Intresset for IT inget nytt

Tillg3ng till natverk
ar det centrala

lntresset for frdgorna kring
informationsteknologin
/orvisso

okat

den

har

senaste

tiden. Det ar IT sam galler.
!bland /ragas hur det kan
komma sig att allt skett sd
platsligt. Alla ska nu in pd
Internet. De elektroniska anslagstavlorna lockar allt fler.
Hur gar man for att komma
in pd uppfarterna till de elektroniska motorvagarna?
Visst ar det bra att intresset
okar. Vi star infor en fundamental samhallsforandring, som ger
mojlighet till bade okad effektivitet och okad hansyn. Var nya valfard kan bygga pa klok anvandning av informationsteknologin.
Men inte ar det sa att fragorna dykt upp plotsligt. !nom industrin har marknaderna byggts
upp under ratt lang tid, och de
offentliga databaserna ar inte
nya. Men politiskt 1 Nej, inte heller dar ar det plotsligt. Man kan
leta pa riksdagsplanet pa lite
olika satt. Men det ar nog svan
att da undvika att lagga marke
till att mycket har skett de tva
senaste decennierna, och dessutom att manga viktiga initiativ har
kommit fran folkpartiet liberalerna.

Datalagen och IT-politiken
Datalagen formulerades efter
kraftfulla initiativ av Kerstln
Aner. Hon gjorde dar banbrytande insatser. Visserligen ar denna
lag nu mogen for omskrivning.
Tekniken har andrat forutsattningarna for dess tillampning,
men det ar otvetydigt att just
den svenska datalagen placerat
Sverige paden internationella ITkartan.
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Vidare, manga riksdagsmotioner fran (fp) har under 1980talet betonat vikten av olika former av okat konsumentinflytande med hjalp av tillampad IT.
Den svenska telelagen bygger
pa avmonopolisering av televerket . Under motstand skapade liberaler forstaelse for att detta
var nodvandigt. Teletjanster hor
naturligtvis inte hemma i ett
monopol. lngen lag ar perfekt,
men var telelag har i alia fall alldeles ny ligen av EU-kommissionar Martin Bangemann framhal1its som ett foredome for andra
lander.
Nya metoder for forbattrad
kontakt mellan medborgare och
samhalle har uppmarksammats
av fp. Medborgarkontor med datoriserade informationstjanster.
Sadana kontor byggs nu pa flera
hall. Alit fler nar nu dessutom
sadan ko ntakt fran sina persondatorer i bostaderna.
Vikten av att en samhalleligt
bra IT-politik formuleras var
budskapet i flera inlagg av Anne
Wibble under senare delen av
1993. Det lade grunden for tillsattandet av regeringens ITkommission i varas.
lnget daligt samlat resultat.

Sjunkande kostnader
Bengt Westerberg gar nu vidare
med att fasta uppmarksamhet
pa vikten av vidgad utbildning
om och mcd IT. "En dator till
VarJe elev" ar mottot. Det ar
mycket bra, men det har skapat
en diskussion. Var ska manta de
miljarder som detta skulle
kunna krava 1

Det ar da viktigt att notera
att begreppet "en dator per
elev" syftar pa en ambition att
pa bredden fa nya pedagogiska
redskap i bruk, redskap som kan
formedla bade kunskap och kontakt. Den tekniska formen for
detta forandras emellertid over
tiden. Dagens datorer som ar
lampade for sko lbruk kommer
om nagra ar att ha ett annat u tseende. Det blir fraga om skolnatverk med atkomst fran olika
typer av terminaler e ller sa kallade smarta telefo ner . Priset pa.
sadana ar redan sjunkande, och
kommer att sjunka alit mer.
Det ar tillgangen ti ll databaser och olika elektroniska natverk som ar det centrala. Den
narmaste tioarsperioden kommer att visa pa manga nya kommunikationsmojligheter i skolan. Sjalva begreppet dator mjukas u pp, och syftar all tmer pa
tillgang till olika databaser och
te letjanster. Och sadan tillgang
blir alit billigare.
"Egen dator i skolan" kan darfor successivt forverkligas till en
klan lagre kostnad an idag.

IT-kommissionens fiirslag
JT-kommissionen harden 18 augusti pub licerat en rapport som
man kallat "IT- Vinga r at manniskans formaga". Dar har man
betonat vikten av utbildningssatsningar. Man foreslar att 450
Mkr av de tidigare lontagarfonderna ska anvandas for en star
utbildnings-satsning pa bredden
Man foreslar ocksa ny lagstiftning och atgarder for en ef-
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Tomas Ohli n, se kreterare i re geringens IT-kommi s sion , me nar att "egen dator i s ko lan " su cce ss ivt ka n fiirverkl igas t ill en klart la gre kostnad an id ag.

fektiviserad offentlig forvaltning. Ett
antal andra satsningar finns, daribland
uppmarksamhet pa den regionala utvecklingen i vart avlanga land. Dar
finns ocksa forslag om battre kulturella natverk for bibliotek och museer
med mera. I ett liberalt perspektiv ar
det vardefullt att dar ocksa finns insatser for att skapa battre teknik for
handikappade, och till exempel forslag
om datoriserad sprakoversattning och
samhallsupplysning for invandrare.
Det finns ocksa forslag till utvidgad forskning som i i:ikad grad ska betona anvandning av den nya tekniken.
Genom okad anvandning skapas okad
efterfragan pa produktion av nya system.
Kommissionens forslag ar av en generell natur, man viii inte styra marknaden med explicita papekanden om
vad som kan vara politiskt lampligt
eller ej. Forskningsprojekten ska bedrivas i en fristaende anda - och naturligtvis med tydlig uppmarksamhet pa
forsknings-etik. Det ar bra att sa stora
statliga be lopp tidigare avsatts for vidgad forskning, t ex till den Strategiska
Forskningsstiftelsen. Dar finns nu
pengar. Darfor har inte IT-kommissionen ansett det ni:idvandigt med an mer
pengar till forskningen.
Kommissione n valkomnar ocksa
okat intresse for "e lektroniska ma rknader". Dar kan nya tjanster utvecklas
och saluforas, och dar kan manga nya
jobb skapas, av aktiva entrepreni:irer.
En atgard som kan namnas i det sammanhanget ar upprattande av ett katalogsystem over abonnenter pa te leoch datatjanster (te lefon, fax, e-post
med mera). Vi ska ha latt att finna varandra, och det ska vara latt att finna
potentiella samarbetspartners och
kunder.
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Fran branschhall finns initiativ till
en sadan katalog. Katalogen
kan
finnas on- line, eller pa en kombination av lagringsmedier. Ansvaret kan
delas mellan olika marknadsparter,
med viss myndighets-kontakt. Tva
saker ar viktiga i det sammanhanget:
- ingen part far skaffa sig ett dominerande inflytande over katalogen,
makten over detta kontaktmedel ska
delas mellan manga
- deltagande i katalogen ska vara
frivilligt, ingen ska kunna tvinga nagon
att vara med. Man kan uttrycka detta
sa att envar ager sin egen elektroniska
adress.

De elektroniska motorvagama
Begreppet elektroniska motorvagar ar
oprecist. !bland avser man med detta
begrepp natverk som kan hantera telekommunikation med sarskilt hog hastighet. Man talar om manga mi ljoner
bitar per sekund. Med den defin itionen har vi redan mycket snart i Sverige ett nat av sadana motorvagar. Om
tva ar ar nat som klarar hastigheten
155 Mbps ti ll gangliga over en mycket
stor del av vart land. Det ar en mycket
hog hastighet. I sjalva verket kanner vi
idag ti ll fa typer av tillampningar som
kraver sadan hastighet.
Detar emell e rtid inget skal till att
sluta bygga vida re . De t a r mycket mojligt att nya t illampningar kommer att
dyka u pp, som kraver sadan hastighet
och mer ti ll. Reda n nu ar det vardeful lt att ti ll utliindska indust r iella intressenter kunna visa att vi har natkapacitet i var land som Jigger i internationell toppklass. Det gor vart land intressant som industriell samarbetspart.
I detta sammanhang ar det viktigt
att uppmarksamma den forandra syn

pa telekommunikationskapacitet som
ar pa vag. Det ar inte nodvandigt att
motivera en landsvag med resonemang
om fullt utnyttjandc. Tvartom bar
man ha visst ledigt utrymme pa vagen
for att inte trafikstockningar och for seningar ska uppsta. Pa samma satt ar
det bra att ha en i:iverkapacitet pa telenaten. Da kan man garantera en bra
tillganglighct for de olika tjanster som
viii anvanda naten.
Det ar tillganglighet som blir alit
viktigare, fullt utnyttjande ar inte
langre det enda efterstravansvarda.
Men sedan kan man ju diskutera
takten i vidareutbyggnaden. Och man
kan och bi:ir verka for att anvandandet
okar av de resurser man redan har.
Ode telenat innebar inte ett gott utnyttande av gjorda investeringar.

Politisk gemensamhet pa IT-omradet?
Regeringspartierna har i IT-kommissionen inte haft svart att ena sig om de
huvudsakliga politiska betoningarna.
Satsning pa utbildning pa bredden, ny
lagstiftning, effektivare forvaltning,
regional uppmarksamhet sa att distansarbete och distansutbildning kommer i vidstrackt bruk, sociala teletillampningar osv.
Socialdemokraterna har nyligen
presenterat sin syn pa behovet av atgarder. Dar finns vissa overensstammelser med IT-kommissionens forslag,
ri:irande vikten av breddutbi ldning och
en del annat. Men det finns ocksa skillnader, sarski lt i synen pa statens roll.
Den naringspolitiske talesmannen Anders Sundstrom (s) har nyligen framhall it foljande:
- i det gamla industrisamhal let arbetade man med begransade krav pa
statl iga insatser
- i den mer kapitalinte nsiva verksamhetsinriktn ing som seda n kom,
kravdes battre infrastruktur och okade
statliga insatser
-den nuvarande kunskaps in tensiva
utvecklingen kraver annu kraft igare
statl ig narvaro i form av effekt ivare infrastruktur och stora statliga utveck1ingsresu rser
I de t ta gar en skilje li nje . I ett libera l t perspektiv ar ku nskapssamha ll et
ett samhalle m ed okat infly t ande och
okade moj ligheter fo r envar, uta n statJig centralstyrning. I det soc ia ldemokratiska samhall et ar den starka staten
tydl igen fortfa rande ga rante n for en
utveckling i i:inskad r ikt n ing.
TOMAS OHLIN

Sekrecerare i
regeringens IY.kommission
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