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Angående N2000/5255/ITFoU, Rapport om uppbyggnaden av ett samlat 
system för statistik om modern informations- och kommunikationsteknik 
 
 
IT-kommissionen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade 
rapport. 
 
IT-kommissionen har under en längre tid aktivt medverkat i och stöttat 
en utveckling syftande till att samordna och tillgängliggöra Sveriges 
samlade statistik inom IKT-området.  
IT-kommissionen har även varit drivande när det gäller att samla 
intressenter inom området för att identifiera nya och kompletterande 
områden för IKT-statistik. 
IT-kommissionen ser därför med tillfredsställelse att ett förslag till 
arbetsmodell beträffande detta starkt dynamiska område nu finns 
framme och finner de föreslagna åtgärderna genomtänkta. 
 
IT-kommissionen vill passa på att betona betydelsen av ett aktivt 
utvecklingsnätverk sammansatt av intressenter från såväl producenter 
som användare av statistik, vilka gemensamt följer utvecklingen och 
tydliggör behovet av nya områden för IKT-relaterad statistik.  
IKT-tillväxten kommer framgent att öka inom alla sektorer och 
därigenom få en alltmer betydelsefull roll som en generisk struktur i 
samhället. Inom vissa sektorer kommer betydelsen av IKT till och med 
att vara direkt samhällskritisk. Det är därför viktigt att kunna följa IKT-
utveckling och med relevant statistik belysa dess inverkan och betydelse 
för samhällets utveckling.  
För övrigt så ansluter sig IT-kommissionen till rapportens förslag om 
valda statistikområden i initialskedet.  
 
IT-kommissionen understryker också vikten av att beakta IKT-statistik 
som en färskvara och därmed göra informationen snabbt och enkelt 
tillgänglig via en gemensam webbplats.  De i rapporten föreslagna 
åtgärderna om informationsplats på Internet bör därför ges hög 
prioritet och tillräckliga resurser för att kunna skapa en aktiv och 
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kompetent informationsplats.  Kommissionen stöder härvid förslaget 
om att uppdraget att driva informationsplatsen och även ansvara för 
övriga publikationer inom området ges till den myndighet som 
samordnar och därmed äger frågan. 
 
IT-kommissionen ansluter sig också till den redovisade rollbeskrivningen 
i rapporten med dess föreslagna aktörer. Den viktiga funktionen som 
samordnare har dock ingen given kandidat, utan tre redovisade förslag. 
Av dessa föreslår IT-kommissionens att SIKA ges uppdraget som 
samordnare. 
SIKA har till viss del redan fått en flygande start genom uppdragen med 
de s.k. IKT-böckerna samt i arbetet med IKT-nätverket.  
Kommissionens ståndpunkt är till viss del även baserad på tidigare 
samarbete med berörd myndighet inom just IKT-området. 
Förhoppningen är därför att SIKA med rätt resursförstärkning kan få 
en mycket kort ledtid för att komma igång med arbetet. 
 
Avslutningsvis föreslår IT-kommissionen : 
 
att regeringen skyndsamt ger berörda myndigheter tydliga instruktioner 
och resurser för att snarast komma igång med arbetet. 
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