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inför epokskiftetSverige

IT-kommissionens 5/97rapport
På århundrade stårtröskeln till inför utmaningar:nästa Sverige nya

övergången till nationell angelä-kunskapssamhället tillgöraatto en
genhet och alla delaktiga epokskiftetgöra iatt

med hjälp informationsteknik öka alla medborgaresITatt av - -
möjligheter till meningsfullt arbete och bättre livett

förändra och effektivisera den sektorn med hjälpatt gemensamma av
så frigöras för den mänskligakan förbättraIT att att om-resurser

vårdnaden och omsorgen

använda för stödja särskilda behovmedITatt att grupper

påverka för ochalla aktörer marknaden, storlekatt att oavsett
förverksamhet, snabbt till den teknik förutsättningsigtar som ger

konkurrenskraft.deras ökande konkurrenskraft landetsoch därmed

stödja den framväxande mediabrans-IT-branschen och denatt nya
småchen, och medelstora teknik- och tjänsteföretag med anknytning

till skapar jobb och tillväxtsektor.Internet som en ny
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det nyindustriella1 Mot
kunskapssamhället

brytningstidEn

pågåendeDen ekonomiska och tekniska omvandlingen resulterar isom
nätverkande samhällen också ökadi arbetslöshet och ökademen-
kunskapsklyftor allt viktigareär svensk angelägenhet. Denen om--
vandlingen påverkar direkt tillväxt, välfärd och arbete. Vi mittär i
inledningen till epokskifte. är ingen slumpDet Worldett Economicatt
Forum i februariDavos i hade detta epokskifte1997 huvudämne.som

teknik orsakar vågNy alltid arbetslöshet. gamla jobbenDe rationa-en av
liseras och försvinner, och det dröjer deinnan ersätts de börjanIav nya.

den industriella revolutionen England förstördei förtvivlade väv-av
arbetare de maskinerna deras dåi jobb skulle försvinna.intetron attnya
Jobben försvann ändå. själva epokskiftetDet brukiattvar togman-
den tekniken Påorsaken. mångasätt daginya som var samma ser-
datorerna orsak till arbetslösheten.som

IT-kommissionen har nyligen på den förändringvisat stårallavisom
inför i "Kristallkulan framtiden.rösterrapporten Trettontretton om-

med olika referensramar drar alla slutsats; Sverigepersoner attsamma
är inne brytningstid.i sker dagDet i är naturligingennu en som

utveckling industrisamhället.av

styrkaDet är för industrisamhälletSverige i riskerar bli tillsom en en
svaghet vid skiftet till epok. heterogenaDet samhället, detinteen ny
homogena får försprång framtiden.iett

industrisamhälletI det viktigtär med homogenitet utbildning,i i-
arbetsorganisation -för industrin ska skaleffekter. kunskapssam-Iatt
hället blir det allt viktigare med individens förmåga.kunskap ochegen

likformigtDet är inte utbildade medborgare behövs individerutansom
kan utföra arbetsuppgifter inte är rutinartade.som som

industrisamhälletI är nationalstaten stark. kunskapssamhälletI blir
kraften i varje särskild viktig faktor.region Hur kommun,ort,en en en
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delar olika länder kanlän eller knyterregionett samman aven som
med offentlig sektor,samhället samverkanskapa det goda växer isom

avgörande betydelse.utbildning och näringsliv kommer att vara av

hävstångenInformationstekniken är

den digitala dimensionen allt viktigare.all denna utveckling blir In-I
hävstång.Verktyg för utvecklingen,formationsteknik, MenärIT, ett en

flytta berg. Individer, företag, ochkan organisationerverktygett som
påverka demeller kan eller orkar hur kanvillinte ITstater sesom

svårare. Och det mycket kommerdet alltkommer är attatt som
påverkas.

IT-användningIT-industri och hög grad iväl utveckladEn sam-en av
och offentlig sektor förutsättninghället, företag, ärorganisationeri en

åren.tillväxt de kommandeutveckling och industriell underför social IT
tillväxtområdet.det särklass viktigasteiär

måsteengagerade deinvolverade ochmedborgarna ska känna sigFör att
orsaker, konsekvenser, möjligheterförändringensmedvetnavara om

olika former,fordrar kraftfulla utbildningsinsatseroch villkor. iDetta
många samhället.kanaler till flerariktade olika igruppergenom

epokskiftetinförutmaningarSveriges

minskade arbets-rationaliserats och tilltill industrinhar bidragitIT att
åt,något den kommer barakantillfällen. här inte göraviDen processen

vår industriella struktur drab-medatt fortsätta. riskerarHär Sverige att
hårdare andra länder.bas än

industriella förädlingenoch denindustriproduktionenviktigaDen av
naturresurstillgångar vårvåra ekonomi. för fortsättabasenär i Men att

effektivisering och för-konkurrenskraftiga krävs alltatt mer avvara
växandeliksom utvecklar den starktädling produkterna vi in-attav

formationsindustrin.

skapa värden produktionenKunskapssamhällets möjligheter iatt nya
står fokus försysselsättning därföroch därmed högre tillväxt och i

flertalet världens regeringar.av

Hamilton presenterade börjanAllen 1997iBooz rapportenav
det holländskaInformation uppdrag"Enabling the Society" av

under industriministermötefinansministeriet i Haag. Rapportensett
och Syd-jämföra IT-industri medsyfte USA, JapanEuropasattvar

föreenbart tolv länderjämförelsen vilkenResultatet i EUsKorea. av
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ingårinträde nedslåendeSveriges för räkning.Europas Ivar samman-
fattningen sägs IT-industrin vital för framtidensär samhälleatt attmen

konkurrenskraftEuropas dennainom bransch hela tiden försämras
jämfört med konkurrenterna flertalet sektorer.i marknadsstyrdEn ut-
veckling måste därför stimuleras kraftigare reformeri och förEuropa,
avreglering och harmonisering lagar, standardarbete och nationellav

måste påskyndas.policy

benchmark-studie,En utförd för det brittiska indu-Spectrumannan av
stridepartementet liknande1996, bild för konkurrensk-Europasger en
raft. klarar dockSverige sig relativt bra denna jämförelse tacki vare en
hög täthet för Ävenmobiltelefoni lågaoch datorer teletaxor. EITOsamt

Information TechnologyEuropean Observatory konstaterar Europaatt
halkar efter, IT-investeringarna beräknas öka med 7,1trots att procent
under 1997.

Omfattande deär satsningar växande ekonomier påi Asien gör IT. Isom
Malaysia byggs The Multimedia CorridorSuper MSC. ärMSC ettnu -
gigantiskt samhällsbygge för dra till och utveckla företagsignytt att som
utvecklar, tillverkar eller använder densig multimediatekno-senasteav
login.

område på gånger kilometerEtt söder15 Kuala50 erbjuderLumpurom
cyberlagar, infrastruktur och policies designade för företagatt ge som
etablerar därsig unik konkurrensfördel den tekniskainom utveck-en

Målsättningenlingen. skapa perfektär miljö frizon föratt en en- -
företag vill utveckla, distribuera och använda multimediapro-sigsom av
dukter och tjänster.

malaysiskaDen regeringen och har stark politisksatsar stora pengar en
fokusering för stimulera detta IT-samhällsbygge. bidrarStatenatt nya
med modern infrastruktur, tillåter oreglerad såvälanställningen av
inhemsk utländsk arbetskraft, policies och cyberlagar samtsom nya
erbjuder fri och obunden tillgång till information Hären utan censur.
planerar bygga världens största och staden be-IT-universitetattman
räknas ha påbefolkning cirka år100 000 2006. Premiärmi-en personer

har ocksånistern lyckats rådsamla där de viktigaste30 IT-personernaett
världen ingår.i

påexempelDetta är den konkurrens den svenska IT-industrin kom-ett
möta.attmer

Med informationssamhället påskyndas globaliseringen. Goda telekom-
munikationer telefon, datakommunikation, TV-distribution skapar- -

allt oberoendestörre tid och Mycket tjänsteproduktionenett av rum. av
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kanoch billigast.världen där det bästkan helst är Detigöras somvar
rådgivning, informationstjänster,mjukvaruutveckling, forskning,gälla

kunskap ochArbetskraftens prisförsäljning, bank och försäkring. samt
tillgång telekommunikationertill goda avgör.

Globala företagglobaliseringen.organisationsmodeller underlättarNya
påde kan finnasstrukturer stödda görutvecklar dag ITi attsomav --

ändåoch produktion ochförsäljningmed utveckling,olika marknader
sammanhållet företag.fungera ettsom

små utsträckningföretag allt växergäller störreiDetsamma genomsom
lösatillsammansarbetar ioch med hjälpbilda nätverk ITatt merav

så företag.kallade virtuellaorganisationsstrukturer,

tillmellan olikamånga tidsdifferensenlyckatsfall har göraI zonerman
så med solen.fördel arbetet flyttaratten

framförhot,därför upplevasInformationssamhället kan ett mensom
påmåste minskainriktasVårt arbeteallt det möjlighet.är attnuen

därvidfinnspå möjligheterna.utvecklaframför allt Detriskerna attmen
förantal utmaningar Sverige.ett

ochprodukteroch skaparförädlarliggerförsta utmaning i viEn att nya
och denstrukturer iföretag ochutvecklarvitjänster, att nyanya -

skapaskunskapberoende iochblir vi ettsomav nymermerprocessen
allt snabbare tempo.

arbetskraftmåste mervärden medskapautmaningandra är viEn att en
kraft och kapacitet.intellektuell Baramedochmed hög kompetens

konkurrenskraf-kunskap blirhög viochutveckla utnyttjaatt engenom
långsiktigt öka sysselsättningen.och kantiga

ställakommersamhälletelektroniskadettredje utmaning är attEn att
skattepliktiga iärtjänsterinför Närnationalstaten utmaningar. somnya

allt flernätverk kommer utnyttjaskattefritt överkan utnyttjasSverige
tillgängligarbetskraft enkeltärkompetentOchdessa möjligheter. när

företagkommer utnyttjakostnad Sverigetill lägre än inätverköver
global till sinhandel ärElektronisk övermöjlighet. Internetdenna natur

skatteförutsätt-där det finnsutvecklasoch kommer att gynnsamma

nmgar.
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Svenska kraftfält inför epokskiftet

mångaharSverige styrkefaktorer vårda och utveckla.att

det finns nationell handlingsplan för informationsteknikenen som
ståroch riksdagregering bakom

det finns välutbildad arbetskraften

det finns stark ambition och tradition deti svenska samhälleten att
utveckla kunskap och kompetens

harSverige jämfört med de flesta andra länder väl utbyggd in-en
frastruktur för information

mångadet finns betingelser för företagandegynnsamma

svenska myndigheter och företag ligger, långtinternationellt sätt,
framme det gällernär användning datorer och nätverk för affärerav

det finns globalt tänkande och kulturett

det finns logistikkunnande förmågai och hållaSverige att samman
komplexa system

ocksåhar påSverige utveckla goda IT-tillämpningar, tillsatsat att exem-
pel den nationella på elektronisksatsningen handel den offentligai
sektorn.

alltidDet är intressant hur andra på Sverige. Invest inatt notera ser
Sweden harAgency studiegjort där undersökt vad utländskaen man
företag har investerat i Sverige svenska styrkefaktorer. Härsom ser som
ligger goda telekommunikationer tillgångoch på kvalificerad arbetskraft
i livskvalitetBra är ytterligare avgörande faktor.topp. en



Utvecklingen inom vissa2

områdenviktiga

Kunskap och kompetens2.1

år för industrisamhället. Människorhundra har skolan utbildatI änmer
framgångsrikaskolan för fungera den industrinationhar irustats attav

fått kunskaper behövs industrisam-har harvarit. Vi iSverigesom som
dethället. Problemet dagens skolelever kommerär inte mötaattatt

industrisamhället de klara med utbildning.gamla när är sin

blir kunskapsamhällsutvecklingen starkt accelererandeoch med ärI att
underhållas.måstefärskvara förnyas ochoch Dettamer mer en som

enskild människa. kunskaps-kommer bli för varje Ettettatt ansvar
Därförsökande kommer nödvändighet.arbetssätt äratt en avvara en

lärautbildningssystemets viktigaste uppgifter lära eleverna sig. Detatt
måste allafinnas instinkt hoskunskapssökande arbetssättet som en

framgångsriktlandet detta avseendeelever lämnar skolan. Blir isom
utveckling. själva verket dennaförutsättningar förskapar det goda ärI

fråga avgörande betydelse för landets utveckling.av

skolans förnyelse har handlat ochMycket diskussionerna kring ITomav
redskapdatorer. olyckligt eftersom datorerna bara ärärDet ett som

måste förändradsammanhang. sammanhang ärsättas in i Dettaett en
diskussionen hadeDärför hade det bättrepedagogik. varit om mera

kunskapssökan-pedagogiskt arbetssätt medhandlat förändratett enom
kraftfullt hjälpmedel.pedagogik där datorerna kommerde in ettsom

på pedagogiskaangeläget, fokus dendärför sättsvi,Det är attmenar
målet kunskaps-förändra skolan riktningförnyelsen med i mot ettatt

påmåste föralla verkasökande arbetssätt. och kommunerna sättStaten
utveckling denna riktning.ien

fundamentaltyrkesrollerkunskapsföretagen och derasdag ärVi i attser
Traditionella hierarkiskaindustrisamhällets ideal.annorlunda än orga-

uppstår.försvinner. virtuella organisationer Gränsennisationer Nya
personlighetsegenskaper efter-fritid suddasmellan arbete och Nyaut.

10
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frågas och traditionella ledarstilar upphör fungera. Kvalitéeratt som
inlärningsförmåga och kreativitet blir mycket viktigare förut, liksomän

perspektiv, överblick och helhetssyn blir allt viktigare egenskaper deatt i
framtida yrkesrollerna.

viktigtDet är sprida kunskapen de möjligheter förIT öppnaratt om som
alla samhället.i finns fara individerDet i inte sigattgrupper en anser
kunna eller vill lära sig använda Vidgade uppståkunskapsklyftor kanIT.

"analfabetism" utvecklas, bredaäven in-att sortsgenom en ny om
formationsåtgärder vidtas och allt lättanvända till-görsmer program
gängliga. teknikDen utvecklas, till exempel nätdatorer ochsom nu
enklare gränssnitt med hjälp kommer verka förTV, positivtatt attav

teknikengöra tillgänglig för människor söker enklare teknik änsom en
vad dagens dator utgör.

måste verka förStaten det skerinte utslagning kunskaps-att en genom
diskriminering. Kunskapsklyftor kommer alltid påfinnas, beroendeatt

begåvning,naturlig social bakgrund och flit, skillnaderna kan be-men
gränsas. Slutsatsen kan dra måstevi alla skolor redanär förberedaatt nu

inför epokskiftet.sig

den svenskaI aktuella debatten har tonläget högt förvarit vilka skatte-
regler bör dågälla företag låter anställdasina utveckla sina IT-som
kunskaper företagen underlättar för de anställda datorhaattgenom att
hemma. samhälleEtt ökad kunskap de viktigasteettsom ser som av
medlen för skapa tillväxt och sysselsättning kunskapssamhälletiatt
motverkar direktju syftensina beskatta datorer hemma.attgenom

har målenRegeringen föri nationell detIT-strategi ärangett atten
så mångaviktigt fårmöjligt god kunskap informationsteknikatt som om

och tillgången på information och kunskap befrämjar tillväxten ochatt
sysselsättningen. frånI finansdepartementetpromemoria den 12en

föreslås förmånden1997 använda datorutrustningatt attmars som
lånararbetsgivaren för utbildning med hemmet frånundantasiut mera

beskattning. Erbjudandet låna måstedator dock riktas tillattom en
hela den fast anställda personalen.

viktigtDetta är första fortfarande finns det restriktionerett steg, men
skapar problem. får för fårDatorn inte avancerad, det intesom vara

finnas med andra pådeän används arbetsplatsen samtprogram som
redan måstenämnts alla ha fårmöjligheter. Dessutomsom samma

datorerna lånasendast föreslagna regelnDen ska tillämpasinteut. om
fåranställda köpa datorer arbetsgivaren till subventionerat pris.av

ll
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påIT-kommissionen har och kommer lämnapromemorian remiss att
synpunkter under april.sina

Livslångt lärande

tillspetsat kan alla deLite arbete och harsäga är rutinartatattman vars
med hantering information borde mentalt förbereddagöraattav vara
för framtid arbeta med förändrade eller kanske heltinomatt en snar nya

dåarbetsuppgifter. kunskapsstartkapi-Kompetenshöjningen slagsär ett
såvältal. har del arbetsgivare fackliga, för-Det organisationer,en som

stått och därför redan börjat agera.

måste färdigheter,behovet ständigt förvärvaVi inse att atto av nya av
bestålära saker hela Vuxenlivet kommer växlinglivet. attoss av en

måstemellan vad dag kallar arbete och utbildning. ändravi i viMen
hållet,attityd helt och Odd arbetande styrelseleda-säger Engström,

Industriförvaltningens Kinnevik.i ABmot

måstefärskvara. Därför allaKunskap blir och vi i Sverigeo mer mer en
vid tanka kunskap även när vi är säger Göranvänja att vuxna,oss -

Svenska Metallindustriarbetareförbundet.Johnsson, ordförande i I
Vårtelever. vardagslivdet framväxande kunskapssamhället allaär vi

måstevårtoch förändras och lära saker underarbete vi resansoss nya
gång.

måste nå Rolf Skoglund,till den breda ansvarigsägerVi ut massan,o
Microsoft företagsdivision. skolan ska släpaför För inteEuropas att

måste skapa dialog mellan näringslivefter IT-utvecklingeni enman
måste mellan företag ochKanske haoch skola. vi större rotation

på kompetens-ska kunna klara kravenundervisning för viatt av
måste också mellanlära samarbeta skickligareutveckling. Vi attoss

forskning och industri.

på professorutbildning farligt för Sverige,lite ärFör satsning anser0
ochvärldens främsta konsulter IT-strategiinomPeter Keen, en av

roll. Varförgeografisk placeringIT-samhället spelar ingenledarskap. I
städer ochverksamhet Stockholmlägga företags i när regionerett

slåss villkor Bangaloregod arbetskraft och goda ierbjudaattom
för och Irland finnsiIndien har blivit programmeringcentrumnytt

utbildning det väl-backoffice-funktion. ärDetEuropas som ger nya
ståndet.

vår fram-Kristallkulanhämtade skrift rösterCitaten är tretton omur -
på ständigtkompetensutveckling,tiden 1997:31. visarSOU De att

12
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lärande och förnyelse kunskap hos de enskilda behövs för Sverigeattav
ska klara de krav ställs den globala,i gränslösa konkurrensen.som

Distansutbildning

Med hjälp skulle alla elever och studenter,IT bakgrund ochoavsettav
påbostadsort, kunna lyssna de bästa lärarna och specialisterna, göra

läxor ochsina samla kunskapöver nätet, och kommunicera medtentor
varandra alltid befinna påsamtidigt tillsammanssig ochutan att ett-

ställe.samma

gäller kompetenshöjningen förDetsamma anställda och arbetslösa.

ocksåDistansutbildning kan särskilt viktigt för studerande medvara
funktionsnedsättning.

betydligt billigareDessa arbetsmetoder på flera ställen inya, provas
världen och även i Sverige.

Sweden Silicon Valley Link projekt syftarär till skapaett att0 som en-
global lärandemiljö och effektivisera frånteknikspridningen hög-
skolor. långsiktigDetta är samverkan mellan svenska högskoloren
och Stanford-universitetet Kalifornien.i Vid Kungliga Tekniska Hög-
skolan genomförsKTH redan antal kurser datanät till-överett

med lärare och elever vid Stanford.sammans

Högskolan Karlskrona-Ronnebyi och ocksåMitthögskolan kommero
delta dettai samarbete, ska vilkavisa krav distribueradatt som en

läromiljö påställer data- och telekommunikationssystem. Tillsam-
ska utveckla teknik och pedagogik för lärande-personligamans man

miljöer och virtuella klassrum.

Svenska distanshögskolanDen invigdes septemberi 1996. Dettao sam-
arbetsprojekt mellan Akademien ochTBV Högskolan Gävle-Sandvi-i
ken, Högskolan Karlskrona-Ronneby,i Mitthögskolan Högskolanoch

Örebroi Utbildningsradion ska formerpröva för högskole-samt nya
påutbildning distans. Svenska Distanshögskolan samarbetar med det

engelska och följerOpen University pedagogiska modell medsamma
lokala studiecentra och studiehandledare kombinationi med IT.

bra förebild SofiaEn är Distans. är skola utbildarDeto annan en som
svenska barn enligt den svenska läroplanen, de befinnerän sig ivar
världen Skolanvia nätet. belönades årijanuari i europeisk konkur-i

med Bangemann-Challenge-prisen.ettrens av

Distansutbildning såledesinnebär möjlighet till demokratisering ut-av

13
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mångfald,bildningssystemet, valfrihet och förstörre renässans pro-
dessutom oerhört viktigt lärarutbildningenvinsen. Det är att ger ny-

frågautexaminerade lärare möjlighet användningvisa vägen iatt om av
undervisningen.IT i

God infrastruktur2.2

det kanske demokratiska mediet mänsklighetensInternet är imest
historia. Därför det den demokratiska verka förär statens att attansvar

på får tillgångalla medborgare, eller tillsätt, Internet.ett annat

våldsamma tillväxt fortsätter dominera bilden ochInternets att generera
strukturella förändringar världsekonomin. Enligt flera varandrai av

frånoberoende dem kommer miljonerEricsson, 600prognoser, en av
årmänniskor anslutna till Andra talarInternet 2000.att vara om en

miljard människor.

föredömligthar tidigt beslutet den svenska tele-Sverige tagit öppnaatt
marknaden för konkurrens. Tack besluten bolagisera Telia,att attvare
införa telelag och effektiv teleövervakningsmyndighetinrättaatten en

fått tillgånghar de svenska användarna till allt billigare och bättre
åtgärdasteletjänster. Med den föreslagna telelagen de kvarvar-nu nya

ande problemen telelagen.i

infrastruktur telefoni och datakommunika-handlar baraMen inte om
konvergens sker mellan tele, data och media dettion. görDen som

sådanviktigt det svenska regelverket möjliggör och stimuleraratt en
utveckling.

Med den tekniska utvecklingen suddas för vadgränserna ärut som en
påoch vad kommer kunna ha telefon ochärTV PC. Du TVattsom en

pådin liksom och telefoni dinPC Internet TV.

får nåOch möjlighet enklareeller nätverks-när vi viaInternet TVnatt
ocksådatorer ökar dramatiskt antalet människor kommer attsom an-

kännavända denna teknik. blir enkelt och de kommer igen sig.Det att

på vad telefoni, och TV-distribution.dag skiljer Vivi ärI Internetsom
det olika lagar och har skilda leverantörer dessavistyr avgenom

långt mellan mediapolitiken och telepolitiken.tjänster. Det är

måste påframtiden vi tittaI mer

nå ochmedborgarna vill det kanvilken information TV-typ varaavo -
ellerelektroniska tidningar, telefonkatalogtjänsterradiosändningar,

14
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samhällsservice på behöver bestämmaVi vad "publicInternet. ärsom
service" allt utbud.i

vilka mekanismer skapar effektiv distribution all denna0 som en av
information och möjliggör allt fler infrastrukturleverantörerattsom
stimuleras till bygga distributionskapacitet till företagen ochatt ut
hemmen.

IT-kommissionen genomförde i juni hearing infrastruktu-1996 en om
för kommunikation och information. resultat dennaSom ettren av

lämnade kommissionen septemberi skrivelse till1996 regeringenen
åtgärder.med förslag till

frågacentral rörde behovetEn framtida lagstiftning förav en gemensam
telekommunikation, data och media. tekniska utvecklingen lederDen

områdentill dessa blir På måsteallt integrerade. sikt därföratt mer
regelverk ersätta nuvarande regelverk och regeringengemensamma

borde påinrikta lagstiftningsarbetet denna konvergens. för-Ettsnarast
beredande arbete sker regeringskansliet.i viktigtärDet att ut-nu en

igångredning kommer snabbt.

näraliggande frågaEn kommissionen berörde frekvensanvänd-som var
ningen. Frekvenser knappär Nuvarande fördelning frek-en resurs. av

på förhållandengrundas historiska påoch dagensintevensutrymmet
och morgondagens behov. långsiktigaEftersom den gårutvecklingen

individbaserad, bredbandig kommunikation borde regeringen,mot en-
ligt vad IT-kommissionen då föreslog, tillkalla utredning överen som ser
hur utnyttjandet frekvensutrymmet långsiktigt kan förändras, natio-av
nellt och globalt.

IT-kommissionen menade skrivelse detäven i sin monopolatt som
Svensk Rundradio dag har förTeracom i marksändningar onödigt ochår

snedvrider konkurrensen på marknaden.

harI 1997 proposition reviderad telelag lämnats tillmars en om en
riksdagen. Riksdagen också ställning till propositiontar snart en om
digital marksänd TV.

Tillgången till frågancentral för påär konkurrens tele-accessnäten om
marknaden och TV-marknaden och därmed för vilka tjänster an-som

fårvändarna tillgång till fåroch vilka priser de betala.som

bedömer behovet bandbreddVi för telefon, Internet-trafik, radio,att av
video, bild och informationsöverföringTV, vid bemärkelse kom-iannan

fortsätta kraftfullt.ökaattmer
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åstadkommafrågan kanvilka mekanismerviktiga ärDen ensomnu
hushåll,tillgång landetskapacitet tillsnabb kostnadseffektiv tilloch

digitalde framlagdaföretag och skolor. propositionernaKommer omnu
krävstelelagen de förutsättningarmarksänd denTV samt somgenya

åtgärderna tillräckliga. IT-kommissionenhittills vidtagna är inteDe
blandutvecklingen,därför fortsätta studerakommer annatatt genom

ske hurstudie bör därutöverhearing junii 1997. En av nuen ny
påverka marknaden.villkor kan förutsesföreslagna lagar och

jobben2.3 De nya
jobb.tekniken skaparDen nya nya

Information"Enabling the Socie-Allen Hamilton;I Boozrapporten av
hur värdekedjanMarket-Led Developements", ivisasSupportingty en-

år årfrån till Värdetmultimediaprodukt förändras 2000.typisk 1995 av
årtillför affärskunder frambetydelse 2000.mjukvara kommer växa iatt

innehållet produktendet växer ikonsumenterna ide ärFör privata som
på telekommunika-duktigaframför allt ärvärde. ärvi i SverigeDet som

kom-telekommunikationerindikerar justoch dennationer attrapport
dåliggervärdekedja.andel dennamindre relativ Hurhaatt avmer en

multimediabranschenbeträffartill vadSverige

redovisatskonsultfirmanundersökning McKinsey,Enligt avsomaven
jobbskapade flest idet landSweden Sverigein Agency,Invest somvar

ska-och Sverigeservicebranschen mellan Ioch 1982 1992.mjukvaru-
ålderarbetsförjobb itidpades under denna 10004,6 personerpernya

ochjämförelsevis med 3,0 i USA.ijapan4,3

specielltSkandinavien ochharutländska bedömareochEnligt svenska
dettvå åren starkt växandeblivit region närunder deSverige senaste en
påbestår företag specialiserademediabranschen.gäller den Den avnya

multimediaprogram,hör CD-ROM-pro-medier.digitala, interaktiva Hit
digital och minst tjänster,för interaktiv inteproduktioner TVduktioner,

på företagsinternaellerhemsidoroch design Internetprodukter av
Intranet.

flera teknikerföreningmediaindustrin ärinteraktivaDen avennya -
mängd olika kompe-ochvideotelekommunikation,data, text, enav

och färdigheter.tenser

återfinns officielladen stati-iännu intemediaentreprenörernaDe nya
Veckans Affärergjord tidningenundersökningförstastiken. Enligt aven

16



UTVECKLINGEN OMRÅDENINOM VISSA VIKTIGA

finns det dagi mediaföretagöver Flertalet dessa500 i Sverige. harnya av
de månaderna.12-18 handfull äldreBara är änstartats senaste en

år.fyra-fem

ingårsiffran bara de företagI huvudsakliga verksamhet är attvars
innehållproducera dei medierna, eller det heter"content" inya som

branschen. finns IOO-tals företag tillhandahållerDärutöver Inter-som
netanslutningar, webbhotell eller främst jobbar med tekniken kring de
interaktiva medierna.

flesta företag små, oftaDe är nätverk löst knutna individer medav
specialkunskaper. arbetar målDe projektform.i Nyamot ett gemensamt
företag tillkommer dagligen.nästan Etableringströskeln låg. räck-är Det

oftast med dator och Internetanslutning för igång.köra Förer atten
närvarande sysselsätter de drygt företagen uppskattningsvis500
2 000-2 Därtill kommer500 alla de jobbar medpersoner. som nya

påmedia förlag, tidningar, reklambyråer, hos teleoperatörer, IT-bolag
eller hos kundföretagen. Totalt har MediabranschenNya skapat upp-

arbetstillfällen,10 enligt000 Veckans Affärers undersökning.emot

kunnaFör behöver företagenväxa komma på den internationellaatt ut
marknaden. såvälkräverDetta effektiv marknadsföring kapital.som

måsteTiden kort idémellan till produkt och bred lanseringvara en ny
på världsmarknaden. Bred marknadsföring avgörandeär för att pro-
dukten ska bästa möjliga genomslagskraft och drunkna blandinte

erbjudanden.övriga behöverHär företagen hjälp. Okunskapen hurom
den utländska marknaden fungerar, liten kunskap marknadsföringom
och kapital konkurrensen från framför allt de amerikanskaont samtom
företagen mångaär problem för små företag, liksom påbristen utbildad
arbetskraft.

såledesharNätet potential skapa tillväxt och arbeten, ochstor atten nya
då bara förinte duktiga framåtanda.entreprenörer med behövsDet

mångaäven administratörer för plocka, och paketerasystematiseraatt
information påfinns nätet.som

Elektronisk2.4 handel

och formasDet växer Internetmarknad. Affärerna mellan företagen ny
och individer förflyttas allti större utsträckning till nätet. Transaktions-
kostnader sänks, betalningsmedel skapas.nya
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på villkor.På affärerna kundensden elektroniska marknaden sker Kun-
beställer betalar.information produkten, och Närden själv söker om

flera mellanhänderflyttas till riskerarinformationshanteringen nätet
klaraförlora roll.och mäklarbranschen sin För siginom grossist- attatt

måste berikaproducent och konsumentled kedjan mellanvarje i pro-
dukten eller tjänsten.

påresebyråer specialisera personligbankmän och kan sigBörsmäklare,
någotrådgivning. kunderbör utöver rutinmässigGrossister sinage

bråttom: dagligvarudetaljisterOch detförmedling Remaär somav varor.
näthandel, medredanoch driveri Sverigei NK BErWNorge, egen

direkt till kun-beställdaleveransen de Internet matvarornaav genom
har boklager.den. Världens bokhandel, ingetstörsta Amazon,

på små företag blivitoch mellanstorafinns svenska exempelDet som
framgångsrika och globala nätet:över

Åsele kläderFjädern/ tillverkarFeather Sittande iSitting /Den somo
båderullstolsbundna har dag kunder Sverige,för i Europa, USA,i

åtta anställdaAustralien. lilla företag medKanada och Detta genere-
jobb förtack sin Internetsatsning 20 personer.rar vare

och har funnitSkärholmen medicinsksäljer utrustningiSonesta eno
tvåspråkigföredömligt enkel,internationell marknad tack vare en

påhemsida Internet.

affärsidéer heller. Sedan julinät-inspirerade saknas iHelt intenya,0
från och delde flesta svenskakan hämtavi1996 Internet storen av

heterlitet ochblanketter uppdaterad form. är Sign-i FöretagetEUs
välutbildadeoch rika företag, förbara förNätet är inteForm. stora

På har alla möjligheter.förmögna människor.och nätet samma

påfrån kommersiella marknadsplatserGenererade intäkter Internet
årfrån tillförväntas öka miljoner överinom EU 1996 56390 ECU

år Information Tech-källamiljarder EITO 1997, EuropeanECU 2001
alldäravObservatory. andelnology 20Europas procentmotsvarar av

står och Asien-Stillaförhandel nästan 70över Internet. USA procent
förhållande tillharnordiska länderna i sinhavet för De10 procent.ca

ligger vadhandel, ochmycket andel denna istorlek toppstor aven
antal datorer anslutna till capita.gäller Internet per

bådepå handelinföra elektroniskMånga kraftfullt iländer attsatsar
EU-kommissionen harochoffentlig sektor. G7-ländernaochprivat

område för skapa tillväxt. Vitahandelelektronisk prioriterat attettsom
för elektronisk handeltill policy "Apublicerat utkastharHuset ett
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Framework for Global Electronic där handelCommerce", över Internet
tillmäts betydelse. förC/Slårstörsta blandMan tillInternet görsannat att

skatte- och tullfri Förslaget fastställasväntas kort.inomen zon.

Vi harSverige förutsättningar fram-attanser att ettgynnsamma vara
gångsrikt land elektronisk handel:inom

spridning datorer företag hushålli ochstoro en av

hög Internetkompetens och forskarvärldeni universitets-0

offentlig sektors för elektroniskinitiativ handel för offentlig0 upp-
handling

utbvggdväl infrastruktur för tele- och datakommunikation0 en

tillgång pågod företag den mediabranschenio nya

således viktigtDet är till skapa förhållandenvi goda föratt attser
elektronisk handel föri förloraSverige inte handel till utlandet, ochatt
framför allt för dra till fråninvesteringar och affärer omvärlden.att oss

svenska måsteDe satsningar följagörs internationella standardersom
och rekommendationer, eftersom elektronisk handel global.är

hinder finns förDe elektronisk handel ska kunna bli inte-attsom en
grerad del samhälletsi verksamhet och alla medborgares liv förutomär,
tillgång till framför alltInternet, osäkerhet kring säkerhet, digitala signa-

betalningar, lagstiftning och måstepersonlig integritet. därförViturer,
skapa plattform, ramverk för såelektronisk handel aktörernaett atten

vilka spelreglerna och kanär risk för obehagliga över-vet satsa utan
raskningar.
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arbeteIT-kommissionens3

kommissiontillkallade den 199417borgerliga regeringenDen enmars
informationsteknik Sverige,ianvändningför främja bred somatt aven

internationella kon-vårt landsoch ökalivskvalitetenmedel höjaett att
ordförandeoch dessIT-kommissionenblevkurrenskraft. Benämningen

resulterade bland iBildt. Arbetetdåvarande Carlstatsminister annat
förmågaåt människansInformationsteknologi Vingarbetänkandet -

första IT-kommissionendenaugusti Detta1994:18 i 1994.SOU var
informations-det framtidaochlade fram Sverigeoch den vision omen

samhället.

denkommissiontillkallades 19regeringsskiftetoch med 1994I en ny
tillträddeSamordningsminister NygrenJan postenjanuari 1995. som

arbets-riktlinjer förkommissionenordförande. andraDen satte enupp
planen.började genomföraplan och

IT-kommis-tredjeresulterade iRegeringsombildningen i 1996 enmars
Kommunikations-Statsrådsberedningen tillfrånförflyttadession som

kommunikationsminister Uus-Inesordförande blevdepartementet. Ny

mann.

delvisförändrade ochbeslutade regeringenjuni 1996Den 6 nyaom
kommissionensförlängdesSamtidigtför IT-kommissionen.direktiv

blanddirektiven 1996:46Dir.uppdrag till den maj 1998. De31 varnya
IT-pro-regeringensden juniriksdagenföljd 4 antogattannat aven

pådelar över-byggde tillProp.1995/96:125. Dennaposition stora
från IT-kommissionen.förslagväganden och

huvud-står det kommissionensfrån 1995:01Dir.direktiven 1995 attI
ochövergripande strategis-åtrådgivande iregeringenuppgift är att vara

framåtblickandeoch in-kunskapsspridandepådrivande,frågorka samt
IT-området.om

uppgiftertillkommertilläggsdirektivet.fastligger DessutomiDetta som
tillinitiativexempeltillföljd IT-propositionen ettatt tasomaven
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arbetekommissionensframför allt skarättsligt observatorium. Men
frågor:centralatillkoncentreras tre

och sysselsättning.till tillväxtIT-användningen kan bidraHur0

bostadsort, kön,oberoendetill kan öka,tillgängligheten ITHur avo
ålder.utbildning och

IT-användningensvilka blirframtiden kanförscenariotHur ut,se0
fattas.strategiska beslut skaoch vilkakonsekvenser

arbete dendirektiven slutrapportera sitt 31ska enligtIT-kommissionen
sekretariatet är i 1997arbetarAntalet sekreterare imaj 1998. marssom

5,5 st.

Mål och vision3.1

arbete;förföljande sitthar visionIT-kommissionen antagit

utveck-och stödjafölja,skall aktivt initiera"IT-kommissionen
ochnaturligt integreratdärsamhälle årlingen IT ettmot ett

vårhöjamöjlighetervilketverktyg för alla, att gemensammager
stärkadärmed Sverigesochfördjupa demokratinlivskvalitet,

konkurrenskraf ."

mål fortsatta arbetet:för detockså antalharKommissionen satt ettupp

uppfyllatillåtgärder bidrarråd detillAktivt regeringen attsomomgeo
visionen,

valda vikti-och värderaframförhållning lyfta framoch överblickMedo
ochmedvetandegöraföroch trenderIT-relaterade utvecklingar attga

samhället,ochtill övrigasprida kunskap regeringen

övergång frånutbildningssamhälletsförStimulera till insatser ut-o
till inlärning,lärning

uthålligt ökakantillrelateradeFormulera konkreta ITinsatser somo
stimulera:sysselsättningtillväxt och attgenom

därochförnyelse produkter,nyutveckling och tjänster processerav-
IT

och effektivitetenkvalitetenökar-
för arbetetsför formerna organisa-dekunskap och kompetens nya-

tion
möjlighetererfarenhetsutbyte kring ITs-
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Formulera konkreta bidrarinsatser till tillgängligheten till ITatt0 som
förhållningssättetökar och förändras hos dagi väsent-grupper som

ligen står utanför IT-samhället

Bedöma behovet långsiktigförorganisation utveckling godo av en av
och effektiv IT-användning samhället.i

Medel och väsentliga3.2

framgångsfaktorer
IT-kommissionen skall därutöver

skapa förutsättningar för vidmakthålla ochi Sverige till Sverigeatto
attrahera utvecklingsdrivande IT-relaterade beslutsorgan inom nä-
ringsliv och samhälle

följa påverkaoch internationellt arbete, speciellt inom EUo

bedriva arbetet IT-kommissionen och sekretariateti aktivt, konkret,io
opinionsskapande och utföra det med god kompetens

ha aktiv dialog och samverkan med olika aktörer och intressenter0 en
vilket nå målennödvändigt förär att

nåinrikta arbetet strategiska beslutsfattare och opinions-mot att0
bildare

följa och utvärdera arbetet löpande för hög kvalitet.att garanterao upp

Målstyrt arbete3.3

Nedan beskrivs det arbete IT-kommissionen genomfört under 1996-97,
arbetar med eller planerar genomföra under främst fyra1997. Denu

mötesplatser hittillskommissionen skapat Swebizz, Sweden,SeniorNet
också.Rättsobservatoriet beskrivs2000-gruppensamt

här redovisade aktiviteter har sekretariatet medverkatUtöver i storen
mängd konferenser och med olika aktörer samhället förmöten i att

påverkainformera, diskutera, delta debatter, attityder kringi IT-sam-
hället med mera.

På vår hemsida www.itkommissionen.se finns IT-senaste nytt om
kommissionens aktiviteter. Hemsidan uppdateras fortlöpande med aktu-

Våraella skrivelser och pressmeddelanden. läggs insenaste rapporter
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Likasånågra publicerats liksom nyhetsbrevetdagar efter de "nyttIT".att
på våra tillhörande e-postadresser.finns det lista ledamöter meden

lyfta fram och värdera valda IT-relaterade utvecklingar harsyfteI att
under dekommissionen deltagit flertal hearingari samt arrangerat ett

åren. IT-kommissionens roll har samla antalvarit ett expertersenaste att
utifrån formule-och bland det framkommit under hearingenannat som

området.på åtgärdertill bör vidtagasförslag regeringen inomsomra

sådanaIT-kommissionen har under resultat genomför-1996-97 som av
lämnat skrivelser till med förslag olikada hearingar kringregeringen6

frågor;

inför 2000-skiftetIT-problemo

rättsinformationochITo

Infrastruktur för information och kommunikation

telekommunikation och medierEU-IT,o nya

och handikappITo

Distansarbeteo

kommer kort lämna synpunkter tillKommissionen inom sinaatt rege-
beskattning datorer hemmet.ringen iom av

Genomförda aktiviteter

Teknik, demokrati och delaktighet. decemberEtt seminarium i 1996n
fråganbelyste kan bidra tillhur vitalisering demokratinITom en av
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SOU 1997:23, 2/97. Resultatet utgångspunkter-utgörrapport en av
för nationalstats-projektet.na

RättsinformationInom och genomfördes hearing vårenIT 1996en
frågandär ställdes vilken samhället börstrategi ha rapport 5/96. I

början oktober överlämnade kommissionen1996 skrivelse tillav en
regeringen med förslag åtgärdertill för förbättra digital sprid-att en
ning rättsinformation. Regeringen har anledningi därav tillsattav en
arbetsgrupp för utarbeta förslag till moderniseratatt rätts-ett ett
datasystem. Arbetsgruppen har nyligen lämnat första förslag medett
sina överväganden rörande bland vilken rättsinformationannat som

ingåska deti och ska för spridningen.systemetnya vem som ansvara
delarI överensstämmer arbetsgruppens övervägandenstora med de

förslag kommissionen lade fram skrivelse.i sin Författningar frånsom
riksdag och regeringen, föreskriftervissa beslutade statligaav myn-
digheter, vägledande avgöranden rättspraxis förarbetensamt
främst ochpropositioner utskottsbetänkanden ingå.skall Ansvaret
för spridningen åvilabör den producerar rättsinformationen.som

Pågående och planerade aktiviteter

Kristallkulan röster framtidentretton SOU 1997:31,om rapport-
skrift3/97. bestårEn personliga intervjuer medsom trettonav

mycket olika förenar dem förmåganDet är och modetpersoner. som
framtiden. Kärnfrågansia är informationsteknikensatt fram-om om

marsch orsakat epokskifte eller skriftej. kommerDennaett utgöraatt
utgångspunkt för kommande diskussioner epokskiftet och in-om
formationssamhället kommissionen planerar.som

Säker elektronisk kommunikation. Ett seminarium ägde de-irum
cember användningenI996 kryptering rapporten iom utav ges
april 1997. Det mellan IT-kommissionen,ettvar samarrangemang
Näringsdepartementet och föreningen svenskaSEIS. liksomDet det
globala regelsystemet behöver till den situation växeranpassas som
fram kraftigt ökad användning elektronisk kommunika-genom en av
tion. Företagens, individens och brottsbekämpares måstekrav vägas

frågorvarandra. Dessa bland undermot seminariet.togs annat upp
för företag och individerEn säker, global kommunikation viktig förär
informationssamhället skall kunna utvecklas.att

Infrastrukturen för information och kommunikation kommer blin att
föremål årligenför återkommande hearing. septemberI 1996en
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tillrekommendationer regeringenflertallämnade kommissionen ett
centralahearingen juniden första i 1996. Denresultatett avsom
för tele-lagstiftningframtidafrågan behovetrörde gemensamav en

Tillgången till nätenoch media.kommunikation, data annanvar en
Slut-tredje.marksänddigitalUtbyggnad TVviktig punkt. var enav

multimedialaboratoriumfrågan rapportaktualiseradesligen ettom
7/96.

frågan hurblandvårens planeras överUnder hearing annat nuvaran-
utbyggnad till hemmentillstimulerarkommande lagstiftningde och

bandbredd analyseras.billigbra ochav

underhar bildatsIT-rättsligt observatoriumRättsobservatoriet: Ettn
för IT-kommissio-underlagframuppgifthösten är1996, att tavars

rättsord-angående förändringarbehövligaråd till regeringen avnens
ningen.

föroch debattplats jurister,Observatoriet mötes-är representanteren
uppgifthar tillförvaltning.ochför rättsväsendet, universitet Det att

frågor, användningenområden där ITochurskilja och beskriva av
ofull-sådana dagsvårigheter, framför allt i ärjuridiskainnebär som

försöka längreskallObservatorietoch diskuterade.ständigt kända se
på formule-Syftetaspekterna ärrättsligatill de dagsaktuella IT.än att

existerandeavlägsnaframtiden enbartför intestrategier attra -
IT-användningen.hinder för

mångaÖstersjöprojektet digitalaBaltic eller den Hansan:Smart av-
Östersjösamarbetet, utbildning,miljö,frågor viktigade iär sam-som

kan underlättaskommunikationhandel ochföretag,verkan mellan
aktiv rollhaIT-kommissionenkommermed bra IT-stöd. Här att en

kan främjaspå roll IT-nationvilketför sätt Sveriges genomatt somse
Östersjösamarbetet.

diskuteradesdecemberinför sekelskiftet.IT-problem 1996Den 18
all-problemet ärår framkom tydligtIT-problem inför Det2000. att

skrivelseochmånga fortfarandeoch i sinvad trorvarligare än trott
skullekommissionenföreslog IT-kommissionentill regeringen taatt

2000-frågan.årsamordnarepå svenskrollensig avsom

samverkanhurmed syfte diskuterahar bildatssamarbetsgruppEn att
bör organiseras.2000-arbetet Sverige Ioch det fortsatta i gruppen,

ingårfrågan, Industriförbundet,består aktörer med intressen iavsom
Auktoriserade Revi-Riksorganisation, FöreningenSAF,Företagarnas

Landstingsförbundet, SvenskaTelestyrelsen, Kom-ochPostsorer,
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lT-KOMMISSIONENS ARBETE

munförbundet, Statskontoret, Svenska bankföreningen,IVA, SITO,
Finansdepartementet och Kommunikationsdepartementet. SOU
1997:12, ytterligare för1/97. En 2000-ansvariga irapport ettgrupp
antal företag under bildande.är

Problemen avsevärda och ytterligareär aktiviteter behövs och kom-
våren.underinitierasattmer

påverkas nationalstaten det elektroniskaHur samhället Kommis-n av
sionen studera vilka konsekvenser kan förutses ut-avser som av
vecklingen allt global elektronisk värld. fria flödetDetmot en mer av
information och tjänster elektroniska media ochöver utvecklingen

påverkarelektronisk handel kärnområdennationella be-av som
skattning, lagstiftning, arbetsmarknad, demokratifrågor med mera.

håller påVad hända och hur bör förbereda påvi i Sverigeatt oss
denna utveckling. analys och hearing höst planerad.En i ären

sårbarhet:Säkerhet och biståskall enligt stadgarKommissionen sinaI
dessregeringen genomförande det arbete riksdageni efter-av som

på områdetlyser sårbarhet. frågorsäkerhet och blir alltDessa som
viktigare har dag alltför litet fokus regeringskanslietsi i arbete. Kom-

återkommamissionen med förslag till insatser.avser

Genomförda aktiviteter

IT-baserade läromedel. går frångenerell trendDet är ITatt atten nuI
ha ersättningsteknik till bli omdanande kraft.varit Enatten en

fråganhearing ägde november deni 1995 togsom rum upp om nya
teknikens möjligheter kräver ändrad pedagogik eller ej.

Pågående och planerade projekt

Utbildningsområdet: utbildningsgrupp bildatshar kommis-inomEnn
utbildningsfrågornaska särskilt förbe-sionen sig i samtsom engagera

reda hearing under 1997.en
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Genomförda aktiviteter

IT-mått Mått beskriver IT-användning viktiga för jämförelserärsom-
och beslut företag Påoch samhälle.i uppdrag IT-kommissionenav
gjordes IT-måttde cirkainventering används dag.500 i Aven av som
den anledningen arrangerade IT-kommissionen denseminarium 5ett

för diskutera IT-mått olika1996 aspekter rapport 2/96.attmars ur

inte fungerar.När låtitIT-kommissionen harIT utarbeta rapporten
fungerarNär"ERROR: IT inte och dessITrapporten om an--

vändbarhet". konstaterades bland användbarhetI rapporten annat att
kan och mätas insikten användbarhetens betydelsetestas samt att om

medelmåttig blandär svenska företag rapport 6/96.

Affärsnyttan med Internet. seminarium hölls där detEtt i juni 1996
konstaterades redanInternet är marknadsplats, främst i USA.att en

mängd konkreta, pågoda exempel affärsnyttan frånEn med Internet
hela världen och finns redovisade i rapport 8/96togs rapportupp en

endast finns digital form på IT-kommissionensi hemsidasom
www.itkommissionen.se.

Pågående eller planerade projekt

Elektronisk handel: arbete frågormed olikaFortsatt legalarörsom
aspekter, betalning och säkerhet. IT-kommissionen utarbeta ettavser
förslag till ramverk för elektronisk handel. Fortsatt iengagemang
föreningen Swebizz icke vinstdrivande förorganisation stödjaatten-

påelektronisk handel och bildades påInternet initiativ IT-som av
årkommissionen Swebizz är dag1996. i tiotalet "Global Part-en av

27



lT-KOMMISSIONENS ARBETE

till motsvarande Swebizzorganisationner" i USA, CommerceNet.en
nätverk för erfarenhetsutbyte, formär och driver verksamhet iett av

småfö-projekt med företag, arbetsgrupper, utbildningseminarier, av
medretagare mera.

Programvaruindustrin hearing ägde decemberiEn 1995. Ettrum-
konkret förslag lades fram behandlade bland börannat att statensom
stödja för den svenska programvaruindustrinsexporten att styra ar-
bete de internationella marknadsbehoven. förslag gäll-Ettmot annat
de behovet stimulerar upphandling och marknadsut-att statenav
veckling syftar till nyutveckling svensk undersom av programvara
affärsmässiga former. påkraftfull forskningssatsning softwareEn eng-

ocksådiskuteradesineering rapport 1/96.

hållasfortsatt hearing den IT-industrin kommerEn iattom nya
mitten juni 1997.av

Under hösten och Anders Sundström iInes Uusmannavser sam-
verkan några småmed bland IT-kommissionen bjuda ochinannat att
medelstora företag, till hearing för diskutera vad kan elleratten som
bör för företagen ska kunna och bli konkurrens-göras växaatt mer
kraftiga med stöd IT.av

skall vi leva i informationssamhället:och arbeta dettaHur Inom
område, bland behandlats andgrönbok work-i EUs "Livingannatsom

the Information first"ing in People planeras flertalSociety ett-
föreslåraktiviteter. IT-kommissionen skrivelse till vadi regeringenen

den planerade utredningen distansarbete särskilt bör belysa. harViom
kartläggning de juridiska problem bör uppmärksam-gjort en av som

på områdetvid framtagningen lagstiftningen flexibla arbets-mas av
former, vilken kommer redovisas för Kommissionenregeringen.att

också påbörjadehar till kartläggning och planeradetagit initiativ en av
distansarbetsprojekt förvaltningnäringsliv och kommerinom attsom
kopplas européernastill Telework internationell konferens97, en om
förändrade arbeta. hearing distansarbete planeras tillsätt Enatt om
våren ocksåhar till detaljerad beskrivningInitiativ97. tagits etten av
påbörjat praktikfall följassystematiskt kommer attsom upp.

uppgiften har pedagogiskt värde. bästaDen sättetDetsenaste ett stort
andra för arbetskulturen skatiden kommenövertyga äratt att attom

Såförändras själv det. skapas goda exempel.är göratt man

Därför planerar Kommunikationsdepartementet distans-sitt eget
Målet "pilot" för införaarbetsprojekt. Regeringskanslietär att som
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på förebildsikt fungeraocharbetsformermoderna i regi att somegen
hela förvaltningen.för

framgångs-identifieraRegionala satsningar: IT-kommissionen avser
antalkommer ske iför regionalafaktorer IT-satsningar. Detta att ett

underregionala hearingar 1997.

vill sprida godaexempel. skriftgodaoch miljö- samling EnIT somen
på miljö-bedrivasverksamheter kanhur skildaexempel ettom
ocksåvillhjälpbättre med Kommissionensätt IT.mässigt genomav

ytterligarepå förvad kanexempelsamling görasdenna visa attsom
verksamhetmiljöanpassad SOUunderlätta utvecklingen mot en mer

april 1997.i4/97,1996:178, utrapport ges

Genomförda aktiviteter

tillöverlämnatshandikapp. skrivelse har regeringenoch EnIT om
åtgärder kom inarbetas IT-propositionen rapportförslag till iattsom

uppdragHandikappinstitutet iDärefter har regeringen givit3/96. att
och äldres använd-funktionshindradesförutarbeta IT-programett

ning IT.av

tillkvinnors inställning IT,Kvinnor med syfte diskuteraoch IT att
åtgärder förbättra kvin-och kanför ökad användninghindren som

påverka teknikutvecklingen och användningen. Enmöjlighet attnors
datorteken bordefram, bland öppnasrad olika förslag lades annat att

kontakt medkommer ITnormalt iför yrkesgrupper intesomupp
kommun 4/96.bör rapportinrättas i varjeIT-centrassamt att

Pågående projekt

aktivaktivt för skapaSweden arbetarSeniOrNet Kommissionen att en
år främjaskallför seniorersideell förening över 55 sompersoner

till kommu-informationsteknik och öka möjligheteranvändning av
bil-informationstjänster. äroch användning Föreningennikation av

årsmötet denvid det förstastyrelse valdes ll 1997.dad och mars
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Föreningen efter tillvarasträvar unika kunskaperseniorernasatt ta
och färdigheter och förebygga generationsklyftan. Föreningen, som
har den amerikanska förebild, ocksåSeniorNet verkar försom en
bättre tekniken till äldreanpassning människors behov och där-av

mångamed andras behov. Föreningen medverkar till ordnaatt
dator- och Internetutrustade klubbar där bådeseniorerna, rolleni

lärare och elev, kan träffas umgås.och hemsidaFöreningenssom
med flera aktiviteter, den elektroniskaär mötesplatsen.

påbörjasarbete kommer vårenDetta 1997att
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Rapporter
IT-kommissionens arbetsprogram, SOU 1995:68
Delbetänkande kommissionens övervägande och arbetspro-prioriteringar samtom

Telefon:sidor. beställas hos kundtjänst.Fritzes34 Kan Fax: 08-690 91 91.gram.
08-690 91 90

Kommunikation från IT-kommissionen, junigränser 1995utan rapport-
Skriften sammandrag kommissionens arbetsprogram. sidor. be-är 15 Kanett av
ställas hos IT-kommissionen.

Without by the SwedishCommunication Frontiers IT-Commission,report-
june 1995

frånEngelsk sammandraget. sidor. beställas IT-kommissio-översättning 15 Kanav
nen

Så kan utveckla framgångsrik programvaruindustri införSverige 2000-en
talet

sidor.Rapport 1/96. 25

IT-mått. kan beskrivasIT-användningHur
Nils-Göran Olve Carl-JohanAv Westin, CEPRO AB.

65sidor.Rapport 2/96.

fråndet himlen, har den fattige sked. ochNär ingen Om ITregnar manna
handikapp.

sidor.Rapport 3/96. 32

ochKvinnor IT
sidor.Rapport 4/96. 41

Rättsinformation och Svårigheternas eller möjligheternasadvokaterIT -
ambassadörer

sidor.Rapport 5/96. 60

fungerar användbarhetNär inte och. dessERROR, IT ITrapporten om-
Gustafsson på uppdrag IT-kommissionen.PerAv av

sidor.Rapport 6/96. 50

IT-kommissionens hearing infrastrukturen för information och kom-om
munikation.
Dokumentation från IT-kommissionens hearing den juni5-6 1996.

sidor.Rapport 7/96. 127

Affärsnyttan med Internet
Sammanfattning det anordnadesseminarium IT-kommissionen, Swebizzav som av
och Tekniska Attachéer denSveriges juni4 1996. Rapport 8/96. ärRapporten

påpublicerad IT-kommissionens hemsida http://www.itkommissionen.se.

IT-problem inför 2000-skiftet, SOU 1997:12
frånReferat och slutsatser hearing anordnad IT-kommissionen den decem-18en av

ber beställas hos kundtjänst.1996. Rapport 1/97. Kan Fritzes Fax: 08-690 91 91.
Telefon: 08-690 91 90.
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Digital demokra@ti, SOU 1997:23
Ett seminarium Teknik, demokrati och delaktighet den november anord-8 1996om

Folkomröstningsutredningen, IT-kommissionen och Kommunikationsforsk-nat av
ningsberedningen. beställasRapport 2/97. hosKan kundtjänst.Fritzes Fax: 08-

Telefon:690 91 91. 08-690 91 90.

Kristallkulan framtiden,13 röster SOU 1997:31om-
beställasRapport hos3/97. Kan kundtjänst.Fritzes Telefon:Fax: 08-6909191.

08-690 91 90.

och miljö samlingIT goda exempel, SOU 1996:178en-
Rapport beställas hos4/97. Kan kundtjänst.Fritzes Telefon:Fax: 08-6909191.
08-690 91 90.
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på elleruppdrag iutgivnaRapporter
IT-kommissionensamarbete med

i SverigeData ITom
Centralbyrån uppdraggjord StatistiskaStatitsitisk sammanställning IT avom av

Örebro.frånbeställas Förlag,IT-kommissionen. Fax: 019-17 69 32.SCB 701 89Kan
Telefon: 019-17 68 00.

Datorvanor 1995
påCentralbyrånsvenska folkets datorvanor utförd StatistiskaUndersökning avav

IT-kommissionen. sidor.uppdrag 102av
Örebro.från Telefon:beställas Förlag, 019-17 69 32. 019-SCB 70189 Fax:Kan

00.17 68

världen Nationella initiativIT runt -
påAttachéer uppdrag IT-kommissionen ochUndersökning TekniskaSveriges avav

från StockholmbeställasNäringsdepartementet. STATT, Box 5282, 102 46Kan

världen Regionala initiativIT runt -
på IT-kommissionen ochUndersökning Tekniska Attachéer uppdragSveriges avav

Näringsdepartementet. Stencil.

till mjukvaruindustrinvärlden Statligt stödIT runt -
på ochAttachéer uppdrag IT-kommissionenUndersökning TekniskaSveriges avav

Näringsdepartementet. Stencil.

telekommunikation och medierEuropeiska Unionen IT, nya-
på IT-kommissionen.Statskontoret uppdragkartläggning och analys gjordEn avav

sidor.1l l
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Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning
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struktur. Fi. Rättsligreglering

10. forAnsvaret valutapolitiken.Fi. Grundlag-
ll. Skatter,miljö och sysselsättning.Fi. trossamfundLagom-
12 lT-problem inför 2000-skiftet.Referatoch Svenskakyrkan.Lag Ku.om-. slutsatserfrån hearinganordnad ochtrossamfunden42. Statenen av

IT-kommissionenden december. Begravningsverksamheten.18 Ku.
IT-kommissionens l/97. trossamfundenK. Statenoch43.rapport

s Regionpolitik för helalo. Sverige.N. kulturhistorisktvärdefullakyrkliga egendomenDen
14 i kulturenstjänst. kyrkligalT Ku. ochde arkiven.Ku.. svåra15.Det samspelet.Resultatstymingensframväxt och trossamfunden44. Staten

ochproblematik.Fi. Svenskakyrkanspersonal.Ku.
l6. utveckla industriforskningsinstituten. och trossamfundenAtt N. 45. Staten
l7. Skatter,tjänsterochsysselsättning. och finansiering.Stöd,skatter Ku.

Bilagor. Fi. trossamfunden46. Statenoch+
Granskning granskning. vid avgiñsbetalning.Statligmedverkan Ku.av. statligarevisioneni Sverigeoch trossamfundenDen Danmark.Fi. Statenoch47.19 infonnation konsumentpriser.Bättre ln. kyrkliga egendomen.Ku.Denom.20. Konkurrenslagen19934996.N. 48. Arbetsgivarpolitik i staten.
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demokratiochdelaktighetden8 november1996 5 Bristeri omsorg.anordnat Folkomröstningsutredningen,lT- fråga bemötande äldre.av en om av-

Kommunikationsforsknings-kommissionenoch medkunskapoch inlevelse52 Omsorg.beredningen.lT-kommissionens 2/97. K. fråga bemötande äldre.rapport en om av-
Välfärd24. i verkligheten räcker inte. Avskaffa Fi.Pengar S. 53. reklamskattenl-

25. EU-fat.Svensk Jo. Ministem ochmakten.54.mat-
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61. blandAtt betongochkojor.växa
delbetänkandeEtt barnsoch ungdomarsom

uppväxtvillkor i storstädemas områdenfrånutsatta
Storstadskommittén.

62. Rosor betong.av
En antologitill delbetänkande blandAttväxa
betongochkojor från Storstadskommittén.S.

63. Sverigeinför epokskiftet.
lT-kommissionens 5/97. K.rapport
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och problematik.15Justitiedepartementet
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