 15 mars 1991
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Fig. 236: Antal sålda persondatorer i Sverige 1989, 1990 samt prognos för
1991, dåjörsäljningenförväntas uppgå till drygt 300 000 enheter enligt IDC.
Källa: IDC/CW MarknadsBedömning, 18 mars 1991
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Standards

Vet du detta om standards?

mi världen

•

•

•

•

•

•

Den dynamiska tekniska utvecklingen på det infonnationstekniska området
har fört med sig att arbetet på att upprätta internationella standards står i
centrum för alla som arbetar i branschen. Standardiseringsarbetet pågår
ständigt och på många nivåer parallellt, internationellt och nationellt;

Globala standards för telekommunikationsutrustning bestäms av CClTI.
Comite Consultatif International de Telegraphie et Telephonie, på engelska
The International Telegraph and Telephone Consultative Committee;

Procedurerna för typgodkännande av olika apparater för telekommunika
tion är centrala för många av delrnålen mot en liberaliserad marknad, t ex
öppen konkurrens, ökat utbud för användarna, samt tillgång till bättre och
billigare terminaler. USA och Japan har redan tagit de första stegen mot
mer liberala regler för typgodkännanden, bl a även av tillverkarnas egna
godkännanden. De europeiska tillverkarna följer nu snabbt i samma spår
genom att förenkla och strömlinjeforma sina nationella procedurer;

OECD har genomfört en enkätundersökning av medlemsländernas regler
för typgodkännande av apparater för telekommunikation. Drygt 100 leve
rantörer svarade. Den genomsnittliga kostnaden per förfrågan om typgod
kännande uppgår till nästan 5 000 USD, och processen tar upp till fyra
månader;

OECDs enkätundersökning visar också, att den genomsnittliga tillväxten
av antalet ansökningar för typgodkännande har vuxit med i genomsnitt
132% under perioden 1983 - 1988, framför allt i de länder som nyligen
liberaliserat sin tenninalmarknad, t ex Japan och Tyskland. Men tillväxt
takten är ojämn och i mindre länder...,. med under 10 miljoner invånare 
har antalet inte ökat alls. Typgodkännanden kan därför eventuellt ses som
en viktig fördröjande faktor för liberaliseringen av marknaden, speciellt i
mindre länder;

XIOPEN är ett konsortium av datortillverkare, datoranvändare och andra
standardiseringsorgan inom industrin, bildat 1984 för att skapa gemen
samma standards för öppna datorsystem;
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ou i Europa

...

...

...

...

...

...

...

...

ETSI, The European Telecommunications Standards Institute, är en privat
rättslig organisation som tar fram tekniska standards - och vid behov
förstandards - för den europeiska telekommunikationsmarknaden;

CEN, Comit6 Europ6en de Normallsation, den europeiska standardise
ringskommitt6n, har alla västeuropeiska länder som medlemmar. Kommit
ten koncentrerar sig på att arbeta fram riktlinjer för europastandards under
mandat från EG och EFfA;

CEPT, Conference Europeenne des Administrations des Postes et des
Telecommunications, bildades 1959 för alt främja samarbetet mellan de
europeiska post- och teleförvaltningarna. CEPT deltar i det internationella
standardiseringsarbetet;

CENELEC, Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique, den
europeiska kommiuen för elektroteknisk standardisering, har samma
medlemmar och arbetar under liknande mandat. CENELEC koncentrerar
sig på europeiska standards (EN på fackspråket) för elektroteknik;

EWOS bildades i december 1987 i Bryssel av CEN och CENELEC i
samarbete med en rad andra organisationer. Verksamheten inom EWOS är
inriktad på utformning av underlag för global och europeisk standardise
ring inom OSI, Open Systems Interconnection;

De olika politiska initiativen i Europa och USA till alt de nationella tele
monopolen avskaffas har haft som konsekvens alt standardiseringsarbetet
på telekommunikationsområdet fålt ökad betydelse. Det övergripande
målet är alt skapa en gemensam marknad;

EGs policy på området finns beskriven i den s k Gröna Boken;

EG satsar framför allt på ETSI, CEN, CENELEC och EWOS;
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mi Sverige

+

+

+

+

+

Den svenska standariseringen föreslås och övervakas av ett antal organ,
som är anslutna till Standardiseringskommissionen i Sverige. Organet för
den informationstekniska standardiseringen kallas ITS;

ITS har bl a till uppgift att fungera som nationellt standardiseringsorgan för
IT och bereda svenskt ställningstagande i nordisk, europeisk och global
standardisering samt påpeka prioritering och utformning av internationell
standard;

Svensk standard grundar sig på internationell standardisering i de globala
organen ISO, IEC. CCIR och CCITI. samt de europeiska organen CEN,
CENELEC och ETSI;

STN. Statens Telenämnd, bildades 1989 med uppgift att svara för registre
ring av utrustning som skall anslutas till det svenska allmänna telenätet;

Standards för nätanslumingar och närliggande områden utarbetas v SIS,
Standardiseringskommissionen i Sverige. STN och SIS samarbetar;
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Fig. 237: En stor del av telemntikens organisationer medverkar i det
internationella standnrdiseringsarbetet, bl.a. för att förverkliga det
tjänsteintegrerade digitala nätet (ISDN). Organisationerna verkar på olika
nivåer - nationell. nordisk, europeisk och global.
Källa: Televerket
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Fig. 238: Trender, kostnader och tidsåtgång fOr typgodkännande av apparater
för anslutning till telenäten i OECD-länderna 1983 - 1988.
Källa: OECD Conunllnications Outlook 1990

Antal ansökningar Förändring Avslag
1993 1989 1983-98(%) 1990(%)

Australien 866 1402 61,9 14,6
Belgien 571 201 -64,8 3,5
Danmark 223 . 2,2
Finland 525 447 -14,9 0,0
Irland 140 . 0,0
Island 81 44 -45,7 40,9
Italien 923
Japan 341 1847 441,6 0,0
Kanada 644 * 1,9
Luxemburg 40 140 250,0
Nedeliåndema 300
Norge 62 198 219,3
Nya Zeeland 144 281 95,0 0,0
Portugal 76 146 92,1
Schweiz 342 16,7
Storbritannien 1133 915 -19,2

I Sverige 446 421 -5,6 0.0
Tyskland 3120 15132 385,0 3,2
USA 2250 2300 2,2 0,0
Österrike 500 671 34,2 0,4
Totalt (länder) 12066 (17) 26592 (19) 132,8 (15) 3,4 (15)

*=icke tillgängligt

Fig. 239: Generellt har GJltalet ansökningar för typgodkännande av apparater
ökatmed132 % i OECD-länderna underperioden 1983 -1988. Det är en markant
skillnad mellan stora och små länder - de stora länderna drar till sig många
leverantörer som söker typgodkännande, medan de små länderna är mycket
mindre attraktiva, inte minst om de redtm har starka lokala teleleverantärer.
Källa: OECD Communications Outlook 1990
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basnivdema.
Källa: IIDatasystem och datorsystem", Sam Nachmens 1983.

208



Standardiseringens viktigaste förkortningar

'"

*

'"

*

'"

'"

*

'"

*

'"

ANSI står för American National Standards Institute och har till huvudsak
lig uppgift att övervaka standardutvecklingen i USA;

API, Application Programming Interface. är ett gränssnitt i form av mjuk
vara, som gör det möjligt att koppla samman olika typer av utrustningar;

CAE - Common Application Environment - erbjuder kompatibilitet och
möjligheter till samverkan på bred bas. X10pen-konsortiet står bakom
CAE. De olika komponenterna i CAE finns specifierade i XIOpen
Portability Guide;

COS, Corporation for Open Systems, är en icke-vinstgenererande standar
diseringsorganisation, huvudsakligen bestående av amerikanska försälj
ningsorganisationer och användare. COS ägnar sig åt att sprida budskapet
om OSI-standarden och genomför tester för att utvärdera i vilken utsträck
ning produkter följer OSI-rekommendationerna;

DCE, Distributed Computing Environment, är en kommunikationsmiljö för
samverkanstandards för UNIX-baserade nätverk. Den har föreslagits av
OSF;

FDDI står för Fiber Distributed Data Interface och är en relativt ny stan
dard fastlagd av ANSI för att styra dataöverföring via optiska kablar;

FIPS, Federal Information Processing Standards, kallas de officiella
standards som utfärdas av amerikanska regeringen och som samtliga
regeringsorgan och leverantörer till dessa måste följa;

US GOSIP är den amerikanska regeringens egen anpassning av ISOs OSI
modell för nätverk. GOSIP står för Government Open Systems Intercon
nect Protocol och upptogs som FIPS-standard i augusti 1990. Numera finns
lokala dialekter av GOSIP i ett antal länder. inklusive Sverige, SOSlP;

GUl, Graphical User Interface. kallas ett användarprograms grafiska ut
formning. Menyer, fönster och andra grafiska ikoner används för att göra
olika program lättare att använda och mer produktiva;

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, är den mest fram·
stående av ANSls alla kommitteer med uppgift att övervaka standards för
kommunikation och öppna system;
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ISDN, Integrated Services Digital Network, är en numera välbekant tele
kommunikationsnonn för överföring av video-, ljud- och grafiksignaler
över standardiserade digitala telefonlinjer. Ännu har ISDN inte erkänts
som standard (november 1991);

ISO, International Standards Organization, är ett officiellt och världsomfat
tande organ för standards inom många industriområden, bl a databehandling;

MAP, Manufacturing Automation Protocol, är en av industrin de facto
accepterad understandard till OSI-modeUen för den tillverkande industrin;

Motif heter det grafiska gränssnitt som OSF specificerat och använder sig
av;

NFS, Network File System, använder man sig av då man vill dela filer
mellan olika datasystem. NFS har blivit accepterat som de facto-standard;

NIST, National Institute of Standards and Technology, hette tidigare U.S.
National Bureau of Standards, NBS. NIST är ett underorgan till USAs
handelsdepartement med ansvar för att specifiera regeringens databehov
och testa både köpares och leverantörers efterlevnad av regler och direktiv;

OSF, Open Software Foundation, är ett industrikonsortium, som bildades
1988 med avsikt att utveckla ett alternativ till AT&Ts UNIX;

OSI, Open Systems Interconnection, är den av ISO antagna internationella
standarden för nätverk. Se också OSI-modellen på sid. 208;

Posix, Portable Operating system Interface for Computer Environments, är
IEEE-standard för gränssnittet mellan C-baserade applikationsprogram och
en kärna av generiska operativsystem. Operativsystem och applikationer
anpassade till Posix är kompatibla - teorin;

SNMP, Simple Network Management Protocol, är en de factostandard för
styrning av standardiserade nätverk;

SQL, Structured Query Language, heter ett standardspråk för att ställa
frågor till styrsystem för relationsdatabaser;

TCPIIP, Transmission ControI ProtocoVlnternet Protocol, är de facto
standard för nätverk mellan olika system;

TOP, Technical and Office Protocols, är en underavdelning av OSl-model
len för tekniska applikationer;
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UCA, Utility Communications Architecture, är ett hjälpprogram under
OSI-modellen;

UNIX International är ett industrikonsortium under ledning av AT&T och
Sun Microsystems för att främja och stödja UNIX System V, version 4.0
som huvudstandard för UNIX operativsystem;

X3 Accredited Standards Committee for Information Processing är en 30
år gammal ANSI-kommitte med ansvar för den amerikanska standardise
ringen av datorspråk:

X.12 EDI, Electronic Data Interchange. heter en standard för elektroniskt
utbyte av generella affärsdokument som fakturor, inköpsorder och
rekvisitioner;

X.25 är en OSI-standard för regionala nätverk. Den specificerar hur "paket
av data" hanteras av nätverket.
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ITs ordlista

ITs ordlista är tänkt som ett hjälpmedel för den som använder Teldoks Årsbok
och andra publikationer om denna bransch som utvecklas och förändras så
snabbt, att den svenska begreppsapparaten inte alltid hinner med. Av tradition
baseras informationsteknikens nya ord ofta på akronymer. För att ordlistan
skall bli någorlunda överskådlig, har vi delat in den i tre avsnitt. Ett handlar om
EG och EG-relaterade förkortningar och begrepp. Ett handlar om ITs interna
tionella organisationer, och det sista avsnittet ger förklaringar till vanligt före
kommande tekniska begrepp. På inget av dessa tre områden är listorna heltäck
ande.

De flesta förklaringarna till de tekniska begreppen är hämtade ut Norsedts
"Dataordbok". Förlaget har givit siu tillstånd till vårt "plagiat". Den som inte
finner ett sökt ord rekommenderas aU söka vidare i Norstedts "Dataordbok".

EGs vanligaste förkortningar

Acquls Communautalre
EGs regelverk

AlM
Advanced Informatics in Medicine (forskningsprogram inom EG)

ASTRA
Advanced and integJated office systems prototypes for European public administrations

BC·Net
Business Cooperation NelWork (datoriserat nät av affiirsrådgivare för små och medelstora
företag)

CADDIA
Cooperation on Automation of Data and Documentation on Imports/expons and Agriculture

CEBIS
Commission EDIFACf Board Information System

CEC
Commission of the European Community

CEDEFOP
Centre euro~n pour le developpement de la formation professioneUe

COM Documenu
Arbetsdokument frän EG·Kommissionen

COST
European Cooperation in Science and Technology. Europeiskt forskningssamarbele.
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Council DecIslons
EG RAdsbeslul

Council D1rectlves
EG RAdsdirektiv

Council Recommendatlons
EG RAdsrekommendationer

Council Regulatlons
EG RAdsförordningar

Council Resolutions
EG RAdsresolutioner

DELTA
Dcvelopment ofEuropean Learning througb Tecbnological Advance. Forskningsprogram inom
EG på området teknikstödd ulbildning

DOSES
Developmentof Statistical Expert Systems. Forskningsprogram på området expertsystem i
statislikapplikationer inom EG

DRIVE
Dcdicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe. Forskningsprogram inom EG för
ökat trafiksäkerhet med bjlllp av
informationteknologi

EFICS
European Forestry Information and Communication System

ESPRIT
European Sttategic Programme for Researcb and Dcvelopment in the field of Information
Tcchnologies. EGs övergripande forskningsprogram på informationsteknologi

EUREKA
Västeuropeiskt forskningssamarbete

EURET
Rechercbe dans le transport en Europe. Transportforskningsprogram inom EG

EUROTRA
Programme euro~n de traductioD automatique de conception avancfe. Forskningsprogram
inom EG för automatiserad språköversätOling med bjlllp av datorer

GreenPaper
(grönbok) Inom EG motsvarar detta i vissa avseenden en utredningsbetänkande

INSIS
Inter-Instilulional Integrated Services Information System. Samarbetsprogram för EGs olika
instilutioner inom EG

JANUS
Community information system for bealth and safety at work

JO
Journal Ornciel (=OJ). EGs officeIIa tidning
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MEDIA
Measures pour encourager le d~veloppement de l' industrie audiovisuelle

PROMETHEUS
Programme for a European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedcnted Safety. En serie
forskningsprojekt på området trafik ocxh trafiksäkerhet inom EUREKA

RACE
Research and Development in Advanced Communications Technologies for Europe. Forsk
ningsprogram inom EG på området avancerad tknik för kommunikation

SEC Documents
Arbetsdokument från EG-Kommissionens sekretariat

SPRINT
Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer.
Forskningsprogram inom EG på området innovation och tekniköverföring

TED
Trade Tenders Eleclronic Daily, databas för offentlig upphandling inom EG

TEDIS
Trade Electronic Data Intercbange Systems

THERMIE
Technologies europten pour la maitrise de I'~nergie.Forskningsprogram inom EG om nya
energiteknologier

WbltePaper
(vitbok) Inom EG motsvarar detta till formen en svensk regeringsproposition

Internationella organisationer

BeJlbolag
SeRBOC

CCIR
ITUs konsulterande kommit~ för radiofrågor

ccrrr
ITUs konsulterande kommiu~ för telefoni, telegrafi mm

ccrs
Comi~de coordination des t~lfcommunications par satellilCs
inomCEPT

CEN
Comi~Europten de Normalisation. Europeiska standardiseringskommill~n

CENELEC
Comire Europten de Normalisation Electrotechnique. Europeiska kommilitn för elektroteknisk
standardisering

CEPr
Confc!rence europtenne des administrations des postes et des l~l~couununicalions. Den europe
isk post- och telesammanslutningen
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CLTA
ComM de liaison des lfl~mmunications transatlantiques
inomCEPI'

COCOM
Coordinating Committee on Multilateral Expon Contrels. Ett multinationel1t organ bildat av
NATO-länderna och Japan i syfte att utöva kontroll över exporten av högteknologiska produk
ter till Sovjet och Öststaterna.

EBU
Europeiskarundradiounionen

EDIFACT
Electronic Data Intercbange for Administration, Commerce and Transpon

EFTA
European Free Trade Association

EN,ENV
Europeisk standard (utges av CEN och CENELEC)

ETS, I-ETS
Europeisk telekommunikationsstandard (utges av ETSI)

ETSI
European Telecommunications Standards Instihlte. En privaträttslig organisation för alt
upprätta tekniska standards i syfte aU göra den europeiska telekommunikationsmarknaden
enhetlig. ETSI skall ta fraII1 standards (och vid behov preliminära standards, s k förstandards.)

FCC
Federal Communications Commission, USAs övervakande myndighet

mc
Internationellaelektrotekniskakommissionen

IMPACf
Information Marlcet Policy Actions

ISEC
Information Security Evalualion Criteria

ISO
Intemationellastandardiseringorganisationen

ITSEC
Information Tecbnology Security Evaluation Criteria

ITSJS
SIS-ITS-styrelsen

ITSTC
CEN/CENELECJETSIs styrkommitlf för standardisering inom informationsteknologiområdet

ITU
Internationella teleunionen
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JESSI
Joint European Sub-micron Silicon Initilative, är elt projekt inom EUREKA för alt främja
europeisk tillverkning av avancerade integrerade kretsar

NET
Europeisk teleterminalslandard, som gjorts bindande av TRAC och utges av CEPT

NUTEK
Närings- och Teknikutvecklingsverkel Började sin verksamhet den
l juli 1991 och utgörs av de samlade resurserna från STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling),
SIND (Slatens Industriverk) och Slatens Energiverk

OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) Grundades 1961 för att främja
den ekonomiska utvecklingen i medlemsländerna. OECD har 24 medlemmar, samtliga från den
industrialiserade världen: Australien, Belgien, Danmark, Fmland, Frankrike, Grekland, Island,
Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal,
Schweiz, Storbritannien, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland, USA ocb Österrike

OFI'EL
Den slatliga myndighet i Storbrilannien som har till uppgift att övervaka telekommunikationer
ochIT;

PIT
Post, Telegrapb and Telephone, en förkortning som används på de slatliga post- och
telemyndigheter som för det mesla finns inte längre p g a privatiseringen och uppdelningen av
tidigare slatliga verk, t ex Deutsehe Bundespost, British Telecom

RBOC
Regional Bell Operating Company, i dagligt tal Baby-Bells. Dessa uppstod då AT&T omstruk
turerades 1984 och den amerikanska lokala telefontrafIken delades på sju regioner. Varje
region fick ett fristående "Regional Bell Operating Company"

SEK
Svenska Elektriska Kommissionen

SIS
Slandardiseringskommissionen iSverige

SIS-ffS
SIS fackorgan Informationstekniska slandariseringen, som omfattar både dala ocb telekommu
nikation

SIN
Slatens Te1eollmnd, bildades 1989 med uppgift att svara för registrering av utrusting som skall
anslutas till det svenska allmänna telenlilet

TRAC
CEPTs kommit!f för tillämpning av tekniska rekommendationer

VIS
Videotexföreningen i Sverige, är en sammanslutning som organiserar intressenter inom
videotexbranschen

XIOpen
Ett konsortium av datortillverkare, datoranvlIndare och andra slandariseringsorgan inom
industrin, bildat 1984 för att skapa gemensamma slandards för öppna datorsystem.
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ITs tekniska termer

absolut adress
Tal, etikett eller namn som av datorkonslrUkttlren tilldelats en minnesplats i primärminnet och
som kan användas i ett program för att referera till en minnesplalS.

ackumulator
Register i datorns centralenhet, som används ftlr aritmetiska operationer och ftlr laddnings
och lagringsoperationer mellan centralenheten och primärminnet.

ADCCP
Advanced Data CommWlication Controi ProtocoI. Ett standardiserad bitinriktat protokoll,
utvecklat av National Standards Institute.

administrativ databehandUng
(administrative data processing). Det område av automatisk databehandling som huvudsakligen
avser finansiell styrning, redovisning och kontroll av verksamheten inom statliga och kommu
nala förvalblingar, organisationer och affärsdrivande företag.

alTårsgrafik
Framställning av sammanfattande egenskaper hos numeriska data (fördelningar, trender etc) i
form av lättolkade diagram med hjälp av dator.

adress
Etikett, namn eller tal som identifierar ett datorregister, en utskriflSenhet eller anger positionen
hos en cell i ett datorminne

AGV
Automatically Guided Vehicle, används bl a inom industrin för interna transporter

aktivt kort
Active Card, se Smart Card

akustiskt modem
(acoustic coupier). Typ av modem som möjIiggtlr 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.
Tonpulsema överförs via en telefonlinje och omvandlas av ett annat akustiskt modem till
digitala tecken, de påförs teminalen.

alfanumerisk
Avser text och siffror.

algoritm
En förutbestämd uppsälbling instruktioner avsedda att lösa ett specifikt problem i ett ändligt
antal steg.

allmänt datanät
(public data network). Ett aven teleftlrvalming uppbyggt telekommunikationsnät, speciellt
avsett ftlr dataöverföring, som mot avgift ställs till förfogande (se DATEX).

analog
Signal som varierar kontinuerligt och omvandlas till digital där det bara är ettor och nollor.
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arbetsstatlon
(work station). Avser en dalorutrusming som omfattar en kvalificerad 16- eller 32-bitars
persondator med ca. 4 Mbyte primärminne, ansluten till en bitadresserad bildskärmsenhet med
ca l miljon bildpunkter och med åtkomst till bårdskiveminne eller flexskivminne.
Grafikinmaming via mus eller tablett. Tekniska arbetsstationer är huvudsakligen avsedda för
CAD/CAM, kretskortsutveckling, projektplanering, bålIfasthetsberäkningar m.m. Ett antal
arbetsstationer kan genom eU lokalt nIJI (U-N) uttnyttja gemensamma resurser.

arkitektur
I ett datorsystem sammansättningen av de komponenter som ingår i detta och det sätl, på vilket
de samverkar.

artlflclelllnteDlgens
Studieområde inom datavetenskapen som sysslar med utveckling av maskiner som kan efter
likna mänskliga tankeprocesser, lex. bevisföring, inlärning och självkorrektion.

ASCII
Standard för all koda tecken, siffror etc.

ASIC
Application Specific Integrated Circuits, hell kund- eller tillämpningsanpassade kretsar som i
extremfall tillverkas i ett fåtal exemplar, kanske färre än tio, för t ex satellitanvändning

asynkron anordning
(asyncronous device). Anordning som överför signaler vid oregelbundna tidsintervaller vid det
system, det kommunicerar med.

asynkron dataöverföring
(asynchronous transmission) Dataöverföring med vilken data sänds vid oregelbundna tidsinter
valler, varvid varje tecken föregås av ett starttecken.

asynkrondator
(asynchronous computer). Dator i vilken en signal indikerar, när en operation kan startas.
Operationer startas och stoppas sålunda inte vid reguljära tidsintervaller.

ATM
Asynchronic Transfer Mode, teknologi som används inom bredbandsområdet och som möjlig
gör flexibel överföring av olika bit-bastigheter. Kapaciteten i näten ökas med hjälp av ATM
teknik

autentIcering
Ä1cthetsverifiering av le-kort oftast med kryptologisk cbaUenge-respons metod, se nedan.

automatiskt anrop
(automatic caIling). Anrop i datanät som innebär, aU anropssignalen alstras av dataterminalen
och överförs till önskad abonnent i ett datanät.

automatisk databehandUng
Databehandling vid vilken en analogdator eller en digitaldator används för att utföra en serie
operationer på data utan mänskligt ingripande.

AXE
Datoriserade digitala telefonväxlar. Införs nu i snabb takt över hela landet.

backup
Säkerbetskopia av data lagrade i eu datorsystem, avsedd att ersätta originalet om detta förstörs,
reservuppbackning.
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bandaggregat
(magnetic tape drive). Drivverk mr magnetband på vilket en bandrulle med 112 tums magnet
band placeras. Magnelbandetmatas aulOmatiskt in i en springa, passerar skriv-läsbuvuden i
bandstationen och lindas upp på en annan, permantent monterad bandrulle. som håller bandet
under den tid det används. Bandaggregatet läser data genom att känna av de magnetiska
motsvarigheterna på bandet inspelade data. Slcrivhuvudet skriver in data genom au åstadkom·
ma magnetiska motsvarigheter. Läsning och skrivning på bandet sker med hög hastighet,
vanligtvis 100.000 till 300.000 tecken per sekund.

bandbredd
(band width). Ett mått på det frekvensområde i Hen (Hz) som kan överföras i cn överföring·
slinje.

bandenhet
Se bandstation

bandminne
(tape slOrage). Minne som utnyUjar miJgnetband som lagringsmedium.

bandstation
(tape unit, magnetic tape unit). Enhet mr in· och avspelning av magnetband. Består av ett
bandaggregat, magnelhuvuden och tillhörande styrorgan.

basband
(base band). Avser det frekvensområde inom vilket den signal som skall modulera en bärvåg är
belägen.

basbandnät
(baseband network). Lokalt datanät i vilket data överförs i den gemensamma ledningen i form
av basbandsignaler.

basbandsignaI
(baseband signal). Avser i datasammanhang den binärkodade information i form av pulser, som
representerar de binära siffrorna Ooch 1och som ingår i de tecken som överförs vid datakom
munikation i basbandet.

BASIC
(Beginners A11·purpose Symbolic Instuction Code). Ett programmeringsspråk som är lätt att
lära och som av denna anledning i stor utsträckning används som det första programmerings
språk som lärs ut i skolor och vid kurser i programmering.

batch
Sats. Mängd av data som bebaDdIas som en enheL

batchvIs bearbetning
Satsvis databearbetning där en serie likartade transaktioner utföres i en följd vid lämpligt
tillfälle. Till skillnad från realtid, se nedan

baud
Måttenhet mr hastigheten vid dataöverföring. Anger det antal diskreta signa/element. Lex.
antalet bitar, som kan överföras per sekund. Enheten baud kan också motsvara en överförings
hastighet 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.

blldelement
(graphic primitive, display element). Grafiskt element, Lex. punkt, linje, polygon, låda. cirkel,
som kan användas vid dalagraji för att framstä1la bilder på en bildenhet.
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bIldenhet
(display unit, display device). Perifer enhet som representerar data visuellt, t.ex. på en bild·
skarm.

bildfrekvens
Den frekvens, med vilken bilden framställs på en monitor inom intervallet 15-70 Hz. Hög
bildfrekvens innebär flimmerfri bild, då ögat upplever de på varandra följande bildväxlingarna
som flimmer vid lägre bildfrekvens, U'öskelvärde 10-15 Hz.

bildskärm, bIldskärmsenhet
(video display unit). Utenhet med kalOdstrdlerlJr (bildrör) som presenterar data visuellt. 1
mikrodatorer, typ persondatorer innefattas ofta i bildskännsenheten viss datorutrustning, t.ex.
centralenhet och primärminne. Bildskännsenheten är då oftast ansluten via en kort kabel med
ett tangentbord.

binärkod
(binary code). Kod som utnyttjar bitar, för att representera tal, tecken ocbJeller speciella
symboler. Varje dator bar en viss typ av binärkod, som används för att representera maskin·
sprdksinstruktioner och data.

biometrlsk Identltetskontroll
Automatisk identiteskonb'oll baserad på den mänskliga kroppen, egenskaper som är unika för
respektive människa t ex fingeravIryck, näthinnemönster eller röst.

B-ISDN
Broadband Integrated Services Digial Network, gör det möjligt att integrera överföring av bild,
data, ocb tal över Qberoptiska nät med stora bandbredder. Längre distans och högre hastighet
än SMDS men nya nätverksväxlar krävs

bitar
(bits). Dataspråk för binära tal, d.V.s. tecken som bara kan anta två olika värden (noU eller ett).
Vanligen behövs 8 bitar för att representera ett tecken (en bokstav eller siffra). Byte är en
engelsk term för just åtta bitar, ett tecken.

bitinrIktat protokoll
(biH>riented protocol). Ett protokoll för datakommunikation vilket använder ett unikt
bitmlJnster som representerar enjlagga, som används för att särskilja distinkta grupper av
databitar.

bitmönster
(bit pattem). Grupp bitar, bestående av ett på fOrband bestämt antal bitar som representerar ett
binärt tal.

block
(block). En minnesenhet bestående av att ett eller flera intilliggande ord, bitgrupper, eller
logiskt samhörande poster, se logisk post, behandlas som en enhet vid läsning och skrivning så
att ett belt block läses vid ett läs- eller skrivkommando.

blocklängd
(block size). Anges med antalet poster, bitgrupper eller tecken som skall ingå i ett block.

bläckstråleskrivare
(ink.jet printer). Anslagsfri skrivare som skriver punkttnab'isteeken med hög hastigbet genom
att på vanligt papper spruta små jetstrålar av elekb'Ostatisktladdat bläck i ett punkunönster som
styrs aven dator.
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bredband
Broadband, har en överföringshastighet på mer än 2 Mbitsls (megabit per sekund). Tack vare t
ex fiberoptiska kablar och ATM-teknologi finns idag tckniken för övcrföringshastighcter på
upp till 600 megabit per sekund

bubbelminne
(bubble memory). 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·stationära cnheter som utsätts för mekaniska påkänningar.

bufTertmlnne
(buffer, buffer storage). Typ av minne som används för au temporärt hå1Ia data som skall
överföras från en enhet till en annan i eU datorsystem. Används för aU kompensera för de olika
hastigheter som de olika enheterna bearbetar data.

bug
l) Fel eller misstag i ett program. 2) Felfunktion i maskinvaran i eu datorsystem.

buss
(bus). Ledning för överföring av data eller elektriska signaler mellan två enheter i eU dator
system.

byte
Grupp av efter varandra följande bitar som bildar en enhet för lagring i en datorulrustning och
som representerar ett alfanumeriskt tecken. En byte används vanligtvis som måuenhet för bl.a
minneskapacitet, varvid l byte anses omfatta en bilgrupp om 8 bitar. Antalet bitar i en byte kan
också avse eu mindre eller större antal bitar än 8, beroende på den maskinvara måttuppgiften
refererar till. l kilobyte =lkB =1024 byte.

bärbar dator
Portable Computer, batteridriven ochIeller nätansluten dator som på grund av sin ringa vikt är
!lUt au ta med sig. Var gränsen går mellan bärbar och släpbar dator är sannolikt en fråga om
ägarens styrka!

CAD
(Computer Aided Design). Avser användning av ett datorsystem för aU dimensionera meka
niska eller elektriska konstruktioner eller system, aU presentera dem visuellt på en bildskärm
eller med kurvskrivare, au simulera deras verkningssäll och ta fram uppgifter om deras pre
standa

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 au sammanställa specifikationer för konstruktioner och system och för att
framställa komplexa kretskort för elektronikUlrustningar.

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. Informationen manipuleras med fönsterbantering
på stora bildskärmsenheter med hög upplösning. Komplexa program skrivs genom alt använda
ren på bildskärmen kan övervaka åtgärder som vidtas i eU "modulfönster" vilket påverkar
andra moduler. Datorer för CAE är i många fall uppbyggda med RISC·arkitektur. Se R/Se.
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CAI
(Computer Assisted lnsuuction). Avseranvändningen av datorer för individuell undervisning,
för att presentera övningsuppgifter och kontrollera kunskaper i olika ämnen. En bildskännster
minal 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 kommenlarer på skännen. Datorstödd undervisning används inte endast i
samband med undervisning i skolor på olika nivåer, utan också i samband med utbildning av
anställda inom näringsliv och offentlig förvaltning.

CAM
(Computer Aided Manufaeturing). Avser en tillverkning som helt eller delvis styrs aven
datorutrustning i kombination med en utrustning för nllmerisk styrning.

CATV
Community Antenna Television

CCD
Charge Coupled Device, ett dynamiskt skiftregister där informationen representeras av
laddningar. Tekniken används framför allt i register men också i minnen

CD-ROM
Compact Disk Read Only Memory, är 120 mm i diameter och kan lagra 550 Mb. Informatio
nen kan endast läsas från skivan. Lämpar sig för distribution av stora datamängder med små
behov av uppdatering. CD-ROM används i en separat läsare som är kopplad till en persondator

CD.I(V)
Compaet Disk Interactive (Video), kan kombinera text, bild och ljud. Lagrar 650 Mb. CD-I har
en inbyggd dator som kopplas till en TV-apparat, vilket medför dålig textåtergivning (text-TV
kvalitet), men bra ljud. Användningsområden t ex spel, underhållning

CD·ROM·XA
CD·ROM·Extended Arehiteeture, släpptes i september 1988. Tanken bakom detta nya system,
som utvecklats av Microsoft, Philips och Sony, är au förena CD·ROM och CD·I och göra det
möjligt att spela upp bägge sortens skivor i en och samma utrustning

CD-PROM
Compact Disk Programable Read Only Memory, är en CD-ROMpå vilken man kan skriva in
information en gång. Jämför WORM

centraldator, värddator
(centtal computer, host computer). Dator som i fleranvändarsystem styr åtkomsten till gemen
samma resurser och som samtidigt utför databearbetning. En centraldator kan även fungera
som nätstyrenhet i ett lokalt nOr.

centralenhet
(centtal 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 bliSS)
ansluten till datorns inlutkanal. Instruktioner och data som skall behandlas, matas in av ini
utkanalen via databussen och dirigeras av styrinformation till adresserade minnesplatser i
primIJrminnet. Centtalenheten 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 databebandllng
(cenlra1ized data processing). Databehandling i en organisation som förlagts till en centralt
belägen lokal. Data tillförs från alla verksamhetsområden inom organisationen inklusive den
som föregår i ev. filialer.
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centrex
mjukvara gör all en publik telefonväXel kan fungera som om den vore en PBX

certifiertng
är en krypteringsteknik för alt säkra att en datamängd inte förändrats

chaUenge-respons
teknik för äkthetsverifiering där man sänder ett slumptal till ett IC-kort som krypterar med
hjälp aven individuell hemlig nyckel och sänder tillbaka ett svar för verifiering som är olika
vaIjegång

cheapernet
Förenklad variant av lokala datanätet Ethernet. Är specificerat bl.a. för lägre överföringshastig
het, 2 Mbitls mot 10 Mbitls för Ethernet, billigare koaxialkabel för den gemensamma led
ningen och enklare utrustning för nodanslublingen.

chlp
(chip). En integrerad krets framställd på en liten kvadratisk eller rektangulär bricka av kisel
med ca. 10 mm2 ytinnehåll. I denna krets integreras ett ston antal elementära grindkretsar (se
grind) genom olika processer. Erforderliga förbindelseledningar dem emeUan 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 dalOr uppbyggd av
ett antal chips förbrukar mycket liten elektrisk effekt, är billig och kan avveckla ett mycket
stort antal instruktioner per tidsenhet, upp till 1miljon instruktioner per sekund. Sådana av
chips uppbyggda enheter används i datorsystem av alla storlekar.

CIM
(Computer Integrated Manufaeturing). Avser att konstruktion, produktionsplanering och
tillverkning binds samman genom användning av dalOrer 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 helaulOmatiserade produktionssystem
eftersträvas. CIM befinner sig än så länge under utveckling och på försöksbasis, och kan anses
vara en id~ ett koncept eller en vision för framtida tiUverkningsnIosofi.

CISC
Complex Instruction-Set Computing kallas det säll man traditionellt bygger in instruktioner i
en dators centralenhet. Det komplexa består i all alla intruktioner bryts ner i en lång rad små
steg, som gör att det blir enkelt att programmera men det tar lång tid för datorn all köra pro
grammen

cluster
1) I ett datanät ell antal enheter, t ex arbetsstationer, sammanförda till en gemensam nod i
nätet. 2) Grupp av terminaler anslubla till en styrenhet.

cooperatlve work
kallas sådan teknik som gör det möjligt för folk att samarbeta och bearbeta samma dokument
och filer via teleförbindelser för röste, data- och videoöverföring, oavsett var de befinner sig
geografiskt Kallas även "ComputerSupponed Cooperative Work, CSCW

CPE
Customer Premise Equipment, den utrusbling som finns hos en användare

CPIM
Ett operativsystem som ublyUjas av ca. 80 procent av alla mikrodatorsystem i västvärlden. Det
lanserades 1976 av Gary Kilda11, som då startade företaget Digital Research i USA. Den
ursprungliga versionen av operativsystemet, CPM-I.4 varavsett för S-bitars dalOrer, det har
följts av ett antal versioner, bl.a CPIM 86 för I6-bitars system och Concurrent CPIM som är
avsett för en-anväDdarsystem med möjlighet till multiprogramkörning.
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CPU
(Central Processing Unit). centralenbet, processor. Huvudkomponenten i en dator. Centralen·
heten hämtar instruktioner och data från en program lagrat i daloms minne, utför aritmetriska
ocb logiska operationer på dala i enlighet med insttuktionema samt lagrar resultaten i minnet.

CSCW
Computer Supported Cooperative Work - se cooperative work
DES-algoritm
Data Encryption Standard - allmänt erkänd krypteringsmetod

data
(data). Tecken som grupperats tillsammans i specifika mönsler som tilldelats viss betydelse och
som används för all beteckna tal, fakta, begrepp eller någon form av information som skall
bearbetas i elt program i en dalarsystem. Enligt svenskt språkbruk är dala singularisform för
data, samtidigt som data bar en kollektiv betydelse. Bestämd form av data i singularis: dalat.
Bestämd form av dala i pluralis: datana.

databank
(data bank). 1) Samling av samhörande dalafiler, som finns tillgängliga för användning vid en
viss datorcentral. 2) En datafil som sammanställts av uppgifter från ett antal källor och avser ell
visst ämne. 3) Beteckningen databas används ibland felaktigt som benämning på en databank.

databas
(data base). En uppsättning samhörande dalaposter lagrade i en direktminne och i en
datastruktur utformad så, alt data ständigt uppdateras, blir åtkomliga för alla som är intressera
de av dalabasens innehåll. En dalabas är en högt sttuktureradjil, avsedd alt innehålla koncent
rerad information om det mesla som är förknippat med olika avgränsade ämnesområden.
Informationen i dalabasen, som utökas och uppdateras kontinuerligt för all vara aktuell för de
grupper av användare den vänder sig till, är ofla uppdelad i underavdelningar, som leder till allt
mer specialiserade sektorer inom en visst kunskapsområde. En dalabas kan också användas för
all orientera om praktiska angelllgenheter inom en organisation som Lex. olika avdelningars
aktivitet, ekonomiska situation etc.

databebandUng
(dala processing). Avser egentligen generellt en systematisk bearbetning av information i olika
avseenden. Begreppet dalabehandling anses numera huvudsakligen avse den databehandling
som utförs i datorer ocb deras kringutrustning och som går ut på automatisk bearbetning av
dala för sortering, klassificering, summering och liknande procedurer, Lex. inom administra
tion, teknik och forskning.

databiblIotek
(data library). En samling av samhörande filer.

databuss
(data bus). Ledning i cn dator som överför dataord från en enhel till en annan, Lex. från
centralenheten till primärminneL

datadistributionssystem
(data distribution system). SYSlem för fjärrbearbeming av dala enligt vilket data lagradc i Clt
centralt datorsystem kontinuerligt överförs till olika terminaler, gruppvis eller på begäran från
en terminal. Eli system för distribution av börsdala och -transaktioner till terminaler hos
börsmäklare ocb bankcr är ell exempel på ell daladislributionssystcm.

datafångst
(dala acquisition, data capture). Process vid vilken data identifieras, samlas och överförs till en
datorutrustning för dalabehandling.
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datahBDterlngssystem
(dala management system). En grupp program som hanterar olika typer av datastrukturer i ell
datorsystem, tex. skapar och uppdaterar mer och producerar utskrifter från dem.

datahierarId
(dala hierarchy). Strukturen hos dala i rangordning, i enheter och underenheter: en bit är en del
aven bilgrupp, en bilgrupp är en del av ell ord, ell ord är en del aven instruktion, osv.

datakommunlkatloD
(dala communications). En teknik baserad på leleleknik och dalabehandling som möjliggör
överföring av dala mellan datorutrusUlingar.

datakomprimering
(dala compressioD, dala compaction). Teknik som går ut på all minska utrymmesbehovet för
lagring av dala genom att blanktecken, tomma fäll eDer överflödiga dala elimineras.

datalogi
(computer science). Tekniskt-vetenskapligl område som omfaltar konstruktion och tillämp
ningar av maskin- och programvara för dalorer.

datamedium
(dala carrier, dala medium). Något av de olika lagringsmedium för dala som används i dalorsy
stem: magnelband, hårdskiva, flexskiva.

Datapak
Pakctförmedlande datanät I Dalapak samsas många logiska förbindelser på samma fysiska
linje. Informationen till och från de olika användarna delas upp i små paker. som alla har ell
huvud med kontroll- och styrinformation för all hamna rätt

datapaket
(packet). Vid datakommunikation en grupp av bitar som innefattar såväl dala som styrinforma
tion, l.ex. datakälla och destination, ett identifJkationsnummer samt felmeddelanden, allt
överfört som en enhet

datapaketrörmedllng
(packet switebing). För datakommunikation i digilala datanät en teknik enligt vilken dala
överförs i dalapaket av fIXerad IlIngd, vanligen 1024 bit VaJje dalapaket sänds separat och kan
interfolieras med dalapaket från andra terminaler eller datorer anslutna till dalapaketnätel.

datatablett
(dala Iablet). För dalOrgrafIk avsedd skiva som används för alt införa dala genom avsökning
med ell pennliknande don som ger positionen på skivan för linjer, punkter och andra bildele
ment som skall återges på bildskärmen.

datasäkerhet
(dala security). Avser skydd för icke-auktoriserad användning av datorer och dala eller avsikt
lig skadegörelse på maskin- och programvara.

datatermiDalutrustnIDg
(dala terminal equipment). Utrustning som fordras mr aU möjliggöra överföring av dala till
och från en terminal.

Datavision
En av svenska Televerlret etablerad servicebyrå som åtar sig uppdrag alt utforma och föra in
information i en dalabas som ingår i Televerkets Videotextjänst.
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dataväxel
(data switehing exchange). Vid dalakommunikation en utrustning som styr data från inkom
mande 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 villcen 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.

datel fast
Permanent (fast uppkopplad) dataförbindelse med en överföringshastighet på maximalt
14,4 kbirJs. Används fiämst i kommunikation mellan datorer, där kraven på kapacitet och
säkerhet är höga.

datel uppringt
Dalakommunikation över det allmänna telenätet Används för tillfälliga, uppringda förbindel
ser med överföringshastigheterpå maximalt 3,8 kbitls. 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
Datel 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). I} 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 anord
ningar för dalakommunikation.

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
på att närvara i tid och rum.

datorsystem
(computer system). System bestående aven eller flera datorer med kringutrustning bestående
av skivminne, skrivare och terminaler samt erforderlig programvara för au fä datorsystemet alt
fungera.

decentraliserad databehandling
(decentralized data processing). Databehandling i en organisation, där databehandling och
lagring av data utförs oberoende vid olika avdelningar inom organisationen.

deisystem
(subsystem). Eu system av maskinvara och/eller programvara som utför en specificerad
funktion inom ett större system.

demodulerlng
(demodulation). Process som omvandlar data, som överförts i en överföringskanal i form aven
tonmodulerad signal till bitar som representerar överförda data.
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demultlplexor
(demultiplexer). Anordning som överför signaler på en ensam inkommande överföringslinje till
någon av flera utgående överföringslinjer.

diakritiska tecken
Avser alfanumeriska tecken som lir knutna till ett visst språkområde, t.ex. boksläverna
Å,Ä,Ö,å,ä,ö i det svenska språket, olika typer av accenter i de franska, osv.

digital
Hänsyftar på den binära representationen av numeriska kvantiteter som åstadkommes med
förekomsten av resp. frånvaro aven elektrisk signal i vissa signalpositioner: signaI=binllr etta,
frånvaro av signaI=binllr nolla.

dlgltaVanalogomvandlare
(digital-to-analog converter). Anordning som omvandlar data i digital form till motsvarande
analoga signal.

digitaldator
(digital computer). Dator som utför sitt arbete genom alt 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 dalorer fmns
med i bilden.

digitalflIter
(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 represenleraS av binära tal (enor och nollor). T.ex. lir telefonsamtal som
vidarebefordras i optiska fiberkablar digitala. Kodningen till "ettor och nollor" sker då innan
signalen matas in i nätet.

dlgltallsera
(digitize). 1) AU omvandla analoga data till digitala data. 2) Att tilldela ett digitalt tal ett
lecken eller en symbol.

dlrektm
(direcl file). Fil vars poster genom direktadressering lagras i slumpmässig ordning i en direkI
minne, varigenom posterna kan återvinnas i godtycklig ordning.

dlrektläsning efter skrivning
(direet-read-after-write). Process enligt vilket data inspelade på en videoskiva avläses omedel
bart efter del att data skrivits in, så att fel kan uppläckas.

direktmInne
(direct access storage). Ett yttre minne, t.ex. hårdskive- eller flexskiveminne, som tillåter
direktålkomst av de data som ligger lagrade i dem och som dlIrför har en ålkomsttid som inte är
beroende av läget av data i minnet

direktåtkomst
(direct access). Avser ettminnesmedium som tillåter att dataelemenl blir direkt ålkomliga, utan
att dataelement som ligger Rlre dem i mediel fOrst måste "gås igenom".

disk skiva. se magnetskiva. flexskiva

diskett se flexskiva
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display
t) En visuell presentation av data, t.ex. på en bildskllnn. 2) Att presentera data enligtt).
3) Själva enheten t.ex. bildskärmen.

distribuerad databebandllng
(distributed data processing). Databehandling i en organisation. inom vilken en stor del av
organisationens databehandling utförs vid olika plalSer som är förbundna med dataöverförings
linjer.

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 slörre område. sker
via alternativa överföringslinjer.

DRAM
Dynamiskt RAM, halvledarminne i vilket informationen lagras i en mikroskopisk kondensator

drivenhet
(drive unil). t) Minnesenhet i ett yltre minne, l.ex. i elt hårdskiveminne, som har plalS för fler
än en skiva. Betecknas ofta med lIDO:. lIDt: osv. 2) Se skivdrivenhet.

drum se magnetiskt trumminne

DTP
Desk Top Publishing, kallas en serie mjukvaror för persondatorer för alt framställa trycksaker.
Den färdiga publikationens ulSeende kan direkt på bildsklInnen, där den också kan redigeras

dubblering
(duplexing). Förfaringssätt alt hålla en extra enhet i beredskap för den händelse att fel skulle
uppslå i den ordinarie enheten.

dum terminal
(dumb terminal). Terminal som inte utför andra funktioner än alt mata in och mata ut data till
och från datorn och som inte kan programmeras för andra funktioner.

DXC
Digital Cross Connect- optisk nl1tväxel för omdirigeringar. Dirigerar automatiskt om vid t ex
avbrott på linjen

dynamiskt minne
(dynamic memory). Ha1vledarminne som periodvis måsle "friskas upp" för att det skall hålla
kvar innehållet i minnesplalSema.

EAN-kod
(European Article Numbering). Streckkod som kan läsas med hjälp av optisk penna. Koden
identifierar märkt produkt samt dess ursprungsland på ett standardiserat Sält.

edltor
Redigeringsprogram

EEPROM
Eleclronically Erasable Programable Read Only Memory - PROM som både kan läsas ocb
skrivas med hjälp av elektrisk ström

elektroniskdatabebandUng
(eleclronic data processing). Automatisk bearbeming av data i en följd av operationer med
hjälp av eleklronisk utrusming.
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elektronisk post
(electronie 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 på förhand avtalad tid. Ofta markeras ankomst av
elekronisk post till en terminal med ett speciellt tecken på den mottagande terminalens bild
skärm.

elektrostatisk skrivare
(elecrostatic printer, electroseositive printer). Fn icke-anslagsskrivare som skriver punktmatriso
tecken, ett åt gången, med hjälp av ett antal trådar eller stift, som levererar ett punktvis format
elektriskt laddningsmönster mot eU a1uminiumbesttuket papper. Därvid attraheras svarta
partiklar mot laddningsmönstret på papperet, där ett punktmatristeeken bildas och snabbt
fixeras genom alt papperet upphettas.

emulator
(emulator). Avser en uttusbling för utveckling av programvara. Består aven dator med en
uppsätbling mikroprogram som kan efterbilda, emulera, funktioner i, och exekvera program
avsedda för, 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 i elt datorsystem med en annan enhet eller ett helt
datorsystem med elt annat system. Se emulalor.

enanvändarsystem
Datorsystem vars perifera enheter utnyt~as av enbart en person.
Jfrjleranvandarsystem.

EPROM
Erasable PROM - raderbart PROM, kallas också E-DRAW: Erasable Direct Read and Write,
eller rewritable disks. Med hjälp aven speciell teknik kan elt PROM raderas för alt sedan
programmeras om. Ofta används teknik med ullraviolett belysning för att radera minnet.
Används i mycket stora dokwnentlagringssystem

etbernet
En standard för lokala nätverk (LAN) framtagen av Xerox Corp. och numera upphöjd till
nationell standard i USA (IEEE 802.3). Data kan överföras med en hastighet av högst 10 Mbps.
Endast en enhet i taget får sända data vid en given tidpunkt.

exekverlngstld
(execution time). 1) Den tid som krävs för alt genomföra en exekveringscykel. 2) Den tid under
vilken elt program exekveras. 3) Den tid som fordras för aU komma åt, avkoda och exekvera en
insttuktion.

FDDI
Fiber Distributed Data Interface - ett av en kommit~ inom ANSI specificerat gränsnitt för
fiberoptiska nätverk. FDDI-nätverk har ringtopologi och medger extremt hög bandbrcdd (tOO
MBil1s) på avstånd upp till 2 km. Upp till 500 enheter per ring kan anslutas till en sammanlagd
kabellängd per ring på 100 km

fel
(eerar). I ett datorsystem vlllje avvikelse från ett känt korrekt värde, t.ex. ett avrundningsfel
eller paritetsfel.
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fiberoptik
(fiber optics). Avser en teknik för överföring av bl.a. data via en böjbar tunn glas- eller plastfi
ber, genom vilken en stråle från en 1aserdiod eller en lysdiod passerar. Genom modulering av
laser- eller ljusstrålen kan information överföras. Elt anlal fiberledare kan sammanföras i en
kabel, som då kan överföra en enorm mängd information.
Lysdioder kan alstra ca. 200 mW ljuseffekt och kan moduleras med signalfrekvenser upp till
några hundra MHz. Laserdioder ger några mW ljuseffekt och kan moduleras med signalfre
kvenser upp till några OHz. Dämpningen I en fiberoptisk ledare kan vara av storleksordningen
10-100 dB/km ledningslängd, men nya fibrer kan minska förlusterna.

fickminne
(cache memory). Snabbt intemminne som bl.a. används som buffertminne mellan centralenhet
en och primllrminnel Används då för alt lagra sekvenser av instruktioner från primärminnet.
När centralenheten behöver en instruktion, genomsöker den först fickminnet istället för alt gå
till det långsammare primärminnet. Användning av fickminnet kan därför innebära en
uppsnabbad databehandling.

FlFO
Först-in-först-ul Stackminne där det först lagrade också kommer ut först

fal
(fiIe, data flIe). En samling av logiskt samhörande poster som behandlas som en enhet. VaJje
post består i allmänhet av elt anlal fliIt. Det eller de flIlt som används för alt identifiera de olika
posterna i en fil benämnes nyckelfält eDer nyckel. Nyckelflllten används vid uppsökning aven
viss post och vid sortering, lex. vid en sortering av posterna i bokstavsordning.
Exempel: En fil som utgör en telefon- och adresslista, har elt antal poster, vaJje post är uppde
lad i tre fält namn, adress, telefonnummer. Nyckelflllt kan då vara det flllt som innehåller
namnet, eftersom man vanligtvis söker ener sorterar på namnet i en lista av detta slag, för alt få
telefonnumret eller adressen till personen.

D1hanterlng
Läsning, skrivning och uppdatering av filer lagrade på skivminne. I elt lokalt nätverk separeras
ofta filbantering från det övriga systemet så alt det kan hanteras aven särskild dator, en
filhanterare. Övriga datorer i nätverket saknar då direkt åtkomst till skivminnen utan hämtar
och lagrar data genom anrop till filbanteraren.

fjärrdatabehandlIng
(teleprocessing). Databehandling vid vilken dataöverföringslinjer används för att sända och ta
emot data mellan avlägsna terminaler och en datacentral.

fjärrdatasystem
(teleprocessing system). Ett databehandlingssystem i vilket program och data kan skapas,
uppdateras, lagras och överlämnas för exekvering genom användning av terminaler som lir
anslutna till en datacentral via dalaöverföringslinjer.

fjärrtermlnal
(remote terminal). En terminal belägen på annan plats än den, där centraldatorn är belägen.
Ansluts till datorn via en kommunikationslinje.

fleranvändarsystem
(multiuser system). Datorsystem i vilket flera användare umylljar gemensamma resurser, t.ex.
hårdsldveminnen, skrivare och kurvskrivare.
Jfr. lokalt nlII.

nerdatorsystem
(multicomputer system). Ett datorsystem, i vilket två eller flera datorer utnyttjas av operatörer
för att utföra olika fristående uppdrag.
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flerpunktsnät
(multidrop network). NätslnJktur i vilken ingår två slutnoder, ett antal mellanliggande noder
och endast en väg mellan godtyckliga noder.

flexskiva
(f1oPPY disk). Skiva, 8, 5 1/4 eller 3 In. tum i diameter, i böjligt plastmaterial täckt av eu
ytskikt som kan magnetiseras i två olika riktningar för att möjliggöra lagring av binära data.
Flexskivan sätts in i en springa i en f1exskiveohel, som kan ha ett drivverk för en till fyra
flexskivor. Drivverket 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 skaII ske. Det fmns enkel- eller dubbelsidiga flexskivor med enkel eller dubbel
spårtäthet Lagringskapaciteten för en enkelsidig tums 5 1/4 flexskiva kan vara 100-200 Kbyte,
en 8 tums flexskiva kan lagra uppåt 1 Mbyte vilket motsvarar ca. loo tecken, dvs ca. 400
fullskrivna A4-sidor text Spårtlltheten kan för flexskivor vara 100 spår/cm, i spåren kan ca. 3
()()() bitar/cm spårlängd lagras. Flexskivenheter fmns för 8, 5 1/4 och 3 In. tums flexskivor.

flexskivmlnne
(f1oppy disk memory). Ett flexskivmione innehåller en drivenhet som roterar de flexskivor som
sticks in i springor på enhetens framsida Skivorna roterar med en hastighet omkring 3oo varv/
min. Drivenhetens sökarm, som styrs av signaler från, datorns in/utkanal kan ba en söktid om
ca. loo ms.

flimmer
(flieter). Snabba ljusvariationer på bilden som återges på en bildskärm. Flimmer är i allmänhet
mer irriterande med mörka tecken mot en ljus bakgrund än med ljusa tecken mot mörk bak
grund. Kan reduceras genom att bildväxlingsfrekvensen ökas.

flops
(floating operations per second). Mått på en dators prestanda Uttrycker antal
f1yttalsoperationer (additionereller subtraktioner av decimaltal) som datorn kan utföra under en
sekund. En superdator kan utföra cirka 5OO-1 ()()(} megaflops (miljoner f1yttoperationer per
sekund).

FM • frekvensmodulering
(Frequency Modulation). Tdlämpas för faksimilsändningar 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 eD bärfrekvens moduleras i takt
med bildens gråtoner. Enligt CCITf-rekommendationer skall för faksimilsändningar
bärfrekvensen 1 300 Hz användas. den varierar därvid från 1 500 Hz (= vilt till 2 300 (=
svart».
Frekvensmodulering 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 frekvensmodulering benämns vanligen frekvensskiftsnyckIing.

FMAS
FaciIity Management ApplicatiOD System - övervaknings- och styrsystem för bredbandsnät
Med hjälp av FMAS kan man bestämma vilken typ av överföringar som skall göras på olika
linjer i nätet t ex bild, data eller tal. FMAS ingår i TMOS-familjen. Se TMOS

FMS
(Flexible Manufacturing System). Flexibelt produktionssystem.

framereIay
är en teknik för nätverk som drar nytla av fiberoptikens höga kvalitet för au överföra data upp
till 10 gånger snabbare än med hjälp av paketförmedling. Kan enbart hantera data, inte röst
ellerbildöverföring
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rrekvensmuJtlplex
(ftequency-division multiplexing). Vid datakommunikation en teknik som tillämpas vid
bredbandig överf'öringslinje. varvid överföringslinjens bandbredd uppdelas i ett antal band. i
vilka data kan överföras samtidigt mellan ell antal terminaler.

rrontdator
(front end computer). I ell tiddelningssystem en mindre dator av begränsad kapacitet som
fungerar som styrenhet för anslutna terminaler och som avlastar värddatom med uppgifter som
har med datakommunikation och/eller in/ut-operationer all göra.

runktlonstangent
(function key). Tangent på tangentbordet, som verksUiller en viss funktion för operatören.
Vissa terminaler kan ha tangenlbord med ell flertal funktionstangenler. sanunanförda i en
särskild grupP. skild från teekentangentema.
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Vid sortering aven sådan lista för all fl namnen i bokstavsordning används namnet i fålt nr l
som sorteringsunderlag. Se figuren ovan.

rooster
(window). Vid dalOrgrafJk en avgränsad del av bildskärmen som återger lagrade data.

GaAs
Förkortning - kemisk beteckning· för galliumarsenid. Ett halvledarmaterial som möjliggör
framslä11ning av mycket snabba transistorer och integrerade kretsar. Begränsningar har tidigare
varit stor effektförbrukning och svårigheler alllillverka VLSI-kretsar. se VLS/. men nyare
teknik har lelltill. all yuerst snabba digitala integrerade kretsar på galliumarsenidsubslnlt kan
framställas med nästan samma komponentläthet, 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 halvledarkomponenler och LSl
kretsar. Orsak: GaAs-enheter är 6-10 gånger snabbare än motsvarande enheter med CMOS·
och ECL-produkter i kisel.

grind
(gate). Logikkrets som påverkas aven eUer flera insignaler och som ger upphov till en utsignal
som motsvarar en binär etta eUer nolla, beroende av den logik som är inbyggd i kretsen.

grindmatris
(gate array). Avser ell stort antal standardiserade och serietillverkade grindar. integrerade i en
kiselskiva. Tillverkas av halvledarfabrikanter. som på basis av specifikationer från kunder
förser grindmatrisen med ledningar som förbinder grindarna på sådant säll, all önskad digital
funktionsenhet erhålls.
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gränssnItt
(interface). 1) Gräns mellan två funktionsenheter som specificeras med avseende på funktion
er. fysisk hopkoppling. signalnivåer m.m. Specifikationerna är avsedda att ge underlag för hur
två enhetereller system, som hanterar data i olika avseenden. tex. i olika koder eller format,
skall kunna samarbeta
2) En gemensam "gränsyta" mellan två enheter. system eller program som använder samma
register eller samma mionesplatser.

GSM
Groupe Speciale Mobile, är det nya europeiska digitala mobiltelefonisystemet som kommer att
omfatta totalt 18 länder

backer
En datorintresserad person som - ofta genom hobbyverksamhet - skaffat sig grundliga kunska
per i datorteknik och som - i vissa fall - använder sina kunskaper för att forcera
säkerhetsspärrar för att tränga in i datorsystem för att utnyttja deras resurser.

balvledare
(semiconductor). Avser halvledande material. företrädesvis kisel. vars förmåga att ledaelek·
trisk ström modifierats genom att materialet tillförts negativa resp. positiva laddningsbärare.
Komponenter vars verkningssätt baseras på balvledarmaterial. t.ex. transistorer och integrerade
kretsar, ingår i praktiskt taget all hårdvara som utnyttjas i dagens datorer och datorsystem.
Ga1liumarsenid är ett halvledarmaterial som kan förutses komma till ökad användning i
framtiden i komponenter för datorutrustningar. på vilka krav på stor snabbhet sllUls.

halvledarmInne
(semiconductormemory). Minnen uppbyggda av i halvledarmaterial. oftast i kise~ integrerade
minnesceller. Används numera i alla datorutrustningar för såvälläslskrivminnen som läsmin
nen och för omprogrammerbara minnen. Beroende på vilka processer som utnyttjas vid
framslJlllningen av balvledarminnen erhålls olika egenskaper som bl.a. inverkar på minnenas
snabbhet De typer av halvledarmaterial som används i halvledarminnen 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 ms. ECL ger
ålkomsttider av storleksordningen 10 ns. GaAs ger tider omkring l ns. Priset räknat per
minnescell är starkt beroende av halvledarmateriaIet. HaIvledarminnen byggs upp av ett antal
kapslar med integrerade kretsar som innehållerett antal minnesceller, antalet celler utgör alltid
en potens av 2, lex. 1024.2048.4096 eller 8192.

HDTV
High Definition Television, högskllIpetelevision. kallas den nya teknik som är under utveckling
för att skapa avsevärt bättre bild-återgivning på framtidens televisionspparater. F n finns ingen
global standardöverenskommelse om vilken teknik som skall användas för att skapa de skarpa
tv-bilderna, flera möjligheter fIDns

High Sierra standard (ISO %60)
Den standard som de stora tillverkarna enats om för data- och fIlformat.

hemdator
(bome computer). Mikrodatorsystem ofta bestående av ett tangentbord och en bildskllrmsenhet
med centralenheten, primärminnet, inIut·matningsenbeter och gränssnitt för anslutning av
kringutrustning inbyggda i tangentbordet eller i bildskärmsenbeten. Vanlig kapacitet (ör
primärminnet är 64-128 Kbyte. Operativsystemet i hemdatorer är mestadels varianter av CPIM.
MS-DOS. PC-dos. Medlevererat språk är ofta BASIC. Bildskärmsenheten ersätts i enklare
versioner av hemdatorer aven anslutningsmöjligbet till en befintlig TV-mottagares antenn
eDer videoingång. TV-mottagarens bildskärm fungerar då som datorns bildskärmsenbet
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bypennedla
kallas sådana medier i vilket innehållet är lagrat icke-linjärt på eU sådant säU aU olika "lager"
återger olika delaljnivåer

bypertext
är ett icke-linjärt säU aU organisera textinformation för utskrift och llIsning

byrd ledning
Leased Line eller Non-swilChed Line, kallas en aven teleförvalbling uthyrd överföringskanal
från en plats till en annan, som ständigt slår till enban användarens förfogande, t ex för dataö
verföring

bårdsklvmlnne
(hard-disk drive, hard-disk memory). Sekundllrminne, baserat på användning av drivenheter för
en eller flera hårdskivor. Finns för lagringskapaciteter från 5 till 300 Mbyte. Drivning av
hårdskivan eller hårdskivorna sker med servostyrd drivmotor och positionsmekanism för en
eller flera sökarmar med skrivlläshuvud. Beroende på den precision som kan uppnås i de
mekaniska komponenterna i drivsystemet kan packningslätheten (och därmed lagringskapacite
ten) och åtkomsttiden för lagrade data variem, vanliga värden är 500-1000 spår/tum och
åtkomsttider 25-100 millisekunder. Med hårdskivminnen med 6-8 skivor staplade i en
skivpacke kan lagringskapaciteter upp till 500 Mbyte uppnås. Överföringshastigheten för data
till och från eu hårdskivminne kan vara av storleksordningen 5 Mbitls, ca. 600 kBytels.
Hårdskivminnen är relativt känsliga för mekanisk påverkan under den tid hårdskivan roterar,
ett hårdskivminne bör därför vara vW skyddat för stötar under drift.

bårdvara
(hardware). Den fysiska utrustningen, apparatur, funktionsenheter, kretskon, komponenter etc,
som ingår i en dator eller eu datorsystem.
Jfr mjukvara.

bögnIvåspråk
(high-levellanguage). En dator förslår endast program skrivna i maskinspråk, eU språk som
beslår enban av sekvenser av binära eUor och nollor. Au skriva program i maskinspråk är
utomordentligt tidsödande och det har därför i efterhand kommit fram programmeringsspråk,
högnivåspråk, som mera anknyter till mänskligt språk, genom au de mer eller mindre utnyttjar
ord som liknar eller utgör förkortningar av ord som ingår i engelska språket.

le-kort
Kort med integrerade kretsar - termen rekommenderas av ISO

Indexering
(indexing). En teknik för adressmodifiering enligt vilken värdet för den adress som lagrats i eU
indexregister adderas till den adress som specificeras i en instruktion. Den så erhållna summan
utgör en ny adress för den operand som skall lagras eller återvinnas.

Indikator
(indicator). 1) Anordning som indikerar eU visst tillstånd i en dator, lex. en lampa som, när den
lyser, visar att en enhet i dalOrutrustningen arbetar. 2) Dataelement som indikerar att eU visst
tillstånd, t.ex. spill, inträffat under exekveringen av eu program.

Informatik
(informatics). Teknik som sysslar med datorstödd insamling, bearbebling och överföring av
information. (TNC) Vetenskapsgren som avser information i all.mänhet samt dess kommunika
tion och behandling.
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Informatlonsåtervlnnlng, system för
(information 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 aU återge återvunna data i lämplig form och formal

Infotalnment
Information + entertainment - dator- och kommunikationsteknologi utvecklad för att informera
ocb/eller undervisa samtidigt som den är underhållande. Kallas också för "edutainment"

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 framslälld elektronisk
krets som innefattar ett antal mikroskopiskt små elektroniska komponenter, transistorer, dioder
och resistorer, inbördes förbundna med ledare frametsade i eu tunt ytskikt av metall. Metoden
möjliggör au hundratusentals elektroniska kretsar kan framsllillas i en kiselbricka med några
kvadratmilIimeters ytinnehåll. Integrerade kretsar har helt ersall de av fristående, diskreta,
komponenter uppbyggda kretsar som användes i äldre datorer, vilket har leu till aU 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, lex. enkla aritmetiska operationer, redigera ocbIeller 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 ell gensvar på datorns bildskärm.

Interaktiv databehandlIng
(interactive data processing). Avser en kompilering och exekvering av programmeringssalser,
en I taget, I samband med all de förs In på en terminal. Hllrigenom kan en programmerare
omedelbart se resultatet av varje införd sats. Ev. fel kan då konigeras och erforderliga änd
ringar vidtas i programmel

Interface Se grilnssnitt.

ISDN
(Integrated Services Digital Network). Digitalt universellt fjärmät, där flera tjänster kan
utnyttjas samtidigl

katalog
(catalog). Föneckning med beskrivande information över varje datamängd, l.ex. enftl, som
lagrats i ell datorsystem.

katodstrålerör
(cathode ray tube). Elektronrör av samma typ som används som bildrör i televisionsmottagare.
Används som bildskärm i ut-enheter i datorutrustningar för all 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) lex. i eU raster med 512x240 bildpunkter. Ett bildrör tillsammans med ettlangenIbord
bildar en terminal.

KDS
Knowledge-Based System, kunskapsbaseral system
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klockfrekvens
Den frekvens med vilken en dators klocka arbetar. Klockans signaler styr datorns arbete. så att
varje åtgärd som datorn vidtar varar ett bestämt antal klockcykler (intervall mellan två klock
signaler som följer varandra).

knowbot
är en typ av inbyggd robot eller "betjänt" baserad på mjukvara. som fungerar utan att få
speciella order att göra så. Knowboten ägnar sig åt att prioritera och söka information. skydda
konfidentiell information och ta kål på datavirus

koaxialkabel
(coaxial cable). Kabel innesluten av ett skärmhölje •som utgör ena ledaren av kabeln och
medför okänslighet för yttre störflUl, samtidigt som inget slörf31t avges. Används vid datakom
munikation för vilken hög överföringshastighet och okänslighet för yure störf31t krävs.

kompatibel
(compatible). 1) Om två datorsystem med tillhörande operativsystems programspråksbehand
lare utformas så. aU identiska resultat uppnås. om eU program överflyttas från det ena systemet
till det andra. är systemen kompatibla 2) Om komponent eller kringutrusming 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 motsva
righet i maskinspråk. Kompilatorn kan också översätta käUprograrnmet till eU assemblerpro
gram. i så fall har kompilatorn en assembler som översäUer programmet vidare till maskin
språk. Det progt'a!JI som erhålls från en kompilator benämnes objeklprogram. En kompilator
levererar vanligtvis också en programlisming och ev. felmeddelanden som specificeras fel.

konsol
(consol). Typ av terminal. varifrån ett datorsystem styrs. Utgörs oftast av ett tangentbord och
en bildenheL

kontinuerlig databehandUng
(continuous processing). Kontinuerlig bearbetning av data när de uppkommer, Lex. vid pro
cessstyrning. Exempel: En dator kan användas för aU kontinuerligt övervaka temperaturen i en
värmeugn och i samband därmed kontinuerligt sätta in erforderliga korrektionsåtgärder för att
hålla temperaturen konstant.

kortdator
(board computer). Mikro- eller minidator uppbyggd av baJvlcdarkomponenter på eU enda
kretskort.

krets
(circuit). 1) Arrangemang av elektroniska komponenter och ledningar som bildar en eleklrO
nisk funktionsenbel 2) Vid datakommunikation en överföringskanal för data.

kretskort
(board). Platta av isolerande material med ett ytskikt av koppar i vilket ett ledningsmönster
frametsats. I ledningsmönstret är elektroniska komponenter. i datornllUstningar huvudsakligen
integrerade kretsar, inlödda som tillsammans bildar kompletta funktionsenheter. lex. minnes
moduler och styrenbet i datorsystem. Praktiskt taget alla funktionsenbeter som ingår i datorn
trustningar är uppbyggda aven eller flera kretskort.

kryptering
Omvandling av klanext till kryptogram med hjälp aven uppsätbling regler. algoritmer. och en
nyckel
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kurvskrlvare
(ploller). En inlut-enhet lill vilken data överförs från primllnninnet eller ett yttre minne och
som av enheten översätts till signaler som sedan omvandlas till linjer och kurvor på ell papper
eller en overheadfllm. På så sätt kan enheten producera bl.a. kurvor, diagram, ritningar och
kartor.

kvittens
(acknowledgement). Vid datakommunikation överföringen av ett kvillensteeken från den
mottagande stationen 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
(mn time). Den tid ett program exekveras.

LAN
Förkortning för Local Area Network. Se lokalt nttt.

laser
(laser). Förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission ofRadiation. Anordning
som utsänder en tunn slJåle av ljus som koncentrerats till en frekvens (koherent IjusslJålning).
Laserstrålar används bl.a. i laserskrivare och som bärvåg vid dataöverföring i fiberoptiska
kablar.

laserskrivare
(laser printer). En icke-anslagsskrivare i vilken en laserstråle används, som formar
punktmatristecken på en fotokonduktiv skiva. Utskriften överförs sedan till papper, en sida i
taget.

leasedllne
se hyrda ledningar

LIFO
Sist-in-först-ut Stackminne där ordningsföljden vid utmatning är den omvända mot den
inmatade. Kallas också "gummibandsminne". Exempel på användning är adresser vid
subrutinsanrop som lagras i ett stackminne av UFO-typ

ljuspenna
(light pen). En pennliknande anordning som ansluts via en kabelIiU en bildskärmsenhet Den
har en ljuskänslig komponent i pennspetsen och kan. när den förs mot en position på bildskär
men, avkänna, om ljus utstrålas från denna position eller inte. Detta umyujas för att ge styrsig
naler till en dator, ansluten till bildskllnnsenheten. Med ljuspennan kan därigenom bilder ritas
upp, raderas eller förflyttas på bildskllnnen.

logisk array
krets som utför en begränsad serie instruktioner, för tiD exempel vissa säkerhetsfunktioner men
som inteär en programmerbarmikroprocessor

loggeuhet
(logger). Apparatur som i ett datorsystem används Rlr att registrera händelser eDer mätvärden
som erhålls från ett antal sensorer som avkänner olika fysikaliska tillstånd, t.ex. temperatur,
tryck, ljus etc.

lokal tennlnal
(local terminal). Terminal som är belllgen i omedelbar närhet av dator och som är
direktansluten till den via en kort kabel.
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lokalt nät
(local area network). Avser ett nät av ledningar för dataöverföring som anordnas inom en
organisation eller företag som ublyttjar datorutruSblingar i sin verksamhet Behovet av lokala
nät bar accentuerats av utvecklingen mot distribuerad databehandling som skett under senare
år. Tidigare utformades lokala nät som stjarnnl1l, som strålade ut från cn centralt placerad
dator. I nätets noder anslöts terminaler som tog emot data och sände data till centraldatom, där
databehandlingen verkslll1ldes. Efterhand anslöts till noder i stjäronätct datorer med egna
utskriftsenheter och med möjlighet alt utföra cgna dalabehandlingsuppgifter. En ny typ av
lokala nät för distribuerad databehandling lanserades omkring 1980, i dessa ublyttjades en
gemensam överföringskanal för alla noderna De till noderna anslutna datorerna kunde då via
den gemensamma ledningen komma åt en för nätet gemensam laingutrustning med masstnin
nen och utskriftsenheter av ol~ slag. Därigenom behövde inte alla anslutna datorer ha egen
Uppsätbling av perifera enhetCf. Samtidigt blev ledningsdragningen för nätet förenklad.

LSI • Large Sc:ale Integratlopt
Telmik som möjliggör storskalig integration av elektroniska kretsar i kiselbrickor integrerad
krets. Till LSI-kretsar räknas integrerade kretsar som innehåller mellan 1000 och 10000
grindar integrerade i kiselbrickor med några kvadrabnillimeters yta. Används i primärtninnen,
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). På en datorcentral en grupp av tecken med vilka en användare på entydigt sält
identifierar sig, när vederbörande loggar in vid en terminal eller lämnar ett program för exekve
ring.

magnetband
(magnetic tape). Minnesmedium bestående av plastband med elt ytskikt av magnetiskt material
som kan magnetiseras, att det kan lagra data i form av bitmönster i spår utefter bandet Banden
används i bandminnen för långtidslagring av data och program.

magnetiskt trumminne
(magnetic drum storage). Elt direktminne beslående aven magnetisk trumma med ett ytskikt av
magnetiskt material, som kan magnetiseras för att lagra bilar i inspelade cirkulära spår. Ett
skriv/llls-huvud är anbringad på en sökarm ovanför varje spår. Trumman är permanent monte·
rad i ett drivaggregat som roterar trumman.
Trumminnen kan hålla betydligt mindre data än skiv- och bandminnen och används numera
sällan.

magnetsldva
(magnetic disk). En skiva på ena sidan eller båda sidorna försedd med en ytskikt av magnetiskt
material, i vilket bilar kan lagras i det magnetiska skiktet i form av magnetiska "punkter".
Punkterna lagras i koncentriska spår på skivan.

makrolDstruktlon
(macroinstructiOD, macro caJl). En enda instruktion som representerar en hel sekvens av
instruktioner. En makroinstruktion defmieras i början av ett program med en makrodefmition
(macro defmition, macro declaration). Makroinstruktionen kan sedan användas genom hela
återstående delen av programmet varje gång makroiostruktionens uppsättning av instruktioner
behövs i detta.

MAP· Manufacturlng Automation Protocol
En av General Motors i USA föreslagen standard för lokala datanät, avsedd att utnyttjas för
datorutrusblingar för automatiserad tillverkning i industriell miljö.
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maskinkod
(machine code, computer code). De grundläggande biunönster som en dator kan tyda som
instruktioner och data.

maskinspråk
(machine Janguage). Det programmeringsspråk, beslående aven uppsättning unika maskinko
der, som kan exekveras aven viss dator. VllJje dator har sitt maskinspråk. Programmerare
använder numera sällan maskinspråk vid programmering, eftersom maskininstruktioner då
måste skrivas i binärkod, vilket är ytterst tidsödande. Högnivåspråk, lex. BASIC eller
COBOL, föredras, enär instruktioner i dessa språk översätts aven kompilator till maskinspräk.

matris
(matrix). Tal eller variabler, uppsläl1da i ett rektangulärt fält indelat i rader och kolumner, som
kan manipuleras genom matematiska operationer som addition, sublta1ction och multiplikation.
VllJje element, tal eller variabel, i matrisen är entydigt definierat genom två index, det första
anger numret för raden och det andra anger numret för kolumnen.

matrisskrivare
(matrix printer). Anslagsskrivare som skriver punktmatristeeken, ell i tagel, genom all ändarna
av ell antal stift, anbringade i el! punkunönster i matrisform med 5x7, 7x7, 7x9 eller 9x9 stift
slås mot el! färgband och ett bakomliggande papper. Ju större antal punkter i matrisen, ju
lättare är tecknen all läsa

MATV
Master Antenna Television

mikrodator
(microcomputer). En liten dator som innehåller en mikroprocessor ocb ett skrivlläs-minne,
RAM, som primärminne. Ofta används ett läsminne, ROM, för permanent lagring av t.ex.
systemprogram. Vanligt bögnivåspråk är BAS/C, men även Pascal förekommer i en del mikro·
datorer. Det vanligaste operativsystemet är CP/M i olika versioner, lex. CPIM 2.2, CPIM-86
ocb MS-DOS. Qrdlängden är mestadels 8 eller 16 bitar, lagringskapaciteten bos primärminnet
kan vara från 32 kbyte i mindre ocb upp till 256 kbyte i större mikrodatorer. Mikrodatorer
används i stor utslIäckning i småföretag och av egenföretagare för kundregister, bokföring och
lagerkontroll. I industriella sammanhang används mikrodatorer för tekniska beräkningar och
processtyrning. I bem bar mikrodatorer typ hemdatorer kommit till viss användning för register
av olika slag, privatbudgetering, för text· och ordbehandling och för datorspel. Mikrodatorer av
typ persondatorer bar vunnit insteg för administrativa ocb tekniska tillämpningar.

mikrodatorsystem
Datorsystem uppbyggt kring en mikroprocessor. Systemet kan beslå av ell antal fristående
enheter, lex. en centralenhet, en bildskärmsenhet, ell tangentbord, ett sekundärminne och en
skrivare. Ofta är centralenheten inbyggd i bildskärmsterminalen eller i tangentbordet. I bild
skärmsenheten kan ingå en flexskiveenhet. Andra kombinationer förekommer. Tangentbordet
är oftast fristående ocb ansluts till bildskärmsenheten via en kort kabel.

mikrofilm
(micro film). Film på vilken dokument, t.ex. en utmatning från en dator fotograferats i stark
förminskning med bänsyn till lagrings- ocb transportmöjligheter. Förstorade kopior av mikro
filmen kan tas, men fllmen kan också belta1ctas i stort format med bjälp aven projektor.

mikroprocessor
(micro processor). En funktionsenhet integrerad i el! cbip som buvudsakligen innehåller en
aritmetisk logikenhet, ell anteckningsminne och en styrenhel En mikroprocessor används i
allmänhet som centralenhet i mikrodatorer.

mlkrovågsteknologl
teknologi som används i radar och telekommunikation för t ex satellitsystem och radiolänkar där
radiovågor överförs, genereras eller bebandlas inom frekvensouuådet 1 000 MHz - 25 000 MHz
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minidator
(mini computer). En medelstor fleranvändardator som oftast baseras på 32-bitarS ordlängd ocb
virtuell minnesbantering, vilket innebär au de är lämpliga för "stora", dvs minneskrävande,
beräkningsuppgifter. Primärminnesstorlek brukar idag vara minst 8 Mbytes. Operativsystemet
har tidigare huvudsakligen varitleverantörsspecifJkt. ex.vis. VMS för Digitals VAX datorer,
men blir i ökad omfattning en variant av UNIX. Gränsdragning mot arbetsslationer är inte
alltid en lätt uppgift, men minidatorer har som regel större lO-kapacitet då de är byggda för en
antal användare och många samtidiga processer. Kompilatorer ocb andra utvecklingsverktyg är
oflaSt funktionsrika och väl beprövade.

minne
(memory). Anordning som kan lagra dala och från vilken dala kan återvinnas. Termen
memory används i USA huvudsakligen i sammansättning "main memory", primärminne.

mInnesbank
(memory bank). Ett skrivl1äs-minne, RAM. som vanligtvis bestående aven kapsel med en
integrerad krets, innehållande en antal efter varandra följda minnesplatser som bildar en enhet.
Med ett anla! 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
dala lagrade under en längre tidsperiod.

MIPS
Miljoner insln1ktioner per sekund. Måttenhet på en dators beräkningsbastigbet. Avser maskin
instruktioner.

mjukvara
(software). 1) Systemprogram som ingår i en dators operativsystem. 2) Tillämpningsprogram
för databehandling, dalainsamling, dalakommunikation eller datorgrafIk. 3) Beskrivningar,
bruksanvisningar m.m. som avser uppbyggnad eller hantering av datorutrustningar och kring
utrustningar till sådana.

Mobltex
är ett rikstäckande system för digilal kommunikation. Det bygger på paketförmedling. Abon
nenten betalar bara för den tid då information verklinen sänds. Tekniken är fortfarande begrän
sad då det gäller överföringshastigheter

mode
Arbetssätt. tillstånd eller metod i samband med en apparats funktion eller användning.

modem
FÖrkortning av MOulatorlDEModulator. Anordning som omvandlar en digital utmatning från
en dator eller terminal till analoga dala i form aven modulerad bärvåg, som ublyttjas för
överföring av dala. Samma enhet omvandlar också analoga data som inkommer via en
överföringslinje till digila1a dala, som kan accepteras aven dator eller terminal.
Modem används för att överföra data via telefonförbindelser i allmänna telefonnätet eller via
ett allmänt dalaDäl

modulation
En process att omvandla digitala dala till analoga dala genom au amplituden. frekvensen eller
fasen hos en bärvåg påverkas, moduleras, i takt med förekomsten av de bitar som ingår i de
tecken som skall överföras. En på så sätt modulerad bärvåg kan överföras såväl via vanliga
telefonlinjer som över speciella överföringslinjer för dalakommunikation.

MOS-teknIk
Avser en teknik för framslälIning av integrerade halvledarkretsar, baserad på au metalleleklrO
der anbringas via ett isolerande oxidskikt mot ett halvledarmaterial (MOS = Melal Oxide
Semiconductor).
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MS·DOS Extensions
tilläggsprogram till DOS. Innehåller drivrutiner för CD·spelare, som gör all dessa fungerar I
DOS·miljö

MTBF
(Mean Tllne Between Failures). Den genomsnittliga tiden mellan felen. Ell mått på tillförlitlig
het hos tekniska komponenter och system.

multlmeclla
Datorbaserade presentationer. som kombinerar två eller flera media, t ex text. grafik, signaler
för utskrift. rörliga bilder ocb ljud

multlplexerlng
(multiplexing). Process med vilken man använder en anordning som samtidigt kan hantera ell
antal liknande. men separata. apparater eller operationer genom all alternera aktiviteten mellan
dem.

multlplexor
(multiplexer. multiplexor). Funktionsenhet som möjliggör mulliplexering.

multlplexorkanal
(multiplexer cbannel, multiplexor cbannel). 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). I) Ett litet musliknande styrdon som kan föras över en plan yta med samma format
som en bildskärm i ett datorsystem ocb som orsakar, att markören eller ett pilteeken förs på
motsvarande sätt över bildskännen. Används för att pricka in koordinater vid datortraftk. 2)
Ett liknande styrdOD som i punkt l men anslutet via en kabel till en bildskärmsenhet med
bildrör. Används för att på bildsklInnen välja ut program eller kommandon som av datorn
visuellt presenteras på bildskärmen med symboler. Musen dirigeras av operatören till den
symbol på skärmen. som representerar det önskade programmet eller kommandot. När operatö
ren trycker ned en på musen befmtlig tangent införs det önskade programmet eller kommandot
i datorn.

NC
Numerisk (digital) styrning.

NMT
Nordisk Mobiltelefon är ett helautomatiskt mobiltelefonisystem i de nordiska länderna, som
erbjuder en rad tjänster som t ex vidarekoppling, manuell och automatisk passning av inkom·
mande samtal, etc. NMT 450 startades 1981 ocb kompletterades 1986 med NMT 900 som
fortfarande byggs ut för att inom kort nå riks·läckning. NMT 900 har bl a bättre framkomlighet
samt små och lätta ficktelefoner

nod
(node). I) Punkt i ett datakommunikationsnät där en terminal, dator. styrenhet eller mellannät·
förbindelse 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.

Non·von
är ett experimentell datorsystem som försöker förbättra von Neumanns
sekvensberllkningsarkitektur. "Von"·teknologi är basen för de flesta datorutrusmingar i
kommerciell användning idag. "Non·von" blir möjligen morgondagens arkitektur

notebook-datorer
kallas också för penndatorer. Batteridrivna persondatorer i A4·format
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numerisk styrning
(numerical controI). Automatisk styrning aven process utförd av digital utrustning som arbetar
på basis av Instruktioner som införs som talvärden. Numerisk styrning används inom
tillverkningsindustrin för att styra l.ex. fräsar och borrmaskiner.

nyckelrårdig
Tumkey. avser ett datorsystem som levereras och installeras hos kunden komplett inklusive
hårdvara och mjukvara och utbildning av den personal, som skall ha hand om utrustningen

nät
(network). 1) Ett nät av förbindelser för datakommunikation. 2) Ett system beslående av
datorer anslutna till noder i ell ledningsnät som möjliggör datakommunikationsnät

nätarldtektur
(network architecture). Beskrivning av uppbyggnaden och funktionen för ett nät för datakom
munikation.

OCR - Optical Charader Recognition
Se optisk teckenigenkL1nning.

off-line
Avser eu system eller en utrustning som inte har direkt anslutning till dator och som därför inle
styrs av centralenheten i denna.

omvänd vIdeo
(reverse video). Avser den möjlighet som ges aU på en bildskärm återge mörka tecken mot en
vit bakgrund i slället för ljusa tecken mot en mörk bakgrund.

on-line
Avser funktionsenhet som styrs direkt av ett databehandlingssystem.

operativsystem
(operating system). Avser den uppsättning systemprogram som styr de övergripande operatio
nerna i ett datorsystem och som kan omfatta fyra grundläggande typer av program: jobbstyrp
rogram, inIut-styrprogram, databehandlande program och övervakningsprogram. VllJje opera
tion i en datorsystem är beroende av assistans från operativsystemet.

optisk avsökare
(optical scanner). Anordning med ljuskänsliga komponenter, som används i optiska märkeslä
sare och enheter för optisk teckenigenkL1nning.

optisk märkläsare
(optical mark reader). Avläsningsdon som kan avkänna förekomsten av märken utförda med
blyertspenna i kolumner på förutbeslämda positioner på l.ex. ett formulär. Avlästa data, som
t.ex. kan avse intervjusvar på ifyllda formulär, spelas in på magnetband eller magnelSkiva.

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 skrivl1äsminne = WORM (Write Once, Read-Many times memory)
- optiskt RAM, skrivlläsminne = WMRA (Write-Many, Read Always)
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optisk teckenlgenkännlng
(optical charaeter recognition, OCR): Process all igenkänna maskinskrivna eller tryckta tecken
i speciellt standardiserat typsnitt. Data läses aven optisk avsökare, när de passerar under en
fotoelektrisk anordning och spelas in på magnetband eller magnetskiva Används ofta för all
avläsa information inskriven på ett kvitto, när ell kreditkort används som betalningsmedel.

ordanalys
(Iexical analysis). Process som utförs av en kompilator i avsikt att identifiera de olika kompo
nenter, som ingår i en programmeringssats.

ordbehandlare
(word processor). Ett automatiserat datorsystem som omfattar olika kombinationer aven dator,
ett tangenlbord, en bildskärmsenhel, ett yttre minne och en skrivare. Systemet används för all
preparera, redigera, lagra och skriva ut text I vissa program för ordbehandling ingår stavnings
och avstavningskontroll.

OSI • Open Systems Interconnection
Ell av International Standard Organization (ISO) utarbetat förslag till internationell referens
modell för datakommunikation mellan olika datorsystem, avsell att utgöra en gemensam bas
för en koordinering av den vidare utvecklingen på detta område.

overnow
l) Tillstånd som uppträder när resultatet aven aritmetisk operation är för stor för att kunna
lagras i ett tillgängligt register.
2) Tillstånd som uppträder, om data inte kan lagras på avsett spår på ett minnesmedium p.g.a
att spåret är fullt

PABX • Private AutomatJc Branch Exchange
Avsåg tidigare en kundägd privat telefonväxel. PABX används numera omväxlande med PBX
som beteckning för den service som telefonfdrvaltningar erbjuder abonnenter all för datakom
munikation utnyttja förhyrda anknytningsledningar och uppringda telefonförbindelser.

packet swltchlng
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 datapakemätet.

papperskopIa
(bard copy). Datorutmatning som utgör en utskrift på papper och som av användaren kan 1äsas
och hanteras, tex. mångfaldigas i en kopiator. Detta i motsats till annan utmatning från en
dator som visas på en bildskärm eller lagras i ett minnesmedium, tex. på en magnetskiva

parallellbehandling
(parallei processing). 1) Innebär att två eller flera jobb samtidigt utförs i en dator. 2) Avser en
datorarkitektur i vilken ingår multipla processorer som styr ett stort antal aritmetiska
logikenheter för att mångdubbelt öka exekveringsbastigheten.

parallelldator
(parallel computer). Dator i vilken addition utförs genom all alla bitarna i ett binärtal samtidigt
adderas till bitar i ett annat tal, därefter adderas erhållna överföringssiffror för att summan av
de två binllrtalen skall erhållas.

PBX • Private Branch Excbange
En service som erbjuds aven telefonförvaIlning att tillåta datakommunikation inom en organi
sation via interna anknytningsledningar för telefon och utanför organisationen via uppringda
telefonsamtal i det allmänna telefonnätet
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perIfer enhet
(periphernl device, input/output device). Anordning som är målet för inlut-operationer, t.ex.
bandminnne, 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 sMd tillsammans med programvara, i
första hand avsedd för professionella tillämpningar.

PIN-kod
Personal Identification Number, ett lösenord eller en personlig kod för t ex bankkort

plankurvskrivare
(flat-bed plotler). Kurvskrivare i vilken ett papper placeras på ett plant underlag, över vilken en
linjal med penna är anbringad. Både linjalens och pennans rörelser styrS av datorn, varigenom
data - tedeen, kmvor och diagram - ritas upp på pappret

plotter
Kurvskrivare. En inlut-enhet till vilken data överförs från primärminnet eller ett yttre minne
och som av enheten översätts till signaler som sedan omvandlas tiUlinjer och kurvor på ett
papper eller en overheadfilm. På så sätt kan enheten producera bl.a. kurvor, diagram, ritningar
och kartor.

PLUS-tjänster
Personer i Sverige som är anslutna till en AXE·station och har tillgång till en knappsatstelefon
med R, *och # har tillgång till en rad s k PLUS-tjänster: medflyttning, återuppringning,
väckning!påminnelse, samtal väntar, vidarekoppling vid ej svar, förfrågan! pendling!trepart och
överflyttning

post
(record, data record). En grupp av inbördes sammanhörande faIt som behandlas som en enhet
En post är avsedd att innehålla all information som hör samman med ett visst ämne och som
behövs för ett givet ändamål. En grupp av poster bildar enjil.

POTS
Plain Old Telephone Service - Gammal Vanlig Telefoni - en akronym som används i USA,
kallas även för PSTN.

private network
Privablätverk som används aven enda grupp, t ex ett företag. Det kan finns inom en byggnad
eller spänna över stora geografiska områden

processor
l) Enhet som tolkar och utför instruktioner, tex. en centralenhet eller frontdator. 2)
Programspråksbehandlare.

proOler
Hjälpmedel för programutveckling, som mäter ocb optimerar programmens minnesförbrukning
och hastighet

PROM • Programrnable 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 läsminnne.
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protokoll
(protocol). En uppsättning regler som gäller för kommunikation och överföring av data mellan
två eller flera enheter i ett kommunikationssystem. Reglerna defmierar hanterandet av särskilda
kommunikationsproblem, t.ex. felövervakning, sekvenskontroll. linjekontroll och
uppstartningskontroll. Det finns tre grundläggande typer av kommunikationsprotokoll:
teckeninriktat protokoll, bitgruppsinriktat protokoll och bilinriktat protokoll.

protokolloberorende
Egenskap hos vissa nätverksprogram, som innebär aU programmen fungerar oberoende av det
protokoll som används vid överföring av data över nätverket

PSTN
Public Switched Telephone Network. traditionell telefoni i USA. Också kallat för POTS

QWERTY
Världens mest spridda standard för utplacering av tangenter på tangentbord för datorer och
skrivmaskiner. Namnet härstammar från de sex bokstäver som inleder den översta bokstavsra
den.

RAM· Random Access Memory
Typ av direktminne, d.v.s. ell minne i vilket varje minnesplats kan kommas åt direkt utan all
andra minnesplatser först behöver passeras i ordningsföljd.

realtldsbearbetnlng
(real-time processing). Avser en inmalning av data. en databearbeUling 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 på den erhållna
informationen.

redundans
(redundance). Den mängd av data som kan elimineras från en dataenhet, utan all den informa
tion, som innefattas i data, går förlorad.

redundanskontroll
(redundance contral). En teknik för au kontrollera, om fel föreligger i data som läses. skrives
eller överförs. Tekniken går ut på aU till dataelementen tillfogas en extra kontrollbit som inte är
en del av data

regIonalt datanät
(wide area network). Eu X.25-nät, typ PSDN (packet Switching Data Network). som används
för att sammanknyta lokala nät som arbetar enligt olika kommunikationsprotokoll.

relatlonsdatabas
Databas där data organiseras i form av rektangulära tabeller utan någon hierarki. Modellen
medger användning av formella matematiska metoder vid konstruktion av program för
databas- hantering.

remote
Avlägsen. fjärr-o
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ringnät
(ring network). 1) Ett datanät i vilket de anslutna tenninalerna och/eller datorerna är samman
länkade i ell cirkulärt mönster. så an vaJje 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
En lokalt nät där de till noderna anslutna datorerna får möjlighet att utnyttja gemensamma
resurser i form av massminnen, utskriftsenheter, databaser m.m.

RlSC
Reduced Instruction-Set Computer - en RISC-dator är programmerad så att processorn avgrän
sar sig till att arbeta med de ca 50 vanligast förekommande kommandona. Detta medför två
fördelar: datorn blir mycket snabb och utvecklingskostnaderna för processorn blir mycket låg.
Dessutom blir kretsen betydligt billigare att tillverka, i motsats till CISC-datorer

ROM - Read-Only Memory
En typ av halvledarminne som enbart kan läsas, inta ändras. Används som permanenbninne för
programinstruktioner för lex. självinmatande program. tolkprogram eller program för dator
spel. Andra typer av ROM. som också är att betrakta som enbart läsminnen. och som därför
kan användas på samma sätt som ett ROM, är utformade så, an det är möjligt att förändra
minnesinnehållet i dem med tillämpande av speciell teknik.

RSA
Rivest-Shamir-Adleman - krypteringsmethod för s k "öppna" nycklar

RWM
Read Write Memory - vad vi vanligen menar med minne: ell som man både kan skriva på och
läsa från.

SCSI
Small Computer Systems Interface. En standard för gränssnitt mellan persondatorer och deras
periferienheter. Följs av Apple Macintosh. AIari m fl (normalt ej av mM PC-kompatibla
datorer).

sekundärmInne
(externa! storage). Yttre minne avsett för I1\ngtidslagring av data och program. lex. ett skiv
eller bandminne.

sekventIeU ni
(sequential file). En fil i vilken posterna är arrangerade i löpande följd. så att posterna i filen
måste kommas åt sekventiellt. (Se sekventiell dtkomst). VaJje post är tilldelad en unik identifie
rare.

sekventIeU sökning
(sequential search). En sökrnetod enligt vilken man jämför innehållet i ett av de fält som ingår i
posterna i en ordnadfil med 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 posterna i den ordning de är införda i filen. Detta är den enklaste men också
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 är t.ex. i ett magnetbandminne. Åtkomsten för skrivning i ett
sekventiellt minne dirigeras därför till lediga minnespositioner belägna omedelbart efter redan
upptagna positioner.
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sekventiell åtkomst
(sequenlial access). Den typ av åtkomst för skriVDing eller läsning av data som tillämpas för ett
datalagringsmedium som har dala lagrade sekventiellt d.v.s. i efter varandra följande minnes·
platser, som fallet är i ett magnetbandminne.

serledator
(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 bilpOsitionen. Om en
överföringssiffra erhålls efter en addition av två bitar, adderas denna till den summa som
erhålls av bitarna i nästa högre bilpOsition.

serleskrlvare
(character printer). Skrivare som skriver ut endast ett tecken åt gången.

simplex
Anger att överföring av data kan ske i endast en riktning, tex. från en terminal till en dator
eller vice versa. Används tex. för överföring av data mellan terminaler och en dator.

simultan databehaDdUng
(simultaneous processing). Avser ett dalOrsystem i vilket två eller flera processorer arbetar
samtidigt

sklvdrlveohet
(disc drive). 1) En mekanisk enhet som innehåller en bårdskiva eller en skivpacke och som
styr skivans eller skivpackens rörelser. 2) Mekanisk enhet för driVDing aven flexskiva och ett
läs/skriv-buvuds rörelser I ett flexskiveminne.

skivminne
(dlsc storage). Yttre minne bestående aven skivdrivenhet, med ett eller flera skrivlläshuvuden
som lagrar data på en eller flera skivor med magnetiskt ytskikt

sklvpacke
(disc pack). Minnesenhet för stordatorer bestående av ett antal bårdskivor anbringade i ett
skivaggregat, där de bärs upp avencentrumaxel, som håller skivorna med ca. 1 cm mellanrum
inbördes. Skivorna avsöks av skrivnäshuvuden anbringade på sökarmar, som för in buvudena
mellan skivparen. Skivpacken kan bestå av fasta eller utbytbara bårdskivar.

skrivare
(printer). En utenhet som omvandlar utsignalema 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 ternwskrivare, laserskrivare och blackstrdleskrivare.

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 yure minnesenhet för magnelkort eller flexskiva

skönskriftsteckeo
(fully formed cbaracter). Gjuten teckentyp med tecken formade av sammanhängande linjer.
Tecknen kan vara av skrivmaskinslyp eller ha andra grafiskt utformade typsnitt

slutanvändare
(end user). Den slutliga användaren av det som produceras av ett datorsystem eller datorpro
gram.

smalband
hanterar överföringar på upp ti1164 kilobit per sekund
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smalbandig kanal
(narrowband channel). Överföringskanal för datakommunikation med relativt liten bandbredd
som tillåter en överföringshastighet om max ca. 300 bills.

smart card
IC-kortmed inbyggd mikroprocessor

SMATV
Satellite Master Antenna Television

SMDS
Switehed Multimegabit Data Service är en regional service telebolag tillhandahåller för att
ansluta persondatorer och liknande

SNA • Systems Network Architecture
Ett av mM 1975 lanserat system för datakommunikation. Systemet var ursprungligen dimen
sionerat för au tillämpas för anslutning av dumma terminaler till mM:s stordatorer. Systemet
bar efterhand modifierats i olika avseenden och används numera i de flesta versioner av mM:s
datorsystem.

snabbrnlnne
(cache). Avser ett minne - benämns ävenjickminne - med mycket kon åtkomsttid som sätts in
mellan centralenheten och datorns systembuss för aU öka hastigheten vid en dators prograexe
kvering. Snabbminnet fungerar som ett snabbt buffertminne mr data och instruktioner som
därmed ligger redo aU direkt överföras till centralenheten vilket avsevärt avlastar
primärminnet Snabbminnen bar använts i stordatorer och minidatorer med mycket stora
primärminnen men böljar utnyujas även i avancerade mikrodatorer av persondatortyp.

snabbskrIvare
(high speed printer). Skrivare som gör en utskrift med en hastighet jämmrbar med en dators
bearbetningshastighet, så an den kan arbeta direktansluten till datorn. Exempel på snabbskriva
re är en radskrivare som kan skriva ut minst 600 rader per minut

speclaldator
(special-purpose computer). En dator konstruerad för att utföra visst slag av databehandling
t.ex. vid ett forskningslaboratorium, där den utför komplicerade matematiska operationer. En
sådan dator är vanligen mycket snabbare än en dator, avsedd för mera allmänna tillämpningar,
men dess användning är oftast begränsad till specialfunktioner.

spread sbeet
Program som på bildskärmen presenterar ett stort "elektroniskt arbetsbiad" uppdelat i positio
ner som motsvarar poster i datorns arbetsminne. Positionerna benämns efter rader och kolum
ner i arbetsbladet Bladet är större, än vad som får rum på bildskärmen, men bladet kan via
tangentbordet förskjutas i höjd- och sidled, så au önskade partier av det framträder på bildskär
men. Användaren kan i arbetsbladet föra in data, tex. årtal, siffror eller formler. På bildskär
men återges därvid i på arbetsbIadet i motsvarande positioner dessa data ocb/eller resultatet av
beräkningar enligt inmrda formler.

SRAM
Statiskt RAM - informationen lagras i transistorer sammankopplade i "vippor". Dessa tar mer
utrymme i en krets än DRAM och används därför inte så ofta numera

stafettnät
Lokalt nät av datapakettyp i vilket nodernas åtkomst till nätet tilldelas genom att eu speciellt
tecken (token) ständigt cirkulerar i nätet Nätet kan vara uppbyggt som eu ringntJt eller i form
av ett stjlJmnlJl, i vilket nodernas åtkomst till nätet tilldelas i en följd, som kan beskrivas som
en logisk ring. I båda näten kan åtkomsttiden oavsett belasming i nätet inte överstiga ett visst
på förband kalkylerbart värde.
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standardgränssnitt
(standard interface). Ett grlJnssnitt i en datorutruSbling som dimensionerats i enlighet med
accepterade standarer, så att olika lyper eller fabrikat av hård· och mjukvara är utbytbara.

stjärnnät
(star network). Ett nät i vilket all datakommunikation mellan de datorer och terminaler som
ingår i nätet sker via en cenlraldator eller nätstyrenhel.

stordator
(mainframe computer). Dator avsedd för databehandling av mycket stora dalamängder, l.ex.
vid statliga förvaltningar, forskningsansla!ter, universitet och storföretag.

streckkod
(bar code). Kod beslående av ett anla! tryckta eller magnetiska stteck 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 primär
minnet, avkodar dem och sänder styrsignaler till lämpliga enheter som exekverar instruktioner
na. 2) Enhet som tilldelar åtkomsten till den gemensamma kringutrusblingen i ett lokalt nOt.
Benämnsävennätstyrenhel.

styrmlnne
(control memory). Minne i en styrenhet i vilken mikroinstruktioner kan lagras. Minnet kan vara
av typ ROM, PROM eller EPROM. I det sisblämnda minnet kan mikroinSlrUktionema ändras
aven programmerare.

styrtecken
(control cbaracter). 1) Ett tecken som bakas in i en dataenhet fOr att markera att en operation
skall utföras. 2) StyrteCken som ingår i ASCII- och EBCDIC-koderna.

super smart card
"Smart card" med display ocl1 tangentbord

superdator
(super computer). En extremt snabb dator som kan bearbeta såväl ska1ära som vektoriella
kvantiteter och som samtidigt kan utföra tusentals operationer per sekund.

svarstld
(response time). Den tid som förflyter efter det att sista tecknet i ett kommando införts på en
terminal till dess att forsta tecknet inkommer i det svar som erbålls från datorn.

symboliskdatabehandling
(symbolic processing). Avser en databehandling baserad på användandet av symbolersom
defmieras i en lista över egenskaper, bl.a. "f1avor instances". Listan kan databehandlas dyna
miskt under körningen av ett program, varvid symbolernas egenskaper kan kombineras och
särskiljas fOr att under programkörningen forma nya symboler.

synkron dataöverföring
(syncbronous transmission). Avser överföring av data från en plats till en annan under reguljära
fasta tidsintervaller som synkroniseras genom speciella synkroniseringsleCken. Vid överfö
ringen markerar den mottagande enheten, att den är klar att ta emot data från den sändande
enheten, väntar under en specifierad tidsperiod, varefter data överförs. Jfr asynkron data(Jver/(J
ring.

synkront modem
(syncbronous modem). Avser ett modem för synkron dataöverföring på uppringda telefonför
bindelser eller på fast uppkopplade förbindelser.
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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 hdrd- och
mjukvara och överföringmedia och hur de samverkar.

talsyntes
(speech syntesis). Alstring av talljud med en dator med utnyttiande av analoga kretsar som
styrs av digitala instruktioner och som alstrar de standardtyper av ljud som ingår i mänskligt
talat språk. Dessa standardljudtyper lagras i ett ROM. För att sedan simulera de mänskliga
talljuden utnyttjas en uppsllttning oscillatorer, filter och spänningsstyrda förstärkare, talljuden
återges aven högtalare.

talsystem
(number representation system). Avser de olika system som tillämpas för att representera tal
med hjlllp av symboler.

taIutmatning
(voice output). Utmatning från en dator i form av på fbrhand inspelade ord som alstras som
svar på en i datorn inmatad fråga. Används I.ex. 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 eU svar med "konstgjord röst" om t.ex. behållningen på eU 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 fbr aU identifiera tecken med hjälp av magnetiska
eller optiska avUisningsdon.

teckenskrivare
(character printer). Skrivare som skriver eutecken åt gången.

telefax
Konord för telefaxsimiJ, dvs. sändning av dokument mellan telefaxapparater kopplade till
telenlltet En A4-sida kan beroende på utrustning överföras på mindre än en minut var som
helst över hela världen.

telekommunikation
(telecommunication). Avser i datasammanhang den överftlring av data över långa distanser
som sker via telekommunikationslinjer av olika slag.

telefonlinje (använd för datakommunikation)
(dial-up line). En överföringslinje är data mellan terminal och en dator som erhålls. genom aU
ett visst telefonnummer rings upp (direct distance calling), varefter den upprättade telefonför
bindelsen används för överföring av data. Data överförs dA via ett antal sammankopplade
telefonlinjer, och användaren betalar vanlig samtalstaxa för den utnyujade förbindelsen. Jfr
Dalel Uppringt.
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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 på papper, vanligtvis med hastigheten 10 - 15 tecken per sekund, motsvarande en
överföringshastighet av ca. 100 - 150 bit/s. Användes tidigare av telefonförvaltningar för
telegramtrafJk.

teleprocesslng Se fjlJmlatabeluJnJiling.

teletex
Kan betecknas som en "supertelex" och är iprincip telexapparatens efterföljare. Teletex är trettio
gångersnabbareän telex och harenstörre teckenrepenoar;den kan ävenanvändassomordbehand
lare och skrivmaskin. Meddelanden kan överföras mellan telex och teletex åt båda håll.

teletext (= Text-lV)
En system för informationsåtervinning enligt vilket data av intresse för allmänheten t.ex.
nyheter, börskurser och Väderrapporter, från en databank kan överföras, överlagrad på
televisionssignal, till hem-TV-mottagare. TV-mottagaren måste då förses med en speciell krets,
som avkodar signalerna, så an 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 informationen.

teletypewrlter.1TY teleprinter

telex
(telex). En internationell tjänst för överföring av text. Överföringen sker i regel direkt mellan
två telex-terminaler via ett internationellt telex-nät Telex-meddelanden överförs med en
hastighet av 50 bit/s, dvs ca. 6 tecken/s. För telex-abonnenter tillhandahåller svenska Telever
ket särskilda telex-apparater som ansluts till telefonnätet Samtrafik är möjlig mellan abonnen
ter i telex-, Datex- och Datapak-näten. Se Datex. Datapak.

termInal
(terminal). En utrustning som används aven person för att sända data och ta emot data från ett
datorsystem. En terminal som är försedd med ett tangentbord och en bildrörsenhet och/eller en
skrivare kan vara belägen på långt avstånd från datorn, men ansluten till denna via en överfö
ringslinje för datakommunikation. Jfr dum terminal. inrelligentterminaL

termInalgrupp
(cluster). Grupp av terminaler anslutna till en centraldator eller en styrenhet via vilka gemen
samma resurser, skrivare, skivminnen etc, kan kommas åt via ett lokalt 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 specieUt
preparerat värmekänsligt papper. Stavändarna som upphettas i en visst mönster, som svarar
mot det tecken som skaU skrivas, ger synliga punkter, när de upphettade staväDdarna kommer i
kontakt med det värmekänsliga pappret

textbehandling
(text-processing). Användning aven datorutrustning i avsikt att skapa, ändra och producera
text, tex. rapporter, manuskript och liknande skrivet material som ofta fordrar 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, t.ex. till ett tryckeri, kan texten överföras via en telekommunikations
linje.
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text edltor, textredigerare
(text editor). Program som umyttjas vid redigering av på bildskärmen utskriven text. Ett
redigeringsprogram kan användas för all Lex. radera bokstäver, ord och rader, att avstava ord
och flytta hela textavsnitt. Korrekturläsning kan med fördel utföras på bildskärmen före utskrift
av den inskrivna texten med lämplig skrivare.

thlmble printer
En anslagsskrivare som skriver skönskrifttecken genom att slå an ett skrivbuvud mot ett
karbonpapper och en bakomliggande papper. Skrivhuvudet, som är cylinderformat har, två
rader av gjutna tecken, roterar och tippar upp och ner ocb skriver vid anslaget tecken från
endera av de två teckenradema på skrivhuvudet.

tIdsdelning
(time sbaring). Ett system för databehandling enligt viket den snabba växlingen av
exekveringen mellan två eller flera program som inmatas i datorn ger intryck av att program
men exekveras samtigt.

t1ddelnlngsmultlplex
(time-division multiplex). En flerkanalsteknik som tillämpas vid datakommunikation, enligt
vilken flera bitar eller bitgrupper väljs ut vid resp. terminaler för överföring under visst
tilldelat tidsintervall.

TMOS
Transpon Management Operational System - styr- ocb övervakningssyslem för olika typer av
transportnät

toggle
l) Att växla mellan två alternativ med hjälp aven tangent på tangentbordet. 2) Manuellt
manövererad omkopplare med två lägen: till och från.

token bus. Se sta/ettnat.

token ring. Se ringsta/ettntJt.

TOP
(Tecbnical Office Protocol ). Standard för överföring av rimingar och framtida mellan
datorer.

traln printer
En anslagsskrivare som skriver skönskriftsteeken, en rad i taget, genom att siA an typslllnger
som skjuter upp från en kontinuerligt roterande vals mot ett färgband och ett bakomliggande
papper.

trumskrivare
(deum printer). Anslagsskrivare som samtidigt skriver ut en hel rad av skönskriftsteeken genom
an slå an en trumma mot ett karbonband och en bakomliggande papper. Trumman innehåller
en komplett uppsätming av tecken i v3lje skrivposition som då kan forma en rad av A:n, B:n
elC. När trumman stegvis roterar, skrivs först alla A:n som finns med på en rad ut, vid nästa
steg i lrummans rotation skrivs alla B:n ut som skalI fmnas med på samma rad. Förloppet
upprepas för v3lje steg. tiOs trumman roterat ett belt varv.

tunnfilmsmlnne
(!hin-film memory). Ett primärminne som framslä1lts genom att en extremt tunn film av
magnetiserbart 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.
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turnkey
Se nyckelfärdigt

tvåadressdator
(two-address computer). En dator i vilken vaJje insUU!ction innebåller två adresser, adresserna
för de två operandema. Resultatet av operationen placeras i den minnesplats, som tidigare varit
upptagen aven av operanderna

UNIX
Ett operativsystem som 1961 lanserades av Ken Thompson och Dennis Ritchie vid Bell
Laboratories. Från början avsett för stordatorer, kom det förelrädesvis till användning vid olika
universitet i USA. Från och med 1982183 bar nya versioner av UN1X i ökande omfauning
kommit till användning i mini- ocb mikrodatorer.
Operativsystemet omges av ett "skal", vilket tillåter användaren alt på enkelt sätt preparera
olika systemkommandon genom att exekvera egna "skalfiler". Skalet tillbandabåller därjämte
ett gemensamt syntaktiskt format för alla systemkommandona.
Filsystemet är hierarktlskt uppbyggt med tre distinkta kategorier av filer: ordinarie filer som
användaren själv skapar, biblioteksfiler med namnen på filerna och inlut-riktade filer som
upptar namnen på kringutrustningens olika enheter.
UNlX är - framförallt i kombination med programspråket C - lämpat för multiuppdragskörning
i fleranvändarsystem.
En mängd varianter av UN1X bar uppstått, Lex. XENlX och HP-UX.

upplösning
Målt på kvalitet bos skrivare och bildskärmar vid presentation av graftk ocb text. För skrivare
anges oftast upplösningen i dpi (dots per incb, punkter per tum). För bildskärmar anges totala
antalet bildpunkter i horisontal· ocb vertikalled.

VANS
Value Added Network Services är mervärdestjänster för tal, text, data ocb bild baserade på
telekommunikation, tex EDI, elektronisk post, Videotex, meddelandehanteringssystem

vektorgrafik
Datorgraftk där bilden byggs upp av Iinjesegment (i vanlig datorgraftk byggs bilden upp av
enskilda bildpunkter i ett raster). Vektorgraftk ger överlägsen bildkvalitet med bl.a. diagonala
linjer helt fria från trappstegseffekt.

videokonrerens
Ett sätt att hålla möten med ljud ocb bild mellan människor på många skilda orter. Använd
ningsområden är: företagsmöten, utbildning och föreläsningar på distans, demonstration av
produkter, visa bilder och ritningar mm. En gemensam internatinelI standard gör det möjligt alt
nå vidokonferensrum i bela Västeuropa, USA, Kanada, Australien och delar av Asien

videoskiva
(videodisk). En skiva avsedd för lagring av ljud ocb visuell information. som dels kan avse
underbållning i bem, med återgivning av informationen på en 1V-mottagares bildskärm, dels
lagring av digitala data omvandlade tillljuspulser i datorsystem. I senare fallet kan en video
skiva fungera som ett permanent massminne med lagringskapacitet som kan uppgå till tiotals
G·byte data. Jfr WORM, WMRA.
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vldeotex
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. TiU videotexnätet kan olika grupper av informationslämnare
anslutas, exempelvis sådana som erbjuder avgiftsbelagd tillgång till databaser och sådana som
marknadsför produkter och tjänster, som då kan beställas från de till nätet anslutna teminalerna.
Till nätet kan terminaler vid företag och hos privatpersoner anslutas, och för ansluUlingen utgår
abonnemangsavgifl. Användaren får dessutom bekosta en teminalutrustning som kan besläIJas i
olika versioner, för enklaste versionen kan en hem-lV-mottagares bildskänn utnyttjas för
mottagningen av informationen. För att komma fram till rätt informationstjänst och rätt
informationslämnare är ett söksystem inbyggt i nätet. Exempel på information som kan sökas
är väderlekskartor, börsnyheter, avgångstider för låg, flyg, uppgift om telefonnummer till viss
abonnent, utdrag ur bilregister, offentlig statistik. En viss meddelandeförmedling är möjlig
mellan abonnenter i videotexnätel.
Jfr Daravision.

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 vinuelIt
minne förefaller det användaren, som om datorn 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.

virtuell verklighet
är en konstgjord, en metafysisk, verklighet skapad av kommunikations- och datasystem. Ofta
betyder "virtuell" den motsvarighet till verkligheten som skapas och lagras i en dators minne

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 pro
grammet Ett virtuellt minne, som kan erhållas lex. 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 Seale 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 LSJ.

volee grade ehannel
I datakommWlikation en övedöringskanal med relativt liten bandbredd, 300 - 3000 Hz, lex. en
telefonlinje, som endast kan övedöra 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 övedöring av data med övedöringshastigheten 2500 bills 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 lokair ntir.
varvid den administrerar åtkomsten till den gemensamma kringutrustningen och utför andra
tjänster, lex. 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 regionair daranttr.
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wldeband
Se bredband.

Winchester-m1nne
(Winchester). Ett skivminne i vilket används en eller flera icke utbytbara bårdskivor, 5 1/2, 8
eller 14 tum i diameter. En skivdrivenhet som roterar skivan eller skivorna och som styr skriv!
läshuvudenas rörelser, är inrymd i eu luCttätt utrymme i skivminnet. Skriv/läshuvudena gör i
nyare versioner av Winchester-minnen inte direktkontakt med utan "flyger" med ett litet
luCtmeUanrum ovanför dem. Vid bårdskivor med magnetiskt oxidskikt kan flyghöjden vara 0,5
mm, för skivor med tunnfllmsskikt, som barjämnare yta, kan flyghöjden vara 0,2 mm.
Winchester-minnen kan, beroende på skivstorlck och antalet skivor, ha lagringskapacitet från
20 Mbyte till 800 Mbyte. Atkomsttiden kan ligga mellan 20 och 100 ms. Överföring av data
kan ske med 5 - lO Mbit/s. Winchester-minnen används i stor utsträckning Cör minidatorer och
persondatorer.

word processor Se ordbehandlare.

WORM - Write Once, Read Many tlmes memory
Avser en skiva Cör optiskt minne som Cramställts som kopia av en masterskiva i guld. Kopior
tas av samma teknik, som för framställning av CD-skivor (CD = Compaet Disk) för ljudlagring
men tillrättalagd för lagring av data En 5 1/2 tums skiva av detta slag kan lagra 400 Mbyte
data på en skivsida. WORM-skivor är billiga i framställning men användbara enbart för lagring
av data eller program som har lång "livslängd".

WMRA - Wrlte-Many Read Always
Avser en skiva för optiskt minne som kan raderas och användas för skrivning och 1iIsning 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.

WYSIWYG - what you see Is wbat you get
Vad som visas på skärmen lir vad som kommer ut på skrivaren

x-y plotter Se kurvskrivare.

X.25
avser CCITI-rekommendationen för gränssniU mellan dataterminaleroch
dataanslumingsenheter för paketöverföring av data i allmänt datanät

yUremlnne
(external memory). Annat minne än primärminnet, Lex. flexskivminne, hårdskiveminne,
bandminne.

överråringsbastlghet
(data transfer rate, line speed). Den hastighet med vilken data kan överföras i en överföringska
nal. För dataöverföring i allmänna telenät anges oCtast överföringshastigheten med antingen
antalet bitar som överförs per sekund (bit/s) eller med antalet signalelement som överförs per
sekund (baud).

4GL
4:lh Generation Languages, fjllrd~ generationens språk. Programmeringsspråk som till skillnad
mot konventionella högnivåspråk (3GL-språk) typ Basic och PascaI arbetar direkt med komp
lexa begrepp sådana som skärmbilder och register. 4GL-språk används oCta i samband med
databasbanteringsprogram.
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TELDOK de senaste åren
Gods- och informationsströmmar
TELDOK-info 9
av Mats Utbult

Ingår i TELDOK Europa-program. En översiktlig och kort rapport över vad
som händer beträffande logistik i Europa: med just-i-tid-system flyttar lagren ut
på vägarna. Samtidigt blir allt fler dokument elektroniska, till exempel sådana
som har med lager, tull och fakturering att göra. Speditörer bli t ex
lagerhållare, järnvägen blir kanske flexiblare och flyget tar mer frakt. Genom
att åka snålskjuts med större företag kan småföretag tjäna stora pengar fast
deras gods går en lång omväg.

Tredje generationens distansutbildning
TELDOK Rapport 53
av Rolf Carlsson

I den "tredje generationen" försöker man skapa interaktiv kommunikation
mellan lärare och studerande samt mellan de studerande inbördes, detta med
terminaler eller persondatorer för kommunikation. Här redovisas tekniska
möjligheter samt olika erfarenheter, med utgångspunkt från fyra svenska försök
samt satsningar i Norge, Danmark, USA, England och Canada samt även det
sameuropeiska EuroPace. (Det senare för fårskt fOr erfarenheter.)

Japanska arbetsplatser
TELDOK Rapport 54
Rapport från en studieresa av LOs Datautskott

Den grupp som svarar för rapporten har besökt en rad företag och organisatio
ner inom verkstäder, processindustri, grafiska branschen, handel och sjukvård.
Även om den gemensamma grunden är intresset för datafrågor går rapporte
ringen utanför detta tema och innefattar även reflektioner kring allmänna
förhållanden i japansk industri. Grundvalen är djupgående diskussioner med
japanska arbetare och tjänstemän.
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Kommunikation
TELDOK Rapport 55
av Hans Köhler

Förrfattaren har följt utvecklingen av två datorbaserade telekonferenssystem
KommunKOM och NorrKOM i två tidigare TELDOK-rapporter, 45 och 48.
Detta är den avslutande rapporten kring kommunala och skolinriktade elektro
niska konferenssystem. Det visar sig gå trögt att komma igång med elektro
niska meddelandesystem. Det krävs en kritisk massa, eldsjälar och bra teman
för mötena.

EDI rör miljarder
TELDOK Rapport 56
av Göte Andersson (redaktör)

Ingår i TELDOK Europa-program. Beskriver den snabba utvecklingen mot
elektroniskt datautbyte för handelsdokument, EDL Volvo Personvagnar, bygg
branschen genom Skanska samt några underleverantörer tjänar som konkreta
fallbeskrivningar. EDI förutspås en mycket snabb utveckling inte minst ekono
miskt Västtyskland Be rangen av föregångsland.

Framgångsrik användning av informationsteknologi inom distribution av
varor & tjänster
TELDOK Rapport 57
av Odd Fredriksson & P G Holmlöv (redaktörer)

Rapport från en studieresa till USA i april 1989. Ger först inblickar från en rad
företag som ligger i täten när det gäller att transportera och distribuera varor
och även tjänster elektroniskt, t ex Federal Express, GM med Saturnus-projek
tet, en bokdistributör. Andra delen ser informationstekniska system från
konsumentmarknadens vinkel: banker, detaljhandel, varuhus. Redaktörerna,
som är forskare inom distributionsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm,
analyserar förändringar i beteendemönster, företagsstrategier, konkurrens samt
söker beskriva vad som talar för och emot butikslös handel respektive teknik i
butiken.
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Med dörren på glänt
TELDOK Rapport 58
av Christer Asplund och Per Davidsson

Sammanfattar två undersökningar av speciellt småföretagens arbete med dato
rer. Regionala jämförelser visar att speciella insatser för att hjälpa mindre
företag att komma i gång kan höja datamognaden avsevärt. Resultaten sam
manfattas i form av scenarier som pekar mot hur datorer i framtiden kan bidra
till de mindre företagens utveckling.

Att använda Odette på rätt sätt
TELDOK Rapport 59
av Reiner Beck

Ingår i TELDOK Europa-program. Beskriver några olika system för elektro
nisk dokumenthantering EDI, Odette och Edifact Ett tiotal ledande personer i
mindre och medelstora företag har intervjuats beträffande hur de värderar
fördelarna med dessa system för dem som underleverantörer, vilka de organisa
toriska förutsättningarna är och vilka förväntningar och farhågor som finns.
Fördelarna överväger om man alltid kan använda elektroniska dokument
medan det blir problematiskt att klättra över inträdesbarrlären om det bara är en
mindre del av kunderna som kräver eller kan utnyttja dokumenten.

Bor och jobbar vi annorlunda med data- och teleteknik?
TELDOK rapport 60
av Mats Utbult

Referat från ett seminarium inriktat på regionala effekter av utvecklingen inom
data- och teleteknik. En brittisk forskare konstaterar att det kan ske en utflytt
ning från stadskärnorna, men bara begränsat dvs inte alltför långt bort, och att
företag via informationsteknik kan bearbeta geografiskt helt nya marknader. En
svensk forskare beskriver långsiktiga förändringar i lokaliseringen av boende,
service, fritid och arbete. Olika praktiska "fallstudier" låter personer och orga
nisationer som utnyttjar "telependling" ange hur de arbetar och vilka krav de
ställer på informationstekniken.
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Grånsnitt människa·dator - Ett USA-perspektiv
TELDOK Rapport 61
av Anders Berg & Lars Hård

Rapport från en studieresa till USA april 1989. Siktet är inställt på arbetet med
att underlätta för användaren att utnyttja informationstekniska system. Det
gäller direkta gränssnitt samt hypennedia och teknikstöd för samverkan i
grupper. Bland framtida lösningar belyses bland annat handbuma system,
visuell programmering, tal- och bildtolkning samt virtuell verklighet. Ett dus
sintal företag och laboratorier har besökts. En konferens på rapportens tema
redovisas i appendix.

Närhet och avstånd
TELDOK Rapport 62
av Berndt Öquist

Rapport från en studieresa till USA och Kanada i aprill989. Kanada påminner
om Sverige såtillvida som att här fmns program för att utnyttja infonnations
teknik för att minska regionala oblanser. Ett verksamt medel är VSAT, very
small aperture terminals, antenner för mottagning av satellitsignaler. Dessa
utnyttjas för sjukvård och utbildning i glesbygd, och kanadensiska system
används t o m i Karibien. I USA finns delstatliga program och en rad företag
som utnyttjar informations- och teleteknik för att sprida ut sin verksamhet och
för att decentralisera.

Gränsöverskridande strategier för kompetensföretag
TELDOK Rapport 63
av Hagge Rilegård & Stefan ThoreD

Ingår i TELDOKs Europa-program. Frågeställningen är hur små och medel
stora kunskaps- och kompetensberoende företag kan etablera sig utomlands.
Grunden är fyra fallstudier, några olika typer av konsultverksamhet samt
framtidsbetonade teletjänster. Villkoren för kompetensfOretag inom EG be
skrivs.
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Trimmade transporter - för att klara det nya Europas krav
TELDOK Rapport 64
av Ulf Dahlbäcker, Magnus Swahn, Mats Utbult och Sören Wallinder

Ingår i TELDOK Europa-program. Fem små företag exemplifierar hur de i
praktiken förbättrar godsflöden via informationsflöden, som i sin tur utnyttjar
kommunikation mellan datorer. De fem företagen är högst olikartade - bloms
ter, sågklingor, bildelar, hemelektronik, trycksaker. Skriften avslutas med en
kontrollista med konkreta råd.

Dataöverföring ett steg framåt fOr brittisk industri
TELDOK Rapport 6S
av Fredrik Björnsson

Ingår i TELDOK Europa-program. Rapporten beskriver hur elektroniska
dokument utnyttjas i ett antal brittiska företag. Det gäller dels EDI och dels
CAD/CAM. De fyra företag som beskrivs mer i detalj tillhör kategorin mindre
- utom Paperbusters, ett konsortium för ett projekt som, vilket namnet anty
der, syftar till att så längt möjligt eliminera användningen av pappersdokument.

Distansundervisning för företagsledare
TELDOK Rapport 66
av Lillemor Adriansson

I La Jolla i Kalifornien finns en välrenommerat institut för utbildning av före
tagsledare, nu även med stöd av elektroniska konferenser. Detta bildar utgångs
punkten for denna översikt, där utbildningsprogrammet först beskrivs i detalj
och sedan en diskussion av pedagogiken knyter an. Under ett av seminarierna
har författaren också gjort intervjuer med deltagande företagsledare och fåu
deras reaktioner. Lärarna har intervjuats på motsvarande sätt. Som avslutning
finns en kort svensk och europeisk översikt.

Finansiella tjänster i Europa
TELDOK Rapport 67
av Lillemor Larsson & David Taylor

Ingår i TELDOK Europa-program. Diverse fondbörser har blivit elektroniska
marknader. SWIFf är sedan länge ett snabbt och väl etablerat, nännast oum
bärligt system för överföring av penningmedel. Här beskrivs banko,
försäkrings-, företagsinfonnations- och allmänna tillämpningar, typ Minitel
och realtid. För entreprenöriella företag finns stora möjligheter och utveck
lingen tekniskt liksom vad gäller europeisk integration analyseras.
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SkolKorn ett elektroniskt konferenssystern för skolan
Via TELDOK 13
av Monica Andersson

Det elektroniska konferenssystemet Kom har utnyttjats för erfarenhetsutbyte
och debatt inom ett antal ämnen i skolan, svenska, ekonomi, datorn i skolan m
fl. Vidare fönnedlade man ren infonnation, om forskning, läromedel och
kalendarium. Slutligen har man också drivit kursverksamhet om kommunika
tion och infonnationssökning. Rersurspersoner måste engageras för att se till
att det "händer" något inom respektive konferens.

Online i Australien
Via TELDOK 14
av Elisabet Mickos

Australien visar sig vara något mer databastätt än Norden. Antalet producenter
är betydligt fårre, liksom antalet fönnedlare eller försäljare. Antalet sökspråk är
betydligt mindre.

Data- och telekommunikationer - hur påverkas den regionala utveck·
lingen?
Via TELDOK 15
En antologi

Länsstyrelsen i Stockholms län - ett län som faktiskt också innehåller gles
bygd - har beställt och tidigare givit ut denna antologi, som dels innehåller
några beskrivningar av utvecklingen vad gäller teleteknik och teletjänster, dels
analyser av teknikens tänkbara effekter på den regionala balansen. En
småföretagares bekymmer med dåligt sarnfungerande persondatorer - under
bart beskrivna - och en granskning av infonnationsteknik i utbildningen
tillhör inslagen.
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Telefaxen och användarna
Via TELDOK 16
av Christina Lindberg, P G Holmlöv och Karl-Erik Wärneryd

En forskningsrapport över hur telefaxen köps och används - inklusive av
vem. Basen är en stor enkät (till ett representativt urval), där de 283 som sva
rade representerar en svarsfrekvens på 76 procent. Det visar sig att initiativet
till köp av fax ofta kommer centralt ifrån, och att det handlar om just köp;
priset är dessutom inget hinder. Medianvärdet för användning är tio sidor per
dag. Post men även telefon och telex har ersatts av fax. Handskrivna meddelan
den är vanliga.

Teleconununications Use and Users - Economie & Behavioral Aspects
Via TELDOK 17
av P G Holmlöv (redaktör)

Rapport från en konferens med praktiker och forskare i november 1988. Bland
centrala teman återfinns avreglering och liberalisering, regional utveckling och
nätverk fOr samverkan (mellan amerikanska f6retag). På grundval aven mate
matisk modell visar sig framgången hos olika teletjänster kunna kalkyleras, en
fråga som även belyses från beteendeperspektiv. Fax och ED! i Sverige,
teletjänster i Norge och banktjänster i USA tjänar som fallbeskrivningar. Lik
som - i scenarioform - en tänkt framtida butik.

Telematik - Datorer - Småroretag
Via TELDOK 18
av Thomas Tyden

Innehåller grundmaterialet till "halva" TELDOK Rapport 58, dvs en undersök
ning av hur småföretag i Dalarna visserligen möter svårigheter men ändå ofta
kan ta till sig datorstöd. Vad som utvecklats i Malungs Kommun är en
"syntespedagogik" där både lärare och elev lär sig, ur varandras erfarenheter, i
"konfrontationen" med datorn.
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ITs aktuella litteraturlista

Vår litteraturlista innehåller relativt nyutkomna böcker, skrifter och rapporter
med anknytning till IT-området. Listan har delats in i olika ämnesområden
enligt nedanstående ordningsföljd. Författare och boktitlar är uppställda i
alfabetisk ordning. Då författarnamn saknas gäller titel. Alla titlar har marke
rats med asterisk. Ordningsföljd:

Bank och finansiella tjänster
Bibliotek och information
Datoranvändning for detaljhandel och distribution
ED! - Electronic Data Interchange
Forskning och utveckling
Företagsekonomi
Generellt
Hälso- och sjukvård
Jordbruk
Kontorsinformationssystem
Marknadsföring
Miljö & företagsmiljö
Offentlig information och samhällstjänster
Resor och transporter
Rättsliga aspekter och säkerhet
Social förvandling
Tillverkning
Utbildning i skola och högskola
Utvecklingsländer
Yrkesarbete och vidareutbildning
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Bank och finansiella tjänster

Alexander J J Jr.
* Information Tecbnology - The Ultimate Tool. Best's Review, Vol. 91:4, augusti 1990

*

*

American Banker Survey Report: Banks Testing tbe EDI Waters. American Banker, Vol.
155:100,21 maj 1990

Roundlable: Banks thaI Fill Corporate Needs Will Have tbe Edge. American Banker, Vol.
155:100,21 maj 1990

Andersen T
* The Future Role of lnformation Tecbnology. World of Banking, Vol. 8:5, septemberl

oktober 1989
ISSN: 0730·8736

AryanpurS
* Competition bOLS up as tbe revolution bites. (information tecbnology impacLS personal

financial services businesses). Computer Weekly, Issue: 1192, 30 november 1989

BaileyW
* Using Information tecbnology al ANZ Bank. World of Banking, Vol. 8:5, septemberl

oktober 1989
ISSN: 0730·8736

Brown A
* lnformation tecbnology for organizational systems. Concepts for increased

competitiveness. Proceedings of tbe flJ'St European Conference - EUROINFO 1988,
Atben, Grekland, 16-20 maj 1988
Nortb-Holland
Amsterdam, Netberlands, 1988
ISBN: Q.444.704272

Buri G
* EftPoS UJ( InauguraI Service: a member's experience

Scouisb Electron Tecbnology Group
Troon, UJ(, 1989

BuyerM
* Trauma in tbeTradingRoom. NetworkWorld. Vol. 6:28,17 juli 1989

ISSN: 0887-7661

ClarkeR
* Congruence belween Slralegy, information tecbnology and decision-making at tbe unil

level: A comparison of USA and Canadian relail banks
University of MassacbusellS
1989

Clemons E K, Weber B
* London's Big Bang: Acase study of information tecbnology, competitive impacl, and

organizational cbange. Journal of Managementlnformation Systems, Vol. 6:4, våren 1990
ISSN: 0742·1222

CrockenB
* NACHA repan supports merger ofEFT and EDI: combination cuts costs, improves casb

now. NelWork World, Vol. 6:15,17 april 1989
National Automated Clearingbouse Association
1989
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*

DobilasG
* Information tecbnology and simultaneous financial markelS. The crasb ofOctober 1987

London School ofEconomics and Political Science
London, 1988
ISSN: 0307-1962

* Eleclronic funds transfer: plastic cards and tbe consumer
OECD
Paris, 1989

Feeny D, Knoll P
• Information tecbnology and marketing in tbe UJ( life insurance industry

Templeton College
Oxford, 1988

• Financial Industry Swept by Tide ofHistorie Change. American Banker, Vol. 155:76, 19
april 1990

Heckman R L Jr.
* Managing tbe Risks oflnvesting in Information Tecbnology. Bankers Magazine, Vol.

172:6, november/december 1989
ISSN: 0005-545X

Information Tccbnology: Planning for tbe Future. Australian Accountanl, Vol. 60:3, april
1990

Jones D
* Technology: Do tbey mange IT beuer in California? Banking World (UK). Vol. 6:1.

januari 1988
ISSN: 0737-6413

Klein M
• Keeping Information Tecbnology CoslS Under ControI. Bankers Magazine, Vol. 173:2,

mars/april 1990
ISSN: 0005-545X

Lucas H C. Scbwartz R A
* The Cballenge of information tecbnology for tbe securities mackelS Iiquidity. volatility,

and global trading
Dow Joncs-Irwin
Homewood, IL, 1989

Milis J
* Credit wbere credit is due: computers bold tbe key to tbe success of tbe credit card.

Computer Weekly. Issue 1212, 3 maj 1990
ISSN: 0010-4787

PetersenE
* Ensuring tbe Success ofTomorrow's Delivery Service. World of Banking. Vol. 8:5.

september/oktober 1989
ISSN: 0730-8736

Quinton, J G
* IT is Here to Stay. Banking World (UK). Vol. 8:1,2.1990-213

ISSN: 0737·6413

• S&L's Must Reassess Information Tecbnology. American Banker, Vol. 154:242, 13
december 1989
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SagerMT
• Competitive alliances with information teehnology - the Australian relail banking

experience. Proceedings of the Twenty-Second AnnuaI Hawaii International Conference
on System Sciences, 3-6januari 1989
IEEE
Washington, D.C., 1989
ISBN: 0-8186-1914-7

ShamanskiD
• Information Technology: Number Crunching. Canadian Business, Vol. 62:6, juni 1989

Compuler Associates Canada Ltd
juni 1989

• Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Annual Report 1990
ISBN: 90-5369-003 4

Stewart I
* The Quiet Revolution. Credit Mgmt (lIK), juni 1989

CCN Systems Ltd
ISSN: 0265:2099

Bibliotek och information

CarinoPB
• CD-ROM teehnology and new users of infonnation technology in the Philippines: do they

have afuture together? International Forum on Infonnation and Documentation, Vol.
14:13,1989
ISSN: 0304-9701

DownesR
• Computing, electronic publishing and information technology: their impact on academic

libraries. Journal of Library Administration, Vol. 9: I, nr 4, 1988

Fenly Ch, Fenly H
• Expert systems: Concepts and Applications. Advances in Library Infonnation Technology

WashinglOn, DC, USA, Library of Congress, 1988
ISBN: 0-844-0611-2
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Library and Information Technology Association. Second US National Conference,
Boston, Mass., 1988

Lee Bay Tseng
• The impact ofnew infonnation technology on users: an engineer's view. Eleclronic
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United Kingdom
ISSN: 0264.Q473

MarbanRM
• New infonnation technologies: impact on information services and on users. Revista

AIBDA Vol. 9:2, 1988
Guatemala City, Guatemala
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PeakeD
• The impact of information teehnology on librarians and society. University of

Technology. Lasie, Vol. 19:1, 1988
Sydney, Australia

Ramsden H, Ramsden St
• The use of information tecbnology by information services

London, Storbritannien, Aslib. 2 ed. 1990

Datoranvändning för detaljhandel och distribution

DiRomualdo A
• Is Information Technology Too Fast for Managing? Office, Vol. 110:5, 1989

ISSN: 0030-0128

• Electronic data interchanlle and paperless trade.
Pinner, Blenheim Online, 1990

EllramLM
• Retaillogistics. International Journal of Pbysical Distribution and Materials Management,

nr 19,1989
ISSN: 0020-7527

ErMC
• Critical review of the literalUre on the organization impact of information technology

National University of Ireland, Maynooth
ISSN: 0278-0097

Fredriksson O, Holmlöv P G
• Framgångsrik användning av informationsteknologi inom distribution av varor och

tjänster. Teldok Rapport 57, 1990
Teldok, Televerket
Stockholm,1990
ISSN: 0281-8574

Hogartb-Scott S
• The slIategic implications of information tecbnology for retailing

Honon Publisbing Ltd.
Bradford, Storbritannien, 1989
ISBN: 1-871099-10-2

Johansson P, Ågren G
• Butiksdalorer integrerade i informalionsnätverk,

Linköping 1989

Muller E
• Quick response picks up pace. Distribution, Vol. 89:6, 1990

OdyP
• Information technology for retailers

Harlow, Longman, 1990

• Survey ofRetail Information Tecbnology Expenses and Trends - Speciality: Apparel;
Case Study 3. Chain Store Age Executive, Vol. 66: 10, 1990
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Telestyrelsen har inrättat ett anslag med syfte att
medverka till snabb och lättillgänglig dokumenta
tion beträffande användningen av teleanknutna
informationssystem. Detta anslag förvaltas av
TELDOK och skall bidraga till':

• Dokumentation vid tidigast möjliga
tidpunkt av praktiska tiUämpningar av
teleanknutna informationssystem i
arbetslivet

• Publicering och spridning, i förekom
mande fall översättning, av annars svår
åtkomliga erfarenheter av teleanknutna
informationssystem i arbetslivet, samt
kompletteringar avsedda att öka använd
ningsvärdet för svenska förhåUanden 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 TIlDOK
Redaktionskommitte. Där ingår:

Bertil Thomgren (ordförande), Televerket,
08-7133077
Curt Andersson, Industriförbundet/NJ1(,

08-7838000
Göran Axelsson, civildepartementet,
08-763 4205
Hans Iwan Bratt, LKD, 08-753 3180
Birgitta Frejhagen, Fo1ksam, 08-772 64 58
Peter Magnusson, TCO (ST), 08-790 5144
Agneta Qwerin, Futurum, 08-753 49 60
Herbert Söderström, 0650-800 59
Bengt-Arne Vedin, Metamatic,
08-{i60 35 85, 790 83 81
Anna Karlstedt, IMlT, 08-736 94 71
P G Holmlöv (sekreterare), Televerket/
HHS, 010-1316 27

Adressen är: Televerkets huvudkontor, TELDOK,
KP-T, 123 86 FARSTA. Fax: 08-7133588.

TELDOK utger flera skriftserier. Exempel på
tidigare utkomna publikationer är ...

TELDOK Rapport
61 Gränssnitl människa-dator - Ett ameri

kansktperspektiv. Mars 1991.
62 Närhet och avstånd. Om regional utveck

ling, informationsteknologi och telekommu
nikation i USA och Canada. Mars 1991.

66 Distansundervisning för företagsledare. Juli
1991.

68 Ny informationsteknik - nya strukturer.
September 1991.

70TELDOKs Årsbok 1992. December 1991.

i::r Europa-programmet
TElDOK Rapport

63 Gränsöverskridande strategier för kompe
tensföretag. April 1991.

64 Trimmade transporter - för att klara det
nya Europas krav. Maj 1991.

65 Dataöverföring, ett steg framM för brittisk
industri. Juni 1991.

67 Finansiella ~änster i Europa. Juli 1991.
69 Nätverksbildningar för att stödja mind re

företag, speciellt inom EG. November 1991.
TElDOK·lnfo

9 Gods- och informationsströmmar - idag
och framtidsdrömmar. Juni 1991.

Småföretag och ny data-jteJeteknlk
TELDOK Rapport

60 Bor och jobbar vi annorlunda med data- och
teleteknik? Ett seminarium i Nils-Göran
Svenssons anda. December 1990.
Via TELDOK

jB Telernalik - Datorer - Småföretag - En
modeU för kunskapsöverföring. Maj 1991.

Enstaka exemplar av TELDOK-publikationer kan
beställas dygnet runt från DirektSvar, 08-23 00 00.
Ange helst rapportnummer!

Den som i fortsättningen löpande önskar
erhålla enstaka exemplar av TELDOK-publikatio
ner får automatiskt alla TELOOK Rapport och alla
TELDOK-Wo.


