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Till statsministern

Genom beslut den 19 januari 1995 bemyndigade regeringen stats-
ministern tillkalla kommission med uppgift främja bredatt atten en
användning informationsteknik. Samma dag tillkallades, med stödav av

bemyndigande, kommissionen antagitdetta IT-kommissio-namnetsom
SB 1995:01, dir. 1995:1.nen

snabba utvecklingen inom informationsteknikens områdeDen mycket
och industristrukturinnebär arbetsliv, levnadsmönster i samhället äratt

medlen förpå förändras. De kommunikation och in-väg att nya
alla industrialiseradeformationshantering länder. Det ärgenomsyrar en

ingen med säkerhet förutspåspännande utveckling kan eller styrasom
i färdriktning. Men de länder på bred front förmårentydigen som

kommer vinna konkurrensfördelarutnyttja de hjälpmedlen ochattnya
livskvalitet.öka medborgarnas

uppdrag mycketIT-kommissionens brett. Den skallär vara
i övergripanderådgivande till regeringen och strategiska frågor inom

område. Kommissionen skall åtgärds-informationsteknikens vara
informationsteknikeninriktad, sprida kunskap och verka pådrivandeom

IT-användning ibred Sverige.för främjaatt en
väsentligtIT-kommissionen har i allt arbetat vidare den grund

förra regeringensformulerades den IT-kommission ochsom av som
Vingar förmågai betänkandet människans SOUpresenterades

under sinaKommissionen har första månader i arbete1994:118.
sig analyseraframför och konkretisera behovetallt koncentrerat att

redovisning skallåtgärder inom några prioriterade områden. Dennaav
direktiven, skall pågå tillförsta del i arbete enligtettses som en som,

och med år 1996.
IT-kommissionens Sverige har mycket godautgångspunkt är att

förutsättningar internationellt det gäller utvecklingligga i närtätenatt
informationsteknik. Kommissionen vill med sinaoch användning av

förslag befästa och stärka dennaoch rekommendationer bidra till att
position.

delbetänkandet IT-kommissio-IT-kommissionen överlämnarhärmed
arbetsprogram 1995-96.nens

innehållet betänkandet i skriftenEtt sammandrag i ITgesav -
Kommunikation gränser.utan
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Inledning1

Informationsteknikl

informationsteknik. bland talar också informa-står för IIT omman
påmarkerar tonvikten kan läggas både teknisktionsteknologi. Orden att

tillväga-för informationsbehandling och metoder ochutrustning
informationstekniken. kommit stågångssätt utnyttja IT harför attatt

benämning på komplext fenomen där nyckel-sammanfattande ettsom
information, automation och kommunikation. IT allaorden är avser

information register, tabeller, bilder,formerslag och alla texter,av -
alla hanteras och förmedlas i både kändafilmer musikstycken kanoch

Också automationen mångsidigIT.och former ärgenomnya -
omvandlingar i skalaberäkningar, urval ochblixtsnabba stor utan

kommunikationeningripande. Och mella världens datorermänskligt är
varit telefoner.global den länge mellan världenssjälvklart lika somnu

tjänst.internationellIT är en
situation där IT har möjlighet påverkastår inför ochVi atten

samhället. Möjligheteni använda informa-ochutnyttjas attenav var
alla samhällsområden.bred skala påverkar Användnings-tionstekniken i

utvecklasmånga och det ständigt tillämpningar.möjligheterna är nya

IT-kommissionen1.2

för främjakommissionRegeringen tillkallade den 19 januari 1995 atten
Kommissionen skallanvändningen informationsteknik. varaav

rådgivande övergripande frågor inomtill regeringen i strategiska och
skall pådrivande ochinformationsteknikens område. Kommissionen vara

informationsteknikens användningsmöjlig-kunskapsspridande i fråga om
heter i samhället.

främjarKommissionen förslag till åtgärderskall lämna som
inriktning företagande ochanvändningen med särskildITav

kompetensutveckling.arbetsliv utbildning ochsamt
ochvidare följa nätverksutbyggnaden IT-Kommissionen skall

de rättsliga frågoranvändningen i offentlig sektor bidra tillsamt att som
IT-användning, skyndsamtför få till stånd ökadbetydelseär attav en
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vilka följderkan lösas. Kommissionen skall belysa IT-utnyttjandet kan
få i samhällslivet i vid mening till följd kommissionens förslagsamt av

Kommissionenoch överväganden. skall särskilt belysa utvecklingen
inom kultur- och mediasektorn till följd ökad IT-användning inomenav
denna sektor.

Kommissionen följande sammansättning:har

ordförandesarnordningsminister Jan Nygren
Stig Kanslersärnbetet vice ordförandeuniversitetskansler Hagström,

direktör Engqvist, Stiftelsen Svenska Filminstitutetverkställande Lars
Arbetslivsfonden i Gävleborgslänsdirektör Margareta Foyer,

rektor Boel Flodgren, Lunds universitet
Telefrangdirektör Ulla Frang, AB

näringslivschef Hedborg, Näringslivscentrum i ArvidsjaurGunnar
Hillman Pinheiro,förbundssekreterare Mona ABF

direktör HandikappinstitutetEva Jacobsson,
an-Åkedirektör Kark, Ericsson Microwave Systemsverkställande J AB

forskningschef Mirka Mikes Lindbäck, ABB Atom AB
kanslichef Ann-Marie Nilsson, STATTEL-delegationen

ÖstraRomiheden, sjukhusetundersköterska Ingela
professor Seipel, Stockholms universitetPeter

Olof Ulander, Teliadivisionschef AB
Wachtmeister, EU-kommissionencivilekonom Anne-Margrete

Kommissionens sekretariat består Mittermaier, sekreterareEva samtav
Ann-Kristin Hägglund, assistent. Ytterligare sekreterare, Kjellen

fr.o.m.Skoglund, har anställts september 1995.
Vid kommissionens sammanträden från regerings-närvarar experter

kansliet.

Kommissionen har under våren 1995 arbetat i fyra arbetsgrupper inom
följande områden:

utbildning, kunskap, kultur och media,-
företag, förvaltning, tillverkare och användare,-

arbetsorganisation,arbetsliv och-
konsekvensanalyser.-

Kommissionen har lämnat uppdrag.tre

SCB skall genomföra studie användningen i Sverige.ITöveren av
Studien baseras på intervjuer med antal Dessaett stort personer.
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skall på frågor bl.a. kunskap tillgångoch tillpersoner svara om om
datorer hemma och på arbetet. Resultatet studien skall redovisas tillav
kommissionen den 29 september 1995.

Statskontoret skall redovisa pågående arbete inom EU kring
Information Society informationssamhället, dvs. IT och dess
tillämpningar. Kartläggningen skall omfatta syfte, inriktning och
innehåll för arbeteEU:s och vilka EU-organ engagerade iärsom
arbetet. Statskontoret skall belysa vilka delar det svenskaäven av
samhället berörs EU:s arbete. En översiktlig redovisning skallsom av
lämnas till kommissionen den 29 september 1995 och slutredovisningen
skall ske den 15 november 1995.

Sveriges tekniska attachéer skall genomföra översikt IT-lägetöveren
Översikteni några andra länder. skall innefatta lagstiftning, utbildning

och offentlig förvaltning. Studien skall redovisas i oktober 1995.
IT-kommissionen har under våren 1995 bett Ingenjörsvetenskaps-

akademiens IVA avdelning för informationsteknik XII, belysa frågor
bl.a. programvaruindustrins utveckling i Sverige och distans-om om
arbete. arbete redovisas kortfattat iDetta arbetsprogrammet.

Denna innefattar IT-kommissionens arbetsprogram förrapport
perioden 1995-96. första inventeringProgrammet är åtgärder ochen av
förslag för främja användningen IT.att av

1.3 1994 års IT-kommission

Den tillkallade den dåvarande17 1994 regeringen kommissionmars en
för användningfrämja bred IT i Sverige. Kommissionenatt en av
lämnade i augusti 1994 betänkandet Vingar människans förmåga
SOU 1994:118.

Kommissionen ansåg uppgift undanröja hinder,äratt statens att
stödja och stimulera och föredöme. Utbildning, rättsligatt vara
förnyelse och effektivisering förvaltningen kritiskaav angavs som
områden för statliga insatser.

Kommissionens rekommendationer delvishar överlämnats till
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Denna stiftelse
tillkom riksdagsbeslut våren 1994 prop. 199394:177, bet.ettgenom
199394:UbU12, rskr. 199394:399. Stiftelsen skall bl.a. finansiera
satsningar främjar användningen IT.som av
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länderandraIT-strategier i några1.4

medoch arbetarbetydelseIT:suppmärksammatharrad länderlångEn
i samhället.användningen ITför ökaåtgärderochstrategier att av

länder.finns i flera andraIT-kommissionSverigestillMotsvarigheter
världs-Unionen ochEuropeiskainomarbeteocksåpågår ettDet ett

bl.a.InfrastructureInformationGlobalkringarbeteomfattande som
G7-länderna.s.k.dediskuteras av

IT-användning sedan slutetförmedFrankrike har arbetat avprogram
1970-talet.

informationsinfrastruktur mednationellbyggapåUSA arbetar att en
admini-utbildning,databaser,kommunikationsnätverk,satsningar på

stration, m.m.

tillredogörelse1995regeringen ipresenteradeDanmarkI enmars
hand-IT-politisk2000 ochInfo-samfundet årFolketinget enom

regeringendanskavill denredogörelsenlingsplan. Genom uppmana
iförslag läggsdehandlingvision tillfrånlandet somatt genom

offentligförbl.a. servicenätberörsOmråden ärhandlingsplanen. som
forskningssamverkansäkerhetsfrâgor,kulturnät,utbildning,förvaltning,

möjligheter.funktionshindradesoch

CouncilAdvisoryHighwayInformationNationalKanada har ett
medarbetarbl.a.IT-kommissionen,svenskamotsvarande den som

skolornaför bl.a.finnsregelverk. Detoch andralagstiftning program
landet.platser inå avlägsnasyftar tilloch biblioteken attsom

Amsterdam och Antwerpen.städer idigitalafinnsNederländernaI
bl.a.tillgång tillmedgermötesplatserelektroniskastäderDessa är som

digitalatelestäder ellerLiknandeinformation.administrativallmän och
Kong.och Hongi Singaporestäder finns bl.a.

i denförslagenimplementeramedarbetarEU-kommissionen att
huvudfrågorna1994. Enunder årpresenteradesaktionsplan avsom

telekommunikations-avregleringenarbetedagordningen i EU:s är av
år 1998.marknaden till

informations-Society, d.v.s.InformationbegreppetanvändsInom EU
informationsmotorvägar,informationsteknologi,samhälle, änsnarare

ochmarknadenbetydelse,användarnasbetonaDärmed villetc. man
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tekniken. solidaritet förtillämpningarna 0rd och rädslaänsnarare som
finns också itvåtredjedelssamhälle med EU:s överväganden.ett

i Sverige1.5 IT

juli i situationbefinner sig sedan den 1993 unik medSverige 1 en en
med många aktörer och Förhoppningentelemarknad operatörer.öppen

råder skall medföraden konkurrens snabb utbyggnadär att nu ensom
kommunikationsnät och tele- och datakommunikationstjänster.av

genomförde Kommunikationsdepartementet tvâUnder år 1994
Sverige, jämfört vårstudier bl.a. visade med omvärld, liggerattsom

väl framme med avseende på infrastrukturutbyggnaden. Vissa variatio-
publika, digitala och kvalificeradefinns dock. Utbudet nätavner
i glesbygden. Priset också högre förtjänster vanligen lägre ärär t.ex.

kvalificerade utanför våratjänster större tätorter.
kontinuerliggår dock snabbt och därför krävsUtvecklingen en

uppföljning för möjligheter säkra tillgången i landet tillattatt ge
nättjänster och därmed till IT:s alla möjligheter.kapacitet och

genomförs studier i syfte klarläggaFör närvarande antalett att
dagens situation. Riksrevisionsverket skall telelagens effekteröverse

roll för utvärdera lagstiftarensoch och telestyrelsensPost- att om
förutsättningar för fungerande konkurrensintentioner skapaatt en

regelverk.uppfylls med nuvarande
genomför förutsättningarna förPost- och telestyrelsen översynen av

konkurrens på den svenska telemarknaden. Vidare har Närings- och
fått i uppdrag studera tillgänglig-teknikutvecklingsverket NUTEK att

i olika regioner inkl. samtliga kommu-het till kommunikationstjänster

ner.
Integrated Services Digital NetworkEn prissänkning på ISDN
Digitalisering telenätet, inkl.genom-fördes i augusti 1994. AXE,av

pågår. Telia utbyggnad AXE kommer klar i helaAB:s attav vara
landet år medger flexibilitet, möjliggörunder 1997. AXE större nya
tjänster underhållskostnader inte i sig någon högreoch lägre men

tele-linjerna.datakapacitet på
på olika håll med utnyttja teknik och ökaFörsök pågår att ny

kapaciteten i tele- och kabel-TV-näten. Ett bredbandsnät där den nya
Transfer i driftATM-tekniken Asynchronous Mode utnyttjas är

idagmellan Stockholm, Malmö och Göteborg. Flera kommuner lägger
fibernät.egna

IT-användningen har Kommunikationsdeparte-För underlättaatt
till studie i syfte utreda förutsättningarna förtagit initiativmentet atten
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för teleadresser.nationell katalogskapaatt en
i Sverige jämfört med andratotalt högtill datorerTillgången är sett

samhällssektorer. Förvariationer mellanfinnsdetländer, storamen
inte tillgångenstatistik. övrigtaktuell Försaknas sägermånga sektorer

användningenfaktiska ITdenså myckettill datorer av somom
användningen ellereffektivitetshöjningar till följdhjälpmedel, avom

behövs ytterligare studier.finns till IT. För dettavilka attityder som
effektivare arbetssätt imöjligheter till ochIT-utvecklingen nyager

rationell administrationförutsättningar föroffentlig verksamhet samt
och företag. Underservice till medborgareinformation ochoch bättre

elektronisk infra-inletts med skapaarbetetid har attett ensenare
samverkan mellan statligainformationsförsörjning iförstruktur

leds Toppledar-och landsting. Arbetetmyndigheter, kommuner av
några statliga myndigheterföreträdare förbestårforum, samtavsom

Landstingsförbundet.Kommunförbundet och
tillgång tilldiskussionpågår för närvarandeskolornaInom om

användning datorer harSkolornaskommunikationsnät.ochdatorer av
presenterades år 1994.studieSkolverket iundersökts somenav

varierade markant mellanundervisningendatorer iTillgången till
deladei grundskolan där 38 eleverTillgången lägstskolformerna. var

betydligtgymnasieskolan tillgångenkommunaladenpå dator. I varen
genomfördator. Skolverketdelade10 eleverhögre, där enen

undersökning för år 1995.motsvarande
IT-industri,årsboken från EU:sredovisas bl.a. iIT-industrins läge

Enligt uppgift1995.Technology ObservatoryInformationEuropean
i omsättningsina 204 miljarder kronorföretagen medde svenskasvarar

Enligt den danskavästeuropeiska marknaden.denför åtta procent av
det gällerSverige ledandeInfo-samfundet år 2000 närärrapporten

bruttonationalprodukten. Vi investerartilli förhållandeIT-investeringar
EU-länderna.1,85% genomsnitt blandmed2,76% jämfört som

förnationell IT-handlingsplanframRegeringen att ta enavser
Sverige. Arbetet,IT-användningen iytterligare utvecklamedarbetet att

år 1995färdigt underför riksdagen, beräknasskall redovisas varasom
i år 1996.eller början av



131995:68SOU

överväganden ochKommissionens2

prioriteringar

överväganden2.1

livskvalitet enskildaökadanvändning IT kanbredEn geav
politiska livetförvaltningen och i detiökad insynmänniskor, samt

nation.konkurrenskraft Sverigeförbättrad som
stimuleraövergripande uppgiftsinIT-kommissionen attsomser

bidra tillsamhällsområdenallaIT inomanvändningen ettattgenomav
Till grund förutnyttjande IT.införande ochklimat förgynnsamt av

IT-kommissionens betänkande. Dettaden förraligger bl.a.arbetet
vidare med förslag till åtgärderarbetatkommissioneninnebär att som

förvaltning och rättsområdet.offentligutbildning,bl.a.rör
utgångspunkt Sverige har goda förut-IT-kommissionens är att

IT-användning. infrastrukturen redan välbrednåsättningar äratt en
utesluterinte åtgärder kan kommakommissionenutbyggd attäven om

informationstekniken. Kommissio-rikstäckningför näbehövas attatt av
nödvändigadet för meddigitaliseringen är steget att,attnen anser

god IT-utveckling.tekniken, nådagens kunskap enom
verktygIT för den enskilde, förfasta på ärKommissionen ettatttar
redskap förut-för stärkaorganisationer och ävenföretag och ett att

skärpt konkurrenskraft.ochnationell tillväxtförsättningarna

Samverkan och samsyn

genomförtshar redanMycket arbete för främja användningen lTatt av
IT-kommis-aktörer.olikaeller pågår och planeras intressenter ochav

arbetesionen så långt möjligt detta görakommer kartlägga samtatt
utvärderingar.uppföljningar och

projektinteKommissionen skall i första hand andra, startasporra
initiativ därväleller aktiviteter där andra aktörer redan verkar, tamen

pågåendekompletteraKommissionen skallandra inte snarareagerar.
godaoch visahändelseutvecklingensprida kunskapsatsning-ar, om

exempel.
måstearbetsmarknadensnäringslivet ochStaten, kommunerna, parter

i Sverige.genomslagfårbidra till IT brettalla på olika sätt att ett
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därför samverka med flera de organisationerKommissionen att avavser
för uppslutningIT-frâgorna och verka ocharbetar med en samsynsom

IT-kommissionen inteföljer ocksåkring roll i samhället. HäravIT:s att
budget.har någon storegen

främja IT-användningen i Sverige villroll det gällerStatens när att
områden:till följandekommissionen koncentrera

regelverk berörs IT,lagstiftning och som avanpassa-

tillgänglighet tillrikstäckande IT,säkerställa-

statsförvaltningens IT-användning,utveckla-

samverkansprojekt mellan och näringslivet,initiera staten-

användningen inom viktiganationell policy för ITutforma aven-
särskilt prioritet.där skolan har högsamhällssektorer,

det gäller utvecklingenhar mycketKommunerna närett stort ansvar
har för deninom område. Kommunernaskolans även attansvar

förvaltningen i ökad utsträckning utnyttjar IT ledkommunala ettsom
för kommunmedborgarnaseffektiviteten också ökai öka attatt men

lyckas krävs framsynta satsningarmöjligheter till insyn. För att som
informationsflödena i Samverkan inombinder kommunen.samman

förvaltningar och landstingstatliga och regionalakommunerna med är
lokala näringslivet.därför nödvändigt liksom med det

driva teknikutvecklingen och verka för teknik-förKompetens att
näringslivet hos de många företag tillverkar ochspridning finns i som

levererar IT-baserade produkter och tjänster. IT-kommissionen attavser
initiera projekt användare inombidra bl.a. mellanatt t.ex.genom

offentlig förvaltning och företag, projekt stödjer de små företagenssom
bidraprojekt till stimulera svenskIT-användning kan IT-attsamt som

Programvaruindustrin enligt kommissionen sektorindustri. är somen
behöver uppmärksammas särskilt.

imåste aktivt hittills delta debattenArbetsmarknadens änparter mer
framväxande lT-samhället. Arbetstagare och arbetsgivare berörsdetom

framväxt.den förändring sker arbetslivet IT:s Kom-genomav som av
utbildning i arbetslivet förutsättning förpetensutveckling och är atten

ska kunna del de möjligheter och depâ arbetsplatserna mötataman av
tillföljer den tekniken. IT-kommissionen initiativkrav tarsom av nya

erfarenheter och krav den tekniken.fångaatt parternas nyaupp
användarna måste ställa krav tekniken ochDet änär som mer

teknikerna aktörer. ochhittills bland och marknadens Rätt etikettsynas
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formas mednågot kaninte barasamhälletelektroniskai det är som
aktualise-IT-kommissionenmåste alla bidra.lagstiftning. Härhjälp av

konferenserprojekt ochi arbetsprogrammetfrågordessa genomrar
m.m.

IT-områdetpåi EU:s arbeteMedverkan

projektaktivt i deskall medverkaSverigeIT-kommissionen attanser
utvecklings-forsknings- ochbedrivaochstödjerEUinom IT egetsom

drivkraftsådan fokuseringområden. Enmotsvarandeinomarbete ger
områden får ochdessauppmärksamhetoffentliga attden genomgenom

inomutvecklingsarbeteochforsknings-tillmedel kan koncentreras
områden.specifikadessa

transportinformatik,telematik,särskilt pekavillIT-kommissionen ut
tillförvaltning och IToffentligelektronisk handel,sjukvård,ochhälso-

ochi EU-projektmedverkaSverige börområden därhemmen som
projekt.nationelladriva

telekommunikationdatorer ochanvändningenTelematik dvs. av
Sveriges kon-för ökabetydelsemycketföretagför är attstorav

kurrenskraft.

för transporteranvändningen IT ärdvs.Transportinformatik ettav
relativt starka.redandär viför Sverigeområde ärviktigt

telemedicin,återfinnssjukvårdsområdetochhälso-Inom progam-
användar-gränssnitt,handikappvänligavårdprocessen,varustöd för

områden därmarknadsplatsoch hälsanselektronikmedicinsk som
position.utvecklingsbarstark ochSverige har en

bör ha starkaredär SverigeområdehandelElektronisk är ett
med tanke deandra ländermångadrivkrafter storaänsatsaatt

Projektmarknaden.europeiskaoch till denlandetinomavstånden
upphandling,offentligaffärsnät,kraftfullt bl.a.drivasbör ärsom

produktionssystem.integreradeochkonsumentmarknadsplatser

främjamedförvaltning pågår arbeteoffentligsvenskInom att
det övrigaoch spridas tillföljasbörIT. Dettaanvändningen uppav

projektdrivas liksomteleförbindelser börFörvaltningsamhället. per
elektronisktinformationoch dessstatsförvaltningenför göraatt

med EU.i samverkanbedrivasArbetet börtillgängligt.
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City Information Highway i svensk version, IT till hemmen. I
produkter tjänsteroch till hemmen ligger tillväxtpotential förstoren

inhemsk marknad liksom betydande potentiell medborgarnytta.en en

2.2 Prioriteringar

Utbildning och kunskap

IT-kommissionen området utbildning och kunskap denattanser om nya
teknikens möjligheter och användningsområden centralt.är Inom
skolans område kan frågor lärarutbildning,nämnas läromedels-som
utveckling och distansutbildning. arbetetI med nå med budskapetatt ut

IT:s möjligheter måste också andra ordinarie utbildnings-vägar änom
väsende utnyttjas. Det kan folkbildning, kompetensutveckling ochvara
fortbildning bedrivs inom företagen. Biblioteken kansom vara en annan
möjlighet liksom media, TV och radio.som

Rättsordningen

Också rättsordningen centralt områdeär det gäller främjanärett att
användningen IT. pågårHär redan utredningsarbete, t.ex.av om nya
medier och grundlagarna och datalagstiftningen. Kommissionenom
skall samverka med dessa utredningar. Det kvarstår dock raden
problem kommissionen beröra. En fråga medattsom avser annan
anknytning till rättsordningen, kommissionen vill aktualisera, ärsom
användningen IT för författningar,göra rättsavgöranden ochattav

rättsinformation överblickbar och lättillgänglig.annan mer

Företag förvaltningoch

IT-utnyttjandet i förvaltningen och bland företagen i Sverige, särskilt
inom de små och medelstora företagen, betydelsefulltär liksom
utvecklingen det svenska näringslivets IT-produktion. IT-innehålletav
i produkter tjänsteroch bör öka för dem konkurrens-göraatt mer
kraftiga.

Svenska företag måste i ökad omfattning medverka i europeiska och
internationella upphandlingar. Sverige måste nå bättre med svenskaut

Ökadprodukter och öka samverkan med utländska företag. interna-
tionell konkurrenskraft kräver kortare ledtider i utveckling, produktion
och distribution offentligi service. Kommissionenäven vill bidrasamt
till främja företagens konkurrenskraft, vidga deras marknader ochatt
främja marknaders uppkomst.nya
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Informationsutbyte

Det bästa företag och tillsättet myndigheter sig teknikatt att ta ny
visa goda föredömen.är behöver inteDessa innebäraattgenom

användning avancerad teknik likakan bragärnautanav ny vara
tillämpning befintlig teknik.av

Hinder för datautväxling mellan företag statligaoch och kommunala
förvaltningar behöver minskas och de elektroniska kommunikations-
möjligheterna bör utnyttjas. Arbetet med underlätta elektronisktatt
informationsutbyte i samhället hör också till viktigade områdena. Hur
kan fler människor få tillgång till information via dator t.ex.genom
bibliotekens, skolornas och medborgarkontorens försorg Hur kan man
nå den informationensökta bra kataloger och sökhjälpmedel Igenom
detta sammanhang också viktiga säkerhetsfrågormöter rör t.ex.som
skydd elektroniska meddelanden och förtroende för elektronisktav
förmedlade betalningar.

Användarna

Tekniken användarvänlig.skall Detta måste alltid utgångs-vara vara
punkten. och skall jämspelta.Kvinnor Funktionshindrademän vara
skall också möjligheternakunna utnyttja med IT. framAtt tekniskata
hjälpmedel för funktionshindradeunderlättar brukar ofta leda tillsom

sprids tillenkla praktiska lösningaroch andra i samhället.att grupper
IT-kommissionen understryker betydelsen människor i alla delarattav

landet får tillgång till IT.av
också behandla frågorIT-kommissionen skall kring framtidens arbete

och hur arbetsliv och arbetsorganisation.tekniken påverkar
följerKonsekvensanalyser IT-användningen inom olikasom upp

områden kommer aktualiseras kommissionen.att av
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Kommissionens arbetsprogram3

1995-96

mediakultur ochUtbildning, kunskap,3.1

från andraskolämne, isolerat ämnen.längeDatakunskap egetettvar
någonbehovtillgodose elevernasskulledatasalarhadeSkolorna som

gång i veckan.
utnyttjasi undervisningen ochbli redskapförst börjar datornNu ett

räknemaskin. Målet mästeskriv- ochmodernform attvaraavsom en
pedagogik.möjligheter förhjälpmedelblirdatorn öppnarett nysom

kommit långt i dettai landetfrån skolorexempelfinns godaDet som
inte kommitharskolor,flertalet ännuavseende tusen,ett parmen

därför tillgång till datornhar inteSveriges eleverdeligång. En stor av
hjälpmedel i skolan.som

skolsystemet braför helaverka sättIT-kommissionen skall ettatt
Sveriges skolorKommissionenundervisningen.iutnyttjar IT attanser

hjälpmedel ianvändbartutnyttja ITbörinom några år ettsom
därför måsteoch lärarutbildareeleverlärare,undervisningen och att ges

möjligheter. Pedagogikenmed IT:sbekantskapstiftamöjlighet att
. IT-frågorna spelaoch tillåtasutvecklasmåstelärarhögskolorna en

utbildningen.roll icentral
centralasamverkan och från denödvändigt medDet är samsyn

förutsättningområde. Dettaarbetar skolans ärmyndigheter ensom
skolor och kommunerlandetsmed IT-användningen iför arbetetatt

tillfredsställandeskall genomföras sätt.ett
och kompetens-kunskaps-Stiftelsen förIT-kommissionen attnoterar

skolor påtjugotalskolsatsning i vilken väginlett ärutveckling attetten
följa det arbetetKommissionenmodellskolor.väljas attut avsersom
uppföljningutvärdering ochförbereddoch är även att avsvara

skolsatsningen.
utbildningenden högrekommitIT har längre inomAnvändningen av

i utbildningssystemet.nivåernade grundläggandeoch forskningen än
utnyttja påstället ITutbildningen iför den högreUtmaningen är att nya

före-Detoch samverkan.för nå kunskapformeroch isätt attnya
utbildningsområdenolikaskillnader mellanockså betydandekommer

ochundervisningendatorstöddaför den äroch pedagogiken svagt
ojämnt utvecklad.
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gymnasieskolanGrund- och

genomgår hela tiden förändringar.Skolans arbetsformer Förutom de
för skolarbetet i form läroplanerändrade målsättningar som ges av

den tekniken för pedagogik.vägaröppnarm.m. nya ny

Läraren

teknik.roll påverkas möjligheten använda LärarenLärarens att nyav
alltjämt kunskapsbärare kommer också ikommer att men nuvara en

bli handledare hjälper eleven självhögre grad tidigareän attatt en som
söka kunskap.

förutsättning för IT fungerar i skolan dess lärare harEn äratt att
motivation utnyttja därför viktigtkunskaper och IT. Det äratt attom

vidareutbildning lärarna. målsättningmotivation och Ensatsa av
tekniken blir möjlighet till utveckling ochmåste denatt nya envara

inte belastning.förnyelse lärarrollen och enav

skall främja det arbete SkolverketKommissionen görs t.ex.som av
till stödja lärarna.och syftar attsom

regeringen Skolverket i updragKommissionen föreslår att attger
kontinuerligt redovisas för lärare ochför goda exempelattansvara

utbildningsansvariga.

Lärarutbildningen

viktig roll det gäller förmedla kunskapLärarhögskolorna har när atten
förutsättningar och möjligheter till lärarna.den teknikens Enom nya

målsättning måste de nyutbildade lärarna kan stöd och hjälpatt gevara
till andra lärare i förändringsprocessen.

kartläggning situationenIT-kommissionen skall lärar-göra en av
högskolorna det gäller medvetenheten och kunskapen denär om
möjligheter IT för undervisningen och pedagogiken.ger

Läroplanema

års läroplaner för de obligatoriska och frivilliga skolformerna1994
möjligheter för skolorna arbeta med IT-förmedladlämnar attstora

inte de förändringarinformation. Läroplanerna belyser dock stora som
på roll grundläggandeskolan står inför. Med tanke läroplanernas som

bör tydligtdokument för skolans verksamhet, läroplanerna på sättett
bidra till underlätta IT-användningen i skolan.att
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föreslårIT-kommissionen gällande läroplaner kompletteras medatt
på teknikensavseende den möjligheter stödja förändringenattnya

skolans arbetssätt.av

IT-baserade läromedel

finns för närvarande ingen bildDet samlad vad sker i Sverigeav som
det gäller IT-baserade läromedel. Traditionellt har läromedelnär

arbetats fram lärare för sedan produceras och distribuerasattav av
läromedelsförlagen. dagsläget det fåI lärare har kunskaperär som om
den tekniken vilket medför det också finns få lärare påattnya som egen
hand kan arbeta med IT-baserad läromedelsproduktion. Stora läro-
medelsförlag förefaller avvakta medan initiativ från små företag inte når
så spridning svagheter i försäljnings- och distributionsleden.stor p.g.a.

IT-kommissionen i samverkan med Skolverket, Kommun-attavser
förbundet och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
anordna seminarium under hösten 1995 för kartläggaett att

produktion och användningnuvarande IT-baserade läromedelav
diskutera åtgärder för påskynda arbetet med få framsamt att att

bättre produkter för undervisningen.

Elever funktionshindermed

kanIT i många fall elever med funktionshinder möjlighet arbetaattge
på lika villkor andra elever. krävs oftaDet kvalificerad hand-som
ledning och anpassning tekniken beroende funktionshindrens art.av
Med specialanpassad dator kan elever med rörelsehinder,en grava
synskada, talskada eller utvecklingsstörning på helt delta isättett nytt
undervisningen. Också elever med skrivsvårigheterläs- och har visat
sig ha datorstöd.stor nytta av

För IT skall komma funktionshindrade elever tillgodo krävs bl.a.att
tillgänglighetIT-systemens beaktas, pedagogiska metoderatt att

utvecklas för hur kanIT användas i undervisningen funktions-av
hindrade elever och kunskap detta förmedlas i grund- ochatt om
fortbildning lärare liksom i speciallärarutbildning.av

IT-kommissionen föreslår regeringen uppdrar Skolverketatt att ta
fram underlag kan till stöd för lärare arbetar medsom vara som
elever funktionshinder.med
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forskningutbildning ochHögre

jämförelsevis långtkommitforskningen harutbildningen ochhögreDen
ändå bara i börjanbefinner sigdettaTrotsanvändningen IT.i manav
universitetetvirtuellagränslösa,detutveckling mot somav en

livslångt lärande. ITbrukar kallasmöjliggör detochunderlättar ettsom
studiemöjligheter.traditionella Nuförutnyttjatsfrämst ersättahar att

påverkarstudera. Dettaförutnyttjaskunna sättkommer IT attatt nya
framtiden.uppbyggt ikommerundervisningssystemethur att vara

där någraessäsamlingarbeta framIT-kommissionen att enavser
högskolor ochmorgondagensframtidsbildersinautvalda avger

Essäsamlingen skall hjälpainternationellt.Sverige ochuniversitet i
för och beredskapstår dörrenvadmedvetenhettill skapaatt somom

forskningen.utbildningen ochhögreinom denför förändringar

Folkbildning

två pelarekunskapsinhämtning deoch ärmänniskormellanMöten som
pågår i datanätverksamtalpå.sig Degrundarfolkbildningen som nu

folkbildningen, d.v.s. detgrundhakanInternet sägas somsammasom
deltagandet.frivilligasamtalet och detfria

delin hela landet ochtäckerF0lkbildningsorganisationerna storen
Folkbildningen kan därförlämnat skolan.harbefolkningen varasomav

idag saknarbefokningendenden delerbjudaväg att somvuxnaaven
utvecklingen.delaktighet imöjligheterIT:skunskaper om

tillinitiativföreslår studieförbundenIT-kommissionen atttaratt
Målet börIT-området.för arbetetstrategiutarbeta attvaraen

iså långt möjligtskall nåkraftermed somgemensammaman
med utnyttjandekunskapsjämställt samhälleskapasträvan ettatt av

IT.

Kultur

interaktivaprodukter,optimismochMed den hastighet system,nyasom
hardistributionsmetoderochkommunikationsvägar presenterasnyanya

kulturmönster.heltföreställningardet skapats nyttettom
konsumtion kultur kanutbud ochi bådeKvalitativa förändringar av

kultur-utveckling. Förteknikenstill denhänsynmedväntas nya
i detmångfaldenfall innebärai bästakan dettakonsumenten att
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med kulturinstitutionerökar, kontakternakulturutbudettillgängliga att
i bruk och deninom kulturenServicetjänsterutvidgas, atttasatt nya

delaktigheten ökar.kulturella
till litteratur, konst,utvecklingenkulturproducenten lederFör att

direktadistribueras pådans kanmusik, film, och vägar, attteater nya
ochmöjliga i interaktivablir demed konsumentendialoger systemen

till konstformer.möjlighetmultimediaatt nyager

uppdrar Statens kulturrådföreslår regeringenIT-kommissionen att
förunderlättar kultur-vägledning och handbokutarbetaatt somen

orientera sig de villkorkulturarbetareochinstitutioner att nyaom
i elektronisk form, bör kunnaHandboken,IT. gärnasom ges av

användningutveckling kultur ochtillstimulera av nyaav ny
inforrnationsvägar.

regeringen kulturråd iföreslår StatensIT-kommissionen att ger
multimediaproduktioner.kvalitetsinriktadestödjauppdrag att

Bibliotek

tradition i utnyttja stöd ilång ITBiblioteken har att ettsomen
hittills främst utnyttjats för registrera ochharbiblioteksarbetet. IT att
tillgängliga.lättaretryckta alstergöra

där informationsituation mängderibefinnerNu storanyoss en
digitalt.lagrad ställer kravDetdessutom kommer att vara nya

och kunskaper.arbetssättkräverbiblioteken och nya
information dramatiskt. Vidokumenterad ökartillgängligMängden

finns tillgänglig påinformationeninte tidigare beroendeär attsom av
utsträckning universelltInformationen blir igiven plats. allt störreen

människor.tillgänglig nås många fleroch kan av
Tillgång tillproblem.Utvecklingen kommer också innebäraatt nya

Tillgängliga infonna-måste biblioteken.de datanäten säkrasstora av
förvillar siglätttionsmängder kommer så omfattande attatt manvara

eller i lagrad data.drunknar oceaner av
kunnande det gällertradition uniktBiblioteken har och när attetten

kunnande kommerinformation. formsöka, värdera och Denna avsovra
forma sinbibliotekenbli och det utmaning förviktigare ärän attatt en

informationsflödet.verksamhet för det växandemötaatt

Forsknings-föreslår regeringen uppdrarIT-kommissionen att
belyser bibliotekensrådsnämnden fram skriftatt ta nyasomen
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möjligheter och utmaningar de strategier kan ledasamt ut-som
vecklingen in i framtiden. Skriften skall belysa situationen för
forskningsbiblioteken och folkbiblioteken.

Muséer

Syftet museernas samlingar utnyttja dessa för bevaramed ochär att att
levandegöra Sveriges kulturarv. De musei-störstasammantaget
samlingarna i landet består kulturhistoriska samlingar alltifrånav
hembygdsgårdar till Nordiska Muséet.

inget enhetligtSvenskt museiväsende har katalogsystem och
någon databas idärigenom inte heller vilken kan fågemensam man

överblick det svenska kulturarvet, konstsamlingar och andraöver
kunskap samlingarna bör tillkulturskatter. Den görasrepresenterarsom

för hela landet med stöd IT.gemensam resurs aven
Kommissionen kommer del Kulturdepartementets pågåendeatt ta av

samordnat för museernas föremâls-arbete med upprätta systematt ett
registrering och datasystem baserat på digital teknik förett gemensamt

samlingarna.registrering och dokumentation av

Media

Alla bor i Sverige har tillgång till minst marksända TV-tresom
och minst fyra marksända radioprogram. Cirka tvâ tredjedelarprogram

anslutnahushållen till kabelnät, normalt med kapacitet förär ettav
trettiotal närvarande pågår försök med digitala ljudradio-Förprogram.

TV-distribution i telefonnätet.sändningar och med Den digitala
tekniken kan komma i grunden förändra de förutsättningaratt som
gäller för radio TV-sändningar till allmänheten.och

följaIT-kommissionen skall den utredning inom Kulturdeparte-
område behandlar frågan tekniska förutsättningar förmentets som om

utökade sändningar till allmänheten radio och television. Kommissio-av
skall också följa arbetet inom rådet för mångfald inomnen mass-

medierna.

Etik

till etiska MångaDe medierna upphov problem. dessanya ger av
yttrandefrihetensanknyter till rättslig reglering, inom område.t.ex.

Sverige har lång tradition kompletterar tryck-generössom enen
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frihetslagstiftning med frivilligt ansvarstagande. Tidningsbranschenett
har sedan länge fungerandeväl regelsystem, inklusive Pressensett
Opinionsnämnd och allmänhetens pressombudsman, för stävjaatt
missbruk pressfriheten.av

IT-kommissionen samla användarorganisationeroperatörer,attavser
intressenteroch andra i de inforrnationsnäten för försöka fåattnya

till stånd användarmoral med etiska regler kanen gemensam som
efterlevas frivillig väg.

3 Rättsliga frågor

En rad rättsliga frågor uppkommer i och med den snabba tekniska
utvecklingen och de kommunikationsmönster tekniken medger.nya som

Problemen olika slag. Många dem har internationell prägel,är av av
andra nationella. Många uppkommer på grundär snabbheten hosav
teknikutvecklingen och osäkerheten den bär iväg. Tempot ivartom
rättsutvecklingen tenderar drivas detoch ofta svårt klaraäratt attupp

rättslig framförhållning.en
Bland de risker kommissionen finns uppkomsten avarterser av av

IT-användning i fall kan leda till instabilt samhälle ochvärsta ettsom
former kriminalitet. Det viktigt Sverige följerär med iattnya av

utvecklingen det rättsliga området och vi kan leda den påatt rentav av
vissa fält. Inom EU pågår sedan länge legal samordning ochen
infonnationsmarknadens juridik uppfattas där viktig angelägen-som en
het speciella ansträngningar. Sverige värdefullaägnas harsom
erfarenheter bidra med på det IT-rättsliga området, inomatt t.ex.
områdena yttrandefrihet, offentlighetslagstiftning och persondataskydd.

Kommissionen följande rättsliga frågor behöver analyserasattanser
vidare:

Behov förändringar i den upphovsrättsliga lagstiftningen för attav
klara rättighetsskydd och rättighetsadministration i situationer där de
fysiska verken i form bok eller kassett, betyder allt mindre, därav osv.
skillnaden mellan original och kopior suddas och omfattandedärut
kopiering kan ske ansträngningar, svårigheter och kostnader.störreutan

2. Behov i internationell samverkan legalt bestämma hurattav
autenticitet och integritet skall säkerställas, dvs. att attgarantera
avsändaren visst meddelande verkligen den ochärett attav som anges
meddelandet inte har förvanskats under överföringen till mottagaren.
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beskattningförändrade reglerellerBehov överväga omatt nyaav
nationsgränsernaförflyttasvaror överdetullbehandling näroch som

information.förmedladelektronisktomfattning utgörsväxandei av

tillregelverketarbetsrättsligadetbl.a.anpassningBehov nya4. avav
resultattonviktläggeruppdragsarbeteochlöne-former somav
präglaskan kommautsträckningökadioch atttidän somsnarare

internatio-säljargumentmed kompetensindividföretag ensomav
datanätsmarknad.nell

områdeträttsligainom detutvecklingenföljaIT-kommissionen attavser
pågåendeoch medregeringskanslietmeddiskussionerfortgåendegenom

till datalags-rådgivarebl.a.skallKommissionenutredningar. vara
bidra tillsammanhangi dettakan attIT-kommissionenutredningen.

olikaskärproblem tvärenocksåsåbeaktashelheter genomatt som
blir belysta.rättsområdentraditionella

ocksåkommissionenuppmärksammarområdeträttsligaPâ det
och underlättanormgivningenstödjaIThjälpmedmöjligheterna att av

rättsinforrnation.rättskällor ochtilltillgångeneffektiviseraoch annan
växandedeklarahjälpmedlen för attKommissionen ettatt avmenar

rättmaskineriet,ställer på ärinternationaliseringbl.a.krav, rättenssom
i dettauppgifternaVissautnyttja IT.idagomfattningi änstörre avatt
andramedanförnaturligauppfattas statenkansammanhang som

uppgiftkommissionensfallenbådaI ärfora.i andralösasbörsnarare
utvecklingen.pådrivaochbehovenidentifieraatt

ochtillverkareförvaltning,och3.3 Företag
användare

SverigesförbetydelseITutnyttjande äreffektivtbrett ochEtt avav
konkurrenskraft.ekonominssvenskaför denochproduktionsförmåga

ochförvaltningochi företagspridningvidfårITkrävsdettaFör att en
mellanöverbryggatill gränseranvändsutsträckningi ökad attITatt

allmänhet.undervisningsväsende ochnäringsliv,förvaltning,offentlig
förvaltningiITfrågorbehandlavaltharIT-kommissionen att om
frågorsammanhang äveni dettaochtillsammans omföretagoch

ochsvenskUtvecklingenprodukter.användarvänliga programvaru-av
kommissionens synsätt näraenligtutrustningsindustri hänger samman

frågor.dessamed
påexempelkonkretaantalårvillIT-kommissionen ettett separom
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ökad produktivitet och lönsamhet i företag till följd och ökad IT-av ny
användning ökad sysselsättning i företag producerar IT-samt som
baserade produkter och tjänster. Kommissionen vill också antalettse
exempel IT-användning i Sverige internationellny som ger upp-
märksamhet.

IT-kommissionen vill den offentliga förvaltningen arbetaratt
målstyrt och systematiskt med förkorta handläggningstider föratt att
erbjuda snabb offentlig service till låg kostnad och med god kvalitet.

IT-kommissionen vill den offentliga förvaltningen läggeratt ut
mätbart allt delar sin IT-produktionstörre entreprenad. Dettaav
breddar basen för privat tjänsteproduktion inom IT, ökar konkurren-en

driver myndigheterna till bli bättre beställare.samt attsen

Mäta och skaffa kunskap

Statistiken IT-användningen i Sverige otillräcklig.över Kommis-är
sionen har den bakgrunden initierat ytterligare studier IT-mot om
användning i Sverige internationelltoch se avsnitt 1.2.

IT-kommissionen skall också initiativ till svensk IT-barometer.ta en

IT-kommissionen bidra till utveckla mått för IT-att attavser
användningen kan användas för måluppfyllelse.mäta Dessaattsom
mått bör såväl kvantitativ kvalitativ Måtten börnatur.vara av som

kunna utnyttjas för internationellaäven jämförelser användningenav
IT i olika länder.av

IT-kommissionen föreslår regeringen initiativ till samlatatt tar ett
för IT-användningsstatistik.program

För arbetet med främja de mindre företagens IT-användning skallatt att
nå framgång det nödvändigt identifiera ochär analysera faktorerdeatt

påverkar hur företagen kan med hjälpväxa IT.som av

Kommissionen kartlägga forskningsfronten IT:sattavser var om
betydelse för tillväxt i företagen befinner sig idag och hjälpa till att
sprida kunskap goda exempel.om
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informationsspridningDialog och

information, kunskap ochspridaIT-kommissionens ingårI uppdrag att
medvetenhet IT.om

isvenska företags EUIT-kommissionen stödjaskall engagemang
kunskaper idagföretagensinitiativ studietillatt ta omgenom en

från företag ökatför spridning kunskapoch till insatser fåatt somav
EU-projekt IT-området.sin tillväxt genom

avdelning XII diskuteratIT-kommissionen har IVA:sPå uppdrag av
företag effektiva ochsmå medelstorakan ochhur IT göra mer

överlevnads-ställts bättrekonkurrenskraftiga. Mål är attsom upp
nyföretagande stigandeföretag, ökatförmåga hos dessa ett samt

mellankrävs bl.a. ökad samverkansysselsättning. Enligt IVA en
upphandlingar för fånga idéer och offerterföretagen och riktade att upp

kompetensutveckling och teknikupphandlig.för bred

ställer sig bakom förslag och kommerIVA:aIT-kommissionen att
med IVA och med andra berörda organisationersamarbetetfortsätta

i dessa delar.

handel och elektronisk marknadsplatsElektronisk

införandesnabbt elektronisk handelIT-kommissionen äratt ettanser av
tillväxtstimulerande IT-åtgärderna. Kommissionende mestaven

tillfredsställelse projektToppledarforum drivermedkonstaterar att ett
utmärktsatsningför utveckla elektronisk handel. Denna är ettatt

förvaltning.offentligexempel samverkansprojekt i

bidra tillmed ToppledarforumKommissionen samverkanskall i nära
införande elektro-snabbtarbetet med dessa och tillfrågor ettatt av

näringslivsinitiativ,olikanisk handel, bl.a. stimuleraattgenom
och skolor,småföretagareutveckling paktetlösningar förstödja av

marknadsplatser.stimulera elektroniskaöppna

tillgång tillkommersiella aktörersIT-kommissionen kartläggaskall
kommersiell verksamhet.användas ioffentlig information kansom
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Telematik

förintegrerade terminalerutvecklas tillpersondatorertelefon ochTV,
för kommunikation. IT-information ochdistribueraochlagraatt

telekommunika-sin styrka inomSverige, medkommissionen attanser
förtelefonen terminalanvändningpåfokuseration, bör somavny

funktioner.dessa
teknik bedrivs redanmed hjälpnå hemmenPilotförsök för att av ny

stimuleras ytterligare.kommissionenenligtbörmen

telematik för småtill utvecklingbidraIT-kommissionen att avavser
pilotförsök.företagmedelstoraoch genom

ianvändarnas medverkanutreda hurIT-kommissionen attavser
telestandardise-stödjas. gäller bl.a.standardiseringsarbete kan Det

tillverkare.ochhelt dominerasring, idag operatöreravsom

programvaruindustriSvensk

verktyg,produkter. Nyai allaProgramvaruinnehållet ökar snart sagt
ledtider imarginellt minskaprogramspråk kan baradatorer och

ytterligare krävsförkorta ledtidernaprogramvaruutvecklingen. För att
programdelar.återanvändningarbetsorganisationer ochutveckling avav

inomutveckla sin positionbefästa ochSkall Sverige programvaru-
finnsbli starkare. Härprogramvaruföretagenmåsteutvecklingen en

tillväxtpotential.

informationsutbyteochskall initera samarbeteIT-kommissionen
prograrnvaruomrâdet.forskningsinstitut inomföretag ochmellan

kartläggning pågåendeinitiativ tillKommissionen att ta avenavser
programvaruområdet.forskning inom

diskuteratavdelning XIIIT-kommissionen har IVA:sPå uppdrag av
vill bl.a.programvaruindustri. IVAför stärka svenskåtgärder satsaatt

fokuserabefintligavidareutveckling redan samtprogramvaroraven
specifiktdär Sverige harnågrastudier och insatser ettprocesser

sjukvård, bank-ochinom hälso-kunnande. gällerDet t.ex. processer
service.försäkringsverksamhet kommunaloch samt
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förslag och kommerIVA:sställer sig bakomIT-kommissionen att
berörda organisationermed andramed ochsamarbetet IVAfortsätta

i delar.dessa

Användarna

till företagutmärkelserkan främjaslösningarAnvändarvänliga genom
Medvetenhetanvändaranpassade lösningar.särskilt väl medlyckatssom
studier ochockså skapaskanmöjligheterbehov och genomom

utställningar.

Närings- ochregeringen uppdrarföreslårIT-kommissionen att
främjaKonsumentverketNUTEK ochteknikutvecklingsverket att

användarvänliga lösningar.och uppmuntra

Användar-till skapainitiativIT-kommissionen att ettatt taavser
forum.

arbetsorganisationochArbetsliv3.4

arbetplatser. Viarbetsorganisationen på mångaredan påverkatIT har
arbetslivetIT-användning iförändringar.ytterligarekommer att se

och arbets-mellan arbetgivareavtalformerinnebär bl.a. att avnya
utsträckning kommerarbetet i ökadochutvecklasbehöver attatttagare

vanligare medtid. blir ocksåDetresultatform änimätas snarareav
ochanställningardeltidsarbete, tillfälligamedochdistansarbete

innebär arbetetkan ocksåIT-utvecklingenutbildning.återkommande att
arbetsgivare.endabundet tillmindrekommer att envara

kompetensutveck-påbl.a. kravarbetslivet ställerinomUtvecklingen
området.arbetsrättsligadetlagstiftning inomanpassningling och av

kompetensutvecklingArbetsorganisation och

fram ochår förhandlatmångahar underArbetsmarknadens parter
organisation.påverkar arbetetsområdenmångaavtal förförädlat som

motsvarande behövapåkommer sättarbetsmarknadenpâParterna att
följdarbetsformer tillocharbetsorganisationerregler försätta nyaupp

arbetslivet.IT-användning iökadav en
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arbetar iallapågår det viktigtden ärI att somsom nuprocess
framtidadendiskuterar utformningenförvaltningellerföretag av

universitet ochocharbetslivsamverkan mellankrävsHärarbetsplatsen.
högskolor.

framtidensstuudieinitiativ tillKommissionen att ta avenavser
upphov till.frågor dessa studienbelysa dearbetsplatser och ger

arbetsmarknadensförrinskall bjudaKommissionen representanter
:och särskiltvillkorarbetslivetstill samtal ta uppparter nyaom

kompetensutveckling.behovochdistansarbetefrågor avom

någraerfarenheter frånspridasamla in ochKommissionen attavser
företag.offentlig förvaltning ochikompetensutvecklingsprojekt

ökademöjligheterna tillundersökaKommissionen attattavser
i underlättakompetensutveckling syfteför attavsättsresurser

Kommissionen i dennaarbetslivet.teknik iinförandet avserav ny
branschorganisationer universitetbl.a.samverka meddel samtatt

högskolor.och

Distansarbete

avdelning behandlatIVA:s XIIharIT-kommissionenuppdragPå av
lagstiftningföreslår bl.a. översynIVAdistansarbete.frågor en avom

och fördistansarbeteberörs ett att uppmuntraprogramavsom
fungerande formler distansarbeteförfinnaarbetsmarknadens attparter

befintlig lagstiftning.förinom ramen

utredningenmedföra dialogIT-kommissionen kommer att omen
grund.med materialarbetsrättslagstiftningen IVA:s sorm

rörandemed IVAfortsättaIT-kommissionen samarbetet:attavser
andra intressentermedockså söka samverkandistansarbete och som

från distansarbete.ha erfarenheterkan

Funktionshindrade

funktionshinderför människor medmöjligheterskapar helt attIT nya
gedignagriund denPåvillkor andra.likadelta i arbetslivet avsom
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grund arbetslinjen inneburit i Sverige har IT planeradsom genom en
satsning medverkat till flera funktionshindradeatt tusen gravt personer
idag ofta har avancerade arbeten. Många fler med funktions-personer
hinder skulle dock fåkunna arbete med hjälp IT. Distansarbete kanav
också möjligheter för funktionshindrade.ge nya

finnsDet dock också risker införandetmed teknik. Deav ny
inte behärskar tekniken riskerar frånstängasatt utegrupper som

arbetslivet. Det därför viktigt främjaär utveckling där datorernaatt en
föranvänds underlätta arbetet för alla.att

finns idagDet många exempel mycket lyckade projekt där t.ex.
arbetsplatser med teknik och där arbetsorganisationenutrustas ny
förändras för utvecklingsstörda, svårt rörelsehindrade,att t.ex. passa
döva m.fl. många fallI har dessa lösningar visat sig kunnagrupper.
förenkla och förbättra arbetets organisation för icke funktions-även
hindrade.

IT-kommissionen samhällets särskilda satsningar påattanser
arbetsplatser förmed teknik funktionshindrade bör fortsätta och attny

samlat bör för främja långsiktig forskning och teknik-ett tas attgrepp
och kunskapsutveckling den teknikens betydelse för funktions-om nya
hindrade i arbetslivet. Det också angeläget studera vilkaär konse-att
kvenser produktionsteknik, distansarbete och arbetsorganisation fårny
för funktionshindrades möjligheter idelta arbetslivet. Kommissionenatt

bör för fortsatt svenskt deltagandeavsättas i detatt ettanser resurser
europeiska och internationella samarbetet detta område.

IT-kommissionen initiativ till information och kunskapta attavser
sprids teknikens möjligheter för funktionshindrade arbets-om
marknaden.

IT-kommissionen regeringen skall AMS datortekgöraattanser
tillgängliga för funktionshindrade.även

3 Konsekvensanalyser

Det ingår i kommissionens uppdrag belysa de följder utnyttjan-att som
det fårIT samhällsutvecklingen i vid mening. I detta ingår attav
belysa potentiella risker med den snabba utvecklingen inom IT-området,
i form ökad sårbarhet och utanförskap, och föreslå åtgärdert.ex. attav
för motverka dessa risker.att

Frågan vilka konsekvenser IT-användningen får komplex. ITärom
påverkar samhället i bred skala, alla nivåer och i otal hän-ett
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kan utgå från påverkan varierande slag, ytligseenden. Man äratt av
djupgående, snabbt eller långsamt verkande. möjliggöraeller För att en

måste därför påverkan så långt möjligtmeningsfull analys IT:s delas
i enheter.upp

påverkar olika förhållanden i samhället så påverkasLikaväl ITsom
sådana, omgivande förhållanden. Påverkan går alltsåIT i sin itur av

inte sällan ibåda riktningarna och växelverkan. Det kan också vara
svårt urskilja vad vad i fråga IT och omgivning.äratt som om

Konsekvensstudier kan inriktas på få hur skallITatt grepp om
nå syftenutformas för vissa eller undvika vissa effekter och kan dåatt

omfatta pilotstudier, fyrtornsprojekt och liknande. vårtVanan sättstyr
vårförändringar och därmed förmåga ochatt att attse se ge nanm

Önsketänkandekonsekvenser. problem. Många länderär ett annat ser
lösningen på tidens problem.ITnu som

utförtsFlera konsekvensstudier med anknytning till IT har eller
pågår, på håll.både i Sverige och andra Den överväger ännusom en
konsekvensanalys måste först ställa sig frågan vad finns gjort ochsom
vad kan tänkas ha relevans för just de synvinklar ytter-som som en
ligare studie tänkt anlägga. Kommissionen kommer därförär att att
kartlägga genomförda konsekvensstudier och bedöma deras användbar-
het i kommissionens arbete.

IT-kommissionen har tidigare lämnat åtgärdsförslag i form av
konsekvensstudier, inom arbetslivets område. uppgift förEnt.ex.
kommissionen bör följaktligen diskutera idéer konsekvens-attvara om
studier fram i det fortsatta koordinerakommer arbete och dessaattsom
idéer inbördes och med uppslag till generella konsekvensstudier.mer

IT-kommissionen speciellt uppmärksamma konsekvens-attavser
studier sikte på klyftor och obalanser i samhället. Hit hörtarsom
problemen med kunskapsmässiga skillnader mellan och medgrupper
regionala obalanser. Kommissionen kommer studera behovenatt av

forskning dessa frågor.särskild om
Säkerhetsfrågorna, integriteten liknande frågor står också påoch

dagordningen. Kommissionen har redan varit i kontakt forskaremed i
Sverige och utomlands i dessa frågor.

Kommissionen vill också skärpa uppmärksamheten på förbisedda
möjligheter utvecklingstendenser och återkommandeoch pröva om
fokuseringen på motiverad. fråganIT Lite tillspetsad kan ställas såär
här: förskolorBetyder goda daghem och fört.ex. attmer ge unga
människor någorlunda likvärdiga förutsättningar i livet tillgången tillän
datorer i skolan

utföra i formKommissionen kan konsekvensanalyseräven av
scenarier. Sådana scenarier visserligen hypotetiska och iblandär
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mål för utvecklingen ochtill formulerahjälpaspekulativa kan attmen
arbetsmodeller fims hämtakonflikter. Beprövademöjligablottlägga att

sårbarhetsanalyser.områdetfrån t.ex.

Ytterligare områden3.6

användning IT delkvinnorsJämställdhetsaspekten och är avav en
prioritet, kräverområde har höguppdrag. Dettakommissionens men

lämnakommissionen kananalys innanfaktainsamling ochytterligare
Kommissionen skallåtgärder.förslag tillrekommendationer ochnägra

Kvinno-ämställdhetsdelegationen ochmed Jområde samarbetapå detta
maktsutredningen.

kommissionen inteområde därsjukvård ännuHälso- och är ett annat
rekommendationer. Kommissonenförslag ochutformabereddär att

utgångspunkten det krävsmedområdemed dettaarbetar vidare att
ochsjukvårdshuvudmärmenIT-frâgor bl.a.kringarbetegemensamt av

myndigheter.centrala
intekommissionenområdetredje ännuMiljö och IT är ett som

Miljövårdsberedningen i uppdraggivitharRegeringenhunnit beröra.
och miljö.kopplingen mellan ITstrategi rörandesamladutarbetaatt en

inombetydelsebehandlar ITspågår arbeteRedan transport-somnu
Transportinfor-Kommunikationskommittén ochområdet, nämligen

andraKommissionen har överväga ävenmatikdelegationen. att sam-
förkan spelaroll ITmiljöpåverkan och denhällssektorers attsom

resursutnyttjandet.effektiviseraochmiljöbelastningenminska
ytterligareIT-kommissionen lämnaskalldirektivenEnligt ett

slutbetänkande den 31oktober 1995 ochdendelbetänkande 1 ett
del-förtidpunktenKommissionen föreslårdecember 1996. att

februari 1996.fram till den lbetänkandet flyttas
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