TC'r.l'\S Ohlin

r

1970-05-07

~n liber~l

datapolitik

.

r

- Fria dRtasystem
- Tillgangliga datasystem
- Balanserade datasystem
-

R~spektfulla datasyst~m

- Effektiva datasystem
- Aktiviseran d e datasysten
-

(

(

~anniskovanliga

datasystem

Fri:a. Datasvstern
Ett fritt d:a.taflode ar grundlaggande, regleringar innebar
undant:a.g.
- Begreppen tryckfrihet och yttrandefrihet bor aktualiser2s i samband med at t nya medier fj r ko::u:IUnika ti on framtrader. Sarskil t bi:ir
man upprnarksamma mojligheterna for envar att verkligen kunna
komma till tals i de nya medierna.

('

,

Inforrnationssektorn som helhet bor uppmarksammas, och ej enbart det
omrade som dagens datatillampningar definierar.
- Alla medborgare skall ha ratt och mojlighet till lika information
om samhallsprocesserna. En informativ demokrati bor efterstravas.
- For mycket

infor~ation

bor foredras framfor for litet. Endast mot-

tagaren vet vilken information som ar vasentlig for henne. Starkt
forbKttrade metoder for att medborgaren ska kunna vHlja i dataflode·
m~ste

dock foras ut. En vidgad selektivitet for

- Ett okat matt av handlingsfrihet vad

av~er

medborg~ren

behovs.

produktion av datorsyste1

maste acceptera sma landers resursbegransningP-r. Ett visst utlands-

,-

beroende ar oundvikligt for Sverige betraffande de mycket utvecklin
kravande ma.skinvarorna (komponenter och datorer) samt for gr~~dlag
gande system?rogr8mvaror. Inhemsk forskning och utveckling bor fram
vara

I

kunskapsh~jande

pa dessa omr\den. Ett vidgo.t programnerings-

kunnande - aven for arbete med systemmoduler - ar emellertid vasent
ligt for Sverige. Vidnre bar det tillarnpningsorienterade systemkunnandet betonas, sarskilt vad avser

anv~ndarnara

dataprodukter

t ex for industriell automatisering, sjukhussystem, utbildnir.gssystem, kontorssystem m m.
Internationellt fria datafloden over granserna ar viktiga for bl a
var industriexport och vara kulturell& ~ontakter. 2mellertid m&ste
mottagarl~ndernas d~talagsituation Up)m~rksam~as,

sA att dataskydd

kan uppnAs som motsvarar det scm den svenska Datainspektionen bev;kar. Man bor efterstrfiva harmonisering av nationella datalagar,

och dessutoin

j~mna tariffer f~ r databverf~rin~, uppmarkz~~het pA

co?yrightfrdgorna, samt en internationell

an?~ndaretik.

Tillgan8liga datasystem

- Offentlighetsprincipen ar grundlaggande for

v~r

datatillganglighet.

Samhallelig grundinformation bar kunna ges via allmant tillgangliga
meddelandesyst P. rn. Har kan omfattas utforlighet betraffande vAra
medborgerliga rattigheter och skyldigheter, arbetsfordelning och
ansvar inom den offentliga forvaltningen m m. I dessa dialogsystem,

c

dar medborgaren enkelt kan

efterfr~ga

fakta, bor galla

et~lerings

frihet under ansvAr.
- Tvnvagskommunikation och dialog i datasystemen innebar ett dramatisk1

c.

steg at vidgad demokratisering, nar dessa cojligheter .fors ut till
medborgarna.
Regionala datorstodda forslagslAdor bar provas i samhKllsfrAgor,
varvid sjalvfallet saval

konstr~ktiva

synpunkter som klagomal kan

foras fram. Allmanna sorteringsfunktioner i systemen kan vidarebefordrA arendena till ratt srunhallsinstans, for

vidta, ~ a.nde

av

lamiJlig a tgard.
- Via

datater ~i naler

i hem och pa arbetsplats?r kan

kontakt y tor at ovriga

(

sa~hallet

vasentligt. Dylika termi-

naler kan stundo rn ned foriel ha lokal bearbetningskRpacitet och
faksimilm o jlighet. Regionala
b~T

(

vidg~s

~edborgarnas

stodjas.

s~~ v e~Y. ~ n ssystP.o

mellan

terminalern~

B~lanser~de

dot~svsteo

~r

- Information

makt. For att motverka maktkoncentration bor

system byggas for effektiv spridning av information till enskilda
och

grup?er~

s~rskild uppm~rksa~het

med

p! de resurssvagas

rnojligheter.

- Inforoationsrnono,ol bor motarbetas. Effektiv konkurrens i infor-

,.
r

mntionsformedlingen bar

fr~mjas,

verkli~

med sikte pA

valfrihet

for konsumenten. (Ex. framtida kontorssystem).

- Etableringsm3jliffheter for sma informationsforetag bar vidgas.
- Metoder for att handsh:as med stora

datam~ngder,

t ex i allmanna

bibliotekssystern, bar betona enkel hanterbarhet for att undvika
att informationseliter uppstar.

- hlojligheter att

bild~

meddelandesy ~ te~.

intressegrup p er bor starkt framjas i t ex

Stelhet i

s~dana

f a ckliga gernensamheter bor

undvikP-s.

- Vid konstruktion av
sy~ternljsningar

,
I

o~h

som

datasyste~
v ~ sentligen

bar can soka undvika att hamna i
forst~rker

exirterande

st~llet

k o r djupare ner i d2gens hju l spar. I

for~er,

for att

~ots ~ ttninc ~ r

bBr systeoen s! lingt mojligt

fo= sa~verkan

och gemensachet oellan berorda systemintressenter.

- Regionala

samh~lleliga

med information
un ~ l y sni n g,

-a ·r service

o~

infor~ationscentruler

arbetstillftillen,

!!led stor sannolikr.et

miljo, konsument-

ko ~ tnader

st e rn~

f~ruts~ttningar

kan inrattas

bost~der,

kulturhandelser o rn. Dagens
~r

fr~;1ja

sk~rpa

for denna typ

an rued denna los:1ing.
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Resuektfulla datasystem
Datalag~n

bar kompletteras till en integritetslag, som ej er

beroende av en viss teknik (t ex datateknik).
- Integritetsskyddet bor vara effektivt, saval pa
som

betraff~nde

personniv~

grupper och organisationer m m.

- Mangden uppgifter hos myndigheter och forskare m fl om den enskilde

f'
("

och/eller gruppens privata forh~llanden bor motsva.ra and~mAlen for
insamlandet av dessa uppgifter. De bor darmed hallas begransade.
- Individen bor om mojligt

tillfr~gas

direkt innan data om henne

anvands for externa syften, dar olarnpliga effekter kan misst3nkas.
- I de vasentligen fria dataflodena kan vad som idag kallas direktreklarn en undvikas. Begreppet reklam f::i randras i kommande medier,..
och samhallet bor soka hAlla en god overblick over dess rimliga
kvantitet~r.

Registrering av personliga dataskugJor via t ex datoranknutna
stampelur

pa

jobbet, i skolar.,

pa

sjukhuset

~

m. ar formellt

sv&::-forutsagbart, och bor darfor bevakas sarskilt av Data-

(

inspektionen.
Hemlivets integritet maste uppmarksaumas nar herndatorer och
terrninaler kopplas in

(

kan bli mojlig i dessa

pa

de allmanna naten. Otillborlig insyn

sa~~anhang,

Ernellertid kan aven fullstandig

med hjalp av nya rnetoder.

isol~tion

vara olam?lig, t ex

i nodsituationer av olika slag. Denna integritetsbalans kraver
uppenhRrligen

s~rakild

upp~arksa~het.

- J -

Effektiv4 datasystem

- Decentraliserade datasystero bor framjas, darfor att dessa ger
battre, sakrare och effektivare mojligheter for insyn och delt~gande

f0r de

m~nga

systemintressenterna.

- I konstruktion av datasystem bor alla berorda ges ratt och mojlighet
~tt

deltaga: ~rbetsgivare, arbetstagare, kunder (slut-nvandare av

informationen). ~kad betoning bor ges At inled~1de diskussioner om

f:

informationsbehov. UnderlAtelser i dessa

avse~nden

leder till

ineffektivitet, dA delar av arbetet far goras om.

c

- Datasystemarbetet bar ske etappvis, med roojlighet att studera
pilotsystem och prototyper ur ekonomiska, sociala m m synvinklar
innan slutlig systernforro beslutas.
- Fjarrsty,rning av processer i arbetslivet dar manniskor deltar,
ka.n bl i obalanser.a.d och odemokra ti sk, da

m~skligt

sarnr.id kan

forsvc\ras. Man kan t ex tanka sig en fabriksenhet som via

dat~

Hinkar enb ;n·t utg':) r en kuege i ett stort korumersiell t och internationellt system.

M~jlighet 0 rna

f0r den anstallde att gjra sin

r os t h o rd i ett sa d el :t system kan hel t klnrt forsvaras av mindre
fra ms ynt a

'
!

- 1I;;m

och

b':ir

te ~nis~ a

systemlosningar.
datasystem s olil

eft <~ rstr a va

s5~er

forebyggas

uppmar~sa;:.mRr

forebygga, intrang och sabotage.
g~no~

risk~n

S!rb~rhet

for,

kan t ex

dubblering av saval tekr.iska som manskliga

systemkornponenter.

Dett~

datoriserade system.

galler uppenba.rligen ofta aven for icke
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Aktiviserande datasystem
- Medborgarnas aktiva deltagande i samhallsprocesserna bor
stodjas av datatekniska dialogsystem.
- Skapande deltagande bor sarskilt stodjas, i miljoer av
sjalvforverkligande med t ex kulturell eller politisk
betoning. I "tidningssamrnanhang" kan en alltmer intensifierad insandaraktivitet framjas, ett aktivt deltagande

~

i dataflodet. Mojligheterna till deltagande okar emeller-

I'

tid ocksa ansvaret for den enskilde, och okar avstandet
till "laissez-faire"-tankande.

,..

Medborgarnas kreativitet via komrnunicerande datasystem
kan ge intressanta sysselsattningseffekter, i anknytning
till foretagsetablering, utbildning, vard, underhallning
m m. Har finns stora och expansiva omraden dar datatekniken kan ge betydande nytillskott i samhallsutvecklingen.
- Samhallelig service till medborgare, organisationer och
foretag kan delvis "betalas" med - i tilUimpbara fall
frivillig - information tillbaka till samhallet (en informativ beskattning) .

~

,

- Datoriserade, och delvis radgivande faktalagrande informationscentraler bor provas for politiker, samhallsbygga
re m fl.
- Tvavagsmojlighet och dialogformer bor starkt framjas i
datasystemen.

Manniskovanliga datasystem
- Utbildning om datatillampning bor vidgas pa alla nivaer.
Aterkommande utbildning samt varvad utbildning i arbetslivet g~r sarskilt intressanta m~jl~~heter.
- Datautbildning bor betona manskliga, sociala och samhallsorienterade effekter i informationsamhallet.

c

- Datorstod i undervisningen bor anvandas pa lampliga
stallen. Dock bor risken for centralisering kring de
ofta resurskravande programvarorna i detta sammanhang

(

uppmarksammas. Undervisningssystem med kreativt elevdeltagande kan dock minska sadan obalans ..
- Lattbegriplighet och anvandarvanlighet bor starkt framjas i datasystemen. Detta innebar okade kostnader, som
emellertid ar val motiverade i ett storre perspektiv.
- Datasystem bor 'uppmarksamma flexibilitet, :receptivitet
och individuell anpassbarhet, samt tolerans mot manskliga smafel.
- Monotona och farliga arbetsmoment bor i forsta hand

(

automatiseras, t ex med datorstyrd robotteknik. Individuellt manuellt arbete(jfr forna tiders skomakare,
bagare, platslagare m fl) bor pa forsok delvis aterupp-

(

rattas - med val avvagt datorstod - med den anpassbara
kvalitet och positiva sysselsattningseffekt som darav
mojliggors.
- Da information blir en resurs av okande betydelse i samhallet, kompletteras begreppet "agande" av begreppet
"nyttjanderatt". Information kan ju ej agas.

~ppna,

pa-

litliga begripliga och allmant tillgangliga datasystem
okar darmed i betydelse.

