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IT-kommissionerna 1994 1998-

första IT-kommissionen tillkallades denDen
den borgerliga regeringen,17 1994mars av

med dåvarande Carl Bildtstatsminister som
ordförande. Arbetet resulterade betän-ia
kandet Informationsteknologi Vingar-

förmågamänniskans SOU 1994:18 ärsom
framtidaoch det infor-vision Sverigeen om

mationssamhället.
och regeringsskiftetmed tillkalladesI 1994

den andra IT-kommissionen den januari19
Samordningsminister blevJan Nygren1995.

ordförande. Enligt direktivregeringens
skulle kommissionenDir. råd-1995:01 vara

givande övergripnade och strategiska frågori
pådrivande, kunskapsspridande ochsamt

framåtblickande IT-området.inom
Mycket kommissionens arbete bestod iav

förriktlinjer handlingsplansättaatt upp en
och börja genomföra den. delarStora av
regeringens IT-proposition Prop.

riksdagen den1995/962125, juni4antogsom
bygger överväganden och förslag1996,

från den andra IT-kommissionen.
Regeringsombildningen resul-i 1996mars

terade tredje IT-kommission. ordfö-i Nyen
rande blev kommunikationsminister Ines
Uusman.

beslutadejuniDen regeringen6 1996 om
förändrade och delvis direktiv för IT-nya
kommissionen Dir 1996:46.
Huvuduppgiften från det tidigare direktivet
låg fast. uppgifter tilläggsdirektivetVissa i
tillkom följd IT-propositionen,som en av
exempelvis tillintiativ IT-rättsligtatt ta ett
observatorium. framför allt koncentrerasMen
kommissionens arbete till centrala frågor:tre

IT-användningen kan bidra tillHur0
tillväxt och sysselsättning.

tillgängligheten till IT kan öka, obe-Hur0
roende bostadsort, kön, utbildning ochav
ålder.

för framtiden kanscenariotHur0 ut,se
vilka IT-användningens konsekvenser blir
och vilka strategiska beslut ska fattas.som

IT-kommissionen direktivenska enligt slut-
arbete den dåsitt maj31 1998,rapportera

förordnandet för den tredje IT-kommissionen
har valtKommissionen dennagår göraut. att

form skriftden läsarensummering i av som
håller handen. detaljeradjust i Förnu en mer

redovisning hänvisas läsaren till de enskilda
finns förtecknade slutetirapporterna, som av

skriften.
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tider, förutsättningar...Nya nya

denNär tredje IT-kommissionen inledde sitt arbete under mitt ordförandeskap, de första åtgär-var en av
derna fram handlingsprogram Sverige inför epokskiftet, 1997:63. Med epokskifteSOUatt ta ett

vi befinner vid historisk brytpunkt där användandet teknikbas, informa-attmenas oss en av en ny
tionstekniken, innebär omfattande samhällsförändring.en

Vi kommer ställas inför frågor vi måste lösa, också förutsättningar och möjlig-att nya som men nya nya
heter för god ekonomisk tillväxt och fortsatt tryggad välfärd för alla. Sverige det därförFör ären en nu
viktigt snabbt i de möjligheterna på kreativt och konstruktivt tiderna låterDesätt.att ta tag ettnya nya
inte på sig. Vi intekan luta tillbaka med i kors och allting småningom sig.vänta löseratttrooss armarna

min bestämdaDet vi kommer klara epokskiftet på Vi har i internationellär bra sätt.tro att att ettav en
jämförelse utomordentliga förutsättningar med omfattande IT-användning hög Våraoch IT-mognad.en
telenät och andra infrastrukturer jämförelsevis väl utbyggda. svenska näringslivetär det beslutsvägar-I är

ofta kortare, organisationerna plattare och mellan anställda och företagsledning prestigelösaretonenna
i våra viktigaste konkurrentländer.än Våra offentliga institutioner vanligen smidigare och mindreär

byråkratiska sina utländska motsvarigheter.än

Vårt utgångsläge finns mycket bygga vidare och förädla, kan relativtär Detgott. att ettsom ge oss
försteg omvärlden. finns många verksamheter och företag, kan utvecklas ochDetgentemot nya som

sig starka och bidra till jobb,växa ökad tillväxt och välfärd. Förutsättningen vi i bästa samför-är attnya
stånd oförskräckta de utmaningar epokskiftetoch möjligheter och för med sig.ITtar oss an nya som

tider, förutsättningar.Nya sammanfattning den IT-kommissionens det. tredje arbete ochärnya en av.
vår förhoppning skriftenär skall öka förståelsen för epokskiftet och stimulera utveckling. kom-Denatt

följas ytterligare skrift, förutsättningar, möjligheter.. i reportageformNya .,attmer av en somnya
berättar hur användningen informationstekniken skapat arbetstillfällen inom såväl gamlaom av somnya

näringar.nya

Arbetet med denna skrift har utförts Odebrant i samarbete med IT-kommissionens sekretariat ochPerav
ledamöter.

Mmm..
Ines Uusmann
ordf. IT-kommissionen
Kommunikationsminister



På väg mot...

kontinentKunskapens
kunskapssamhället. En nästanFramför liggerEn epok bryter in. ossny

Om lär för-möjligheter. vi viokänd fylld atthelt kontinent, ossmen av
över världen,stå vågar förändringaroch till deta som nu svepeross

enastående drivkraft i utvecklingen.bli betydandehar vi chans atten en

försäkringstagare bestämtoroligmed ökande hastighetVi ivägär etten
krafter besked.kunskapssamhället. Starka driver

arbetsuppgifternautvecklas i prin-Informationstekniken i någrapå. För ären
tidigare. andraoch desammatakt saknar motstycke. TV- cip För ärsomsom

alla beroen-tele- och datakommunika- deradiosignaler, Gemensamt är ärattnya.
utföraför kunna jobb.till de IT sinasmälter jor-tion Var attett. avsamman

annorlundautför detbefinner och vilken tid dyg-den De sätt änettoss
blivittidigare och arbetet hardet spelar roll längre.inte såär stornet mer avan-

kunskapskrävande.stude- ansvarsfullt ochtekniken låter arbeta,Den cerat,nya oss
maskineriet"roll kuggar ileva och hel saker Derasuträtta somra, en massa

förmågaindividuellahar minskat.och helst. Derasnärnästan var som
flera och skiftande arbetsup-ochkontinent sigHär öppnas att taav nya anen

detpgifter harmöjligheter. för har ökat.outforskade mångaFörMenännu
yrkesstolthet.och starkarebetytthitta dem röjamåste vägar,att en nyoss nya

Nordqvisthärbanor. Jämfört med Monicatänka i Såvåga sägernya
IT-kommissio-industrisamhället det iAtom,många Svensson, ABBsättår en

och ITgrunden annorlunda verklighet Kvinnori 4/96rapport omnenssom
för1990-taletoch projekt börjanindivider och samhälle, ekonomi i attett av

effektivisera dokumenthanteringeninför. inompolitik ställs
företaget:följer med utvecklingen hariOm

haft förfort- Sekreterarna haralla chanser lyckas. ochAvstår ansvaret attatt
personalen detutveck- utbilda den ide gamla kommer övrigai spårensätter nya

utbildningsfunktionen harMedlingen hinna och iväg systemet.att upp svepa oss,
företagetframtid. också följt högresjälva kan inomvår statusutan att styra

för yrkeskåren. Sekreterarnade världsom-strömningarnaFör utgörär ennya
redan fått anställda sinspännande. Och de har många stor som nu sergrupp

yrkesroll förändrashandlings- och dyg-industrisamhälletsav
demönster, analys- och tankemodeller,

följer ocksåförvaltningsformeroch förändringenorganisations- Men medatt
finns längrebörja intevittra. Det sättsammaoron.

och säkerttidigare något tryggt attsom
hålla fastutgångspunkt ochByggba- ha sinomkringVi det runtser somoss.

vid. inställerflackar mellan olika sig:inte Frågornaruntsen
haVad händer medarbetsplaster det tid, mig jag mittsin Fårmesta utanav

för barnjobb kvar ska det minavid dator och kommunika-sinsitter sin Hur
med trygghet ochVad ska de arbetaoch håller ihop jobben. Dentionsutrustning

kopplar längre baraInte bara Teknik Växeltelefonisten inte
förkortningför informa-en avancerade infor-samtal, har medutantionsteknik. brukardefinieras tilloch kommunikationssystemmations-teknikenför samla bear-attsom

allt-i-allo.beta,lagraochdistribuerainforma- hjälp blivit kundernassin En
tion. Hit hördatorer, ochprogram alla möjliga frå-kanperson som svaraelektroniskakommunikatlonsnät,

helst ditoch kan jobbetgöraocksåtelefon,telefax,radio var sommen gor
ochTV. telefonledning når.enDefinitionen slagsida IT:sgeren längreVerkstadsarbetaren inteärtekniskaaspekt.Detstrikt tek-rent

förutbestämdvärldsmästare iniskakunnandet, i daghardensom att en
högsta år mindreviktigtstatusen, utföra fem olika handgrepp,ordning utanförståför IT. Detväsentligaäratt med datorise-processövervakarekunna del somatt ense somen av
något, rade kontrollsystem och maskiner ochän teknisksnarare somen
lösning, omedelbart upptäckersäkrasitt ögaegetIT-kunskap är i första handen och åtgärdar fel och flaskhalsar produk-ifråga förståhelhetssyn attom -teknikensanvändning,det Försäkringsbolagets skadereglera-sam- tionen.
manhangdenanvändsi ochdefölj- kan, med lilla dator och mobiltele-sinrefår.derdetta

fon direkt fältet, inute rapportera en
stående fotskada, reglera den och ge



välfärd vid, blir den kvar IT enbart sysslarinteFör någotvant äross man
det stället,i ochKommer något med k IT-företag. Och handlari IT baraannat s

hur det ut visserligen grundläggande ochi avgö-ser en,
framtiden med all säkerhet flerI gör rande, teknik.mening Detom som

och betydligt saker tid,svårare och färdriktningenavgjort in iavgörsamma
dag utför färrei och enklare kunskapssamhället lika mycket radärsom en

arbetsuppgifter. Och också högstgör andra faktorer och invecklade samband,
troligt saker heltvåra sätt, djupt tillvaro.i vårett annat rotsystemetner
under mycket större erbjuds dock särskiltDär ingaeget ännuansvar.

kommer ha jobbNågra bärkraftiga förunderlag säkra jäm-attav oss som svar,
föreställainte idag.går sig Och många förelser och företagbeslut och samhälle.iatt

jobb för självklara kommer varken äppelkindadeden opti-Mentarsom nu
mycket föreställasvåra sig i rosenröda framtidsvisionermismens elleratt attvara

bestämd detMer så går inteän den hålögda pessimismensmorgon. nattsvarta
de frågori berör och undergångsscenarier lär bli verklighet.att vara som enga-
alla.gerar oss

är IT-törelagllall ett

mått ochNya steg SkandiaAFSbrukarbeskrivassom
Skandiakoncernensinternationella
fondförsäkringsbolag,Menföreta-

någotär än IT-get annatettmer
företagochdessutom medMått och klassificeringar är påverka. enviktiga. Det mäter kan -man man vinst 1997 cirka2,2 miljarderFörutsättningen är varföratt vad och mäter och hur mät-vetman man kronor- betydligtIönsammareän
någotresultatet ska tolkas. Sverigei verksamtIT-annat
företag,Ericsson Teliaoch oräkna-

IT-kommissionensI "IT- och klassificeringar alltså de.Sätter Skandia2/96 AFS,Våra mått man somrapport ger startadeför elva sedanikan IT-användning beskri-mått. Hur ingen entydig bild. alla till-måttInte ens Storbritannien,vinst i relationtillredovisas omkringvas med lyckas frammått helhets-500 förhållandevisdet ringaantaletsammans mana en
anställda,direkt omkring2 700, förta-eller indirekt anknytning till IT- bild. dock viktigt:Detta någotsäger oss betydligtIönsammaregetanvändning. -har författarnaSom har funnitVi inte någraväntat mått-ännu nya uttryckt vinst/anställd änsom -Nils-Göran Olve och Carl-johan Westin stockar känns pålitliga kom- Ericsson.attsom nog

Ett företagannat medfunnitinte berättar hela somnågot beskriva fenomenmått de deprimeratsom som ochvältrimmadekommunikations-sanningen. flesta åtminstone intuitivt, ärvet kanalerav oss, grundbultari verk-som
Vad exempelvis ofta nått framgångaravgörande betydelse för personli- samhetensäger storavårtanväntett av OMGruppen.antalIT-mått persondatorer barns och samhälles framtidavåra vårtsom per ga, Företagetär världsledandelandetinvånare i mycket, välstånd.Inte när teknikför aktie-ochderivathandel

samtidigt och liggerflera föreinformationstekniken allatradi-stegvet att tionelladataföretag vadmanhar utvecklingstakt saknar och detVi är börjani något ärmot- aven nyttsom självakallar transaktionsteknolo-
stycke och den, elektriciteten, färdriktningen. Till ochsvårt tvågi. OMhar byggtde förs-att asom att ta ut

elbörsernai världen.kan användas för allting.i med metaforerna, bildernaUtan griperstort sett som Av deflestauppfattasdockhur och vilket sammanhangi bakåt det förkända ska förståatt veta mot attper- företaget börs-ochett clear-som
sondatorerna används det kommande, föri sviker och tanken inghus,NärOMGruppenmåttetsäger avoss oss Datavärldenoch lnduüstriförbundetsärskiltingenting, fel.stort sett som av oss 1997utnämndestill Aretssvenskaha uppfattningvågar vad talade för sedanSå årär lT-företag, protesteradedelaren ettom som par om av

dengod teknisktinriktadefackpressen.datortäthet. informationsmotorvägar" för beskri-en att OM inteett riktigt lT-företag,varEller vad antalet IT-företag i globala elektroniska för-visionensäger oss va av hettedet.
landet de de bindelser,många menade fenomenNärän är när Exemplenillustrerarvälvadannat att ett som dåvarandeABB:s koncernchef,svenska IT-företagens branschorganisa- varken liknar eller upplevs väg.som en styrelseordförandeni ABBnumeraIT-företagention SITO valdes Idagnumera talar denna misslyckadenär och lnvestor,PercyBarnevikom me-

Industriförbundetin i metafors första manifestation, nadenärhanför sedaniett1997 Internet, parsommaren denamerikanskaaffärstidskriftenblev den visserligen förbundets till använder tvådimensionellgenast en annan BussinessWeeksade:
omsättningen branschorgani- bildnäst största nätet. Snart kommerdet inte fin-att- någraicke-lT-företag.nassation.

de enskilda medlemsföretagenMen
sysslar med skildavitt saker. Villkoren
för återförsäljare, konsultföretagetten
och programvaruföretag mycketärett
olika. storlek kraftigt.varierarFöretagens

IT-företagSverigesAv 500 största 1996
hade de och Telia,två Ericssonstörsta,
sammanlagt deomsättningstörre änen

tillsammans.övriga Ericsson ochOm498
Telia skulle försvinna krävs det m a o
långt IT-företag föröver 500 vägaattnya

förlusten.upp



kombina-synnerhetden farligblir imycketpåminner närMen Internet mer om -
beslutsfattareåterfinns hos ioch ändåfackverk tionenän nätettett ommer
näringsliv.offentlig ochsektor itermitstack.gångarna en1

deframriskenDå är att tarstor
applice-analysmodellerna ochbeprövadefram blindo,iKänslan viattav rusar

till lösningarnatill kaos, från trygghetfrån ordning symptom vars grun-rar
faranheltoch dorsakerdärför stark hos Dåosäkerhet, över-många ärärär nya.

de verkty-använderhängandeåterfinns alla samhället.nivåer i Det är att nya
de förutsätt-för saker enligtkänsla allai meningar måste göraatttas genen som

gällt.hittillsallvar. ningardjupaste som
förstärkadet exi-visetinvesterade mycket i GenomsåDe attsom

lägger medvetetsterande strukturer,byggde detindustrisamhället, de som
utvecklingenhämskoeller omedvetetdettycker allmänheti sämre om nya som
omvandling.förnyelse ochförstå- och bromsarha Ifram. Detta måsteväxer stor

omvärldtill vaknareförenas förhållandedäremot nostalginelse för. När taren
bakåt.därmedlikgiltighet, okunnighet och rädslamed ett steg

ochsaker igenC6

omomsamma
gång använts i svensktår datamaskinerkalladesän har detI 30Nva villkor som enmer

dåvarandenågra industrisamhället förblev datorernaFör sedansade förvaltning. Sprungnanäringsliv och ur
styrel-koncernchefen,numera lång på trädet.utväxt det industriellaunder tid enseordföranden,i kemikoncernen

härPerstorpGöstaWiking om länge enbart applåder.betraktades ratio-IT Talet möttessom en varmadramatiskt villkorenför före- avde nya
naliserande teknik traditionell för tillfället glömti mening, Auditoriet hadeöverlevnad:tagens att

vårVi intebasera planer-kan andrainvesterade för sänka kostna- alla dei IT såväl VolvoVi nästanatt somlängre.ing historiskadata förbättra slutethöja produktiviteten och storföretagender, svenska iTidigare detjämförelsevisenkelt startats avvar
trender.Nuförutseekonomiska 1900-taletatt effektiviteten. här och börjanSveriges 1800-taletSå isa en avav avannorlunda.Viktigastdet att och respekterade industri-välkända just entreprenörer.mestmåste förändrabereddaattvara ständigtal den november stabilitet ochledare bildi 1986: Den10snabbt,samtidigtmycket som ettoss upp-av

långsiktigatillväxt-inte detappar förverksam- målades"Huvuddelen industriell detta visrepning uppav somlönsamhetsmålen Enoch sikte,ur församhällets under- unikhet och huvuddelen sedandrygt elva inteåravlyckasmed varnyekelfaktorför att
denvår förmåga k entreprenörskap. delenhåll bygger icke gällde idettaär faktiskt Sverige.att Den större avsochspridasamla analysera verksamhetstabil, industrialiserade världen.rutinmässigDet är eni koncernen.Mankaninformation för fantasimed begränsattvä produk-inteleva eller utrymme menen

måste mångatidéer. ha produk- skallför kompetens. gamlamycket Vi Några år stod desenareutrymme san-ochdärförunderutvecklingter producerade ochproducera vad huvudet. Avregleringeni ningarnamorgonidéerkrävssnabbareflöden ochav med bättre valutamarknaden,förhoppningsvis globaliseringenigår, någotmöjligheteninformation.Den ger av
IT.oss till lägre kostnad. sammanbrottkvalitet och Vi ikommunismens Osteuro-något

konjunkturfalletråd med snabba kast produktio-har i våldsamma iinte detpa,
för dra-lägga den 90-talet och kronanskan börjanVi inte Sverige iattomnen.

brysktkomma idé. medförderåkar matiska försvagningDånågon ettrasaren
del infor-och då också till insiktenindustri-Sverige uppvaknande atten omrasar

litet kre- ochinfrastruktur. behöver mäktigVi och ITmationvår resursvar enav
och samhälle.mycket förändrin företaginte iativitet -

dramatiskt gjordekrafter då såDe som
starkamindrepåminda Detsig inteär nu.

bliskaenda kan integöra ett rovom
ochdemför dem, är att acceptera agera

tillde kommerså nytta.att oss
epokskiftet, IT-kom-införSverigeI

1997:63,missionens 5/97 SOUrapport
förstaIT-kommissionen att enmenar

förädlar och ska-ligger iutmaning att
produkter och tjänster, attpar nya

och strukturer.företagutvecklar Inya
och bero-blirden mer merprocessen

alltskapaskunskap iende ettsomnyav
andrasnabbare utmaningEn ärtempo.

medskapa mervärdenmåsteatt en
medocharbetskraft med hög kompetens

kraftintellektuell och kapacitet. Bara
högochutveckla utnyttjaatt engenom



blirkunskap konkurrenskraftiga och programvaruindustrin längre.segment av
kan långsiktigt Öka sysselsättningen. Goda matematiker och kodskrivare i

Indien klarar komplicerade uppgifter lika
samverkanKreativitet, förnyelse braoch vi.som

de nyckelorden. Individens självfallet med djup med-Viär måstenya per-
sonliga egenska och kunskaper känsla demi grund struk-växer stöttaflöretager som av
betydelse. och förvaltningar turomvandlingar förlorarFör arbeten.sina
blir de anställdas individuella kreativitet Långsiktigt det dock bara konkretär
och idérikedom och förmåga arbeta handling hjälper.att som
tillsammans avgörande tillgång, lika viktigt de miljarderinitiativEtt är 1,3en
viktig byggnaderna och maskinerna kronori regeringensom satsar extraen
industrisamhället. arbetsmarknadsutbildning där 10 000

dygd industrisamhäl-i ska utbildas UtbildningenDet IT.isom var en personer
let kan då bli odygd det kunskaps-i by överenskommelse meden Inåustriförbundetger en
samhälle där ständig förändring och för- det positivtäven ett-
nyelse det enda egentligen där olika IT-företag själva utbil-är ärsom grepp -
beständigt. dar, exempelvis Telia, ochEnator IBM.

till försvara fabri-varje prisAtt IT-kommissionen har"stora i många sam-
försvaraker" världsåskådning manhang pekat viktenjustär att en av samver-

där den ensartade, centraliserade produk- kan mellan den offentliga och privata
fokus. ledertionen står i sektorn, tillDet in skrivelsei vårsynsättet senastnu

återvändsgränd.i andra länder elektronisk affärsverksam-regeringenFör nären om
blir lika duktiga massproduk- het. kommer behövaSverige mycketattsom

och monteringsjobb,tion och det de sådan och utbildning iär mer av annan
redan, kan bara konkurrera med låg framtiden. Förnyelse utbildningen harav
lön för behålla industrijobben. alltid centralt IT-kommis-varit iatt ett tema

grund de löneskillnaderna, arbete.På sionensstoraav
förmår konkurrerarinte inom vissaens

sår får skördaSom man man
påTänk äppelträd. våraett Det traditionella mäter ärnyckeltal skörden. Men

sådden,hur är det med med rotsystemet Det är framtidadet skasom ge
skördar. Men mäter inte.", sägerrotsystemet Leif Edvinsson, vice VD Skandia.i

får skörda, skulle bon-Som sår ställvis mycket goda till förnyel-man ansatserman
den eller trädgårdsamatören lig- fortfarande speglar industri-Det isagt. stortse

det.sanning i samhället. understryks iDettastorger en snart sagt
Samhällets sådd, dess alla IT-kommissionensärrotsystem rapporter.

högskolaskola, och universitet. Det mest
bekymmersamma, denvi, snab- hundrai har skolan utbildatI åränmenar mer
ba förändringens tid befinner för industrisamhället.i Människor haräross

utbildningssystemet den del för fungera framgångsri-denvår iatt rustats attav-
samhälleliga infrastruktur där grunden ka industrination Sverige gångsom en
för framtida välstånd läggsvårt Tonvikten utbildning arbetsor-ochitrots var.-

låg homogenitet ochganisation ensar-
förtade arbeten det flertalet.stora

jobb har industrinrunnitDessa ur
sedan 1960-talet. Enbart undermitten av
innevarande årtionde har jobb250 000
försvunnit, medan endast 50 000-60 000
har skapats. nettoförlustDet är en
cirka samtidigt industrins200 000, som
produktivitet historiskt höga nivåer.nått

modern klassikerTa mobiltele-en som
fonen. sedan dettio timmarFör år tog tre

tillverka mobiltelefon. fem årFöratt en
sedan Idag detminuter. sig40 närmar
fem. varje generation mins-För apparater
kar det klassiska arbetsinnehållet med 30

Samtidigt blir lätta-procent. apparaterna
mindre, snabbare, effektivare ochre,

finessrikare föregångare.sinaän



Johnsson, ordfö-kostnaderna förIll slrolexemnel tillverkaren Göranvuxna., sägerFör är pro-
Tyvärrkan gymnasistersom Metallindustriarbetar-rande Svenskaegentlig och distribu- iduktionen meningifrån MönsteråsMariaLarsson IT-kommissionensför- förbundet,det försumbara iitionen i närmaste rapportGymnasiumgjordevid hearingen

"Kristallkulanför forskninganordnade4 hållande till kostnadernaIT-kommissionen 3/97 röstersom tretton om-december1997i samarbetemed framtiden"mark- 1997:31.och utvecklin administration, SOUberättaUtbildningsdepartementet , gällt förkundeJohnssonsmarknadsföringnadsanalys Göran röstföljer sinvardag: etc.ocsom om
ochAllt arbeteskeri medverkade.tolvalla deför den köper mobiltele- övriga HärOchgrupper somsom enutifrånutformas intres-gruppen mellan lan-bred enighet, liksomfinnsfon det funktioner, berorär ensom merseområde,Förstväljer ettman livslångt läranderiksdagsmed dets artier,programutveckling och samspeletområde,sedanförsöker til/- attman ett

hitta problemformu- framtida fram-sammans en nyckel aktor förfysiskauppbyggt mobiltelenät den ärän ettentäcker allaslering intressen.som gångsriktviktiga. Sverige.produkten, det iDetär ärDäreftergör planering sommanen av
exempel där kanSkolan ITkunskapsinnehållvarje/ektionstillfä//e,när ochkursen, tjänste- göraär ettsomvaransskaanalysera,presentera,man individuellt liv-det möjligt bedrivaberedd beta-det värde kunden är ettattattsomstudiebesökgöra väljeretc, både kanslångt lärande viför skapas. görfrånområden utgångspunktmed attsom

ingåvad ska ikursen, De tillvarabredden ocksålikartat för isom Resonemanget är tasatsastort mendelar kursen eventuelltinteav som elvis Leifbegåvningar.",varutillverkande företag. haralla våraDe säger exemsettvåratäcks arbetenbehandlasav koncernchef ectroluxdåtjänsteproducen- Johansson, iförvandlats till slags Enågonlärarenellerattgenom ett
är kunnig koncernchef Volvo.annanpersonsom och italar också sigMångater. numeranumera omområdetföreläser ochminJag breddut-kloka ord. krävslärandesjälva kunskapsföretag och DetDet ärfrågeställ-har valt tittaatt somgrupp

kunskapsmässi-bildning för motverkaofferningenAr kvinnanalltid ett organisationer. att
samlarfakta böcker,genom klyftor samhället.och social i Detgatillartiklar,TV,radiointervjueretc för underlättaetsutbildningdem, lik- krävsiväxande arbetetEn delvåraolikadelar Samtidigtdiskute- attav s

vad harkommit framtill branscher,utveck näringar,handelsföretagen och de renodlade ingenirar nyaavsomocksåvarandra. harochhjälper rodukter.ochänsteföretagen, uttolka och tjänstergår ut attnärasamarbetetmedett
fortlöpandefram allt krävsOchbehov, skapa ochpåverka varianterMönsterås, våra örDeärKvinnojoureni en

vårt Påbollplank. dethärsättetför- ungdomen,barautbildning. ierbjudanden. Räknarkundanpassa Inte utanhelhetsbild kvin-söker en av till ochlivslångt lärande.till Förmåganindustriföretagens tjänstemän tjänste-också ettnoproblemisamhå/let,men
lärandeför livslångtredan idag omfatta måstesektorn torde den intressetdagenskvinnosyn. såav

Härefterföljerdetkanskevikti- skolan.grundläggasden arbetande ilångt över 80 procent avarbetet,analysen.Detärgaste nu befolkningen.frågorbinder deman samman man
inledningenmeddeslutsat-hadei kring sko-alltdenna verklighet blir det viktiga- Mycket diskussionernaI avkommitframtill underserman handlat ochlans förnyelse har ITkunskap och för-med individens omre egengångochanalyserardem.arbetets

finnstekniken, dendatorer.likformigt utbildadeinte Menmåga. Det ärförsökerävenhitta lämpliga om
ämnesområ-åtgärder dis-gruppens egentligenlats, ointressant.individer behövs, individer Detärutan somsomde. därförhandlabörmångfald arbetsu pgif- ussionenkan utföra ärtvå om enNår haravverkat tredjede- aven

kun-förändring pedagogikengålrutinartade.lar kursenår detdagsatt inte Detärav pre- mot ettter aversomvad kommit framtill. Detsentera där individenskapsökande arbetsätt,och handelsåväl roduktioninom sombådegörs skiftligtochmuntligt. fårsamverkan med andraenskilt ochoch ioffentlig service-privat tjänste- ettinnandenmuntligapresentationen oc
så ärharklassenlåstarbetet, det självför skapautförs för sinoch deverksamhet stort eget attoavsett ansvarominte fakta presenterarrena man självklart ochkunska medför exportmarkna- ITinhemska behov eller ettsomslutsatserutangruppens , hjälpmedel.kraftfuden.Hårdiskuterar medhelaklas-

någon någraför haratt förny-till pedagogisksen, se om medverkaförädlingsvärdet detMycket i Att enavsynpunkter kan vårdaattsom vara förändra skolan riktningelse och iproducerar kunskap.Sverige Det ärär motocksåbeakta. försöker engagera
blikunskapssökande arbetssätt,till de enkla jobben måstehelaklassenlarbetet, kanske förklarin ratio- ettattenstudiebesökeller attgenomgenom för ochprioriterad angelägenhetnaliseras Därför kommer inte statenort. endemuppgifter lösaochdis-attge litetlandets kommuner. Lika ITha råd med medborgareSverigekuteradeolikalösningarnaoch att somsom

eventuellaolikheteri resultaten." huvudsakligen tek-enbart ellerutvecklade villinte sig. ärsäger att enensDetkunskapssökandearbetssätt förvaltningochnisk fråga näringslivoch färskvara. iKunskap blir ärmer enmerredovisar i allaMariaLarsson ett,
den det skolan.iDärför alla i Sverige vänjamåstetänkbarabemärkelser ordet,sko-av oss

bordeIexempei hur det vara, vid tanka kunskap, äräven närattbaramycketsällanär. Noteramen
gånghoninte enda nämneratt en

eller Det självklarheterdatorer
för henne.



och VärldenHär
dåär detVad vi borde försvara, ställeti för ordningarnade nuvarande

måste någotDet datorer och robotar inte kan, ännuochvara som som
tid inte till lägre kostnad kan göras länder.i andraen

Vårdhör ochDit och endast slåDet göromsorg, person- atten. genom oss
godstransporter och måste ihop. och blirMånga små någraannat som svaga
utföras plats, sådant bara kan och starka, Ylva johansson,sägersom stora

"här".göras för CD-Media IT-kommissio-VD iAB
här" dockDet måste göra från7/97 SOU1997:124ossger rapportnens en

sällan exportinkomster.några För hearing den medie- ochatt om nya pro-
skaffa dem måste vi gramvaruindustrin i juni 1997.utoss arenan
världen. utföraDär måste skotten trädennågot ochsom

Det högtid slutatalateknikattuppskattas den internationella mark- kanHur mycket detta omsättasav av som för teknikens skull.Detförstaegennaden, försteg för-något i den ofta mycket informationsintensivaiettsom fråga målger oss bör sigär vilkaman
hållande till andra aktörer. Sådant organisationenhar.Därefteroffentliga verksamheten detsvårtär såga.som att dags undersöka vilketsättattdet oprogrammerade, kreativa och gäller delvis andra formella regelverkHärnya. kanutgöra stöd i arbetetmedettgäller barainte intellektuellt ska-Det marknaden. finns inteDessutomän nådessa.Detkräverledareatt

såvälskogpande också träd,detmycket mänskligt konkurrenstryck och som ser somvinst-sättutan av samma vill sägakanhanteraövergripandesamspel. läsa ochAtt situationer göra vilka de Viktigaste bakom-motiv, tvåär mål åtgärderoch konkreta samti-
det kan bero likai mycketrätta liggande faktorerna förändringarnatill i digt. Kvinnorharofta lättareattnuet se

förmöjligheterjust deharattoch inlevelseförmåga nyaintuition näringslivet.som lättare överfunktionsgrän-att sehög specialistutbildning. Med samordning och arbetsfor- ser, professorsäger DagEricssonnya
Naturvetenskaplig och teknisk utbild- i IT-kommissionens 4/96baserade grundläggande analys rapportmer, en "Kvinnor IT.ochmed andra ordning allena saliggö-inteär existerande arbets- och informa-av

rande. krävs också kunskaperDet i tionsflöden, effektivtoch och lättett
språk, skapande och humanistiska förändringsbart IT-stöd, skulle dock san-
ämnen. nolikt betydande suboptimeringar kunna

undvikas. Med ökad effektivitet i organi-
dessaMen inte räcker.det Runt administration skulle ekono-sationernasens

färdigheter kunnamåste organisera miska långsiktigt kunna över-resurser
och organisera värdeska ande föras för bygga de samhälleliga till-om att

Också det blir viktigare kärnområden utbild-gångarnasystem. om a som
individensmed kunska och förmå- fysisk/ infrastruktur,teknisk vårdning,egen

framgången väl indi-så avgörs ochga, av ur omsorg.
viderna lyckas samverka. Aven vår framsynt användning ITGenomom en av
förhoppningsvis fortsatt höga levnadss- kan de offentliga och för-institutionerna
tandard kommer bygga hur många valtningarna förbättra förenklaochävenatt

kan syssla med nyskapande och informationsutbytet med medborgaresom
uttolkande arbete, det företag ochiså företag.är och betonas starkt iDetta reger-

offentligaden verksamheten kan åstad- rik-ingens IT-proposition antogssom av
komma vad enskildaän sdagen och har ocksåvåren 19%mer summan av en
individer kan. framträdande plats "Digital demokrati,i

vilken form denna samverkan ska skeI IT-kommissionens 2/97 SOUrapport
omöjligt bestämt på. Iär 1997:23.att ettge svar

näringslivet hur den hierarkiskaser
och funktionsuppdelade organisationen

platta inriktadeorganisationerersätts av
projekt med tvärgående IT-stöddapå

arbets- och informationsflöden.
finns också exempel lösligtHär mer

sammanhållna samarbetsformer for-där
friståendemellt företag med olika kärn-

kompetenser med hjälp IT kors ochav
länkar ihop k virtuella ellersig itvärs s

tillimaginära organisationer mycket
kompetenta värdeskapande helheter.

mycket stark till både"En uppmaning
själv fortsättningen och till andramig i

företagare branscheni nätverkaär att
mycket både nationellt och inter-mera,
nationellt. Vi producentermånga småär

vill komma gärdsgårdsseri-gärnasom ur



både näringsli-ha IT-investeringar, iskulle detta kunna MångaSammantaget även
verksamheten,och den offentligaIT-industrineffekter ipositiva vetstora

ochforskningliksomföretag och investeringar ioch tillkomsten nyaav
infrastruktur harklassiskutveckling ocharbetstillfällen huvud Iöver taget. syn-

verksamheten karaktären optioner.nerhet den offentliga De är sortsenavom
framtiden.vadhållningdagensattityd tillintog öppnare moten

fram-har lång historiaförändringar IT ingenmycket snabba IT-områ- av
slut-missl draochtilldet och de möjligheter organisa- gångar att

stabiltharfrån.tionsförändringar dessa medger. inteDen ettsatser enssom
utvecklas hela tiden. Varjeemellertid beställar-kräverDetta utanatt pro-nu,

osäker.därförpersonal blirhög hos såväl Attkompetensen göraär extremtgnos
investeringskalkylengamladenledning och börjar betrakta IT tryggaattsom -

för diskon-med plus ochför förnyelse och minusstrategisk sinasomsom en resurs
utbetalningar utstrålar denterade ochutveckling. in-

förnuft bara denovedersägligamindre främ-Sådana tankar dagiär sorts som
skänker likaenklaste matematikenoch landstingmande kommuneri ärstat, -

meningslöst.omöjligtnäringslivet de förliksom några årän somvar
nödvändigaför den snab-Principernasedan.

riktningstrukturomvandlingenba i mot
verksamheter ochkunskapsintensivakonsult-gjordeUnder senhösten 1997 mer

mångfald ochdärförarbeten,företaget IT-kom- måsteABEuroFutures vara
det krävs måttuppdrag kartläggning eriment. Förmissionens stora avav exärfighet,en

och djärvhet hoskunnighetlandet ochregionala IT-projekt ITi -
beslutsfattarna.exempel frånregional utveckling. 120

politiker ellerduger intelän", IT-kommissionensSveriges Det att,rapport som
debakomföretagsledare, sig1/98, SOU 1998:19. gömma

överdrifter ochfelsUrvalet mångfaldenvisar äratt stor rena
betydande teknik-stolligheteroch varjebåde ifråga ektens inriktningproj somom

skifte för med ellerdetta sig, någotstorlek. säkra slutsatserNågra att annatav
frånabdikerasakens sittkan dras. liggerinte iDet sättnatur. ansvar.

backspegelnFramtiden sedd i
påfå Och tittar vi medbakåt perspektiv framtiden.Genom kan viatt se

för-lärdomar dra,upptäcker finnsogrumlade ögon, vi det attatt som
vår handlingsberedskap.medverka till höjahoppningsvis kan att

ordning ochhar igångIngenepokskifte början inteDet är startatnu ser av
sling-har hela tidenhamnat kaos.i Videt första mänsklighetens historia. Vii

allt djuparerande in istigar rörtfrån och samlar-har tidigare jägar-gått enoss
tillvaro.alltmeroch jordbruks-samhälle, till hantverkar- sammansatt

kaos,har dragitbörjanItill maskin- och industrisamhäl-samhälle, mot men
allt solidaunder skapatfrån pilbågen, till plogen och bevatt- oss merresan

tillva-modeller för hur skavi inrätta vårochningsanläggningen, till ångmaskinen
harVi organiseratför-och elektriciteten ochjärnvägarna attoss genomro.

fysiska ochbrukbygga och ibränningsmotorn. ta nyaupp
infrastrukturer ochimmateriella system.

tilldem har kunnatOch ta varagenom
behovenochmöjligheterna möta som

tekniskatill följd deuppstått av nya
landvinningarna.

varitaldrigOmställningarna har
skapade förut-smärtfria. Industrialismen
rationalisering,för jordbruketssättningar

människor förvilket frigjordei sin tur
skedearbete industrin. Och varjeii av

och domi-den epoken vart ettsenaste -
och drivande tek-tongivandenerat av en

företag och yrkes-nik har näringar,-
försvunnit för aldrig åter-attgrupper

form.komma gamlai sin
dedröjde innanDet ersattes av nya.
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stängd. Baraexpansion. Den vägen är nu
alla samhäll-ochsnabbtatt,genom
ochkunskapsområden, bygga ett

arbetstill-använda IT kanklokt sätt nya
ochbäddar för tillväxtfällen skapas som

välstånd.

lllll snabbare. ..Medsamhälletstekniskaochbörjanförstaär den allraVi i av frånutveckling tider-vetenskapligaogjortutvecklingen. Det ärmesta sekelskiftetbörjantill senastenas
enhetsmâtt,världsarena.och samarbetets utveckling-kunskapens varsom

omfattandemellan1900likaenstampandebli kvarska iinteMen om 1950och1970,och1950,mellan
medkulisserna eller låta nöja 1970och1985 mel-sta- mellan samtenoss

lan1985och1995.raskt skapatistsplats fonden,i måsteså
Från till sekelskiftetkommer1995bärande roll dettill imöjligheter enoss utveck-ha likaomfattandeatt enhänder skerdetglobala spelet. frånFör hade hedenhöstilllingsomsom
unionsupplösningen.tidigare. Och detsnabbare gångnågonän uttryckasaken:Ett sättannat attgenomgripande.är vetenskapsmän fun-Avalla som

mänsklighetens fortfarandeinits, 90 procentMånga etapper motav livethartillvaronkomplexitetFörändringar människor och allt iorganisa- störreav en
endasttekniska dramatiska. ilångsammare den varit Mentioner går såän nog

samspelet mellan denuppfanns sällsynta fall harutvecklingen. Angmaskinen
formerna förför tekniken och deoch användes decennieri attett nyanyapar

möjlig-teknikenblev den mänsklig aktivitetsmåningomSåvatten. somenpumpa
sprängkraft ocksåsedan för sådankraftkälla industrin,i gör, atttranspor- sam-en

förskjutits ochbasdärefter för alstra elektricitet hällets ekonomiskaoch attter -
inträffar.epokskifteolje-, kalladen fortfarande kol-, det kanvilket i vigör ett

dekunde den näringarkärnkraftverk meningenoch i sin iInte atttursom-
delkraftkälla industrin och dominerat försvinner.användas våri I avsomsom

ojämförligtutveckling världen lever medför och störretransporter av nya
yrkesfis-jägarsamhället kvareffektivitet iprodukter.

kvar jord- ochuppfinningar, jordbrukssamhället itid ket,innanDet tar upp-
industrisamhälletoch skogsbruket, och itäckter, tekniskainnovationer en

sedan längevälmående ochoch kan rad fortsattgenombrott känns utnyttjasigen
företag.fulla potential. Och detta sker etableradei sin när

ochvälståndettil- därtekniken tillämpningar detden i inteMen ärnya nya
medOrganisationsfor- tillväxten skapas längre.samspela med Detlåts är nyanya

blir denproduktionsmedel ocksåtankestrukturer och analys- somnyamer, nya
för människor,tillgångenmodeller. dominerande

arbetstillfällena företag och samhälle.omkring harårI 35
produk-för detillverkningsindustri. samlandeminskat Sverigesi Det namnet

utveckla och brukaarbetslöshet dämpades tionsmedel ska isvallvågenMen av
kunskap.offentliga sektorns framtidenhelt den ärnästan av
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Framför finns IEI 00h.OSS nya
. .

ritasKartan om
När industrisamhället bröt igenom fullmed kraft blev jord och mark mindre

tillgångar.viktiga På sätt blir anläggningstill-i dag klassiskasom samma
gångar byggnader, råvaror förhål-maskiner, fordon och mindre viktiga isom
lande tillgångar.till immateriella, "mjuka" Den ekonomiska kartan ritas om.

Tillväxten sker ställeti kunskap,inom spektiv, överblick, helhetssyn och andranu
kreativitet, idéer, varumärken, egenskaper kommer efterfrågas ipatent, attsom
förtroende företageti och marknaden de framtida yrkesrollerna.
och andra immateriella tillgångar. Möjligheter lagra, söka, analysera,att

Ericsson, Astra, HennesöcMauritz, filtrera, sammanställa, distribuera, pre-
och Skandia företagallaIKEA AFS och kombinera informationär ärsentera

haft internationella framgångar. praktiskt oändliga. Sammantagetstorasom taget
tillhör också företagdeDet ökat kan detta kunskapsförstärk-som ge enormen

antal anställdai i Sverige har betydelse för1988-1995. ning, organisa-mest storsom
användning harITFöretagens varit verksamhet ochtionernas inre styrning.av

helt avgörande för deras utveck-positiva detoch kanske viktigaste, detMen, gör
ling. Och intill uteslutande har denäst också information och kunskap till ett av
haft tillväxtsin i sitt immateriella eller de viktigaste konkurrensmedlen. För
intellektuella kapital, d kun- företagen och för individerna.sv genom
skapsuppbyggnad, kunder, uppmärksammas sällan.Det Detrogna patent, senare
varumärkesodling, och mark- anställda längre,inteär närsystem- som masspro-
nadskännedom duktionen förhärskande, kostnads-m m. var en

administrativa arbetsuppgifterNär faktor ska rationaliseras bort. denIsom
automatiserades med hjälp fick detIT ekonomin de viktig del före-ärav nya en av
ofta följdtill kraven medarbetarnas och kunskapstill-organisationensatt tagets
kunskap och kompetens minskade. Men gångar.
med företagenIT i och denpå företag och organisationerDeen ny syn som
offentliga verksamheten blir organisatio- lyckas medbäst hand respekte-att ta om,

allt kunskapsbaserade. Och och uppskattning för medar-Visa sinanerna mer ra
kraven ökar snabbt individernas kun-på betare kommer ha fördelatt storen
skap och kompetens. framför konkurrenter.sina

Mycket kommer handlaatt attom
hävstångärIT för kunskap. Rätt förtroenden.bygga Och detta kommeren

använd kan höjaIT allas förmåga fatta bli framtiden.viktigare i Förännuatt att
väl underbyggda beslut alla livetsi ökade kunskaper kommer deegna genom

skiften. IT kan bidra till stärka kreati- anställda förfoga alltöver störreatt att en
och medverka tillviteten, skapa del produktionsmedlen.att per- av

explosionsmotornDen tysta
IT är för tillväxtenmotorn kunskap och kompetens förändringenochav av
samhället. Det hänger med IT:s explosionsartade utvecklingstaktsamman

"möjliggörande"och dess egenskaper.

uppskattning Världs-gjortsEn som av
banken beräkninsäger att en

sekundtion dator, dagi kostariper en
mindre hundradels vadän procenten av
den kostade för sedan.år25

då får såledesprisFör samma som man
högre beräk-gångerän 10 OOOnu mer

ningskapacitet. innebär prisfallDet ett
med årligen reala dei30 procent termer

decennierna.senaste
svindlande hastighetenDen närmast

med vilken förhållandet mellan ochpris
prestanda förändras, betyder fältet föratt
teoretiskt möjliga produkter ochnya
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IT-Iaslhilenöverförs ellerinformationen lagras,hurexisterande,förbättringarochtjänster av svårt sigdag tänkaDet i att enoch vidgasprodukter itjänstermogna", presenteras. eller därprodukt,tjänst processpackaskanmusikstycke upptidigare upplevt.aldrig Etttakt ingår.inteen som
Lät systemet lastbil.efter haljudnotskrift eller ossattsomsom konstrue-användsför designa,attsatelliter,telekablar ellerskickats iväg viamervärden.självsig ingaIT skapar i och marknadsföraproducerara,kanTidningarellerradio- TV-näten.användningbara desskan användsför betalalastbil.Det göra. atten

lönerochför kom-personalens attenligtviktigt hållaförhållande isär.Dessa är prenumeranternas person-att anpassas underleverantörermuniceramedoch distribuerasönskemålkraftkälla. ligaelektriciteten,IT Enär, vart återförsäljare.som inbyggdfinnsochensom
Väder- ochhelst världen i bileni exempelvisbroms-möjlighe-teknik. Och imöjliggörande sätt.samma kontroll-ochinsprutningssystem,diagram,kanoändliga. återgesär somsnart sagt prognoserterna förbättraförVarningssystem att

medkartbilder ellertabeller,inskränkta mening röst.bara IT:siInte ochdessprestanda atten genyamer
funktioner.form hård- ochslutprodukt i avsom lämnas förNärlastbilen ser-höja kun-användförmågaalla verk-kan användasmjukvara. IT i |T:S att rätt använderverkstaden förvice att

ojämförligtanvändarna, dessskapen hosbranscher och dessutomalla isamheter, i bilen.för beställaatttesta reserv-
för faktureradelaroch trans-attochgenerella karaktärutveckling,snabbaverksamheten såvälfunktioner ialla i chaufförenportföretaget.När tan-fyrainformationshanteringdigitalaaffär-företag förvaltningar. ärNya använderhandenkarbränslesom

hosnyttigheter IT, ochgrundläggande finns inbyggdiverksamhetsprocesser utveck-ochsidéer pumparnasomsom registrerarnärhanmedsitt kortflerhastighetsvindlandemedökarInformationsinnehålletmed ilas IT. pro- oljebolagetsdatorsystem.köpeti
nätverk och kankopplasdatorer ihela tiden.dukter och tjänster växer använderoftaTransporfföretagetsom

avanceradedatorsystemmycketvarandra.medkommunicera
förkommunikatlonskanalerochflertelefonen.meddigital Jui Detinformation äraIIIT hanterar somsom logistlktjänster.sina

användbararedestomed telenätet,fullkomlig iform. kan las-FöretagendärchaufförenDet ärut ense som stårmed ioch lossargodsettarenskild abonnent.förblir det Mansjälvklarhet varjesjälvklarhet, är avmen en medvarandraochförbindelsekvadrat medökar ibrukarbetydelse.fundamental säga att nyttan sofistikera-användersig kanskeav
antalet användareanvändare. för order.lagerfakturer-antalet debestå ljud När systemInformationen kan text,av produk-ochmaterial-ochingtelefonenblevnivåinformationen visseller bild. Och eftersom nått ettt exen tionsstyrning.

håller skedennollor och kan Detmåste. för samlaanvändsatt attnuettor sammarepresenteras av
data trafiken,ochbearbetakommunikationenelektroniskamed denändar ombådadatorerhanteras i utanav grundföri sin liggertillvilka turtillväxt.explosivadigitali-mellanhänder.mänskliga InternetsDenna genom konstruktion,utbyggnadlT-stödd

informationensbetyder också underhåll och,i desering vägnätetoch avatt
styrning helastörrestäderna, avbetydelse oberoendeinnehåll eller är av Och vidare.tratiksystemet.

gränslöstGränslöst
och individer-organisationernaöverallt. Företagen,nätverk finnsochDatorer

gränsernasuddas ut.Med Internettid ochberoendeblir mindre av rum.na

lågkommunikationför Internet äruppmärksammadeIT-kommissionen
tiden.sjunker helaochotentialoch webbenstidigt Internets

den bety-praktikeniInternet ärkanal elektro-medium och ör mestsomsom
hittills IT-standardiseringendelsefullaaffärs-affärskommunikation ochnisk

området.Affärsnyttanexempelverksamhet. Ett år
IT-kommissionensmed Internet", rap-

elektroniskadetaktIsamarbetefrån seminarium i8/97 somsammaettport
arbe-möjlighetenökarbyggsnätenAttachéerTekniska junimed iSveriges attut

tid ochoberoendeantal svenska prak-1996, ta rum.avmeretttar uppsom
den dåva-utblicktikfall och överger en

internationellarande situationen. Samma
uppföljningvidsak gjordes seminariets

1997.
förIT-kommissionens engagemang

kritikbörjan skarp iväckte iInternet
flesta det idagdekretsar.vissa För är

fördelarna.enklare att se
dyrakräver nyinvester-ingaInternet

telefon,tillgång tillräcker medingar. Det
förmed modemstandarddator atten

telenätet och enkladatorn tillkoppla
standardprogram.

Kommunikationsstandarden år öppen.
kankontakterSpontana tas utan att man

vilken tekniskförvägi gjort omupp
Kostnadernaanvändas.standard skasom



Folksam företagde eller lärareär ett satsatav som re
distansarbetande personal. sedan startade professorFör årtre
Tack telefon, och modemPC johansson foskarutbildningHenning ivare en

kan bo och arbeta där vill, lärande vid Högskolan Luleå,i hansäger som
Christina FolksamsPettersson, berättade vid hearing IT-kommis-om en
Möjakontor Stockholmsi skärgård tillsammanssionen med Kommunika-
varifrån företagets kundtjänst sköts. tionsdepartementet och Utbildnings-

Christina harPettersson departementet anordnade februarii i år.sex
arbetskamrater, högst hälften dem kontaktersina med den brasi-Genommen av

arbetet samtidigt. arbetar samtli-De lianskeär pedagogikprofessorn Paolo
halvtid medan Christina hadePettersson Freire, johanssonHenning tidigtga

arbetar heltid. arbetstillfällenSju börjat diskutera den teknikens möj-nya nya
betyder mycket Möja har ligheter forskarutbildningen.isom
omkring fast boende. mellan början 90-talet200 Det diskussionenItar togav

ochtvå timmar från fastaresig former. ledde till de utfor-Dettre att ta att
Stockholms Med baraIT made distansutbildning ochcentrum. ett sattepar uten en
sekunder. liten för förintressetatt testaannons en

Exemplet hämtat IT-kommissio- internetbaserad forskarutbildning.är ur
och miljön4/97 IT visade sig överväldigandeIntressetrapportnens en vara-

samling goda exempel SOU sökte1996:178. valdes630 30stort, personer varav
den finns fler godaI just exempel Ut.

annorlunda arbetsformer de vilka skulle handleda dem Luleåän Menvant
vid, och IT:s mångfacetterade liggeruniversitet långt från de uni-oss stora

användningsmöjligheter och tillämpning- och detversiteten krävs alltid kritisken
med utgångspunkt i området miljö. kvalificerade forskarstuderan-massaar av

de och handledare för etablera godatt en
Genom möjlighetenInternet forskarmiljö.har att
kommunicera datanätenvia både inom
organisationer, mellan organisationer, Poängen utbildning-med förläggaatt
mellan individer och ochorganisationer behöverinteInternet är atten man
mellan individer ökat dramatiskt. bygga hus där doktorander ochI hand-ettsyn-
nerhet tillämpningen World Wide Web ledare träffas och arbetar för skapaatt
och tillkomsten förstade enkla denna forskarmiljö.goda1993 kritiskaDenav

funktionellaoch sökprogrammen, har kan utspridd hela värl-massan övervara
givit utvecklingstaktInternet de den.en senas-

saknaråren motstycke i IT25 visade också alldelesDet sigte snartsom ut-
historia.50-åriga märkt både rekrytera internationelltatt

områden"statenarbete" På exempelvis telemedi- namnkunniga professorer och skapasom att
någonsinFrihetsgraden störreän och distansutbildningcin därför möj- pedagogiskt och dagär rum inätet,ettnärdetgällerval lokaliseringochav ligheterna helt andra idag vad de sitter johanssonHenningänOrganisationsform. var sortssom en

för mindre femuppstår sedan.När problem år spindel ochett än i koordinerar dokto-ett nätet 30
kraftverksbyggeskickarABB:splat- drastiskt kanLitet det uttryckas här: rander ochså i Sverige och hand-Norge 20schefsinakonstruktionsritningar Varför ska hundra ellerpatienter studen- ledare världeni detta sätt.Västerås.viasatellittill Samtidigt runt om

hanstartar gruppkonferens ha läkare eller lärare, patient använder enkelen De standardprogram-närter en enABB:sinternanät.Kollegornai eller student stället kani ha hundra läka- för kommunicera med varandra.attvaraVästerås,Berlin,Sydneyeller devar
Andå tekniken anpassningsbarråkar såi ögonblicket befinna ärsig kal- att

las för hjälpatill. Etttillfälligtatt den pedagogiska alternativ.mångagerarbetsflödeoch tillfällig mycketen studentVarje har låda till vilkenmålinriktadprojektgruppharstar- en
"flytta" endast studenten,tats arbetet handledarenatt ochsomgenom

avståndöver geografiskastora Johansson har tillträde.Henning Andrakort tid löserproblemet.
lådor konstruerade doktorand-ärABBbörjadetidigt medvadman som

kankallastafettarbetei Dettilläm- dit allaseminarier doktorander och hand-
mångai företagochmellanpasnu ledare har tillträde.företag spridda jorden,runtsom

studenten inläggsina diskus-Här igör
kansionen. sända medDe bilderäven

och diagram illustrerar det de skri-som
kan naturligtvisSeminariernaver om.

kring speciellaorganiserasäven teman
eller eller form litteratursemi-iämnen, av

Ibland harnarier. haft till 20man upp
sådana samtidigtseminarier igång vilket

omöjligt det etableradeiär system.
Tekniken också möjlighe-öppnar nya
för fulltexamination. möjligtDet ärter

alla yttranden dok-att sortera ut som en
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torand har degjort i olika diskus- för alla, främst avsedd erövrar55+ nätetmöte-men som en
sionsgrupperna. SvenskaHandledaren SeniorNet initiativkan sedan ettsplats för väcka nyfikenheten ochatt IT-kommissionenmedförebildiavtillsammans med studenten igenom till användning IT blanduppmuntra av det tolv gamlaamerikanskadessa, klargöra feltolkningar begrepp, äldre i Sverige. SeniorNet.SeniorNetSwedenav personer

ideellföreningochbildadesienfinns behovDet sådanamånga0 s v. ett av november1996.Sammantaget detta möjligheter till mötesplatser. fårIT ledainte till någrager Föreningenskaförmedlaatt kunskap
Väldigt individuell prövning dokto- ochunderlättasamhället äldresi mötemarginaliseras. omen av grupper medinformationstekniken,randens förmåga aoch utveckling under IT-kommissionens 3/96 Närrapport ordnalokalaatt elektronis-genomkursen och högst personlig utform- det från himlen, har den ka mötesplatseren ochregnar manna genom

ning studieplanen särskildaseniorsidordär doktorandens Internet.fattige ingen sked från workshopav en om Syftet kontakteratt genomnyatidigare praktiska och teoretiska erfaren- ochIT handikapp visar hur IT allaur ökalivskvalitetenochöverbrygga
heter kan frånin början.vägas aspekter kan hjälpa funktionshindrade generationsklyftor.socialisolering

ochensamhet.finnsDet tradition utbild- människor professor Bodilen attav att som Den tekniken ska-nya somningen förnågonting ochsigär männi- vid Lunds TekniskaJönsson Högskolas padför äldre,fysiskt han-svagare,skan kommer till den. Med den tek- vårför dikappade.Den förmågaRehabiliteringsteknik ökarCentrumnya med, göraatt olikaattt sakerniken varamöjligheten minska detta uttryckte saken makt liv".sittöverattges eget snabbareochenklare, kommu-attavstånd inte minst vinsternanär niceraoftareochbilligare.Idagman ser
både för individen tekniken våraoch för utbildningen", platsiattTrösklarna försam- mogentill de beslutande

hem.Den gemenskapgerossnyjohansson.Henningsäger lingarna riksdag, lands-regering, våraa ochgör liv r0ligare, säger-
och kommunerting kan ViviAnnLundberg,66, Seni0rNetssättsamma- styrelseordförande.Alla kan kommunicera med sänkas,alla inrättas näteten attgenom rum- IdagharSeniorNet500med-till tillmånga tillmånga, många för förbättra den offentliga dialogenen, en att lemmar,10 lokalklubbarochytter-

och tillmånga Och kommunikation gång.och debatten. ligare tjugotalfler ett Denkan äld-Många så visen.
91-årigmedlemmensta kvin-kan ske enbåda uppkoppladenär är samti- komma till tals ochi samhäll-små stora den är föddyngsta 1957.Detna,digt eller kopplar sfrågor, vilket påpekas IT-kommis-i alltsåattgenom mottagaren ingetkravatt äldremana

år,sig än 55sionens Digital demokra-2/97upp senare. rapport Underfebruari1998nylansera-Sammantaget detta dimen- ti, sou 1997:23.ger en ny desSeniorNetshemsida,med atillsion kommunikationen. Till skillnad dessaI meningar detInternet bättremöjligheter sökaär att i med-mest
lemsregistretochhittafrån vännerelektroniskt brev, alltid nyademokratiska medium funnits.ett Avsom som har intressenellersom sammaskickas syftei frånnågot tillnågon det skälet,någon och med kunskap-Internets bor i stad.som sammabrevlåda, eller de kom- Samhällsinformationenshöjande potential och möjligheterna medfaktaannans typer av att pensioner,boendeocholikaommunikation kräver sändare och via skapaInternet arbetstillfällen ochattsom nya ocksåbidraghar förbättrats.uppkopplade samtidigtär verksamheter inte glesbygdenminst imottagare Utbildning satsningny enannan-

någon telefonen efterhandkommermåste i för byggasattytterligare somfaktorer vågskå-isvara att ett tungasom med avanceradekurser.mersamtal ska bli innebär Webbenså len, det vikt alla landetsärav yttersta attav ocksåHärfinns- avdelningarsomockså har möjlighet invånare får tillgång till modern tek- handlar bridge,matlagningatt mottagaren ochatt ta omen hur det far-att ochmorför-till informationensig varainitiativ. nisk infrastruktur klarar infor-eget storasom älderi dagensSverige.längreDet inte sändarenär mationsmängder.styrsom
kommunikationen, sin Tillgång tillI fungerande och modernutan mottagaren. en
egenskap massmedium kan Internet teknisk infrastruktur för elektroniskav
användas individenspå villkor. kommunikation för alla har varitegna ett

heltEn mötesplatser kan ska- ständigt återkommande för IT-ämnesortsny
IT-kommissionens initiativ kommissionen. Bl i vårapas. rapportera om

"Seni0rNet sådan.är Den infrastruktur och företagande.är öppeten om

affärslogikenDen nya
De fysiska kontaktytorna ersätts elektroniska. Alla kan kommunicera medav

lågaalla till kostnader. Det är den någotbehöver veta initiativet.tarsom som
Vad händer helt a..ärsom att en ny
affärslogik håller utvecklas,att som
starkt skiljer frånsig industrisamhällets
affärslogik. Alla fysiska strukturer ärsom
uppbyggda för förmedla informationatt
kommer drabbas. den köpareI månatt
och säljare kan elektroniskt,mötas så
kommer de också det. Dengöraatt som
vill överleva tillföramåste förädling-ett
svärde bara känna tillutöver att vem som
kan köpa och sälja", Thomas Falk,säger
professor och chef för Industriförbundets
avdelning för infrastruktur.

Annorlunda uttryckt: antaletNär In-



bank-heller lika mångaOch inteochtillräckligtblirternetanvändarenätetskivor tor.stort
framtidalltföravlägsenintel tillräckligt tjänstemänochutbudet tjänsteren som nu.varoravdistri-försäljningenochkommer försäkringsbranschenoch ärRese-enkelt komma såoch åt,attraktivt attochstandar-allabutionen varorav utvecklas ibranscherexempelmellanle-ellermellanhändernadigi- kommerkanpaketerasdtjänster somsom

ochInternetflyttaövertalt att riktning.kopp-endastuppgift dagiden är att sammavarsefterföljare.desswebbeneller och konsumenterproducenterihop attexempel.intressantSkivor ett
hurInternetbanken,medåret USAdelar falletgjordeSonyi Iöverflödiga.Förra bli ser

tillgängligskivkatalogsin kanenkeltetableradav tjänstlängesedanenkreditkortbetalarmedMannätet. kanal.elektroniskflyttas itillmöjligheter överoanadeoch hittillsNyakommer posten. en nyochskivorna
förhållan-omvändanätkom- kan dettill NaturligtvisembryotHärfinns kostnadsbes aringarochen intäktsökningar

mellanhänder,komplet-utanmers kanal elleretableradtänkas.ocksådet Enärskom-elektroniskföretageni genomtransportörrenodladteradeaven för tjänster.används Ettinfrastrukturaffärsverksamhetochmunikation öppnas.fysiskadis-hand dentar nyaomsom
Iagerhåll-vissoch Svenska spelstributionen och när-exempel ATG:sen offentligaden ärmotsvarighetdessOch inödvändigt.närning on-line.spelmedtobaksaffärernaieffektiviseringsvinsterfinnssidansmå varoochochoömma storaCD-skivor

kvarde blirlängehurbaraFråganpostpaket, ärskickaskanlätt hämta.som attsedanlängeochdet man betalninvar elektroniskaMeddär.förgäller likaprofetiaFalksThomasskivaffärentillbehövdetrampaner vadhållningenkanalla,siktverksamheten. Påoffentligaden accepteraslyss-klumpigahörlurar avför i somatt
uppkoppladdatorhiten.Radio, fråndensenaste skötasuppgifttillharendastdena kommer t exatt ensomhelttagitharMTVochtidningar redanharmobiltelenätet. ATG"fär-distribuera ochlagra, startatpresenteramarknadsföringskanaleröversom direktspel viamedförsöksverksamhetförsvinna.informationdigpaketerad"artister.musikochför att

På bli dendomi-Internetsikt kan redan börjat.ditåt harUtvecklingen nätet.både mark-förnerandekanalen tänka sigocksåkanSjälvfallettyd-Bankernas satsning Internet är enmanettdistributionochnadsföring av kanalendenirad tjänsterfår ochlyssnadär tiden.musik, ligt tecken ise somman nyanya
ochtankamusikvideo,gratis elektro-tidningar,en interaktivaexempelvisutförabankkunden kan sinaNärbetalat.närhelaplattan manner ochroducentdärmarknadsplatserniskabehövsfrån datorn,transaktioner såredan. infiormations-dettafinnsförTekniken

direkt,i principintebehöverSkivbolagen konsumentvänder mötssigbanktjänstemaningen somdetaljhandeln,förlitasiglängre för-kunskapmäklareochknappar,tryckerochskärmen sorterar,sommotmark-för distribution,sigvare ellerinformationförädlaroch görpackarkun-eftersomhellerbankontorochbetalningsförmed- ingetnadsföringeller
enbartling. med den utöversjälv.jobbet någotochhemmaden sitter attgör annat

den.distribuerarutinärenden.förinteAtminstone
enkelt visarheltdet inte såför de Men ärbehövaskommerKontoren attatt

kunder-ochlönsamhetendåligadenbereddaochvill ha,kunder är att asom
tidigareför de såförtroendelågaansikterådgivningekonomiskför,betala om-nas

ochWebbyråernauppskrivnaochdetmed bankman.ansikte Men nyamot en
mediaföretagen.kon-likabehövas mångakommer inte att

andraallt det...och
på nätet.framgångsrikbliförhemsida atttjusigmedräcker inteDet en

måstepå lyckas,för attmåste bra mantidigareAllt varamansom
framtiden.ilika braminstklara

långtifråndetperspektivkortare ärI ett
ochproducentmellansäkert rörenatt

rakare.blir mycketkonsument så
före-mellanhandelndetSannolikt iär

denelektronisk variantoch avtag ensom
postorderhandeln,traditionella som

slårInternethandeln först igenom ettsom
rationaliseringsinstru-effektivtochbilligt

ment.

företa-medkombineradek extranetI s
finnswebbar, intranäten,internagens

till detformivinster göraatt avstora
minskade kontakt-försumbaras gräns

företag.mellanochkostnader inom
intranät InternetAnvänt storagersom

och effektivise-samordnamöjligheter att
befintligainformation iutnyttjandet avra

Medförvaltningar.företag ochisystem
delarkan öppnassystemenextranet av

informationsutbytetunderlättaför och
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mellan kunder, leverantörer, nätetnature:samar-
betspartner Denamerikanskadatortillverkarenoch allmänhet.

Dell företag lyck-ett av somanvänds teknikenSå redan idag flerai bramedhandelats Internet.
svenska storföretag. Andra håller på vårenDell förra ordertogsomatt

för miljondollar dagenövermycket radikala enomläggningar omgöra av Internet,tänkersig vid sekelskiftetsina och informationsflödensinasystem orderingångenhahälften viaav
med ochInternet- Webtekniken fun- natet.Omföretagetsförsälj-som ningskurvautvecklasi taktsammadament.

och riktning underdesenastesomLika troligt det de typiskaär årenfem skulledetbetydapostor-
derföretag, ordertill värdeförst 8 miljarderkommer ettlyckas avattsom dollar.med storskalig konsumentvaru-en mer Det ingethokuspokus.Dell
handel har redan deInternet. De säljerbaratill företag,vilketstora ger

bättregarantierför kundernasbakgrundssystem krävs och sedanärsom betalningsförmåga.Produkterna,länge vid hantera omfattandeattvana persondatorer,är grundste-enav
informationsflöden fysiskaoch flöden i webben,vilketbetyderattnarna

kundernanormaltredanfinnsskilda vägar. nätet"ochkanprodukten.
mycket skickligaDe intern ochär hårdtrimmatFöretagetär för ratio-

logistik, nell kundorderstyrdproduktiond verksamhe-inom avextern attv s kundanpassade långtprodukteroch med leverantörersina kompo-ten av i underleverantörsleden.Mansak-
speditörer och kunder organisera lageroch renodlatettnenter, nar som

postorderföretagharförsäljningendessa flöden. dem den kanelektroniskaFör visa hemsidasnitsigär änannatupp en alltid byggt väl fungerandekopplingen till kundens beställningar ochoch beställningsfunktion kom-smart fysiskaen direktflödentill kunderna.
betalningar endast det ledetsista snabbt någrai driva bort Varornakommercyberrymden. inomiett attmer dagar,precis företagetlovat.sommycket redan väl fungerande bakom ochstörre Systemet runtomkringvär- såledesDörrentill internetdeskapande företag fungeraoch klanderfrittmåste också.männi- Ochsystem redaninslagen.Ju fler kunderav som
skor konfigurerarsamverkan. ochbeställeri sinakunden, den har initiativet,ärsom som sin datordestofärrevaror egenden härDet kunskaper alla det finnsär måste uniktnågotsortens veta att att fax- ochtelefonmottagarebehöver
företag har konkurrera hämta,med ellerde alla falli produkt ellernär företaget.Ochnärkunderna, iatt somger en

ocksåUSAochsig numeradärförDet ellertjänst kombinationnätet. produkterärut en grov en av Storbritannien,kanbetalamedöverdrift alla företa ochpåstå lika tjänster ögonblicketjust i inteäratt att från såvisserfigen kreditkortsom alla länder
kostar enkelt kanDet lika kopieras andra. ytterligareadministrativanätet. internastora av mellanledkapade.mycket, och det alls, för relativtinget företagDeär seriösa idagnästan som Internetkaneffektiviseraallalla framgångsriktsig Och vid bedriver affärsverksamhetnätet.att presentera slagsaffärskommunikation.Deti

första amerikanskaanblicken transportföretagetdet företaget detå långt mycketinte Internet, igörser ena kraft mer FederalExpresshemsidaharmerdet andra. överlägsnastörre än sin kunskap deut av om än 100000besökarevarjedag,
allt kommer kompliceradeMen omkring, sammanhangnär de i några frågarmed klickningarannat somopererar fåroch besked derasgodskan det snabbtså om varvisa storlekensig Webtillämpningar.änatt att smartaav befinnersig.Var helsti värl-somverkligen har betydelse. allt det andra Systemkunskap och originellFör kreativi- denochnär helst dygnet.som

kräver, den spårningssystemprecis i "gamla" bådeekono- teknisk FedEx:si och generell har ingetmening, ärtet,som
mednäthandel göra,att menspa-min, hårt arbetet huvudnycklaroch finansi- till framtida god tillväxtmassor av en kostnaderför telelinjerrarenormaellt kapital. i Sverige. snabbtDen hittar sitt sätt ochtelefonisteroch bättresom ger ser-
vice kunderna.och förstår hur fram för-sig itarman -När alla kan kommunicera med alla rita sina kartormår denöveregna sam--finns företag, individer, föränderligaorganisationer, och till kao-mansatta, synes

produkter, och informationtjänster tisk värld tidigare kallat kunska-att nya
söka allt ifrån. kontinentdå har allaDen chanseröver inte lyckas.upp attsom pens

Världen och här
Trots ibland alltför optimistiska växer den elektroniska affärsverk-prognoser
samheten och andra påaktiviteter nätet Iavinartat. Vi ska inte försöka stoppa
den. I stället ska öppnavi för ocksåden, medvetna följderna.men vara om

De satsningar regeringen aviserat, missionen anordnat med småföretagaresom
och det tycks finnas bred politisk och och medieindustrin visarsom en program-
enighet och småfö-entreprenörer förenklade regler, bättre kommunika-om, att

dettai sammanhang välkomna.är med olikation myndigheter och forsk-retag
för småföretagMen ska kunna växa, utbildningsatsningarning, och förbättra-att

nyanställa och bidra till den svenska eko- de möjligheter till samverkan mellan
krävsnomin återigen hårt arbete och småföretag högt önskelistan.står

kapital. hinder kanDessa bidra tillregeringen
rådslag joch hearingarDe IT-kom- undanröja med intensifieradesom att sats-j
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vilketområdet, IT-perspektivglobaltnåuslauetfrån ändringarinfrastruktur,teknisktröstar ningar
På uppmärk-Kommunikations- tidigtuppdrag mycketkommissionenutbildningspolitikochav regelverkeni enNäringsdepar-ochdepartementet "IT-mått. Hursammade i 2/96reformeriskapedagosikte rapportentarlT-kommissio-anordande somtementet

beskrivas.IT-användningkanarbetssätt.kunskapssökanmedindustriför-samarbeteinen mot ett e199716 novemberbundetden ett värderingsmo-ochmåttbrist DendensnubbelstensvårEn är typ avrådslag förmedrepresentanter systematisktföretagdessadellerkapitalriskvilligt mångaVerkligtsmåföretag. rös- somHärsvenska tre som
nödvändigablianvänder kommerhörMångfald och experimentter. upplever. att som

underlag förstyrmedel ochi utvär-kanfinns detid till. Men somsomvaren nyMårelius, AB,ldonexLars kunskapbe-alltframtidensderingvärdidénoch vågar ärLinköping: mersatsaatt avse som
ledtidernatillminskaDet gäller verksamheter.att roendevidareutvecklaoch

grund "strul" i ettlösningar av och vimåsteVilka mått steg mernyamyndigheter,kontaktmedföretags
håll,alla taGenom nytänkandespecialister, ett Här krävsolika ett0 s v.

utnyttjande Internetoffensivt frå-invecklademycketav ställvisochjämförelsemått Dessaraserandeaktivtett avsmåföretagetmöjligtför attdet IT-kom-berörtsflerahar gångerspeglaranalysmodeller avsvunnetettinformationochkompe- gortillnärhet som
tillUtkastexempelvisiOmdet enkeltoch missionenpersonal. sökandeoch kreativttent ettettresonemangocksågår det regelsnabbtblir som affärskommuni-för elektroniskramverkefter nya.rådharföretagarenbilligt, att februaribörjankation" i över-det utmaning. DeMenuppstår. ärl kontaktenbehovetnär avsomstoren

det medbehövermedmyndigheter till denlämnadesochredovisningekonomiskunderlag för representan-gruppenklare.mycketmestavara arbetardepartementför flerafortfarandenyckeltalfinansiellade somter
regeringskansliet. IT-kom-med frågan iväsentligt desammaalltanvänderPedalAB, iTjärnlund,Jimmy är som

Stockholm: nationalsta-och"ITmissionenshandelsräkning,lärobokenden första ii rapportsmåföretagenNågra problemför rapport6/98tenSOU 1998:58,de arithmetica, geometrica,"Summa tartillgångbehöverlösas pro-attsom
spörsmål.liknandeocksåanställaskullekunna skri-kapital. proportionalita".till Denportioni är uppeti Norden1000100 personer detdet viktigthuvudOver är- munkenden italienska Luca atttagetven avårs "rättdet barafunnessikttre om förtroendeskapasalla aktörerfall hosOch bästaPacioli och i1495. ettinvesterare".Jagoch"rättpengar" utgavs

70intresserad betala aktiviteteratt affärer och andrainte kringav siffror hur det intedessa Menvisar var.till-investeradeprocent pengarav positivIToch kringframtidavilkenoch mindre Internetdethur änär, ensomtillDetlederinteibaka systemet.
områden.allamöjlighetkraft och påönskvärd.vår utvecklingnågon verksam-utveckling ärav som

hetf utvecklingendenkan drivaRegeringoch modellerMått mätermersom
sökaöppenhetmedkunskapsuppbyggnadidéer ochvärdet att storIARSystemsAB, genomWolf,Tomas av
företrädarenäringslivet,medsamarbetenban-företag,Uppsala: används redan i många även

utvecklingenfrämjaFör att gene- poli-övrigaarbetsmarknadensförker, i USA. parter,gällerdetSverigerellt i att: och regeringar ii Sverigetiska partierföretagdepraktiseras iSverigeIlandetvisionföretablera somen- kommuniceradennaochSverige länder.andraalltframförochElectrolux, ABB, NCC
vår positioniplatsochetablera- också iSkandia, pionjärär ettsom enkommuniceradennaochvärlden
måletbättreochfokuserabeskriv- tänkandeochd kapitelage-resurserna, v s IT-rätten egetettföretag,politiskapartier,i allarande

ochkommuni-organisationeroch -
dettacera

"rätt" sakerochmätabörja befinnerviutveckling- denefter isläparjuridikensägasbrukar att nuDet somMäthurExempel:publiceradetta. måstegäller Vadreglerochvilka lagardet Vet vi inteStämmer somkunskapsintensivverk-utvecklar oss
andraverksamheter.samhetvisavi göras

mednettoför-nettoköpjämförtMät avsikten.varitinteföråldrade,ofta lagarna sättDet ärkunskapsintensiva sägssäljning ett sompro- att nasav
Mät antalettjänster. börjadukteroch dettaundvika måsteteknikenoch Föraktersegladejuristerna attattrakti-utbildade isysselsatta, etc problemrättsligavarförfrågameddel.till vissherre Det stämmertäppan. att ossområden.va användningen IT.vid Kananvändningen uppstårochutvecklingenöver Eftersomstolthetingjuta attvara av- igen.svensk och reglerockså lagardet, kanreda såfinns detsnabbtväldigtIT går så utav

föränd-för detändamålsenligaoch ocksåproblemnaturligtvis göraströg- meren
fram.samhälleradebekymmer. växervållarjuridikenhet inom som nusom

lagarviktigtsidanDet åär att nyaena
fårsidan intefram tid. andraläggs i A

alltför snabbt.lagstiftningsprocessen
riskenframlagändringar hastas ärOm

IånoliiliarenJuridik i klart.tänkahunnit Dåintestor att mandeVåra regleroch ettlagar av för riksda-förtroendekanske vi tapparområdena regeringensiprioriterade
problemförmåga lösaTvåvåren1996.lT-proposifion att genomgens

målsättningarfanns.Den var lagstiftning.ena
lösningar ettsökainomtreatt ledaocksålagar kangenomtänktaIllaproblemom-rättsligaangivnaantal

finnshotas.rättssäkerhetenuppnått, till Detmålet delvisråden.Det att
finnaförsökaandra attDen förståelsevar bristanderisk föräven att enenlöpandeförformereffektiva en omedvetetoch dess verkningarför ITsnabbadenuppföljningrättslig av

snedvrilT-omrä- mel-balansdenutvecklingen kan kommatekniska att
det. tänktalagarnalan olika intressen ärsomdettaskulleförIT-kommissionen

exempelvis vissaupprätthålla, såobservatorium.rättsligtinrätta attett att
andramedan missgyn-intressen gynnas
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Samtidigt kommaär det viktigt Observatorietatt
stårDetIT-rättsligaobservatorietihåg lagar och reglervåra äratt mer varumärke för IT-somanassningsbara vad inser.mångaän kommissionensarbete det

bokstav kan tyckas stel,Lagens rättsligaområdet.Observatorietsmen förståelsevision skapa ökadattden finns andra delar rättsmaski-runt av for legalaförändringsbehovochmed uppgift tolkaneriet lagarna ochatt bidratill läggaatt grundenför en
syften.deras Med framtidahjälp dessa rättsordningdär in-överväga av ordnas bättresättan i dag".etttolknings- och tillämpningsverktyg går Huvuduppgiften lyftaframatt

det ofta undanröja det förstonei områden frågor.ochbeskriva ochatt som
däranvändningen innebärkan verka hinder för lagarna avett attvara svårigheter.juridiska Framföralltska tillämpa också cyberrymden.iatt sådana idag ofullständigtsom

finnsdet alltså eftersläpningMen dåkändaochdiskuterade.ochen
försöka längreäntill derättsligasesnabbt råda bot detmåste på. Försom aspekter aktuellajustsomkrävs förstår både de rättsligaatt Observatorietman för dagen. skallmao

och de informationstekno- ägnasig rättslig futurologi dvsresonemangen framtidsskádning syftartill attsomlogiska. kombinerade kunska-Kravet kommatill rättameddenkritik
förbises lätt lagstiftningsutredningar.i oftahörs juridikenslä-attper som om

efter.sällanvisar detDet sig inte räcker parinteatt DetlT-rättsligaobservatorietskallplacera kunniga ochnågra juristeratt alltsåspekuleraoch medsikte
kunniga tekniker tillsammansnågra i framtidenövervägarättsligaett

nykonstruktioner kangörasomarbetslag. Begreppsvärldarna för åtskil- det fel den. Ellerär när är vartvara man diskussionen de lagar gäl-om somda, de missförståndenmöjliga för skamånga, vända marknadsföringensig är ler i dag ochargumentationförom
tankeutbytet föreslagnaändringartid fylligareochgår Det vilseledandetrögt. eller blivitsätttar att annatman komplett.lVlankansägaattmerbygga den kombinerade juridiska lurad. särskiltgäller säljaren finnsDet närupp observatorietsanalys lagenskaavoch tekniska expertkunskapen. land.i spekulerandeochprövandeett annat vara -lexponderandaenVilken lagstiftning gäller det iAr

Syftetmeddettaär formuleraattKonvergensfrågorna exempelär säljarlandet" eller köparlandeti Iett strategierför framtidenutanatt
där det förståelsekrävs för såväl juri- synnerhet också kan distribue- begränsasigtill de idagexiste-stor om varan randerättsligahindrenför IT-diken tekniken. Med konvergens elektroniskt långtifrån alltidärsom svaretras ocksåanvändningen.Dethör tilldet sker sammansmältning självklart.attmenas observatorietsen uppgifter lyftaatt

olika slags tekniker för framdistribution positivamöjligheterattfrämst frågor ochDet integritetär an-av av om vändalagstiftningenför bidraattinformation. resultatKonvergensen marknadsföring,vid behovetär ett ansvar av till godocheffektivIT-använd-endigitaliseringen informationen, och förändrade lagar avtals- och ning.Ytterligare angelägenav av en upp-nya
gift stimuleratill debattattbl signaler kan dis- omköprätt frågor vilket landsgör attsom a samma samt om reg- frågor.lT-rättsligavalfritttribueras Exempelvis i lersätt. skall användas och vilket landisom

telenätet, mobiltelenätet, radionätet, TV- skall behöver analy-tvist prövasen som
eller satelliter.vianätet närmare.seras

Följderna sammansmältningen ärav
mellan olika traditionellagränser ochInternet förutsätter kunskapatta att

blirtjänster otydli det följerAv i konsumenten förMenmer tar eget attansvar.
frågan vilkensin lagstiftning konsumenter skall kunna tillgodogöratur att om

skall tillämpas i fördelarna med behövernär Internettsom man ex en snar oss
framtid surfar via TV-n inte ändånätet stöd. Och lagstiftningvisst ärett
enkelt kan lösas. det telelagen eller deAr allt fortfarande det viktigaste verk-trots
lagar reglerar etermedia gäller för hantera det växersom som tyget att Konsumentmakt nätetnya som

finns således behovDet fram.när- Konsumenternasställningkanett attav
stärkas Internet,problematiken såväl tek- genom somgeröver bör dock lagstifta förinte snabbtManmare se ur konsumenterna möjligheter.storanisk juridisk synvinkel och ställa och ställer försättsom ett stora kansom upp bli " världensstarkastekon-

frågan sammansmältningäven restriktioner kan skada tillväxt.IT15 sumenter",eftersomvi:om en av som blir bättreinformerade,ävenolika omregelverk behövs för den finns därför starkt behovmöta just -Detatt ettnu svårtInternet hittaatttekniska konvergensen. låta producenter och konsumenter får störreatt ett urval,tackav vare-nätetsglobalautsträckning;själva framkomma till vilka regler för
får störremakt,tack ökadvarebehöver -ocksåKonsumentskydd god affärssed ska gälla nätet.utre- som jämförbarhetmellanolikaleveran-

Clas. har starkt konsumentskydd.Vi lagstiftningen finnas medMen måste törer;ett
får-förhoppningsvis betalaräcker det börjar handlaMen när juridisk och stöd närettsom en ram som mindreför olika grundvaror avelektroniskt nationsgränserna marknadenöver spelreg-sinasätter ökadupp egna

det utbudetGenom Internet ler. kommer fort-också behövasDet konkurrensochbättreförutsätt-stora en ningarför pressadepriser;kan kundens roll stärkas bekostnad diskussion innebörden självre-sattav om av får bättreservice företagenav-säljaren. kan jämföra mellan fler lik-Vi glering, exempelvis hur ska tack möjlighetentillgarante-man vare
nande och tjänster. kan leda direktkommunikation;till ochDet rättssäkerheten i möj-varor ett system utanra tid.spararkonkurrens mellan -säljarna lighetstörre till rättsliga sanktioner ochsom utan målsättningenDenna kan sam-sjunkerpriserna och för-servicengör möjligheter överklaga. Därför detär manfattai uttrycketmarknads-att att

demokrati.bättras. viktigt konsumentorganisationer ochatt Det lT-rättsligaobservatorietsrap-Samtidigt kan det svårt andra aktivt deltar och ställerintressenteratt vetavara 2/97,Konsumentråttigheteriport
hur och till skall reklamera krav reglerna utarbetas. informationssamhålletnärvem man en
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förtroende förskapasvisPå så ett reg-
Datarättenomfattarnäranog de följs.lerna underlättar Statensattsomändaall juridik mastemen bevaka utveck-roll blir då närmast attavgränsas.

föroch endast lagstifta alltlingen närDatarättenskallgärnavara
missförhållanden uppkommer.måsteteknikoberoendemen stora

ändå ochkunna styranormera
tekniken. alltsåSammanfattningsvis är det

förutsätterhögDesshantering för-snabbtangeläget eringen, i våratt regfobaliseradeochtekniskkompetensjuridisk
tillvaro, ska-måste änderli ochlösningarna varamen goåaabådetillämpningochenklai möjligheter granska deattparförståelighet.
tillämpligaregelverken allainhemska i

Denkräverförutseendemen för juridiskadelar för grund deattsvårigheterredannärdet enmöter
IT-utvecklingenförutspå övervägandenutvecklingen.gälleratt gersom

gälla tillupphov till. kanDetönskemålspeglarDen om enny att attse
måstesamtidigtjuridik men och existerandelagar initieras attnyaochbygga traditioner idag,regelverk snabbarejusteras än utangällanderätt.

rättssäkerheten hotas.attomedelbaralokalaDenskall lösa
globaleftersom utvecklingenhar Men ärochnationellaproblemmen

hänsyntillsamtidigtatt avståndbetydelsen geografiskaoch avförhållandenglobala och mednationella minskaroch gränserförutsättningar.
det mycketinte meningInternet, är attsnabbareänDenskall utformas

förlagar och regler baramåste skapa Sverigesamtidigtfort och vara
hållbar.genomtänktochnoga verkaeller för Regeringen måsteEU.ens

Datarätten"DenUr avnya internationell samordningför att avenSeipel.Peter verk-lagar och regler för allaarbetet med
stånd.kommer tillsamheter Internet

välfardssamhälletinternationaliseradeDet
världsekono-globaliseringenökandeochDen snabba IT-utvecklingen aven

förbegränsningarochför med sig möjlighetermin nyanya -
för människor.ochpolitik

inkomsterskall ifärden. inHurdelarhögst sannolik utvecklingEn är statenatt
företag ochmed lättrörligaekonomitidigareden svenska ekonomin ensomav

mindreVad ellermänniskor ärför lokal konkurrensendast varit merutsatta
framtiden Vilkabeskattalämpligt iinternationellpåverkaskommer attatt av

dettamöjligheter innebärsvårigheter ochomfattning.konkurrens betydligti större
för Sverigeoch de roduktertjänsterGenom att som

ÖkaddetOch vidare. såKanelektronis kan hämtaskan distribueras attvarat
fördelutifrån,konkurrens ärocksåpåverkasdirekt devia öppna näten, snarast en

välfärd dettill ökadleder Kanför skatteintäkter direkt.underlaget varasom
och detvälfärdskittet torkat intesåIndirekt kan den växande Internet- attatt

dethällamedlängre räckerlokalahandeln komma slå hårt att mer avmotatt
individens betydelse verkargamla. Närtjänsteföretag och detbutiker och göra

dåminska, bordeoch inteökaupprätthålla nationellasvårare sär-reg- statensatt
kitt hålla ihopefterletagällerler det nytt attnär ett sam-t moms.ex

hället medhandelnGenom över gränsernaatt
frågeställningardessa måste påAvenochkan förväntas öka,med fysiska varor

genomlysasochbred bas diskuterasdå såvälärtrots att somvarorna moms-
diskussionergrundligt. måsteDessaloka-kanske bara dentullpliktiga, inteså

föras med högochkomma igångfårmodebutikenskivbutiken även snartutan
intensitet.det svårt.

den fråganocksåslutligen måsteFör
styrelseskickställas detochmänniskorRörligheten bland vant ossom

detförändras.vid behöver Så närföreta också komma påverkas.kan varatt
föllbrötindustrialismen igenom. Dåföljderdetta mycketIndire kan svårat

skråväsendet, kunga-ståndsriksdagen,nystartade före-exempelvis kreativa,om
stället korn all-ochmakten Imed personal flyttar Sveri I censuren.uttag e.ur

näringsfri-riksdag,modernmän rösträtt,intel ek-den elektroniska världen deär
och åsiktfrihet.hetlättflyttade.tuella tillgångarna mycket

följd detVad kommerutveckling bety-vad dennaFrågan är som en av
kunskapssamhälletgränslösafinansiera väl-der för möjligheterna att
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Nålen darrar, det finns...men

framåtKompassriktningar
Frågetecknen många. Någraär säkra finns inte. Men blundar vi, vänder visvar
bort huvudet eller ställer utanför tidens ström påkan vi säkra sak.oss vara en
Att måstekommer för våga gå framåt.Vi därför djärvasent. ochsvaren vara

vinnande konceptAtt våga iröva ettom
od tid, det fungerar, detännu ärme an

klarar. Alltså djärvamåstesom vara
och den grånslösa kartan kunska-över

kontinent börja med bär-att ta utpens
för färden framåt.ingarna

Kunskap den tillgång vilkenår
tillväxt välfärdoch byggs. Alltsåny

lära bygga kunskap. Ochmåste attoss
använder den, desto blirstörremer

den.
och förståelseSamverkan för det sam-

manhang verkar nycklar till fram-i år
Alltså effektivagång. måste satsa

politiska samverkansformer nationellt
och internationellt, för motverkainteatt

sociala ochstörningar obalanser.svåra
Förtroende alltmer det kitt hål-år som

ler ihop företag och individer. Alltså
individerna företagenvi ochmåste ge

förtroendet under störreatt eget ansvar
forma framtid.sin

ligger framförDet ochår nyttsom oss
Alltså kunnamåsteoprövat. pröva nytt

andai och mångfald,experimenten av
och komma ihåg begångna felävenatt
bygger kunskap.ny

Utvecklingen sker allt.1 en mer upp-
skruvad hastighet. Alltså måste reagera
snabbare för de hinder finns, utansom

förlorar dem sikte inteatt ur som
orkar följa med.

Världen har med blivitIT inte enklare.
finns enkla lösningar. Alltså...Det inga
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IT-kommissionen:

kunskapsspridandeRådgivande,
framåtblickandeoch

forför dekunskap och kompetensarbetsfält det bredastIT-kommissionens är nya-
för arbetets organisation,Informations- och kommunika-tänkbara. merna

möjligheter.kringerfarenhetsutbytet IT:ssamhället ochtionstekniken berör idag hela -
bidrar tillkonkretaFormulera insatserliv.alla aspekter våranästan 0 somav

och förhåll-tillgänglighetens till ökarITåterspeglas IT-kommissionensiDetta attrap-
idagförändras hosningssättetskrivelser till hearingar ochregeringen, grupper somporter,

utanför IT-samhället.väsentligen stårochaktiviteter. griper mångaövriga De över
för lång-behovet organisationBedömaskildaibland till vitt ämnen. 0 enavsynes

effektivgod och IT-utvecklingsiktigtbetraktade finns det dock antalNärmare avett
samhället.användninghål-trådar ständigt återkommer ochröda 1som

all verksamhet IT-kommissionen.ler isamman
målennåttkommissionenHurutbildning, tillväxtfrågeställningarDet är om

har underIT-kommissionen åren 19981995tillgänglighet och demokrati,och företagande, -
de målgenomfört antal aktiviteter inomjuridiken.regelverket, ettsamt

Redogörelsenformulerat.kommissionendenna centrala och i sigDet är somvarp av
fullständig. saknasföljer inte Främstärfrågor alla aktiviteter vävts. somsammansatta som

kommissionenvilka ledamöteraktiviteter irelativtIbland konkreta och entydiga,är avsvaren
enskild eller fleramedverkatoch sekretariatetmångtydigaibland spekulativa ochså som man -

och antalkonferenser ochsåsom mötenEftersom den frågan svårli-kan sig. ettvänta ena -
samhället förolika aktörerprojekt med iställas de andra beaktas,kan även attattutangen
debatter, påverkainformera, diskutera, delta isällan enkla.så är ytterstsvaren

samhälle.ochattityder med kring ITarbet-Därmed IT-kommissionens merasagt att
bli spännande.suppgifter knappast kan mer

till deAktivt råd regeringen åtgär-omge
uppfyllabidrar till visionen.derhuvuduppgifter visionochTre atten som

huvuduppgifter kanIT-kommissionens sam-
flertal hearingar,IT-kommissionens har irådgivande, kunskap-manfattas de ordeni etttre

samtal samlatrådslag ochseminarier,framåtblic/eande. detta arbetesspridande, För experter
för fria dis-företrädare för olikaoch intressenföljandehar IT-kommissionen antagit vision:

trender.och IT-valdakussioner ämnenskall aktivt följa,"IT-kommissionen initie- om
resultathar underkommissionen 1995-98utvecklingen samhälleoch stödja sommot ettra

tillskrivelser regeringendessa lämnat 12naturligt och verktygdär IT integreratär ett av
frågor:förslag kring olikamedhöjavilket möjligheterför alla, vårattger

fördjupa demokra-livskvalitet,gemensamma
affärför elektroniskUtkast till ramverkkonkurrenskraftoch stärkatin Sveriges ett-

skommunikation
datorer hemmenBeskattning iuppnåvelatVad kommissionen av-

2000-skiftetinförIT-problemhar antal målförverkliga visionenFör ettatt -
rättsinformationochITvägledande för IT-kommis-varitsatts upp, som -

och kommuniInfrastruktur för informationarbete:sionens -
kationtill de åtgärderAktivt råd regeringen0 omge

och mediertelekommunikationEU-IT,till uppfyllabidrar visionen. nyaattsom -
handikappochITlyftaframförhållning och överblickMed° -

Distansarbetevärdera valda viktiga IT-relateradefram och -
företagoch medelstoraIT i småoch trender för medvetan-utvecklingar att -

krypteringOmoch sprida kunskap tilldegöra regeringen -
digitala identiteterOmsamhället.och övriga -

livslånga lärandetSkolan, och detITutbildningsamhäl-till förStimulera insatser° -
till inlärning.från utlärninglets övergång
relaterade tillFormulera konkreta insatser0

och syssel-uthålligt kan öka tillväxtIT som
stimulera:sättning attgenom
förnyelse produkter,nyutveckling och av-

ökar kvalitetenoch där ITtjänster processer
effektiviteten,och
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företagstrukturerhet vilken andra dei än ärl
elektroniska affärs-vid byggs DenÄ vana upp.

verksamheten förändrar långsamt han-våra
effekterdelsvanor. Allt detta kan de tradi-

tionella skattebaserna. Vad händer då Vad kan
för vända detta till fördelar förgöra att

samtal början skall IT-Sverige i juniI ett av
tillsammans med företrädare förkommissionen

Visioner olika delar näringsliv, offentlig sektor ochav
inför epokskiftetSverige SOU 1997:63,rap- forskning söka fånga dessa frågeställlingar inför

skisseras det traditionella5/97. Här eventuell hearing.port en
industrisamhället till det nyindustri-övergång
ella kunskapssamhället". antalEtt utmaningar

inför för NäringslivSverige klarastår övergångenattsom
och utvecklingenringas in viktigainom vissa Swebizz. Tidigt förstod IT-kom-Föreningen

områden belyses närmare. betydelse handelsp-missionen Internets som
lats. kommissionen bildadesinitiativPå 1996av

Kristallkulan framtiden den vinstdrivande föreningen Swebizzröster icketretton om en- -skriftSOU 3/97. En1997:31, för utbyta erfarenheter ochmötesplatsrapport som att om
består personliga medintervjuer till elektronisk affärsverksamhettrettonav uppmuntra
mycket olika förenar demDet är Internet.personer. som
förmågan och modet framtiden.siaatt om
Kärnfrågan informationsteknikens fram-är för informationInfrastrukturen och kom-om
marsch orsakat epokskifte eller vilken septembermunikation. lämnade kom-I 1996ett
besvaras med u cc flertal rekommendationer tillmissionenett ja ett.

resultat första hearingregeringen ettsom av en
tider, förutsättningar...Nya SOU centrala frågan rörde behoveti juni Den1996.nya

försök journali-8/98. i1998:65, Ett lagstiftningframtida för tele-rapport att gemensamav en
formtisk berätta från industri-ångenöver kommunikation, data och media. Tillgången tillom

samhälle till kunskapssam älle och de följder viktig punkt. Utbyggnadnäten annanvar en av
detta får för individer, samhälle och näringsliv, digital marksänd tredje. SlutligenTV var en

med rad exempel beskriva den tred- aktualiserades frågan multimedialabora-samt att en ettom
IT-kommissionens verksamhet och stånd- torium rapport 7/96.

punkter. Avsikten ska följasär att rapporten
med del förutsättningar,NyaII, programvaruindustri. BehovetDenupp en nya nya av en

möjligheter...", bestående antal digital infrastruktur centraltävenett reportageav ettny var
svenska företag idag bedriver verksam- hearing denspörsmål vid den medie-om som om nya

het med framgångsfaktor.IT avgörande programvaruindustyrinoch IT-kommis-som en som
anordnade i junisionen SOU1997 1997:124,

7/97.rapport
Nationalstaten

ochIT nationalstaten. påverkasHur natio- IT-kommissionenDigitala medier. har även
nalstaten epokskiftet Flödet information hearing infrastruktur och digi-anordnatav av omen
och datornätentjänster och utvecklingenöver tala medier oktoberi SOU1997 1998:20, rap-

elektronisk affärsverksamhet påverkar natio- 2/ 98av port
nella kärnområden beskattning, lagstift-som

arbetsmarknad,ning, demokratifrågor med företag.och medelstora nedanIT i sesmå
Vad håller hända och hur börattmera.

förbereda dennai Sverige utveckling Affärsnyttan med nedanseInternet.oss
IT-kommissionens och"IT nationalsta-rapport
ten" SOU kommer6/981998:58, rapport att
ligga till grund för fördjupade Rättsordningenstudier enskil-av
da områ observatoriet.IT-rättsliga IT-rättsligtDet Ett

höstenobservatorium bildades IT-1996 av
Teknik, demokrati och delaktighet. semi-Ett iftkommissionen. Observatoriets är attupp

decembernarium i belyste frågan hur1996 urskilja och beskriva områden och därrågor,om
IT kan bidra till vitalisering demokratin användningen innebär juridiska svårighe-ITen av av
SOU 2/97.1997:23, ofullstän-framför allt sådana dagi ärrapport ter, som

diskuterade. Syftet formu-digt kända och är att
välfärdenFinansiering globaliserati för framtidenlera enbartstrategier inteettav att-informationssamhälle. Informationssamhället hinder föravlägsna existerande IT-användning-

pekar förändringarvissa människors rörlig-i arbete skall till grundObservatorietsut gaen.
het. Sedan tidigare känner till kapitalets för förslagrör- IT-kommissionens regeringen i
lighet. Informations- och kommunikationstek- frågor.rättsliga
niken möjliggör former affärsverksam-nya av
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dagligt tal tänkerfinns detprojekt Cyberrymdens juridik" söker isitt iI sorerna som
resterande finnsfånga grundläggande föränd- datorer,observatoriet de 95 procent somsom

hissarbilar, industrirobotar,informationssamhällets rättsordning. inbäddade iringarna i system
Därför arrangerade IT-kommissionenprojektet blandingårI annat: eno.s.v.

novemberinbäddade"Transaktionens hearing ianonymisering....."; 1997° systemomen rap-
Joachim söker 3/98.Benno på SOU1998:21, rapportort somfiråganav svar

förstaarbetet harvarför rättsliga problem Inriktnin varit ividuppstår attfgungerandeen
nätverk ochanvändningen hand bygga inteIT. enav

Nätverket bestårLagstiftning och självreglering; tvåorganisation.° rapport aven egen
ochSekelskiftesgruppenfrån samtal den september huvudgrupper,9 1997,ett

Rättspolitik och Generalsgruppen.IT.
främsta syfte dis-Sekelskiftesgruppensvilka associationsfor-associationsrättNy är att0 -

strategifrågor,kan informationssamhället behöva kutera i ingårgruppen represen-mer
ochaffärsverksamhet för offentlig sektorRamverk för "elektronisk representanter0 tanter

och för näringslivetspåverkas avtals- köprätten denna organisationer.av-
arbete såvälGeneralsgruppensutveckling rör strate-

frågor.praktiskt inriktadejurisdiktionsfrågor gifrågorLagvals- och central I0 som mera-
förfråga informationssamhällets ansvarigarättsordningi ingår ärpersoner somgruppen

alla svenskaomställningsarbetet.Andra rojekt Såär: gott somInteiligenta offentliga verksamhetervilka regelverk storföretag ochpåver- är0 agenter -
alltmer börjar använda dessa representerade.kas viattav

träffasbådadataprogram Under dessanätet. engrupper, som
finns arbetsgrupperMissbruksmodellen lösa månaden,iångsätt° ett annat att som-

rättsliga frågor,personuppgifter. delfrågorsokyddet för behandlar olika som
m.fl.Atgärder vad behöver inbäddade testning"spamming"0 system,mot -

funge-2000-arbetet har IT-kommissionenIgöras
bidra-och har därigenominformation finns hjuletprojekt och iOvriga på rat navetannan som

har skjutit farthemsida: till detta arbete i Sverige.observatoriets git att
gjordebttpM/wwzø.itkommissionense/observ IT-KommissionenjanuariI 1998 en pre-

2000-frågan regeringssam-sentation å ettblåa.av
speciellRättsinformation och föreslogshearing manträde.IT. DåEn att enviäkenenom-

näringslivetbildas, därfördes där frågan ställdes 2000-delegation skullevåren 1996
representerade.fannssamhället bör ha för spridningen och offentlig sektorstrategi av

sammanträdehöll första irättsinformation, början Delegationen sittrapport 5/96. I av
innebäroktober överlämnade kommissionen IT-KommissionenDetta1996 att suc-mars.en

med2000-frågorna taktskrivelse till med förslag till åtgärder lämnar iregerin cessivt atten
förbättra igital 2000-delegationens kansli byggsför spridning Dettarättsin-att upp.en av

samlokaliseras med IT-kommissio-formation. tillsatt kommerarbetsgrupp regeringenEn attav
början lämnat förslag med kansli.har i 1998 övervä-av nens

ganden rörande rättsinforma-ett nytt
tionssystem.

och säkerhetKrypteringhölls vidseminarium iEtt 1998nytt mars
kommunikation.förslaget från Säker elektronisk semi-vilket arbetsgruppen Etta presen-

använd-fortsätter ägde decemberterades. Observatoriet samarbete isitt narium 1996 omrum
Stiftelsen för rättsinformation under krypteringmed ningen SOUvåren 1997:73, rapportav

mellan IT-samtalmed med 6/97. Det1998 ett ettgemensamt samarrangemangvara nya
och handelsdeparte-rättsinformationsmarknaden. kommissionen,aktörer Närings-

svenska lik-och föreningen SEIS. Detmentet
regelsystemet behöverdet globala anpassassom

Ål 2000 elektro-ökade användningentill den kraftigt av
individensIT-problem inför sekelskiftet. decem- nisk kommunikation.Den Företagens,18

kravgenomfördes hearing och brottsbekämber IT-pro- måste vägas1996 motaresen om
blandblem inför första varandra. Dessa rågorår Det gången2000. annatto uppföretagsvar som

individerför ochdessa problem diskuterades övergripande under seminariet. Enett
förkommunikation viktigplan framkom tydligt proble- säker, globali Sverige. Det är attatt

utvecklas.informationssamhället skall kunnaallvarligare vad mångaänmet trottvar
IT-kommissionen1/97.SOU1997:12, portra

digitala miljöer.Identifiering och identitetskrev l ochdetta regeringen isigpåtogom
föregående hearingrollen samordnare 2000-frågan fortsättningår i En genom-som av av

samarbete med Statskontoret och fördes novemberi SOU 1998:36,1997 rapport
medtillsammansIndustriförbundet. IT-kommissionen4/98 av

ochKommunikationsdepartementet,Under uppmärksammades Närings-1997 ett nytt
ochproblemområde. visade de kallade handelsdepartementet, SEIS, EDISDet sig såatt
angelägenolikainbäddade också behäftade med Swebizz. Om många typersystemen avvar

2000-problemet. Ungefär 5 procent av proces-
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alla-till-alla-kommunikation ska bli verklighet samhälle. uppdrag IT-kommissionenPå av
för förvaltningar, näringsliv och enskilda gjordesi inventering cirka IT-mått. Av500en en av
kommande nätbaserad ekonomi, det helt den anledningen arrangerade IT-kommissionenär
nödvändigt kunna säkerställa aktörernas seminarium den för diskute-5 1996att ett attmars
identitet. Bland väsentliga frågor belystes i olikaIT-mått aspekter rapport 2/96.som ra ur
hearingen och analyseras i är:portenra

varför det behövs identifiering i fungerar.i IT inte IT-kommissionen harsätt ör Närnya-
informationssamhället låtit utarbeta IT"ERRORc inteNärrapporten

vilka berörda och vilka behov det fungerar och dessär IT använd-som rapporten om- -finns identifiering för tillämpningar barhet. konstateras blandIav nya rapporten annat att
vad krävs för införande ochi vadSverige användbarhet kan och mätassom testas samt att-

införaslean insikten användbarhetens betydelse ärsom om
hur bäst ska införa för identifiering medelmåttig bland företagsvenska rapportsystem-

och hur berörda skaintressen 6/96.avvägas.

Affärsnyttan med seminarium iInternet. Ett
samarbete med TekniskaSveriges Attachéer
hölls i juni där det konstaterades1996 att

Utbildningsfrågorna har alltid högtvarit priori- redan marknads lats, främstInternet iär en god:terade IT-kommissionensi arbete. Utmaningen mängd konkreta,USA. exempelEn
världens bästa utbildningssystem affärsnyttan med frånär hela världenInternetettatt togs

vad det gäller utnyttjandet hearingIT. och finns redovisadeEn i rapportav portupp en raj
ägde novemberi frågan endast finns digital1995 8/96 i IT-togsom rum upp som orm

den teknikens möjligheter kräver änd- kommissionens hemsida.om nya
rad pedagogik eller följdesSeminariet med ytterligare ettupp

Förändringstakten omvärldeni starkt Erfarenheter från liggerseminariernaär 1997.
accelererande vilket innebär förmå bland till grund för kommissionens skri-att att annatärandetan
utveckla kunskaper, detsina livslånga velse till februariregeringen Utkast tilli 1998;
blir allt viktigare egenskap. IT redskap förramverk elektronisk affärsverksamhet".är etten ett

detta sammanhangi och mål.inte Därför ärett
målsättningen föra diskussion den Programvaruindustrin hearing ägde iEnatt en om rum
pedagogiska utvecklingen, utbildningssyte- december konkret förslag ladesEtt1995.om som

grundläggande arbetssätt. förändring fram behandladeEn i bland börmens annat att staten
riktning kunskapssökande arbetssätt stödja för den svenskaärmot ett exporten att styra pro-
nödvändig framtiden skall kunna hävda gramvaruindustrins arbete de internatio-om mot

den internationella konkurrensen.i elev nella marknadsbehoven. förslagEn gäll-Ettoss annat
under hela utbildning har arbetatsin de behovet stimulerar handlingettsom att statenav up

sådant får kunskapssökandet och marknadsutveckling syftarsätt lnatur-som en nyut-som
reflex och förberedd för det livslånga veckling svenskär under affärs-av programvara

lärandet. former.mässiga kraftfull forskningssatsningEn
IT-kommissionen har under december software diskuteradesengineering också1997

och februari genomfört hearingar fortsatt1998 två hearing denrapport 1/ 96. En om nya
kring och utbildningsfrågorIT samarbetei med IT-industrin hölls i juni SOU1997:124,1997
Utbildningsdepartementet SOU 1998:70, 7/97.rapportrap-

från den hearingen7/98. Rapportenport senare
beräknas klar under skrivel- och medelstora företag.1998. IT iI små IT-kommis-sommaren

5kolan, ochIT det livslånga lärandet till genomfördesionen uppdragsen av
regeringen i rad förslag Kommunikationsdepartementet,1998 ochNärings-mars ges en

föråtgärder den pedagogiska utveck- handelsdepartementet och Industriförbundet iatt gagna
lingen med redskap.IT november rådslag1997 "Hursom ett temat

offensiv IT-användning kan skapa tillväxt i
mindre företag" SOU 5/98.1998:54, rapport

Problemen för all verksamhet mindre före-i
huvudsakligen generella. IT-kommissio-ärtag

har utifrån hearingen och råds-i juni 1997nen
laget november identifierati antal1997 ett pro-
blemområden vilka åtgärder, fråninom IT-ett
perspektiv, kan behöva vidtas för bidra tillatt

skapa goda förutsättningar för tillväxt ochatt
i sysselsättning:

Regelverket. finns mycket bör ochDet som
kan med avseende lagar och regler,göras så

dessa bättre anpassade till de framväxandeäratt
IT-mått. beskriver IT-användningMått kunskapsintensiva företagen.ärsom
viktiga för jämförelser och beslut företag och Kapitalförsörjningen.i finns otillfreds-Det
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uppdra utarbetaHandikappinstitutet iochbranschkunnigtbehov uthålliställda ettattav
äldresfunktionshin rades ochfördet IT-programriskkapital. lemet intemodigt Pro är att

användning IT.eller äventyrligtriskkapitalfinns äktanågot av
finns tillgåkapitalkapital i Sverige. Det attsom

syfte diskutera kvin-och MedIT.och kom-mod, djärvhet Kvinnorallt väsentligtsaknar i att
förhindren ökadinställnin till IT,petens. nors

förbättraåtgärder kananvändninglika viktigtKompetensförsörjningen. Minst somoc
teknikutveck-påverkamöjlighetkvinnorstill kun-kapitalförsörjningen tillgångenår attsom

genomfördesanvändningen iochlingenskapandet tillväxtför iskap och kompetens samar-av
dialogkonfe-Socialdepartementetmedbetetkunskapsföretaget. en

decemberdagarunder i Enochinformation. 1995.Tillgång till De små ett parrens
fram, blandförslag ladesrad olikaförutsättningarföretagenmedelstora måste annat attges

för yrkesgrupperbordedatortekentill relevantenkelt tillgångsnabbt och öppnas up fzontaktatt
med ITnormalt kommer iinteforskningsresultat,exempelvisinformation somsom
kommunbör i varjeIT-centra inrättasmyndighetsinformation attsamtetc...

4/ 96.Regionala IT-kommissionen rapportsatsningar. avser
regionalaframgångsfaktorer föridentifieraatt

har lagtSweden. Kommissionenoch SeniorNetförsta "IT regio-IT-satsnin En är neretapexempelar.
ideell föreningför skapaarbetefrån Sverigesnal utveck ing 120 attstortett en- förmötesplatsochkart- Internet över1/98SOU är1998:19, personerrapport enensom
användningskall främja seniorersIT-projekt årpågående i Sverige.läggning 55 avsomav

tillöka möjligheternainformationsteknik ochharIT-kommissionen i 1998 genom-mars
informa-användningkommunikation ochIT-projekthearingarfört regionala avtre somom

bildades höstenFöreninGranskade tionstjänster.regional utveckling. 1996syftar till enpro-
första dendetstyrelse valdesför och årsmötetdekartläggningen Temanjekt ingår i ovan.

Sweden har cirkaSeniorNethearingarna 1997.11 numarstre var:
lokalföreningar.medlemmar tioEksjö imedborgnrservice,för bättreT 500I en

bil-föreningar underlokalaYtterligarevärd och tjukommun ärden med Eksjö9 osommars
finnsdande. in ormation på:Mermedarrangör.

Luleå http://www.seniornet.seingmstm/eturen,och den regionalaIT
värd ochmedden IT-Norr25 otten sommars

medarrangör.
medel föranvändningOland 17: io-ett megreav

denutveckling, Vänersborgnal 31 mars
medarrangör.Götaland värd ochVästra som

och utfrå-tillfällen redovisadesVid samtliga
haprojekt bedömsgades olika intres-somsex

erfarenheter förmedla. Hearingarnaattsanta
grund föroch kommerdokumenteras att ge en

tillrekommendationerIT-kommissionens
underlätta denhur kan regio-ITregeringenom

beräknasutvecklingen. Rapporten varana a
klar början junii 1998.av

exempel.samling godaoch miljön EnIT en-
exempel hurgodaskrift vill sprida omsom

miljö-kan bedrivasskilda verksamheter ett
med hjälp IT.bättremässigt sätt av

dennavill ocksåKommissionen genom exem-
förvad kanpelsamling visa göras attsom

underlätta utvecklingenytterligare mot en mer
miljöanpassad verksamhet SOU 1996:178, rap-

4/97.port

överläm-skrivelse haroch handikapp.IT En
till åtgärderförslagtill regeringennats somom

inarbetas IT-propositionenkom i rapportatt
Därefter har givitregeringen3/96.
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Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

Omstruktureringar och beskattning. Fi. års lag immunitet och vissa29. 1976 privilegier iom.
Tänder hela livet fall UD.översyn.en.

förersättningssystem vuxentandvård. 30 Utlandsstyrkan. Fnytt ö.- .
Välfärdens genusansikte.b A. gäller livet. Stöd och vård till barn31. Det och.

alltid Nivå-Män och organisationsspeciñka ungdomar med psykiska problem. Bilaga.+passar.
med exempel från handeln. Rättssäkerhet, vårdbehov och samhällsskydd vidA. 32.processer

Vårt liv kön. Kärlek, ekonomiska och psykiatrisk tvångsvård.som resurser.
maktdiskurser. A. Historia, ekonomi och forskning.33.

dinTy makten Myten det rationella idrott.Fem ln.är rapporterom om.
arbetslivet jämställdaoch det Sverige. med restarbetsfönnåga.A. 34. Företagare

tillÖversyn och tillsynsreglerrörelse- for kollektiva miljöbalken.35 Förordningar Bilagor. M.+av. .
försäkringar. Fi Identifiering och identitet i digitala miljöer36.
Alkoholreklam. Marknadsföring alkoholdrycker Referat från hearing den november12 1997.av en-.
och Systembolagets produkturval. IT-kommissionens 4/98. K.rapport

Effektivitet-Integritet- Skattebrott. Fi. framtida arbetsskadeförsäkringen.37. Den S..
för10. Campus konst. U. Vad får vi for Resultatstyming38. pengarna av-

Fristående utbildningar med statligll tillsyn statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala. Åinom olika områden. området.U. S.
Självdeklaration och kontrolluppgifter12. finsk-svenska gränsälvssamarbetet.39. Det M.
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