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Vattna niitfloran 
Natet kannetecknas av m<'mgfald och 
ocksa av konkurrens. Detar besynnerligt 
att en sa liberal modell i flera sam man
hang har visat sig uppmuntra monopol
tendenser. 

For nagra decennier sedan rorde det 
foretaget IBM, som skaffade sig en stall
ning pa marknaden som lag nara 
monopol. Den som inte var kompatibel 
med IBM-standard, den hade problem. 
Man maste vara anknuten till "IBM-natet". 

Diktatoriskt telemonopol 
Nar datorerna sedan borjade kopplas 
samman alltmer, flyttades uppmarksam
heten till telenaten. Dar fanns sanner
ligen dominanser. I manga lander hade 
teleforvaltningen med tillhorande till
verkningsenheter en monopolliknande 
stallning. Inte minst var det sa i Sverige. 
Trots franvaron av rattsligt monopol 
dominerade statliga Televerket totalt 
telekommunikationssystemen, och kunde 
satta priser efter eget skon. Den som inte 
gillade monopolet, och uttryckte kritik 
och forslag till reformer, fick kanna de 
kalla vindarna blasa. 

Mangfalden ett minne blott 
Sa smaningom kom grundlaggande pro
gramvaror i fokus. En ung man vid namn 
Gates ("grindar", intressant nog) sag ope
rativsystemens roll pa marknaden. Suc
cessivt okade han pa ett malmedvetet satt 
Microsofts inflytande till en uppenbar 
dominans, som fortfarande rader for ett 
antal produkter. 

Darefter dok Coogle upp. Har ar det 
webblasare och sokmetoder pa internet 
som ar styrmedel. Coogle vilar inte pa 
hanen, koper upp, inkluderar, sprider 
riskerna. All varldens litteratur, kartor, 
all varldens alltmojligt, Google tar for sig, 
"har" redskapen. 

Nasta steg? Den har utvecklingen har 
hittills kannetecknats av en okande grad 
av vardeaddition. Vilken ar nasta form? 
Kanske underhallning, med inflytande 
fran TV? Fort fram med nya format! 

Konsumenternas eftertanksamhet 

tycks inte hinna med. Hur kan det komma 
sig att det gar sa fort? Ett skal ar att vi ska
pat system och nat med valdigt laga trosk
lar for in trade. Manga nya tjanster kan 
uppsta direkt. Det ar vardefullt for ny 
foretagsamhet, och for expansion. 

Natet guld for prisjamforelser 
Men natet har ocksa underbara mojlig
heter att framja konsumentinflytande. 
De tjanster som nu finns for kvalitets
och prisjamforelser for olika produkter 
och tjanster ar principiellt sett en drom 
for den medvetna konsumenten. Det har 
tagit ack sa lang tid att overtyga Rad 
& Ron om vardet av att framja sa-
dana. 

Anda etablerar sig de stora sys
temen alit snabbare. Konsumtionen 
tycks sacka efter den alit snabbare 
produktionen, 
trots att den 
har tillgang 
tilllika effek
tiva redskap. 

Finns det 
mojligheter att 
paverka den 
balansen? Detta 
ar en av de in
tressanta politiska 
fragorna i informations
samhallet, mojligheterna att 
systematiskt expandera platt
formar for konsumenters insyn 
och inflytande. Har finns plats for 
obundna konsumentrorelser och 
fristaende konsumentgrupper att dela 
erfarenheter. 

Nyttja natets demokrati 
Nat och datorer ar inte tekniska manicker 
som kopplas in har och var for att effek
tivisera vart samhalle. De ar sjalva blodet 
i omloppet, de formedlar allt. Med natet 
nar vi redan nara nog alia medborgare. 
Och om nu tendenser till blodpropp-
ar uppstar, da £inns det plats for att 
gora blodet mer lattflytande. 
Man kan tillhandahalla 

lampliga doser av samhallelig acetyl
salisylsyra. Det blir bra natpolitik. 
Vi kan hjalpas at att fora ut konsument
inflytandet via natet. Vi kan sprida ordet 
medborgarinflytande. Lat oss anvanda de 
tva orden minst en gang om dagen. 

Och Lit oss ta till oss frascha redskap. 
Facebook, ja, det blir bra. Vi kor konsu
mentgrupper i Facebook. Visst. 

Men vanta nu, varfor just Facebook, 
som redan ar sa dominerande? 

Tomas Ohlin 
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Lat konsument
medvetenheten 
blomstra pa natet 

genom fria debatt
forum och sajter for 

prisjamforelser, 
uppmanar insandaren. 
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