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Förord

denhearing utvecklingenarrangerade den inomIT-kommissionen juni 199716 nyaomen
och programvaruindustrin.medie-

alltochdenna industri mycket snabbtBakgrunden på störreär vägär växer attatt en
betydelse.

områden förolikamed reda vad kan behövaSyftet hearingen inompå görasatt tavar som
sådana verksam-för spektrumsnabb, kraftñtll och uthållig utvecklingfrämja ettatt aven

kompetensför-branschens utveckling,Huvudsakliga frågor belystesheter Sverige.i varsom
svenskamarknadsutvecklingen förinternationellaföretagsutveckling densörjning, samt

företag.

för kunnaaktuellt underlagIT-kommissionen har hearingen velat attett ge re-genom
åtgärder.kommendationer till lämpligaregeringen om

till medie- ochmedverkade inbjudna med anknytninghearingenI 17 programva-personer
närvarande.åhörareruindustrin. framgår bilaga. CirkaProgrammet 200 varav

konsultenanordnades IT-kommissionens uppdrag BG WennerstenHearingen på somav
konsulterna Ahr-sammanställt denna Utfrågare under hearingen Britt-Marierapport. var

nell och Ulf Wickbom.

Stockholm septemberi 1997

NilssonAnn-Marie
kanslichef, IT-kommissionen

Louise Sjöström
projektledare
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Inledning

Ann-Marie Nilsson, IT-kommissionen:

"Hur ska den fåväxande industrin ännu bättre fart"nya

Nilsson kanslichefAnn-Marie för IT-kommissionen.Medverkande är

IT-kommissionen har huvuduppgifterIT viktigasteär sina råd till alla deregeringen iattsom en av ge
tillväxtområdet avseenden kan bidra till stärka Sverige IT-producerande och IT-attsom som en

användande nation.

möjligheter till utvecklingSveriges och tillväxt ligger fortsättningsvisi förädlar, ska-viatt
produkter och utvecklartjänster, företagVi och strukturer.attpar nya nya nya

väl utveckladEn industriIT- och hög grad IT-användning samhället, företag,i ien av or-
och offentlig sektorganisationer förutsättning för social utveckling och industriellär en

tillväxt under de kommande särklassIT det viktigasteåren. i tillväxtområdet.är

Två trenderGlobalisering förutsättningarna; dels globaliseringen, dels teknikkonvergensen.stora ger
konvergens

Goda telekommunikationer skapar allt oberoende tid och arbetarstörre Manett av rum.
och oberoende tid och plats. kan detmöts Vi fysiskt. kan arbetagöra Vimötasutanav att

distans. Handel med information och informationstjänsterpå känner inga speci-gränser,
ellt också kan distribueras över nätet.om varorna

Mycket tjänsteproduktion kan helstprecis världen, där detgöras i bäst ochärvar som
billigast. kan gällaDet programvaruutveckling, forskning, rådgivning, informationstjänster,
försäljning, bank och försäkring. Programmerare eller helpdesk-personal kan praktisktsitta

kanhelst. finnasDe Roslagen, Estlandi eller Indien helst därtaget var som var som-arbetskraften tillräckligt kvalificerad och där det finns godaär telekommunikationer.

Åandra trendenDen tekniken själv. Vi tid dåi tele, datarör och media konvergerar.är en
sidan handlar det innehåll, andra sidan kommunikation,å d hur distri-viena om om v s

buerar innehållet. kommerKonvergensen och redan mån möjligheteri vissatt ge ger nya
till utveckling.

startpunktenDetta för växande IT-industri, denär IT-industrin. harSverigeen ny nya
under de blivit snabbttvå åren växande det gäller denregion medie-närsenaste en nya
branschen. företagDet specialiserade digitalaär interaktivaär medier,på multimedie-som

CD-ROM-produktioner och produktioner för interaktiv digital TV. Det inteärprogram,
tjänsteprodukterminst och design webb-platser och företagsinternaInternetpå intranät.av

Därtill kommer spelindustrin och hela den programvaruindustrinövriga kring Internet-
utvecklingen. Allt detta redanär på gång.

ställer vadFråganVad kan vi vi ytterligaregöra för denär går medie- ochgöraattsom att nya programva-
ruindustrin ska bättre fart.för bättre fart i Sverige ännuta

Företagen den kompetens deFår behöver för kunna utvecklas bättre industrialise-Huratt
denna begynnandevi programvaruindustri kan de företagenHur orka medrar attnya

produkter ochsina marknadnå detHur möjligt stärkastörre allmännaärexportera en att
företagsvillkor för sådan verksamhet alltid traditionellainte i organisatoriskasom passar
strukturer.
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Sammanfattning

medie- och programvaruindustri. bildassnabbt växandehar börjat DetSverigeI hearingen en
utveckling och försäljning datorprogramvara,företag med inriktningmångaframkom att avnya

föraffärsmässigamultimedieproduktioner och Internet. Det intresset In-tjänsternya
kraftigt de och deliknande teknik haroch två-tre åren ärväxt storasenasteternet en av

central faktordrivkrafterna bakom den företagsamheten. En är attannan programvaranya
verksamheter och produkter.komma praktiskt allasådan börjar Detin i taget mestasom

och nyckeln för skapaellergestaltas i på sätt är attett annat programvaraprogramvara
mycket starkt programutvecklingsområdetkonkurrensfördelar. Därför trycket inomär -

till och med högre kvalitet.produceras allt snabbare lägre prismåste ettprogramvara

flertalet betydandeindustrin regel relativt och har expansionspla-i småFöretagen är som
tre-fyra Efterfrågan utvecklings-desällan inomgånger år. påinte växa ettavser parner,

områden synnerligen och det kanprodukteroch inom vissa svårttjänster är attstor vara
sidanmarknaden. andra områden kan det andramed tillfredsställahinna Inom åatt vara

tillräckligtsnabbt marknaden intesvårt nå ännu äratt mogen.som

de generella svårigheter finns hitta kvalificera-viktigt hinder utvecklingenEtt i är attsom
för effektivtfår kritik tillräckligt snabbt ochde medarbetare. Utbildningssystemet inteatt

efterfrågasmänniskor de kunskaper kompetenser medie- ochoch i programvaruin-somge
ofta rekryterar företagen självlärda med resultat.dustrin. Påfallande gott

starka efterfrågan, lönsamhetenunikt tillväxten och denden snabbaTrots många gånger är
kunna riskfinan-företagen överväldigande. svårigheterEntreprenörerna iintei rättattser

sunda grunder ordna för medarbetare viktigt delägar-verksamheten.siera Att mångaett
jämfört med hos konkurrenterna Regelverketskap mycket USA.ii Sverige,svårtär t ex

Ävenförenklas förbättras.småföretagen industrin det ochkring upplevs måsteattav som
för bedriva medie-förutsättningar goda och programvaruföre-Sverigeimånga är attom

nettovillkor flytta utomlands eftersom detdet bättre bran-lätt iär attatttag, genom
arbetsmarknad. gäller såväl enskilda medarbetareschen utpräglat internationell Detär en

företag. kan leda till flykt från villko-den vill SverigeDet viss intestarta en omsomsom
konkurrenskraftiga.blirren mer

borde digitalindustrin snabbtutbrett SverigeEtt i investera i in-synsätt är att en ny
förväntan ska skulle kunnafrastruktur. finns allmän initiativ. DetDet att staten taen ge

värdefullt lyft för skolan, administrationen och handeln bland mycketvården,ett annat
arbetsmarknadsbefrämjande. Medie- och programvaruindustrin skulleoch allmäntvara

betydligt starkare förutsättningar för såvälmed sådan expansion inominvesteringen
utanför Sverige.som

tydligareVärdefullt för också fram villbranschen Sverigevision påär att varten vara
forskningens kompetensutvecklingensIT-relaterade utvecklingen. och skullden Föriväg

samordnas inriktas ochde idag splittrade och lämpligt detbehöver sätt ärresurserna
avgörande för hela branschens utveckling sikt.kan pånågot som vara

ungefärför småföretag arbetar med saker ochproblem branschens mångaEtt är att samma
finna olikakan osäker utveckling. samarbetsformerdet bidra till och Genom atten svag

för konkurrensenföretagen fördelar, den skull spel.kan Inte minstnå sättaattutan ur
för goda.börjar förutsättningarna ökad samverkan bliInternets expansiongenom

effektivt marknaden.företagen har problem behövs olikaHärMånga nå påstora att utav
olika brukar stödjaoch nytänkande. De organisationerinsatser entreprenöri-typer somav

medie- programvaruindustrins särskiltella verksamheter och behov väl.inte passaanses
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frånReferat hearingenDel 1:

Översikt

inledandemedverkande gjordeföljande däromfattade avsnitt varjeInnehåll Hearingen presenta-en
frågor:sedan besvaradeochtion

SidaMedverkande

8utveckling, utmaningarindustrins struktur,A: Trender
Media Lab, Stockholm:jbrskningschájohan Hjelm, Bonnier

ihopför allt hängerVi kan längre IT signågotinte 8se som -
ordförandeMultimedia AB, Stockholm ochproduasnt, Abead i Promise:Henrik Åhlén,

mindervärdeskomplex utgångsläge otroligtVi ska sluta ha vårt är 13att -
Consulting, Stockholm:AndersenPål Fevang, partner,

digital infrastrukturskapa och tillgängligVi behöver snabbt öppen 27en

utbildning, kompetens, arbetskraft 34KompetensförsörjningB:
och Media Desk Sweden, Stockholm:Svanberg, Svenska FilminstitutetLasse

samhälleligt perspektivdigital-TV-begreppetDebattera 34ur
Framtidfabriken AB, LundVD,jonas Birgersson,

världsledandebredbandsnät och blirBygg svenskt vi 39ett nu -
prcfessør, TH,Björn Pehrson, K Kista:

minska ska medutbildningssystemet hängaTrögheten måstei 45om

finans, kultur, ledarskap, marknad 50C: Företagsutveckling villkor,
AB, Göteborg:Dick Eriksson, VD, DaCapo

framgångenavgörande förStark kompetent ägare är 50
CD-Media AB, Lidköping:Ylva johansson, VD,

resultatnätverkande bättreMera internationellt 53ger
ordförandeA AB och i Sito SPI:Uyjonströmer, VD, USystem 0

teknikupphandlingarefterfråganSluta utveckla stimulera 55genom-
AB,ledningskonsult, Medialab Stockholm:Fredrik Amander, Icon

infrastrukturdelar digitalViktigt stödjer ;IQ i 61att staten nyen
AB, Linköping:InfmnationsvävarnaMårelias, VD,Lars

ventreprenör-kapitalsvensktVi frammåste 55mera

marknadsutveckling export, etablering, samarbete 72D: Internationell
Infwmation AB, Gustavsberg:Klingstedt, Trio SystemsLars VD,

villkorduktiga flyttar utomlands till bättreRisken mångaär 72att unga
Qlabs AB, Land:Anders Gustavsson, vVD,

framgångenbakomTeknisk kompetens hemlighetenär 77
SwedishSoftwareInitiative, Stockholm:U9 Eriksson, VD, SweSI

för vad vill åstadkommaNödvändigt får vision viSverige 81att en
Scftv/are AB,Rational Kista:Göran jansson, VD,

mycket bättre förutsättningarRiskkapitalmarknaden måste 35
Öppet frånforum med inlägg åhörarna 89

98E: Avslutande reflexioner
Dagbladet:Nils-Old Ollevik, redaktör, Svenska

den digitala infrastrukturenStora frågan ska betalaär 98nyavem som
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A: Trender

Johan Hjelm, Bonnier Media Lab:

"Vi kan inte längre någotIT för sig- allt hänger ihop"se som -

Inledning belyserDetta huravsnitt arbete och utbildning kommer framtidens informa-iatt utse
tionssamhälle.

JohanMedverkande Hjelm forskningschef vid Mediaär Bonnier Lab, Stockholm.

Budskapet Allt hänger Det längre förgår inte IT delnågot sig. Det ärattsamman. se som en av en
samhällsutveckling politikerna främja landet skamåste överleva.som om

Allt samverkar hängerHur Objektorienterade med livslångt lärandeprogram samman

På MediaBonnier Lab finns för närvarande fransk student. berättade förjag honomen att
skullejag till IT-kommissionen för tala framtidens utveckling och förklaradejagatt om

lite vad tänktejag tittade hanHan tvekande och "Whatsäga. på mig IT"sa:

Frågan bra början, vad det Vadär teknikgrenarnaom IT De data,är ärprataren tre
tele och media konvergerar. det berörMen bara teknikerinte och det barainteärtre tre
branscher. förändringDetta helaår samhället. igår tekniker konverge-en som genom

alla branscher konvergerar. De tryckas slagsär väg i ochnågon mastig grötrar, att samman
kommer sedan spridas igen och dettapå något På vissätt. sätt äratt ut nytt ut-samma-
veckling skedde med samhället mekaniseringen kom 1800-talet.när i mitten Detsom av

dragår paralleller.mångaatt

informationssamhälletOm har hört till leda, börjar tjänstesamhälletpratanu man om
istället. Tjänster den trenden, ska hjälpa varandra,är förbetalt det och detvi skatanya
bli bra allting framtiden.så i Och alla får jobb. liggerDe långvârden,inte depåsom
vårdar de andra eller hur det skulle blinu-

Karta någraöver
"Ya 5a".. aDator-olika samband - orgaruseradet användningenbörjarmesta
arbetehänga ihop. ökar

Livslångt
lärande

Personliga
Nya sätt informations-
att arbeta rymde;

Virtuella
organisationer

Objektorienterade
åprogramvaror

Nätverkssystem
nätverksekonomi



programvaruindustrinmedie-denhearing 8:IT-kommissionens nyaom

informa-förändras. in ihåller Visamhällsekonomisamhälle och är vägNu har i påvi stött Vårt vår att
betyder detVadsamhället.tjänsteekonomiskataket för tillväxt ochpostindustriellationssamhället, detin i

längreekonominsysselsättningsmotorer iVarför storföretagenvillegentligen inte vara
vårdarelångvårdenplatser antingenVarför kan allesammans påintevi trygga som-

eller patientersom

förutsättertillväxt.bygger Visamhälleenkel. skapat påFörklaringen harViär attett som
tak. kanVi inteallt. harständig mekanisk ökning Men vi påfinnsdet stött ettnuaven

kandag. Visamtidigt. kan grismobiltelefoner Vi inte änätai tvåän permer enprata mer
tid ochhar begränsning iproduceras.all den information Vitill nåttinte ta ensomoss

den.samhälle tillförmåga Vi vårtmänsklig måsteinte går något åt.göraatt anpassasom

informationsinnehållet imed det Enkelt:märkvärdigtInformationssamhället vad såInformationen är-
innehållet.materiella Detdetframför alltblivit ochprodukterna har änvärtspelar roll störrestor mer

badrumsdörr. Därtittadeduschade, minprodukter. jaggäller alla jagI när sattmorse,
följdeinstallerade dörrenmindesoch jagdekal med tillverkarensliten jag närattnamnen

dörr,Installeradörren.skulle installeratalade hurmed bibbadet jag enompapper somen
information.behövdes dennaför denna dörricke,det kan väl alla människor Mengöra

jämfört med förr.ökatdörr har alltsåInforrnationsinnehållet iäven en

produkternaInforrnationsinnehålletfortsätter.ökning i värt änärDet är mersomen
produkter elleranvändermänniskorVärde skapas baraform material.innehållet i närav

Värde,mervärdevärderar ingetvärde Ettde hjälper varandra. ärEtt något.någonärnär att
detochdärför det priser,för ärförrän det Det svårt sättanågon. ärnågot ärär värt att

vadallaom central priser ingenbankruttdärför socialismen sätterär vetagenturensom
värt.något är

detprodukter konsumtion Menproduktion till tjänster.från ärSamhälleti fokus påTjänster är väg avav
ekonomiskt idag.detstädhjälpskulle vilja ha inteHurpigtjänster. jag är-i produkter inte ängärna

har lägstde produkterprodukter.inbyggda Detdet i ärUtan tjänster ärär somsom
skillnadekonomisktproduceras ingentjänsteinnehåll kan Sverige. Detiinte är ettsom

producerasproduceras Brasilien och i Sverige.kylskåp i ett somsom

Norrköping.Skottland och ikretskortskillnad i görsDet ingen på görsär ettett somsom
finnsalltså deanvänds till, pådem det kretskortetskiljerDet är somprogramsomsom

följer medde instruktionerkortet och programmen.som

de kanfler och fler inteinformation,det produceras och inserSamtidigtPersonliga attmer mersom
informationsggder, oftapersonligaproduceras. skaparinformation Detill allsiginfo-rymder ta som

sportbilagankasta bortenkeltockså skemed datorns hjälp. kanDet så sätt attett som
informationsrymd, kommerpersonlig jag intehardagstidningen kommer. Om jagnär en

sedan konversationsäm-längeinformation Det inteha minaatt grannar. varsomsamma
TV-kanaler, allahade baradet,gårdagens tvåfikarasterna TV-program. Så Vinet varvar

kafferasterna. Nuhade alltidochtittade någontingvipå att prata omprogramsamma
för tiden folk knappt TV.tittar påens

Därförmedarbetare.kunskapsrymd måstelett till har vårahar vi änDet att en annan
sällsynt harIdag detarbete. visamarbeta ochhitta organisera årsätt att settatt sammanya

hanterligtkanhar TV.arbetskamrater Detpåsak TV vipå våra sett omvaraom enssorn -
detprojekt, komplicerarska arbetafikarastprat. idet bara Menär genastsammamanom

får hantitanlegerade hanssonvajrar,spiralvridnahanterabrobyggaretillvaron. Kan inte en
skaproblem spännas.när spannet

medsamarbetautifrån specialitet kanochsamarbetsformer där sinskapaVi måste var en
ocksåleder tillarbetet. måsteDetandra. skapa organiserade Vi måste sätt attattnya

lärande.där lever livslångtmiljöskapa ien
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livslångaDet Livslångt lärande har blivit modeord det hänger alltså ihop med detta: jagett närmen att
lärandet harinte information har ochni ska samarbeta medjag måste jagsamma som om er- -lära vad kanmig ochni lärani vad kan.måste jag Vi hela tiden hållamåsteer att ut-

bilda varandra. Det konvergenssteg kedjangör nästa i utbildning.äratt

Det mycket länge sedan detär gick lära allting livetsig föri alla under studie-gångatt en
tiden och sedan använda det tills dog eller gick Idagi pension. läggajagmåsteman ner en

del tidmin lära saker,på kanmig hängajag med de projekt därstor i arbe-jagattav att
tar.

delEn arbetstidmin alltså studier. Inteär jag skolbänken,så fastmig detsätter påav att
kanske kunde nyttigt, läserjag redain, och försöker förstå.på, Om jagutan attvara tar
behöver den här kunskapen formellt verifierad, då kurs.går jag Detta uniktingetären
för Idagmig. detvisar företagsig helst anställer verkstadsarbetare för deinteatt unga att-billigare, för de har färskareär kunskaper. äldreOm verkstadsarbetare utbildadesutan att
till kunskapsnivå, skulle de bli attraktivare. har erfarenhetDe och det går intesamma att

ersätta.att

Arbetstiderna Konsekvensen får tillbringaär del arbetstid skolbänken,vår på falli varjeatt storen av
blir flexibla virtuellt. Det längreinte kan kommagör till jobbet klockan och klockan fem.åttaatt

Arbetstiderna blir flexibla. kanskejag börjar jobba klockan och slutar förrännio inte nio
under vecka. detMen viktiga för arbetsgivaren, han vill ska jobba kvar,jagen ärattom att

kan slutajag klockan vecka.nästatre

Skapar möjligheterinte till uthållig arbetssituation, kommer införståman en attman en
därsituation de kvalificerade medarbetarna byter arbete titt kostar,Detmest tätt. intesom

bara i Arbetslaget bryts sönder och det ansträngandeär sättapengar. att ett nytt.samman
kostarDet också form tid.i Det viktigt alltså fort idag.är berorgår Det all-påav att att
förändras;ting framför allt medvetna förändringarnaär kanochatt göra någotmen om

dem.

harVi helt enkelt information förändringarna, och fler hantera den,sätt viänmer om att
haft förut.någonsin

Bra telenät Ett hanteraär informationsätten med datorer. harDet blivitär möjligt kommuni-attav att
förutsättningen mycket informationsmängder förrstörre mycket enklareän på och mycketcera sättett

oftare. Tyvärr har lärtinte prioritera och selektera informationen motsvarandeiattoss
grad. kommerDet med sannolikhet bli och det berör naturligtvisnästastor mig,att steg,

arbetar med metoder för producera och paketera information.som attnya

Hela denna utvecklingen har blivit möjlig fått datorer kan kommuniceraattgenom som
med varandra. deEn förutsättningar finns för den utvecklingen, harviär såav som att ett
bra telenät. råkar detNu Finland harså i de bättre telenät och de harännuattvara ett
dessutom konkurrens mellan telebolagen. FinlandI har de har kommit mycket längre än

det gällervi, sådana här saker.när De sälja dem, deär på har flerasämre dataföre-att men
bara lever säljapå de svenskatag är företa-större än mångaattsom programvara som av

kommaDet ihåg.är Trotsvärt har ungefärvi förutsättningar, kanattgen. såatt samma
förutsättningarnautnyttja olika och skapapå fördelar.sättman

Entreprenörerna De jobbar med detta mestadels småföretagare ochär de börjaär måstesom unga man-blir allt viktigare någonstans. Man måste och cykla lite, måste detexperimentera inteute närvara man
finns kartanågon verkligheten.över Men också hamåste kanskenågon liteärman som
längre, kan lite backkrönet.översom se

De människorna, normalt kallar för blir viktiga framtiden.entreprenörer, isom
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medie- programvaruindustrinIT-kommissionens hearing den 8:om nya

debekymrar mycket det gällerFramtiden informationssamhälle. Något migObjektorienterat närär ett som
produkterfrågan: skapar journalisterpersonliga informationsrymderna, hur viskapar lösningar är somsom

dentillfredsställer kastar bort hälften, ellermänniskor ochsitter 95rent procentav avsom
information får kunna demde ska Det inteomHur vi något äratt pratagemensamtge
enkelt.

för tillbaka de obiektorienterade skapa presentationsmil-tillDet Vi måste enprogrammen.
filtreringssystem informationshanteringen, följer de arbetaoch i sätten attett nyasom

handlar det oftasådana personliga filtersystemoch arbetet. det gällerorganisera Näratt
ska kunna skära information, den lilla bitenbort all tills har precisatt somom man man

intresseradärman av.

skär bort alla bitar till bara den biten, kommer ha någontingMen vi inte attom man
saker.med alla andra. kommer mycket tid läraDå vi ägnagemensamt att att oss nya

Därför finnas möjlighetbygga längre. Detmåste går måste attsystem ett stegman ensom
information också. detvill hain Menvi ii är ett annatsom resonemang.

Långt framme i Informationen kommer förändra kommeralltså arbeta.tvinga Det ivåra sättatt att attoss
virtuellt arbete leda till hitta arbetet för kunna hjälpasin organiseramåste sätttur att att attatt nya

bieffekt. Redanandra människor samtidigt råkar producera produkt, detom ären en
idag forskaretalas det mycket virtuella företag och Faktum iorganisationer. våraär, attom

ligger väldigt långt framme det här området, kanske beroendeSverige på vårtpå att sam-
kommit företagsekonomiskahälle har mycket långt den till exempelSe institu-på vägen.
Stockholmstionen på Universitet.

virtuellt företag kännetecknas former förr.samarbetar mycket lösareEtt i Detvi änattav
binder tillsammans de ekonomiskalängre relationerna äveninte viär natur-som oss om

ligtvis betalt för tjänster, kan för andra människormåste våra någotgörata attutan
tillsammans. Kanske låter detta alla skulle jobba för Röda korset, ochvi även omsom om

mellan ideellt professionellt fortsättaoch arbete blir otydligare, kommer dengränsen att
klart märkbar. leva också. arbetet ska engagerande kommerVi Attmåste attvara vara vara

nödvändigt det ska bli utfört. ha tråkigt Ungdomar hellrevill jobb.Ingen gårettom ar-
betslösa, de lider med tråkigt arbete.än att ett

Virtuella företag hänger andra traditionella företag. Volvo skulleihop helt Närpå sätt än
tillverka för de uppdrag producera stänkskärmar-1940-talet, plåtslagerisin PV iett attgav

hamrade plåt och skärmarna klara, blev levererade och sedan tänkte plåt-De snartna. var
slagaren det. Saab idag lanserar konstruerar underleverantörerna fly-inte Närpå 9-5,mer
geldetaljer, utformar fortfarande skulleverktygen och levererar Saab haJhst-in-time. Om
köpt stänkskärmar, företagenhade det kunnat Brasilien eller virtuellaKorea. Deivara

företag. produk-samarbetar helt traditionella deltar varandrasDepå isätt änett annat
framför föroch allt: låter kompetenser samverkationsprocesser, De sina att generera en

tjänstekombination bästa tillfredsställer kundens behov.på sättsom

det det den kunskapen.arbetar blir mycket standardiseraStandardisera När Detpå svårtsättet, attman
svårt blir också kunskaper frånlätt samarbeta behöver kommerkunskap någonnäratt man som annan.

finns knappast företag myndighet idag.eller har köpt konsulttjänsterDet inteett en som

nätverksekonomi leder till tillsammans med de personliga informations-Denna i sin tur
rymderna till kommer behöva individualiserade allt dettavi presentationeratt att av som

ska lära samarbeta med och allting. individualiserade lättastvi presentationer äratt attoss
åstadkomma med objektorienterade program.

verket kommersjälva dessa kompetenser handla information fiffi-I hantera påatt attom
förr.och bättre Kanske det här kan framtidens exportprodukter.sätt än ärgare som se
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IT-kommissionens hearing den medie- programvaruindustrinom nya

uppfinnareuppfinnare En kan hitta saker löser hans problem. förränpå Det inteär entrepre-som en
och dem de verkligen blirutvecklare det dagensi Frågannör någonting. är, är ärtar tag som vem som

ThielErnest eller Alla kanske deBA Hjort. BAinte var Hjorts vi påvet vem namn ser
skruvmejslar, eller detBA Hjort Bahco johanC0 Det johanssonPetterstår.8: som var som
uppfann skiftnyckeln, han bortglömd, Enköping. Thieli Ernestär nästan utommen var
han hand de uppfunnitLaval och gjordeGustav någontingtog separatornsom om som av
den. andra finns.Många exempel fortsatthade väl skruvaLars Magnus Ericsson ihopatt
telefoner Wallenbergarna honom underinte skugga.tagit sina vingarsom

krävsDet kompetens för utveckla saker för uppfinna dem. kommerViänatt atten annan
bli och specialiserade, får och definierade kompetenser. kom-vi Viatt mer mer mer mer

kunna längre, höra bättre och bättre hur kartanatt vetamer utse ser

får chans läravi saker kompetens hela livet, brainom vår i öppetattgm etten0 oss nya
utbildningssystem där slipper forceras linjesystem kursoch ochin i tvingasett en
sedan färdig för livet ochrestenvara av

istället kan börja och sluta läravi vill.vinärg0 oss

Varför arbeta råkar unikOm jag område, varförinom skulle då arbeta förmitt jag någonnu vara an-
för andra mycketnan Det roligare förarbeta själv. Kanske kan också balanseraär mig jagatt om

lönen andra förmåner och åka till konferens. kommerHawaii ocksåDåpå jagmot att
sysselsättning. bara sådan sakTa bokföringen. krävs flerDet männi-generera mer en som

skor för hantera redovisningen hundra småföretag det företagi med hund-iän göratt ett
anställda. sakEn drar för för detmånga sigär just såärattra att starta eget, attannan

krångligt. det lättMen är något åt.göraatt

invändning dettaEn bara gäller kunskapsarbetare, journalister ochär att som programme-
Vad hindrarsvetsare Inget ha unika kunskaper.gör Menrare. svetsare atten som en man

dels ha vilja och beredskapmåste lära dels ha möjlighet det.sig något göraatt nytt, att
Den människa får möjlighet utbilda och hela tiden tillgodogörasig kun-sigattsom nya
skaper, kommer bli unik ganska kanDet ihop alumini-inteär mångaatt snart. svetsasom

med till exempel.titan,um

då tillgodogöraKan den kompetensen, och tillhandahållasig den där den bäst be-man
hövs, kommer sitta i denprecis sits är påatt expert attman samma som som programme-

datorer inför förutsätter dels finnsDet det möjlighetår 2000. lära allt detsigattra om att
här, dels det finns möjlighet använda kunskaperna form företag.iatt att ettav

småföretagFler Vi läge idagi gjorde slutet faststår 1800-talet, idag det datornvi i är ärsamma som av som
resultat bilen och verkstadsindustrin. fler småföretag möjliga, destoger mer viär görprogramvaran som

fler fiffiga uppfinningar kommer också det förvi Men möjligtmåste göraatt se.
småföretagarna sälja till dem kan storföretag deras produkter. Alfa-Lavalgöraatt som av
hade inte Thiel, ochvarit någonting Ernst hade klaratLars-Magnus Ericsson inte sigutan

Ärlänge Wallenberg. det Nordstrandså Björn och Carlzon dagensJan Thielärutan som
och Hjorth Uppfinnaren behöver nämligen löserinte problemHanentreprenören. ett
och det oftast hans problem. han kan, desto lösningar kanär han Där-eget mer mer se.
för det viktigt dem lär mycketär sig viktigtDet äratt uppmuntra att starta eget. attsom
de känner det lönar lösa andra människorssig problem.att att

Uppfinnaren kan forskare. behöver forskare kanVigärna andramönstervara som se som
människor kan och deminte med utanför skapavågar sig universiteten ochtase, som ett
företag för exploatera dem. det räcker medMen inte bryta elfenbenstornen. Viatt att ner

skapa cirkulation kring dem också.måste bli likaDet naturligt kommamåste tillbakaatt
till och lära eller forska detuniversitetet sig kurs idag. Detär på ingetärattsom ma-
giskt med bli forskare och alla kan utforska saker de kan bli doktorerinteävenatt om -

de bara får lära hur.sigom
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IT-kommissionens hearing medie- programvaruindustrindenom nya

Idag finns det information sträckerunik marknad för datorprogram ochFinns sigunik överen en som
världen. uppfinnare människors problem, harhela kan hitta löserglobal Demarknad någotsom som

möjlighet sprida uppfinning världenhela bara Detsin minuter.någraöveratten
kommer ställa krav den möjlighet Förtjänapå entreprenöratt attnya som ser en pengar.

intresserad mycket lösa problemen. Hantjäna inteentreprenören är såatt attav pengar, av
kunde lika sälja jordgubbar datorprogram.gärna som

Därför ska uppfinnarna möjligheter desläppa fria möjligt och dem såså storasom ge
kan kreativa. och beskattadäremot kan regleranågonsin Entreprenörernaatt vara man

för dem till områden där de göratt styra mest nytta.

Idag fel. företag.Vill finns det anledning DetEnklare tjäna ingenförtjänst ärgör startaattman pengar
mycketpå enklare spela lotto, sannolikheten lägre.lottospelande vinna Denpå även äratt att varsom
kompetens det hellre utanför Kiss-konserten och säljerställer sigär entreprenör,att vara

halsdukar, skapar företag datorprogram.säljeränsvarta som

ska skapa sysselsättning för alla dem kan uppfinnareOm inteentreprenörerna som vara
för uppfinnaren klarar alltid, dettill blirsig intressantmåste attatt ent-varaman se

och skamligt, idag.intereprenör som-

har fått lära handlar. aldrigdet det"Vi Vibar inte Attfå lära äratt ta att tataossoss ansvar, men om ansvar
inte säkert dem förbelönaatt ta inte Viär våga måste vågarsätt växa.ansvar, ett att taansvar som ansvar,

detär att tamm om och andras liv. uppfinnaren till hjälte. finns fel medsitt Vi Därmåste göraeget ett stort
dethandlar."ansvar samhälle idag, politikerna kan åtgärda hjälpa människorvårt ett att attsom genom unga

mål. ha livsmål bingolotto skapar särskilt mycket tillväxt.Atträtt vinna på inteattsom

Stärk svenska finns global jättemarknad dator. blir medDet i varje Den ännu större när systemeten
identiteten objektorienterade börjar fungera.program

Redan idag finns det företag delvis lyckats. Idédata svenskahar 1980-taletsettsom var av
framgångsföretag programvarubranschen. satsade skrivar-slutetinom De på göramot att
drivrutiner andra, verksamhet faktiskt lönsam. underleverantörAtten avsom var vara
delar till datorprogram blir möjligt funktioner.bryts i Kannär programmen ner man vara
bäst det, kan skapa bra företag både och säljare.och sysselsättapå så tvåettman nog en

ska bliMen annorlunda. utslätade och likrik-intressant, måsteom man man vara mer
tade blir, desto medblir har talavi ointressanta Närvi. inte något annat attmer man en
fransman kan alltid förklara bandy. identitet,har kulturellDen ettom, man som en egen
stabilt förankrad hans historia och språk, den kommer kunnaisätt äratt attvara som
tillföra till det globala samfundet andra kunnatmänniskor kommanågot inte Detpå.som
gäller särskilt det lätt information människorandra idag.så nånär är att om som

Därför till stärka svenska identitet. kunskaper historia ochmåste vi varje pris Bättrevår i
svenska språket kommer världsmarknad. ändåkanintressantare Vipå integöraatt oss en
konkurrera med klimatoch Brasilien och hälften brai pris Korea intevårt såär ens som
det Hawaii.på

Kasta gäller valla för det här kastainte Det loppet och sand skidspåren. utvecklingensand inte Dennaiatt
skidspåreni ekonomi,bara hela världsekonomin.något inte Detär vår ingetärutansom genomsyrar

kan det dettill bästa. gäller tillvaranågot Detgöra utnyttja våraänannat att att ta-
unika fördelar och använda dem för fart verksamheten det slåri innan igenom iatt
andra länder.

Den bromsari:om ligger föreSverige loppet. gäller det hålla undan, definitivti Nu Deninte göra tvärtom.attIltförsbackøkammar
bromsar utförsbacke kommer alltid efterkälken.i påalltid øjhrkälkm."pá som
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IT-kommissionens hearing den medie- programvaruindustrin8:om nya

Fråga fråntill Johan Hjelm, svar Johan Hjelm,
Bonnier Media Lab Bonnier Media Lab

fullDrar detta försprång drar väldigt dåligalls, deni Inte vinytta ute nyttaav av
industrin forskning har. skulle behövaVi utnyttja

forskningen mycket bättre. Och skulle be-vi
höva forskning, framför allt inommer sam-
hällsvetenskaperna.

har flestMen virtuella det gäller finnsvi virtuellaorganisationer När organisationer
och världens forskningbästa ändå blir anledning för den virtuellingen sitter isom en-
det bra slutändan, varförinte i expandera den.organisation Incitamentenatt

saknas.

Idag det ganska formalätt litetär nät-att ett
verk produceraoch eller hellrenågot ännu
utföra konsulttjänster. takSnart når ettman
där utför mycket arbete kansåman mansom

med bekväm Sedan finnsinsats. ingen an-
ledning fortsätta du har mycket jobb duså-

dubehöver och kan hem klockan fem osv.
virtuella har villDe organisationer vi inte ex-

pandera.

behöver expanderaMen Ska litet behöver expandera. företagvarje javisst vi Ett stort
företag med svensk tradition bli kan också amalgamering många småett vara en av
Bahco, Ericsson, företag.kmall Favoritexemplet Richard Bransonnär ärett nu

skabeautiful", jobba nätverk och de och hansvi i Virgin Enterprises. Nästan ingen i ett
strukturerna håller Virgin-företag andrajobbar depå istora att vetrasa vem som

företagensamman eller de andra företageni attens
finns. virtuellDet organisation på mångaär en

därför de, de behöver samverka,sätt sånäratt
de det. dess deMen innangör intevet attom

de andra har nätverketexisterar. De Virgin
Sedan använder de det detovanpå sig. när

kommer behov. alltså företagDet är ett stort
företag.virtuelltär ettsom

lever samhälleVi byggt tillväxt.i ärett som
förutsätts för skaDet pensio-våraatt ut

hela ekonomin ska expandera hela ti-attner
den. Därför värdetillväxten samhälletmåste i
ständigt öka.

finns för detBara det ochsätt göra ärett att
skapa exportprodukter. Exportprodukteratt

kan skapa på två sätt:man

ska industrialisera produk-Antingen man
och alltså standardisera produkternationen

kan skyfflahårt demså iatt ut storaman
volymer världsmarknaden ochpå stor-
driftsfördelar det.av

Eller kan specialisera ochså sig sågöraman
speciella produkter får mycketatt ettman
högt värde produkterna.på
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programvaruindustrinmedie-denhearing 8:IT-kommissionens nyaom

från Hjelm,JohansvarFråga Hjelm,till Johan
LabBonnier MediaLabBonnier Media

"kommunika-tänktefel inteindustrin HanDefinierar vi på sätt att startanoggenom
telefoner.byggdehantionsföretag" heller,kan tänka Larstala IT jag mig utanattatt om

ska jagEricsson inteMagnus att nusa
detfel ochindustrindefinierarVerkstadsindustri, han ja, sättviutanstarta saen

framåt.kan Vi viblev det beror intetelefoner och sedan viska påjag göra tror attatt se
handlarbra vad alltingstorindustri. såsmåningomså egent-vet menomen -

det.ligen har aningvi ingen om

programvaruindust-"medie- ochidag,försöka dig Tematdu skulleOm på en annan
också Alltbegränsat.rin" ganska bra,framtida definition IT,hållbar ärän menmer

handlarochdetta Detvis.ivad skulle det in sättvara går om
informationssamhälle. Det inteskapa ärettatt

industrier.det allaindustri,bara ärQ

förvirtuellade organisationernavirtuella utnyttjaalltså bäst organi- AttSverige påär
ochkanmervärdenskapa vivad då påsationer är sämst exporteraatt som-

ekonomin.därmed skapa tillväxt i

deden rollspelardetde ska inteden roll Om någonVilka aktörer spelar inte är som
hållerpolitikernadet väl påska sågöra, är som

tiden.tafsar allting helapåatt

detochsmåföretagareProblemet ärär att
bildar virtuellahelstsmåföretagare nät-som

småföretagareredanverk antingen är man-
fårockså blireller ziztraprenär, enmanman en

verksamhet organisationliten i större somen
förfullständigt harfår inget mo-ansvarman
och skapaspecialisera sig mervär-tiv växa,att

mednöjdnischden. hittat sinDen ärsom
fallför det allamarginaler,ganska igårsmå

ihop.nästan

människor:kategorierhelt. Skiljheltborta Inte tvåPolitikerna ska hålla påtassarna

uppfinnarnakategorinDen är av pro-ena
uppfinnerdukterna. Den ny pro-ensom

kreativaproblem.dukt löser De ärett som
saker, de skauppfinnaför att upp-nog

orkar.mycket definna någonsin

ochuppfinningenDen påtarsom vara
skaparproduktifierar den eller någonting

mervärdeidentifierar detta in-somsom
denbär medformationen sig, ärpersonen

regel entreprenör.ensom

enda tjänamotivEntreprenörens är att pengar.
efter problemlösa männi-De inteär ute att

deras incita-skor. primäraAtt tjäna ärpengar
regleraverksamhet såDeras måstement. man

fårSamtidigtde roffar inteinte sig.att man
dedem för mycket. sigreglera Då ägnar

istället.bingolottoeller spelarnågot annat
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Fråga till Johan Hjelm. frånsvar Johan Hjelm,
Bonnier Media Lab Bonnier Media Lab

ÅDet tidningen idagstår i företagen andra sidan hörde häromdagenjag Tetreatt att
Spray och Tetre dettagår höllär ramla ihop fullständigt,på jagsåettsamman, att vet
gammalt vanligt svenskt stordriftstän- hurinte mycket ska fästa vid sådantsigman
kande eller det där.något nyttrepresenterar

År frnansiärerna vid tänka IT-i Finansiärerna försöker räkna hem dettaattovana
industri traditionellt Jag säker detsätt. inteär på att

Å andra sidan,går. försöker räknaom man
hem det traditionellt dåpå skasätt inteman

deinvestera företageni eller falli varjenya
de företageninte i reklambyråerärsom som

Spray egentligen Istället skaär. investera iman
företag produkter. finnsDå detgörsom nya
åtminstone någonting påtagligt kansom man
räkna hem. Finansiärerna vad dettaintevet

handlar försökerDe tillämpa sittnya om. gam-
tänkande fel saker.på

Vad skulle behöva egentligenär ameri-mera
kanskt capital-tänkande. handlarDetventure
verkligen riskera Man investerarattom pengar.
lite hundrai olika företag. Sedan går 99 av
dem omkull, det hundrade blir tusenmen
gånger Detstörre. capital funge-är så venture

i USA och det inteär i Sverigerar attsom-
sitter och räknar ränta.man

skaHur Sverige fler capital- Enda politisksättet avreglering.ärventure en
företag

Vad ska politikerna göra Det bli lättaremåste riskkapital.investeraatt
Idag finns förochi riskkapitalavdrag,sig ett

det uppenbarligenär tillräckligtinte ochmen
vänder kanskesig till fel personer.

Slutligen, kunskapsteoretisk fråga fråganDet vadär kunskap ochen ärom tystom som
informationsinnehållet dörrar.i häv-Jag vad synlig kunskap, diskussion förärsom en
dar det finns exakt lika mycket in-att sig.
formation i 1600-talsdörr ien som en ny.
jag skulle återuppföra fábodgammal finnsVisst det kanske lika mycket informationen
och hade allavi delarna När 1600-talsdörren,i varken du eller de andrautom en. men
skulle tillverka den gick bet. fannsDet kunde den informationen. köpteNär jagse

civilingenjör, fortifikationsofficer badrumsdörrmin buntenen såg jag ien genast av
och antal händiga kalla-Vi vad detett hände. Vad häntpersoner. papper var som som
de bonden från byn. Han gick informationen harär synliggjorts,upp denrunt att men
och tittade detta halvtimme,på sedan har också ökat. 1600-talsdörren snickrades ihopen

han sin och högg bort flisa känsla.tog dörrpå Min konstruerad medyxa är CAD.en -och alla bitar föll plats. kundepå Han Det helt bakomliggandeär struktur.en annan
förklarainte vad han hade gjort.

Är inte risken får informations-att ett
samhälle, där bara använder informa-
tion kan broschyrerin isättassom
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från Johan Hjelm,SvarFråga till Johan Hjelm,
Media LabBonnierLabBonnier Media

får plats DetInformationen iinformationssamhäl- visst äralltsåVi går systemen.mot ett
fårinformationenhuvudena, intefår plats härinformation inne, idär mycket iinte

plats.perfekta systemvåra
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Henrik Ahlén, Ahead Multimedia AB:

"Vi ska sluta att ha mindervärdeskomplex vårt utgångsläge är otroligt"-

Inledning Detta belyser utvecklingenavsnitt den svenskainom multimediebranschen.

Medverkande Henrik Ahlén producent Aheadär inom Multimedia StockholmAB, och ordförande i
branschföreningen Promise Producers of Multimedia Sweden.in

Budskapet finnsDet mycket goda förutsättningar i Sverige utveckla expanderande multimedie-att en
industri till för helaär samhällsutvecklingen.som gagn

Sveriges Vi skagoda i Sverige sluta ha mindervärdeskomplex omvärlden.att mot
förutsättningar

oftaDet det idésägs ingenär här, för detnågot finnsgöra företagatt ijapanatt stora
och USA har faktisktvi otroligt bra förutgångsläge medierjust och IT.osv ettmen nya-

har skaffatVi del fördelar och har förlorat del nackdelar.oss en en

Sverige har hög datormognad. alla75 svenskar använda datorer jobbetsägs ien procent av
och tredjedel hela befolkningen har tillgång till Internet. uniktDet världen.iären av

Allmänbildningen bland befolkningen god. klagarMan denär svenska skolan,på men
internationellt har god grund för skapa media. handlarDet kommunika-sett atten om

Allmänbildningention. grunden för det.är

fördelEn också Sverigeär litet land. kulturär Vår liten. Vi det finnsäratt ett vet att
människor här i världen det konstiga språket svenska och därförpratarsom anpassar oss

kommervi världen.när i förmodligenDet förklaringär till varför ochut Ericssonstoren
andra multinationella svenska bolag har sådana framgångar internationelltstora Närsett.
Ericsson bygger sin mobiltelefonfabrik Malaysia de deti malaysiska villkorgör på och
kanske inte sina amerikanska motsvarigheter börjar med Coca-Cola-som att monterasom

och sedan bygger fabriken den.automaterna runt

har förhållandevisVi goda färdigheter språk.i harVi varit till det. dettaBaratvungna att
TV-programvåra har hjälpt oerhört mycket allting börjar körastextar när engels-påoss

ka, åtminstone medie-i och programvarubranschen.

Vi har skickliga mediekreatörer, journalister, musiker, designers har sakergjortosv som
Ävenfungerar internationellt. den lilla programvaruindustrin duktig och brukarsom är

vinna priser i internationella tävlingar det alltså bra datorprogramgörs i Sverige som-håller internationellt sett.

Det åtminstone tidigare hindrat Sverige inte mediebranscheni harstörre varitsom att vara
detta med språket. Den geografiska nackdelen befinner vid Nordpo-nästanatt oss uppe
len, långt borta från alla världen,i har ocksåi försvunnit. Det intecentra stort sett tar"Vi bar mycketstörre längre tid skicka från Stockholmnågot eller Umeå världen,i det frånatt Siliconänut tarframtid inom dm nya Valley med hjälp online-tjänsterav osv.mediebranschen,än

vad vi bar inom
Alltså, vi ska själva.på Medie- och programvaruindustritro något Sverigeärskgøpslgøggøn; ossbilar oøb som
verkligen ska harVi mycketpå. framtid deninom mediebranschen,dm traditionella större vadsatsa ännya

harvi skeppsbyggeri,inomindustrin. bilar och den traditionella industrin.
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företag ochSweden omfattarof MultimediaProducers 90Branschföreningen inPromiseKraftigt tillväxt
fadderorganisa-Svensk Industriförening,månaden. Enligtåren det kommer är5-8 inärmaste somnya

kart-medbådar Arbetetbranschföreningar och detunik fördenna tillväxttion, är gott. en
kvalifice-genomförtmed Arbetslivsinstitutethar tillsammansläggning Promisepågår. en

dra del prelimi-detresultaten hittillsbland medlemsföretagen ochrad enkät går att enav
slutsatser.nära

Stockholm.till Stor-med koncentrationspridda hela landet, vissFöretagen är över men en
finnstvåmansföretag till Därutöverkraftigt allt frånleken 40-50varierar personer.upp-

omkring Majoritetenstycken företag är200åtminstone 3-4 större,är ännu personer.som
ochfördelade mellanfortfarande företag, ganskaalltså jämnt två 40små personer.

tillfrågademånader. Allaför dederas expansionsplaner 12-18-24Intressant närmasteär
deellerdede ska tvâprincip 50-200 äri växa oavsettatt procent, ompersoneromsvarar

iblandföretagen räknar med slutetbetyder de flesta i 1998Det50.är tre,attatt av vara
växtkraft denna bran-rekryteringskraft och ifyra, finns alltsåDetgånger större. en enorm

schen.

produktionenmed detmultimedieföretagen PreliminärtVad sysslar 29ärUtbildning och procent somav
delutbildningförmodligenutbildningsprogram.har Det ivarit ärmarknadsföring stor av pengar-ensom .projektväldokumenteradefinnsrationaliseringsvinster.finns uppenbara Detligger. Därna

istäl-interaktiv utbildninganvändamed och tid,där företagen på attsparat massor pengar
läroböckerför konventionella lärare,let osv.

bland de före-debatten, har baradomineratUnderhållning och spel, varit 15 procentsom
och företagspresentationerMarknadsföring 1731är procent,procenttag svarat. sam-som

marknadsfö-Utbildning ochdessa likartade områdenblir 40närmare procent.mantaget
produktionerKulturorienterademultimedieproduktionen idag.alltsådominerar ärring

företag harsamhället.resursfördelningen mittspegel i Inombara två procent en av-
resultatetinteraktiva utställningar,försöktsedan ärlänge göraattatt menmermuseerna

Informationaldrigde harmycket klent intresse, någrastort uppger sexresurser.men-
informationsproduktioner.företagen de sysslat med, d allmännaprocent att v sav

uppdragsproduktion för företagfortfarandeSlutsatsen: Branschen domineras somav
Endastmarknadsföring.utbildning, och ianvänder de medierna för presentationernya

produktioner för allmänheten.mindre förlag medmindre omfattning förekommer

de leverera-med,medier branschen arbetar harfördelningen olika 54IJämnt mellan procent avav som
ochunderde produktionerna CD-ROM, Internetvarit 40året påCD och Internet procentsenaste sex pro-

produktioner harfåttför har TvåinteKategorin CD-I någotintranät. ännucent svar.
diskett.levererats

distributionsmedium.ochFördelningen ganska mellan CD-ROM Internetjämnär som
försöka ställameningsfullthittills.riktigt framgått debattenhar Det inteDet inte är attav

varandra ochdistributionsmedier kompletterarvarandra, de ingetdessa är annat.mot som
använda medierna.fokusera innehållet ochIstället bör sättet attmerman

önskan expande-Alla har starkföretagarna hindrar utvecklingVilka faktorerKvalificerad attenanser
likakvalificerad personal.främsta hindret bristen NästanpåMajoritetenpersonal brist ärattangerra.

riskkapital ochmedier.kundernas bristande kunskap om Bristenhinder ärstort nya
telekomtekniken, infrastruktu-finansiera företaget godallmänt Begränsningar iär trea.att

utveckling företaget.hinder för fortsattockså allmäntett avsomren, anges

produktionspersona-fortbildningbrist utbildning det gällerSlutsatsen det ärär att av-
det gällermediemänniskor, ochomskolning vidareutbildningnyutbildning ochlen, av

skalära huruppdragsgivare användare bör chansenutbildning och sigatt mansomav
riskkapitalmed dessa medier. Svårighetenfördelarnakunna utnyttja är natur-attnya

expandera, d anställafaktorn för företagenden begränsandeligtvis största attatt att v s
kanske lindra arbetslöshetsproblem.och därmed litepersonalmer
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Normala Bland känneteckenlöner övriga hos branschen företagi princip har kollektivavtal.ingetär Iatt
hårt företagoch delararbete några personalen fackligt ansluten, oftastär slutsats fackfö-i SIF. En ärav att

riktigt förstårreningarna inte branschenssig utveckling.på

ryktasDet löner kan hur helst branschen,i 20-åringarattom storavara t attsom som ex
tjänar kronor månaden.45 000 i Hittills enkätenvisar bild, ganska normaltetten annan
löneläge med lönersnitt kronor20 månaden, för000 i projektledare kanske De25 000.Illa jobbar bäcken höga lönerna väl verklighet.är företagenMånga har formän någonmytermer av avrig heltenkeltav - vinstdelning för personalemFå har övertidsersättning.mina underpåsar

ögonen exempelär ett Allt detta bottnar deti personal och kapital.är svårt i Därför jobbar allaatt att tagdet."pd ny
häcken helt enkelt.sig underMina påsar exempel det.ögonen är påav ett

Mer Glädjandesamarbete företag deär många samarbetar med andra mediebolag föratt attanger attnya
framtillväxt produkter och tjänster. Det alltså det finnsvisar behovger ta organi-nya attnya stort av

och forumsationer för kommunicera mellan bolagen.ett att

därförDet drogvi föri Promise, skapagång det forumet. Tidigarejust har allavar att
kammaresuttit i sina och livrädda förvarit alla former konkurrens. Väsentligt gårav mer

vinna samarbete.på Hela branschen kan ofantligt mycket detväxaatt att sättet.mer

Locka Varförfler till branscheninte fortareväxer Vad kommer hämma denännu framgent vik-Enatt
faktormedier dentig bristen utbildadeär dnya grundverket branschen.istora programmerare, v s

finnsDet begränsat med ingenjörer och tekniker för skapa infrastrukturenatt osv.

Det väsentliga för dra utvecklingeni ordentligt,gång de mediemän-mest är äratt att som
niskor lockasmåste de medierna. depå har kunskapDet och anlag föräratt satsa nya som
det, journalister, skribenter, fotografer,är filmare lättareDet demärsom att attosv.

kreativa saker, läragöra än Internet-platser, bragöraatt atten programmerare ut-snygga
bildningsprogram osv.

Något måste problemet med riskkapital.göras Det möjligtmåste litevågaatt satsavara
tjänsteföretagpå harinte bokfört lager. Vi okunnighetenmåste någotgöramer"Något ettsommästegörasdt

fortfarande finns bland företagsledare och politiker vad medierproblemet egentligenmedrisk- som om nya
handlarkapit " Det Promise viktigaste rollerär informera och nyttigheterna.visa påom. atten av

påSatsa hel del finnsEn det kommun och offentliga kanorganisationermera bran-Mengöra.stat,som
scheninfrastrukturen behöver bidrag.inga behövsDet ochinspiration väl fungerande grund-ärsom en
läggande infrastruktur.

Staten litemåste de uttjatade digitalapå de behövs faktiskt. Skamotorvägarna, visatsa
medie-inom och programvarubranschen kunna samarbeta med varandra, kun-så måste vi

skicka filer till varandra, kunna kommuniceramåste Ska dröm-Vi någotna osv. av
folk ska kunna jobba hemma och glesbygd,i det finnas kommuni-så måsteattmarna om

kation. kan rimligenDet inte till företag skaffavarje helt själva,sig där måsteattvara upp
samhället hjälpa till. ska skeDet inte bidrag, skapa den infrastruk-utan attgenom genom

krävs.tur som

AllraDet offentliga viktigast och kommun bordeär i Sverige före och sådanvisa Enatt vägen.stat
bör visa sakpositivvägen för offentligår EDI upphandling,på rationaliserad faktureringatt satsa osv.

denFortsätt Varförpå inte lägga offentligvägen. i princip all kommunikation Internet,på
medborgarna kanså komma alla protokoll ochregister, alla underlag politiker-att som

har. kanskeDet minskar lite, framföralltpappersåtgången blir det möjligt förna men
medborgarna med och liv ochsina information. ocksåDet vänjeratt styravara mer oss
vid söka on-line och använda olika interaktiva medel informationshanteringen.iatt Inom
hela utbildningssidan finns behov, både skolaninom och hos privatpersoner.enorma
Tänk allapå patienter sjukvårdeninom kanYnspirera skaffa bättre informationallmänheten sig sjuk-som om

bred domartill IT- och ställa krav vården och den.större på Allmänheten bör inspirerasmer ut mer av
anr/ündning " använda brettIT det bara handlarinte spela spel och verkligenattmer attom an-- -vända den dagligai sin radgärning olikai avseenden.mer en
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har lett tilluppfinningarlegendariskaalla andraBahco ochharViChansen storaatt ta starten avsom
utvecklingenpekafilmbranschen villfrånkommer jag påEftersomindustrier jagSverige.itätpositionen

dåidagsvenskar Sverige1910-talet. Detfilmbranschen i Sverige är attvet varsomav
medvärlden,den branschenhela istartade egentligenledde ochfilmnation. Vistoren

hadevärlden. intevisades överallt Dågjorde filmer ioch StillerSjöström mansomsom
gjorde filmerför tal.musik iställetoch Dedetspråkproblemet, som engage-utan textvar

Hol-ihjälslagnadeSedan blevberättarkonsten. småningomutvecklade sårade folk. De av
lywood.

kompe-harmöjligheterna. Vihartillbaka den Vichansen positionen.har SverigeNu att ta
kanoch byggatensen resurserna.

från Ahlén,HenrikFråga SvarAhlén.Henriktill
PromiseAheadAhead Promise

vad de har kapacitetidéerflesta har flerde företagenHjelm De änJohan småsäger att
deDärför villvill för.de virtuella växa.och organisationerna inte

detde det bradärför har är.växa att som
hundratalsfåtal företag vill bliEndastalla vill hurDu nästan växasäger ett per-att -

börsen.och komma Majoritetenförklarar du det ut avsoner
Promise-medlemmar,företagen, åtminstone

demålsättning,dethar primärinte utansom
idéer.förverkligakunnaför sinavill växa att

stabilitet.de ocksåvill vissNaturligtvis en
ochoch arbeta i två-Att entreprenör en-vara

lop-riskabelt det långaganskamansbolag iär
för lite stabilarevillDå växa attpet. man

meddet kanföretag och 5-10 personer.man

kraftstark Definns otroligt justdetdet finns vilja DetSå ärväxa, nu.att enen men
företagenallaharmånaderna principkapacite- idet därförsäkertinte går senasteattatt

avmattningIngensaknas tvärtom.växt.ten -

under-den globalaskaoch sig in ivilja Sverige intefinns alltså Sve-Det växaatt geen
häftigaskahållningsbranschen. Vi intemycket bra utgångsläge göraharrige ett var-

det kräverinteraktiva spel ochbli duktigadär kannischerna viär storaannat -
för ibland kanundantag,finnsDetresurser.

slår detkreativ idélitenhitta somenman
möjligheterdär har i Sverige.ochmesta

harområdet kan omsättningDet stora gesom
braorganisationsstruktur Vimed ärgöra.att

samhällsfunktioner ochorganiserapâ att an-
hjälpmeddet kannat ochSverige görai man

medier.nyaav

finnssak. DetUtbildning jättestorär storaen
Medicin tillutbildningsbehov.internationella
där liggergigantiskt omrâde,exempel är ett

och därforskning Sverige viframme ilångt på
pedagoger.har

både utbildningbehovfinnsDet ett enormt av
allmänheten.personal ochmedicinsk avav
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Fråga till Henrik Ahién, frånsvar Henrik Ahlén,
Ahead Promise Ahead Promise

Underhållningsområdet intressant kan läraVi det behövsär baraatt en person, en
därför där har växande ochvi Per Gessle, kan du helanåatt överen utnumera
stark musikexport. Vad kan lära världen och miljoner,tjäna miljarder. harVioss
därifrån förutsättningarna för det. Musiker närbe-är

släktade med verksamhet. Dels behövervår vi
musik och ljud de olika produktionerna,i dels

musikalitet form kreativitetär ären av som
närbesläktad. Det bra anställa musikerär iatt
denna företag.typ av

Talar det förinte skulle kunnavi detJo, gäller hitta nischprodukterna.att attvara men
med den globala underhållnings-på Det fightas medsvårt ochär Sony Lucasatt
marknaden med riktigtArts häftiga jättesimula-göraatt

därtorspel ska bygga kåkar och kliva in iman
virtuella världar, det blir tufft.rätt

kanDäremot kreativa saker.göra småman
frånSajfzcracker Daydream Umeå brai är ett

exempel: killar hittar unik idépå ärtre en som
underhållande och fungerar olikai mångasom
länder och kulturer.

detAr strategival behöverVi både och därför beroendeviett ärattsom nu ser, att
alla flervi hasäger måste in varandra.att pro av

duoch egentligensägergrammerare att
ska ha fler musiker, din sådanav s

för innehålletsom svarar

Frågan vilken ändai ska börja.är vi Lars- detVisst, börjar medinte en programvara,
Magnus Eriksson började med visio- det börjar med idé.t ex utan en

och idén och skapade sedan dennen
teknik behövdes.som

Och den filmindustrin börjar med Helt riktigt. Samhället hjälpa tillmåsteunga att
berättarna skaffar densig stimulera. skolan,De igår gymnasiet,apparatursom som nu

behövs för berätta harjag stimuleras tillmåste välja både medieut-attsom en att
känsla fokuserar förvi mycket bildningar tekniskapå och utbildningar med sikteatt
problemet fram media. utbildningarpå Dessa körasatt måsteprogrammerare. nya

kommerDe den dag det finns parallellt.ettsom
behov bara förnågonting,sägaatt men

harvi det inteäratt programmerare
säkert hittar vad skavi vipå säga.att

Den kommunala musikskolan i Ja, absolut. tragediDet lägga dessastora är atten ner
kanSverige, den skäl till skolorvi skulleDet möjligt hund-ett attvara att tanu. vara

har Per Gessle idag ratals initiativ medierinom stiliären nya som
med musikskolan.
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från Ahlén,HenrikFråga SvarAhlén,till Henrik
PromiseAheadAhead Promise

frånstödmedel ochMed relativtden konkreta slutsatsen visstVilken småär
kanfrån skolansamhället, uppmuntram

banor.ungdom tänka dessabarn och iatt

för ungdomarsutvecklingotroligDet är en
minskarTV-tittandetanvändning Internet.av

blandInternet-användningenoch tonåringar
fö-trendmycketökar. jagpositivDet är en -

föriställetsurfarredrar barnmina på nätetatt
Place.världar och MelroseSkildapåatt se

vaddem TV DetutvecklarNätet gör.änmer
för-flesta föräldrarverkar de inne påvara -

Internet-abonnemangochsäljningen datorerav
ska stödja.tyder det. Detpå

duktiga.mycket Vihand- Internationelltunderhållningsområdet kan det viPå ärsett
folk kanfrånnämligenöka konsten berätta his- i Sverigeutgår attatt sa-att enom

utbildningspro-produceratker. harföra journalistut-och IT Jag mångatoria in iatt
internationellademkonstut- och semina-bildningar, musikutbildningar, visat pågram

Är framföralltfått USA,duk- och kommentarer, ibildningar och kanske andra. riervi
makepedagogik "Wow, in Europe,tiga i Sverige på att you canyou guys

stuff .such interactive

frånUtbildningsprogram USAi utgår att
lågtmänniskor idioter och börjarär extremt

folks huvuden.kunskapbankar sedanoch iin
förrespekthar männi-l Sverige vi störreen

för olikaskan. nivåer.Vi anpassar programmen
förutsättningar.har braVi

skolorna harriktigt, lärarnafinns den pedagogiska kunskapen Det iVar tyvärrär nog
efter mycket.Med skolbarn skulle släpatjag intetvå rättegna

den kunskapen finns denvilja isäga att
dels deKunskapen finns väl hossvenska skolan. rätt ut-nya
kraftigt IT-bildningsföretagen inomväxersom

storföretagende svenskabranschen, dels inom
sysslabland de världenbättre i påär attsom

med fortbildning.

dammsugeruppgift från Sandvik,En som
halve-marknaden civilingenjörer,på är att

ringstidenl kunskaperför civilingenjörs ären
fortbilda digalltså börjabara Dutvå år. måste

kunska-efter för hållaomedelbart attexamen
bra till.levande. Svenska företag liggerperna

vaddet pedagogik och kunskapfinnsDär om
fungerar.som

skrapatlänge harMen vi inte påsåän ytanens
fulltinteraktiva medieranvändaoch börjat ut.

del multi-utbildning idagVisst är storen av
det fort-mediebranschens omsättning, ärmen

farande skrap påett ytan.att

branschen.kunskaper inaktuella forHalveringstiden den tid det halften nyutexaminerad crvilingenjorstar arar innan av en
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Fråga till Henrik Ahién, frånsvar Henrik Ahlén,
Ahead Promise Ahead Promise

Tillbaka frågantill strategivalet: absolut, dramaturgiVi och vanligt hederligtom
hela tiden utbildning, författande, kommunikation,säger språkvård skamer mer osv

utbildning, utbildning den naturligtvis grunden.ärmer men vara-
ändå gammal frågan,Dåpå två år. är
allt detta egentligen Sakinnehålletär utbildningen blir efterär i gammaltnyttsom oer-

hört gammalt det för tillbaka månader eller denna branschen,år iatt ettoss sex-
till konsten berätta historia, till ibland fortare. perspektivIännu större äratt etten

Ärkonst, musik, design, till retorik det det längre frågan skolaninte ochatt utom
de gamla konsterna ska ha tillbaka tillämpa detvi lärt tillsi blirsig pensio-man man
utbildningen nar.

tiden förbi. ändrasDen allt hela tiden.Nuär
medier handlarNya förmå-tränaattom upp

förmåganlära till infor-sig, sigatt att tagan
söka informationmation, och huratt man

sållar den. börjar blii Det gigantisktett pro-
blem med övermängden information. Viav

utreda hur ska hantera dennamåste enorma
explosion informationsvolymen, attav

kroknar längsinte vägen.

okunnighetenVi hos företags- lust och nyfikenhetJavisst, ochpratar om att ta vara-
ledningar när det gäller medier de verktygen för kommuniceranya attnya mer-
vad ska egentligen lära demvi interaktivtDet med både anställdavi och kunder. Det
idag lär dem efterfråga, redan längre betrakta dessainteär går någraatt att som

eftergammalt månader eller skickar broschyrer förår. till eller linjärettsex man en
Ska istället lära dem, barnen och alla kommunikation med.
andra, känna lust nyfikenhetochatt

Nu ha ständig interaktiv dialogmåste man en
med medarbetare och kunder. skaMan inte

förrädd det. finnsDet exempel på storavara
svenska företag Internet-platser,öppnatsom
där kunder får skriva brev och berättaöppna

användningsin produkterna. Men närom av
det visade kunder klagade produk-sig påatt

drog företaget denna kommunika-interna,
tionsmöjlighet eftersom tyckte detattman var
obehagligt skylta med det.att

företagsådant fattatEtt har det för-inte iatt
längningen kommer nödvändigt haatt attvara
den dialogen med alla.
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från Henrik Ahién,Fråga SvarHenrik Ahlén,till
PromiseAheadPromiseAhead

tillföregångare,åtgärden frånVilken den viktigaste Det är attattatt an-sevaravore
fåralltflersjälva,multimedia,vändadet offentliga såeller nujust attstaten osv

med tekniken.kontakter Jag missio-konkreta
företag ochofta för ledningar på störrenerar

marknadsche-mellanskiktetdet övreatt avser
åkerdetta.fer ganska väl Dei påinsattaär

mycket.och läserde lärseminarier, sig

företagsledningarnaochstyrelsenhögstaMen
och ekpa-mycket sekreterarelite försjälva har

utvecklingen.dem Omskyddarneler motsom
fårdem och sig,lyckas visapåtag uppman

kanöverraskade: Oj,deblir görapositivt man
dettaallt

hel del finns kvarEn göra.att

Är blanddet begränsningarna.bristande kunskap be- barakundernas Ja, är enen
beställar-Bland Promise-företagenför utveck-gränsande faktor branschens attser man

informationsansvarigaoftast påling ärna, som
ska levereravilken ände deföretag, inte ivet

interaktivt ochska tänkaunderlag, hur man
oerfarenhet.längeallt detta. Det såänär en

multimedia harproducentdetVad Somgår göra ettatt manav
folkdet sälja någotinte pågår attstort ansvar,

får analyseradet de behöver. Manänannat
projektetderas behov och till iatt mannoga se

kunderna.för utbilda Detlägger in attresurser
bästavärldensräcker nämligen inte göraatt

för företag,webbplatsellerCD-ROM ett om
uppdragsgivarenmedarbetare ochdessinte

ochmed. ha in-själv De motivationmåsteär
dede ska användaformation hur nya pro-om

följadukterna eller Mantjänsterna. måste upp
det.

därfrån andra tjänsteföretagTill skillnad man
hartjänsteöverlämnandetefter själva inte nå-

med kunden längre,kontakt imåste mangon
hålla kon-multimediebranschen fortsätta att
uppdaterakunden. delstakten med Det är att
vid liv.hålla kundnyttandels attprogram,

också viljaskulle Detfram riskkapital svårfår Det jag ärHur vi veta. enmer
viktig.fråga och mycket

jÄr Riskkapitalis-Därför detBåde och.kapitalförsörjningen verkligen svårt.ärett
finnsmisstänksamma, för deteller det kanske bara mångaproblem ärär ternastort

affärsidéer bär.exempelmed affärsidé klagar inteföretag somsvag som
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inlägg Kommentari
.

UfE/clzmd Nutek: detDet utbild-är mångagörssant att stora
jag har interaktiva multime- förmånga miljonerningsprogram kronor,1-2sett men
dieprojekt och de har alltid kostat också fler för tiondelpå många gånger en av

miljoner kronor.nivån kan1-2 ProduktivitetenDet inte har klart ökat. Verk-summan.
fortsätta långsamt och lite skråak-så har blivit mycket lättanvända. Dato-tygenvara mer

fram sådanatigt produktioner, har blivit snabbare kanså göraatt rerna osv, man
det betydligt snabbare ochmåste idag förtimme 5-10 årutan änmer program per

smidigare skainvesterarna sedan.Hursatsa.om
utvecklas produktiviteten

Det potentiella problemet producenterär att
tenderar försöka sälja kunderna de allrapåatt

avancerade lösningarna alla lägen, för deimest
roligast kanske denManär integöra. göratt

riktiga behovsanalysen början föri att se om
verkligen behöver ha allting i 3Dman osv.

vad detMen gäller utbildning skajust så man
blindinte produktionskostnader-stirra sig

Utbildningar producerat miljon-jag ina. som
klassen har fallsamtligai lön-varit extremt

för kunden det beloptjänat igensamma som
flera det perspektivetgånger I detärpet om.
dyrt.inte
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Pål Consulting:Fevang, Andersen

"Vi behöver infrastruktur"snabbt skapa och tillgänglig digitalöppenen

belyser framför allt utvecklingen elektronisk digital-TVInledning Detta publicering, ochavsnitt inom
infrastrukturella investeringar.

PålMedverkande Andersen Consulting, Stockholm.Fevang inomär partner

IT-kommissionen verka för utvecklingenBudskapet bör den multimedieindustrin attav nya genom
skapa tydliga spelregler för aktörerna och0

nyskapande samverkan ekonomiskamotivera incitament.0 genom

Andersen ConsultingEU-studie gjorde under för EU-kommissionen DGXIII/E den europeiska1996om
studien Electronicutvecklingen publishing, urval nyckelpersonerintervjua inomatt ett stortgenom
branschen. finns antal slutsatser utvecklingenDet i påär väg.rapporten ett vartom

Innehållet övergripande slutsats förvånande, framväxten informationssamhälletEnär inte iär, äratt av
det innehålletdrivkraft styrande och drivande. teknikdriven1 utveckling,Det inteär är ävennr som en

det kan kvaliteten klart.Det innehållet. heltså. Detpåsätter är ärtempotom synas som
slutsatser dra frånDe olika och småskaliga, internationellt,går experiment,att storasom

de enda har framgång de haft kvalitet innehållet, nöd-är inteär pårättatt som som men
vändigtvis den bästa tekniken.

Studien har100 miljarder utgångspunkt eller elektronisk dtagit electronic publishing olikai utgivning, v s
år formerSEK visuell och textbaserad information2000 medier. förvänta-uppskattningi Enav nya av

de marknadsandelar för de medierna omfattningen ganska lågvisar 1996 1-3ärattnya
procent, medan efter sekelskiftet kan elektronisk kommautgivning i 15strax procentupp

företagssektorninom och utbildningssektorn. framför demgäller allt kommerDetta som
Äventidigt andra sektorer, dags- och veckopress, kommerinom elektro-att ute.vara som

nisk ha obetydande efterutgivning volym år 2000.att straxen

värden den elektroniskaI utgivningsmarknaden uppskattningsvis mil-monetära utgör 100
jarder svenska kronor vid sekelskiftet i Europa.

vågen dennaNästa Nästa utveckling det kallari digital TV om det ordetvåg vi, just ellerär är rättanu,
fårinteraktiv begrepp ovisst och det kommer förändringar.är TV vi innebära Hit-ärett nytt att storaom

tills har detta känt och det förknippas medvarit Internet Internet.som som

Nu fram med del det redangenerationens Internet innehåll kän-växer nästa en av som
framför mycketallt skepnad där detinteraktivitet väsentliga.i In-är mestner, men en ny

teraktiv TV kanske bättre uttryck digital eftersom det den digitalaTV,är inteän ärett
aspekten avgörande. infrastruktur kommeri sig plattformen förDenär attsom som vara

sådan marknad, kommer först fram storstadsområdena. kommeri Detväxaatt att taen en
tid efter sekelskiftet, täckningen fullständig hela för denna teknik.innan inom Europaär

"Ritkmjinm att också konkurrerande teknikerDet fram. dels markbunden digitalDet TV,är växer ärsomdekoderutrustningen
dels uppgradering telenätet till bredbandsteknik, dels digital-satellit-TV. Satellit-TVviaavintefür gemensamen kommer ha täckning först, då beroende anskaffar dekoderutrustningatt attstandard början men avi man- anpassad för detta. finns förDet risk dekoderutrustningen fårinteärocbdettakan bromsa attsom en gemen-

standard början och detta kan bromsa utvecklingen.utvecklingen." isam -

2 Rapporten bokupplaga eller CD kostnadsfritt tillgänglig EU-kommissionenEL-PUBZ eller Andersen Consulting.är genom genom
En sammanställning engelskafinns http://www2.echo.lu/infoZOOO/eu/projectshtml.på på
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marknad dekommer mycket dennaDetInga vinster de tjäna på årensvårt närmasteatt attvara pengar -
åren först efter sekelskiftet. Ekonomiska indikerar detta.möjligheterna Enförsta sigöppnar prognoser

annonsbaserade troligen kommerdel intäkterna kommer också och annonsin-attav vara
täkter från TV-media flytta interaktiva medier.tillöveratt nya

Mediekonsumtionen öka Idag det genomsnittligtkommer totaltinte nämnvärt. ärsettatt
dag kanske ökar till bedömningminuter i Europa. Det En320 400. är attper person per

konsumtionen digitala interaktiva kan frånmedier blygsamma minutertreav per per-
dag kring sekelskiftet. betyder dessa kom-till minuter Det 20 minuter20 attson per upp

ifrån, förmodligen från TV-mediet. dramatisk förändringNågonnågonstansatt tasmer
blir det före sekelskiftet. Redan idag människor storanvända-troligen inte äratt somser

tydlig.tid framför tendensenlägger TV-rutan,på sånätet, nätet än ärre av mer

Marknadssegmenten fördelar aktiva användare med läsarbeteende ochsig passivaMarknadens på an-
drivkraftertittarbeteende. människor kan ha rationella ellervändare medolika Dessa antingensegment

drivkrafter. fyra marknadssegmenten nöjessökare, kunskapsarbetare,emotionella De är
tidspressade och datorentusiaster.

Nöjessökaren, fritidsbläddraren, den idag använder kundseg-TV-apparater. Detär somo
ungefär människor europeisk basis. konsu-miljoner Dessa250 påär störst,mentet

endast grad den tekniken hittills. oexplo-har liten Deti ärmenter penetrerats nya enav
förrän teknikenaterad marknad blir det mycket lättillgängliga-och troligen ingenting är

fem knappar från fåtöljen och det finns informationsinnehåll. kanVinär rätt sere
skepnad digital-TV.konturerna det idag, det kommer viaInternet ipå nyav men

professionella idag till delKunskapsarbetaren, egentligen den arbetarenär storsomo
använder den tekniken. människor beroenderedan och Detinne är ärär avnya som

forskaretekniken arbete och aktivt söker kunskap, ofta det och andrai äreget somsom
har tid för användningen.

ressade användare rationella skäl söka information,tids harDen iär attten YP av somPo
tid. använda det bjuds idag detbenägnaDessa inte sigäront attmen om av som -

först fårför och för tidskrävande. kommer högreDennagår trögt är när nätetgrupp
önskad information kort tid.hasti het och till het, det iår åsåän att att ta8 8 Pg g g g

ganska penetrerad idag.aktive datorentusiasten den braDen ärgruppen0 -

tillväxtmarknader exploaterade. KanskeVäsentliga fortfarande endastinte tioär procent av
exploaterad. potentialen finns hos de PCkunniga, dmarknaden Denär största v s

främst fritidsbläddrare de tidspressade. tillväxten kommerbland och Den i nöjesin-stora
signifikanta.dustrin. de andraMen även ärsegmenten

marknaderna, för dem, det ske med utgångspunktskapa eller behöverFör sig iUtvecklingen taatt av
innehållet. olika medieinnehåll har och detDetmarknader är typer representerarav av som man som

kommunikation individer, dåvärdet. detta skapar mellan kanegentliga Runt man som
samverka det elektroniska mediet.i

skapa elektronisk samverkan kring innehållet. betydandegäller DetDet utväx-att ger enen
deltarkan fånga individer olika chat-ling in på inätetutegrupper avom man som

förd diskussioner gående. Därtill kommer möjligheten handel, därhar män-grupper, v s
slutföra köp- och säljtransaktioner. kopplat till ochniskor kan och Det äragera varor

kopplat till innehållet.tjänster, i sin ärtursom

skapa marknader gemenskapsgrupper bestårhandlar alltså medicin-Det viaattom som av
kommunikation och handel.nehåll,
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detta ska lyckas, de aktörerna spela utifrån kärnkompeten-Revirtänkande, För behöver olika sinaatt egna
finns roller denna världen.lite Det antal kansamarbete inta iettser. man nya

Idag det alldeles för mycket det för litesektorisering. skapar samarbete.Man revir, Enär är
framgångsfaktor erkänner styrkor och sedan hittaroch svaghetersinaär att man egna sam-
arbetsparter. nödvändigt fler tillsammans för åstadkomma den väl fun-Det är attatt vara
gerande helheten. företag självt den nödvändiga kompetensen med denKnappt harnågot
bredd nödvändig.ärsom

krävs infrastrukturkompetens det kommunikationsområdet, det handlarDet IT- ochär-
distribution, leveransstöd, krävs också innehålls-kompetensochgränssnitt Detsystem.om

förmåga till innehållsproduktion, förpackning marknadsföring innehållet.och Dettaav-
olika kompetenser. Idag finns alldeles för samverkan dessa delar. finnsliten mellan Detär

tendenser aktörer de behärskar vad de kan. Kanskeegentligenvissa äränatt tror att mer
det kan marknadsandel denna marknad framöverintressantapá störretro atten man av

ha integrationsgrad.att storgenom en

Efterhand säkert insikten fram nödvändigt med djup kompetensdet inomväxer äratt
respektive specialområden. får fram,organisationsstrukturer virtuellaDå växase nya

för samverkan olika företag. krävs för det ska ordent-organisationer mellan bliDet att en
utvecklinglig marknaden.på

och med framväxtenGemensamt den interaktiva digital-TV-vågen dessförinnanl möjligtvis ävenav -
högkvalitetsversion kommer del avanceradetänkande krävs helInternet tjänster ännuen av en nya som-

finns marknaden.inte på

Nyckelfrågor behöver lösas har kopplingar till upphovsrätt, betalningar och säkerhet.som
mekanismer behövs förDe enkelt kunna upphovsrättsligt materialomsätta påatt ettsom

betryggande klara det finns IT-kommissionen verkabörintesätt är ännu, prototyper.men
för sådana mekanismer etableras marknad kanmöjligt svenskså växaatt attsnarast en
fram.

skapaFör heltäckande detoch internationellt det, behövsi Europa,nät gärna utöveratt ett
standarder och EU-kommissionen form direktivkan ochtjänster. i initia-gemensamma av

pådrivare förtiv åstadkomma sådant Medlemsstaterna dock olikaharnät.att ettvara en
agerande och regelverk det gäller konkurrensvård, infrastruktur och innehållet. IT-när
kommissionen bör pådrivare för den svenska nationella infrastrukturen och sä-vara en -
kerställa dennas öppenhet och tillgänglighet.

väsentligt skapa europeiskt tänkandeDet och dennaär styrningDztsøm kommer att ettär gemensamt ut-av
veckling. Naturligt EU-kommissionen direktivImdi- med riktlinjer hur"ügøl ä"WW vore om gav manom

Iiønøll TV0511något bör agera
traditionellänannat

8"7"i"8 "f" ä det kommer,Dessutom, traditionell ochmåste vi inse TVnågotär någotänatt annatsom
"23" J traditionell behöver tänka det gällerutgivning. Det Viän någotär närannat nytt. om en

del de spelregler finns och TV. IT-kommissionen börinom utgivning inom ini-taav som
för skapa klara spelreglertiativ i Sverige.att
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PålFråga Pål från Fevang,till Fevang, Svar
ConsultingAndersen Consulting Andersen

kommerNästa generation Internet organiserad.publisher kan virtuelltEnatt vara
publishers och då fast iär företagbehöver ställe,Det inte påettnya ett ettvara

perspektiv redan har fastnat i innehållsproduktion kansom ut-utan t varaex
tidigare utbildningssi-pånär säger att flera samverkar.spridd hos aktörer Desom
dan skulle ha interaktivitetvi iså mer kan ha kompetens innehållspro-pågemensamslutänden, kanske får mycketvimen mer förpack-duktionen. Andra har kompetens
interaktivitet redan produktionen.iute ningen.

ska själva det grundläggandeHur mönst-
lösas falliret Hittills har publisher-begreppet haft mycket

detmed förpackning Det ärgöra. äratt attnya
detförpackning med typinnehåll, be-nytt

utvecklas också kompetens där.höver Omny
utgivare, "förlag,ord "publisher" ellersom

ifrågasätta.relevanta eller kaninte,är man
använder länge de begreppen.Men såän

förlagen.kompetenser inarbetasNya inom

kunderna klart områden och medläsarna och också heltKommer ja, vissa ipå attatt
del framtiden konsumenten kommer egentligenpublishingi istörreta att samman-

delställa information själv efter behov. Eneget
kompetensen hos förlag strukture-ärett attav
information.ra

kompetens, därförIdag det väsentligär atten
tryckt medium.den struktureras Närpå ett

elektroniskt, skerinformationen ligger så
ofta konsumentsituatio-sammanställningen i

då det användaren själv tilloch är somnen
del kan med och detta, dockstor styravara

med hjälp redskap.av

kommer bilden,Där in i så enprogramvara
viktig del kommer skapa denatt attvara pro-

intelligent och bra sättettgramvaran som
struktu-kan användaren själv möjlighet attge

vad deninformationen. mycketDet är nyarera
förlagsverksamheten handlar om.

Vad starka och sidor beror vilken marknad det gäller. DenSveriges i Det påär svaga
den framtida rollfördelningen internationella marknaden har jag svårt att ge

tyderklar bild Sverigeinget på attmenen av,
ligger längre bak någonän annan snarare-

flera områden verkar liggaSverigePåtvärtom.
hävdalångt framme med möjlighet sig.att
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PålFråga På fråntill svar Fevang,Fevang,
ConsultingAndersen Consulting Andersen

Vilka områden detta gäller hitta nischer och kvalitetDetär att -
alltså brett den nöjesindust-inte iut stora

Utbildningsmaterial nisch liggerrin. är somen
fokusera vadväsentligtDetnära. är att som

hemmamarknadenhänder den svenska ochpå
kontravad sker med utländska aktörer härsom

nödvändigtsvenska aktörer. Det är attegna
hålla kvar hemmamarknaden svenskaom-

utländ-företag förlorar hemmamarknaden till
ska aktörer blir det mycket svårt.

finansie-potentialen ganska be- det riktigtDu visar Ja, påär äratt nog om man ser
annonsfi-gränsad hos rationella och aktiva ringsmodellen bygger dels påanvän- som

dare och ganska för och dels konsumentfinansiering ochpassiva nansiering, påstor
emotionella, d fritidsbläddrarna eller andra finansieringskällor.v s
nöjessökarna.

Dock fritidsbläddrarna konsumen-är rätt stora
Är fritidsbläddrarna beredda betala Därför informa-att ter. sammantarom man
Eller de rationella aktiva de kommunikation handel,tionsinnehåll, ochin-är mest

ändå de kanske detta marknadssegmentinte Detså intressant.är är rätttressanta -
de beredda lägga finns ganska mycket köpkraft där, därförmånga, såär attmen upp

kan det attraktivt förpengarna annonsörer.vara

det gäller potentialen idagNär måste man se
vilka redan påkopplade och harpå ärsom som

främstmöjlighet till utbud. Detsig äratt ta ett
kunskapsarbetare och PC-entusiaster.

markna-Den något påöverväger göraattsom
ska förbereda förden, börja och sig göraattnu

för nöjeskonsumentennågonting in-när
frastrukturen beredd för detta. In-är mer
frastrukturen har idag kan nöjessöka-vi inte ge

tillräckligt bra stöd.ren

borde kraftsamla de professionella informationsarbe-Var Sverige Satsa på
handlahar tid. kanDettarna ontsom om om

skapa effektiva sökmotorer, skapa effektivaatt
strukturera information.och bearbetasätt att

kan erbjuda och kompetentbraDet att ettvara
informationsinnehåll nischade, smalainom
områden då det hävdamöjligt sig.är att-

Vad har för chans hävda den Svensk industri framme. Bådeligger långt Teliavi påatt oss
tekniska plattformen, det framkommen teknik.gäller allt och har långtEricsonnär
från bredbandsnätverken finns ocksåtill andra områden, exempelDet ärettprogramva-

filtrerar fram företag marknadsförpersonliga idag TV-Sverigevårt iettra som som
informationsinnehåll. kameror, kan kopplas direkt på nätetsom som

webbplats. fix färdig liten billigDet ären en
enhet, helt världsklass. Flera andra svenskai
företag har framme produkter för infrastruk-
turområdet och de har möjligheteralla att
lyckas.
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Fråga Påltill Fevang, från PålSvar Fevang,
Andersen Consulting Andersen Consulting

skulleDär alltså ha kompetens och beror det handlarDet maskinvarapå om om
möjlighet vad behöver kan ganska kapitalkrävande.göras på Pro-mera som vara-
det området det där gäller det egentligenär attgramvaror -

skapa och miljö kan lyft förutrymme som ge
kreativa personer.

detHär med skapa medielabintressant attvore
främjaoch kreativa miljöer den typav som

Silicon Valley där har kors-representerar, man
befruktning olika kompetensbakgrunderav

nödvändiga för dennaär att typsom av
iindustri fram.växaatt

Vad kan IT-kommissionen detta Dels reglering, delsi avreglering. behövergöra Vi
sammanhang klarhet spelreglerna där det råder oklarhet.om

Vad ska finnspåregleras exempel: Risken utvecklingenoch vad ska Ettavregleras att av
infrastrukturen bromsas, därför det saknasatt
standardisering. kluvenjag skaär om man

fram standardisering. kantvinga Det svårtvara
fram det, det bratvingaatt attmen vore upp-

till standardisering.mana

revirtänkandeDet påminnerpågår,som nu
fenomenet vid introduktionen video-om av

bandspelare med olika format och standarder.
får olikaKonsumenterna standarder väljaatt

mellan och det blir allmänt trevande tidett en
detta kommer.när

finnsSå accelerera mark-intresse attom av
nadsutvecklingen, skulle tillman uppmana
standardisering dels för sammankopplings--
standarder, dels för säkerställa finnsdetatt att
fri åtkomst till basstruktur för alla villsom

marknaden.påagera

detUtöver bör det endast konkurrensreg-vara
lerna ska reglera aktörernas möjlighet tillsom
vertikal aktörer vill ha vertikalintegration. Om

och möjligheter dettaintegration göraattser
borde längeOK, bara tillåterså åt-vara man
komst till infrastrukturen för andra aktörer
också.
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från Pålinlägg Kommentar Fevang, Andersen

mycket ska reglera.Ann Westfült, Visiorzargif absolutDet inteär man
viktigt med reglering. får det skapa trygghetskänslaOch viktigtDet Vi inteär är att en

glömma det tänkande, inför detta kan kännas osäkert. Detäratt ett nytt en som nu
samhällsordning behövs informationskampanj. gällerin Detär väg attny som en

Därför får fastna teknikenreglera till denna blir tillgängliginte i att att ute,se
de fysiska avmystifierad.exempelvis blir lättillgänglig ochnäten.

den samhällsinformationSe över även medDärtill det viktigt klara dettaär att av
därför människorbehövs, all-iatt åtkomsten tillsom copyright, upphovsrätt, och

mänhet har perspektiveninte på vivart infrastrukturer.gemensamma
Folk dennavilsna ipåär väg. är nya

samhällsordning.

IT-kommissionen borde kunna ut
med samhällsinformation försökaoch

lite fasta konturer på visätta ärvart
detDå lättare lärarenmotiveraväg. är att

skolan faktiskt börja använda da-i att
därför samhället itorn, att attman ser

allmänhet kräver det.

Fråga Pål från Påltill Fevang, Svar Fevang.
Andersen consulting Andersen consulting

Nu fluganjobbar till oxen" ska driva detta hand, detvi Vi inte måstesa egen-
den känslan finnslite inför tanken standarder, fallinternationella allaiattav vara euro-

ska driva standardisering. peiska standarder.vi i Sverige
Vad med driverSverigeär nyttan att
standardiseringsfrågor det gäller den det viktigt vad skerMennär påär att nuse som
tekniska plattformen Handlar det infrastruk-den svenska marknaden. Parallellainte

med arbetet fram.redani i USA, i är väg växaatt turer attmer om vara
verkligenAsien Kan något pågöra

hand här Faktum svenska aktörer idag beslutär att taregen
praktiken skapar standard ochi i Sverigesom

låser för framtiden.investeringarsom

IT-kommissionen bör verka för öppenhet och
motverka enskilda aktörer försöker skapaatt
tekniska hindrar konkurrens mel-spärrar som
lan innehållsproducenter och distributörer.
Osäkerhet idag detta område bromsarpå ut-
vecklingen.
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B: Kompetensförsörjning

Svanberg,Lasse Svenska Filminstitutet:

"Debattera digitaI-TV-begreppet samhälleligt perspektiv"ur

belyser kompetensutvecklingenInledning Detta avsnitt och för film- och TV-industrin.utmaningarna

Svanberg förMedverkande Lasse Media Desk Sweden vidansvarig Svenska Filminstitutet, Stockholm.är

film-För och TV-industrinBudskapet ska klara framgent behöver denutmaningarnaatt snarast ett
svenskt Media Lab. helt medier framDet och därför det viktigtär växer är attnya som
börja debattera den digital-TV-utvecklingen från samhälleligt perspektiv. denMen vän-ett
tade konvergensen mellan data, tele och media, kan bli kollision istället.en

Filmindustrins USAs stordatortätaste område längre eller Lockheedsinte Nasas, Pentagons högkvarterär
SilyzøoøfHollywood, ellerutmaningar det kallas efter den gradvisa konvergensutan som numera som

har skett mellan de amerikanska film-, spel- och datorindustrierna under de femsenaste
handlar det filmåren. Nu filmkamera.göraatt utanom

denDet berättartekniska omvälvningen sedan ljud- och färgfilmenär största introducera-
des. Spelfilmsregissörerna erbjuds frihettotala alltid haranimatörernanu samma som
haft. Allt blir plötsligt möjligt gestalta. yrkeskategorierHela därför slåspåär vägatt attnu

och helt skapas. framställa datorgenererad filmAtt film detut utnya en som ser som -
kräver långt specialiserade filmkunnigaoch datoroperatörer, det kallas rendering artists.som

idagDessa Hollywoods eftertraktade och betaldahögst yrkesmänniskorär bakommest
kameran. Och de här cineast-nördarna skapar bara rymdmonster, skräcködlorinte eller
naturkatastrofer, kort sikt också hela långfilmer. filmerpå Det tillär övervägan-utan som
de del befinner den digitala domänen,sig i inklusive virtual alltså konst-vactors, actors,
gjorda skådespelare.

Pixar/Disneys Toy världens förstaStory helt datorgenererade långfilm och denvar gav oss
föraning under vad sådan film med1996 En datorgenereradepåär väg.en om som

mänskliga skådespelare kommer härmedinnan Om harår 2000. öppnatatt se en
guldgruva eller Pandoras Ask Skådespelarnas fackföreningaråterstår kommer inteattny se.

frivilligt. Mycket spel. nämligen detstår på Det digitaI-TV-i Internet-,äratt ge upp som
500-kanalsåldernoch bli världens industripå 7här väg Entertainment Indushy.störstaatt -

Vad händer med kompetensutvecklingenSverige behöver "Silywood" efterhar trevande ochnågra års
kostsamma försök, kommit till insiktenMedia Lab dennaett elit digitala filmmakare måsteatt nya av
byggas filmfolk lär jobba med datorersig trendeninte tyckstvärtom,upp av som som-

dagensi forskningsnivâ.Sverige, åtminstone undantag ochpå Ett KTH Björnärvara
Pehrson knutit filmtekniskåtminstone konsult till forskningen förinomsom en ramen
Stockholm Gigabyte Network. saknas kraftfull bildbehandlandeDet datorkraftinte Sve-i

den kompetensrige Men har idag, finns formtvärtom. i i Sverige.små öar runtomav-
Den bör samordnas och målinriktas. Traditionella och filmmakareTV- bör involveras.

Skapa därför svensk motsvarighet dettill Media Lab finns hos MIT Idéni Boston.en som
har funnitsinte Den fem verkarär i Sverige minst självdö grundår, på påvägny. attmen

näringsbrist från prestigeladdade högskoleledningar och departementsbyrå-Visionslösaav
krater. Inrättandet svenskt Media Lab, där spjutspetskompetensen behöverinteettav sam-
las i hus eller stad grund den moderna lT-tekniken och det idag kallassamma av som
för uppfattardzgimedzkz, IT-kommissionensjag viktigaste uppgifter sikt.påsom en av

3 Efter silicon, dvs datorutvecklingen.
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får dessutom möjlighet nationella och internationellahemmaplanSamarbeta På vimed vårprövaatt sam-
arbetsförmåga med ska drivas Skeppsholmensamband Stockholm IT Labkultursatsning i Arts påsom
under kulturhuvudstadsåret 1998.

kan mycket erfarenheter därför det handlar kompetensut-viktigaDet justattge oss om
medveckling. IT-kommissionen kulturhuvudstadsåret uppenbarligenochMen intepratar

varandra.

Tanken Media Lab gäller också därför väl fungerande MediaTV-industrin,TV-industrins på att ettett
skulle nämligen kunna utvecklingstekniska problem med heltLab lösa TVsutmaningar många enav

kanbredd, djup framför det FoU-verksamhetoch allt öppenhet, SVTsänannan som egen
åstadkomma.

kommer ganska sikt skapa förutsättningar för TV-Digital-TV kort heltpåatt oss somnya
för dem producerar för TV-reklam ochTV-program, dem säljertittare, inte minstsom som

för de etablerade traditionella handlar siktallmän-TV-kanalerna. Digital-TV intepå om
det det traditionella TV-tittandet blirtbe blir helt medium, därutan ett nyttsame,more

helt vad det idag.något än ärannat

denna förmodligen kostnadskrävande synvändan dtids- ochMen ingenting attv s seav -
TV-mediet med helt har framkommit den ordrika svenska digital-i i övrigt såögonnya -
TV-debatten. Mycket skrivs detta.i ingenting justämnet, men om

arrangerad digital-TVdebatt veckan med mycketEn tjusigt Berns ipå på papperet tungen
mördandepanel, urartade till lysande kramgosig icke-information mellanuppvisning ien

konkurrenter. för branschtidning. tenderar digital-TV-Det PR-jippo Såettvar en
idag vad verkligen tycker alladeseminarierna Ingen vågartyvärr. sägaatt ut attse passar-

varandra. befarar Rosenbad anledningen oinformerat hur detden hållsjagpå att av om
verkligen förhåller sig.

Därför välbehöv-borde IT-kommissionen, kompetensutvecklingensiBehövs bättre ettarrangeranamn,
efterlängtat riktigt samhälle-ligt, och debattseminarium kring digital-TV-begreppetdigitaI-TV-debatt ettur
perspektiv. Med adrenalinflöde näsblod tassandeligt och del ingetrinnergärna somen -

kring första dagenheta längre. under senhösten, tvådagarsformat därGärna igrötar gärna
det europeiska internationellanationella perspektivet och andra dagen det ochägnas

perspektivet. arbetsrubrik "TV-mediet IT-åldern, IT TV-âldern.alternativtEn iivore

IT-branschen tenderar nämligen högteknologiska Övermod och med deni sittatt massme-
medvinden död.diala dra förtida växlar den traditionella televisionens Dettai påryggen

neofilernaslIT-industrin detunder slagkraftiga Allt bra ochgör är ärmotto: nyttsom
bäst."allraär ärnyastsom

den traditionella kinematografiska filmen dödförklarats elektroni-Glöm harDet inteblir ingen att av
1950-talet.kindustrin och ända sedan TV-introduktionen börjankonvergens i iminst omgångartre av

fortlever fort-Filmen idag både inspelnings- och visningsmedium och kommerän attsom
leva bra bit århundrade.in på nästaen

Microsoft-chefen Bill övertygad kommer svälja TV-mottagaren. jagGates PCnär att attomHär gällerfamlidnø teknikskeptiskatillhör den det blirminoritet åtminstone inomtvärtomtror att ettsomHenrik Tik/ramen:ord: -
utvecklingsperspektiv.tioårigt"Här detgäller fan

inte :øfmmát elleratt
Framför dvs"Nye Convergence" "Hae Collision",mig jag inte Great Greatbakat bär gäller utans: ser snarare en-

det upp" kommande kollision mellan mäktiga medie-, tele- och datorintressen.att se

4 Neoñli: överdriven beundran alltför nytt.
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Fråga till Lasse Svanberg, frånSvar Lasse Svanberg,
Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet

skulle svenskt MediaHur Lab kunna svenskt Media Lab innebärEtt samlarviett att
ut den beaktansvärda kompetens finnsredanse som

landet. handlarDet samordna ochi attom
målinrikta. Med Media kanLab läraviett oss

jobba med digitala bilder mycketpåatt ett
kompetent tidigare och kanvisätt änmera

börja digitala filmer. fem blirOm vigöra år
eller mindre jobba påtvungna attnog mer

detta kanske hela lângfilmer,intesättet men-
bitvis.åtminstone

håller redan hända det lillaDetta på iatt re-
klamfilmsformatet. mycketKompetensen är
viktig utvecklar ochSverigei jag ing-att ser

möjlighet detgöra änatt atten annan sam-
ordna spridda Media Lab.våra i ettresurser

MediaMITs Lab harBoston mycketi i sin
breda uppdragsflora de intressantareett av
projekten "The Television of Tomorrow"i som
handlar utveckla kan blinågotattom som
framtidens television.

Ävenskulle klara detta,Om vilka möjlighe- filmer helt och hållet dengör iom man
har Sverige med denna digitala domänen kvarståri de ursprungligasåter att vara

branschen framöver tillbakaKan problemen, d berätta historia påta att ettv s en
hade filmenposition vi inom övertygande, roande fascinerandeeller sätten som

1910-talet möjligt. har längreVi deninte spjutspets-som
kompetens hade ochvi Sjöströms1910, på
Stillers tid. uppfann den film-De exteriöra

d verklighetenningen, mediatt utv s
filmkameran istället för filma studio.iatt en

kan idag denSverige internationelltinte
ledande funktionen hade då.igen visom

kanDäremot mycket väl lära teknikenvi oss
för producera digitala filmer, barainteatt
långfilmer arbeta med bilderrörligautan att
generellt områden informations-inom som
film, vetenskap teknik.och

Med IT behöver viktigt finnsinte sitta detpå Det Sveri-är iatt ettman centrumsam-
ställe kan kommunicera där sådan här kompetensutvecklingpá sker.utanma ge en

Ärandra självklartnationsgränsen ska kopplasätt. även Men sig ien man samman
gammal tanke har kapacitet förSverige internationella nätverk. tekniken väl-Den är-

Media Lab eller kan det etablerad idag.pågörasett en
basisannan
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Fråga från Svanberg,till Lasse Svanberg, svar Lasse
Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet

varför mycket praktisktoch ochSverige Sverige Sverige Det viär att pratar samma-
denna språk det har kommuni-gammaldags national- till exempel och vissavi ipratar

dimension Varför kationstekniska fördelar. nationellstatliga Jaginte möj- är repre-se
för EU-kommissionens MediaII-ligheterna sammanhang skapai någotatt sentant

Vad affärsidén sköter MediaDesk Sweden.och jagSverigeinågot ärnytt. serprogram
bidragit till hjäl-idag hur det harEU-initiativet att

filmer produktionsbolagsvenska och attpa
utanförtänka långt nationsgränserna. Att t ex

engelska viktigt idag,lära tala bättresig äratt
därför den film- ochinternationella TV-att

franca engelska. Endastbranschens lingua är
fransmännen dethar begripitinte ännu.

det uppdrags-tänkas svensk Media Labs modellKan Boston23-åring i i äratt atten
framtid forska de forskar baraväljer mellan ansluta industrin och intesigatten

till svenskt Media amerikanska japanska ochLab eller bolagameri- mångaett ett utan
kanskt eller gränsoberoende Media andra.ett
Lab

med högteknologiskasjälvklartDet vi vårär att
kunna skapakompetens skulleSverigei ett

Media också uppdragsforskningLab görsom
den internationella nivån.på

Ofta detta angelägenhet för barnviser som en
ungdom 23-åringar" och deras behovoch av

detIT-utbildning och -utveckling, Snarare är
det behöver50-åringarsåtvärtom äratt som

oftaIT-utbildningen eftersom de isitter en
riksdagshus kommunsty-maktställning ochi

relser.

brukar beskriva detta "gammalJag mansom
kan, knappar fan illahan såsågör gott men -

hela han, denrister stårmen cursornmusen
kärlek tillstilla". det berorMen minpå att

datorn.datorn har besvarats Mångainte 50-av
det förupplever detta idag. Så inteåringar är

för datornoch dem15- ZO-åringarna någotär-
självklart.fullständigt omärkvärdigt och

hur ska svenskt Media Lab väl självDetMen sig vi inser måstenärett ut- attger
film med digitala hjälpmedelvecklas framöver för behålla de börja producera iatt svens-

omfattning.ka kompetenserna och förhoppningsvis ökande blirDå vi atttvungnaen
skaffa kompetensen.rekrytera amerikanska och andra verktygen ochäven oss

kompetenser
gäller Olle grind ellerDet i mötaatt mota

femframtiden högt med forecheckning. Om
nämligen dessa problem betydligtblirår så

aktuella, både film- TV-området.ochpåmer

ÄrVad fråga det uppfattar det.hindrar det Revirtänkandeoss pengar jagärom som
VadRevir
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Fråga till Lasse Svanberg, frånSvar Lasse Svanberg,
svenska Filminstitutet svenska Filminstitutet

Varför alla framtidsfrå- enkelt: digital-TV-begreppetpå Svaret Helaär ärsvaret stora
konferens Odd bordeEngström genomlysasännu intepå sättgor snarast etten som

Vi ska fråga mycket har tidigare. detinte Ställ samhällspers-säger: gjorts i ettoss
hur det ska detbli bättre pektiv, därför digital-TV baravi TV. Påär inteäratt attmar--
scherar Alltid blir detivåg. lång sikt den funktionen.TVnågonting Detminstaär är
där framme." mycket vad allt "detta annatså ärannat, men

Vilka maktkrafterna Aktörerna villHur viär
ha det kommer det påverka hela denHur att
samhälleliga infrastrukturen

oerhört viktiga frågor. IT-kommissionenDet är
lämplig inbjudare till sådantettvore en eve-

delar generellt synpunktenMen jagnemang.
seminarier.på

Det branschglidning mellan detpågår Det skulle kunnaseminarium belysa.är etten
film, och datorerTV tänker alldeles för mycket traditio-går i Vi TV ipåsom samman

enda bransch, enda medium nell bemärkelse. blockerar helaDet vårtetten syn--
vilken aspekt digital-TV har bordepå inte heta digital-TV,Det intesätt. någotutan
kommit fram tillräckligt annat.

skulle behövaVi stimulera de tankebanorna,
framför allt det politiska området.på Lars
Jedings digital-TV-utredning har fört sakeninte
framåt alls. klarhet kanske kommerViss att
skapas Leif Furhammar framlägger sinnär
enmansutredning kvalitets-TV-begreppet.om

kanske får lite tydligare klart förDå Edvi oss
det vill använda TV-medietvi till.är

finns miljarderDet TV-mottagare världen1,3 i
idag. behovVårt TV och detitta påatt vane-
bindningar har skett relation tilli tittaattsom

mycketTV, bredare och djupare vadpå är än
datorknappandef och CD-ROM-andet är.
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AB:FramtidsfabrikenBirgersson,Jonas

världsledande"blirochbredbandsnätsvenskt"Bygg ett nu -

medieindustrin.kompetensförsörjningen iföretagaresbelyserDetta avsnittInledning synen

Lund.Framtidsfabrikenför AB,VDBirgerssonJonasMedverkande är

miljarderoch tusentals ijobbbredbandsnätsvensk 100 000En satsning påBudskapet nyanyager
ochkritisk GSMExempel: NMT-satsningenintäkter till AB Sverige. som gavmassagav en

kan detår 30-totala 2000mobilteknik för Sverigesidag 20-25står export varaprocent av
procent.35

medfördeteftersomeffekterBredbandstekniken kommer 000 gånger större100-1att ge
okänd framtidförbereda införbörtjänsteyrken".digitalamöjligheten till Sverige ge-en

standarderbredband,infrastrukturennödvändiga digitaladen öppnabyggaattnom
applikatio-framtidenskanidagmed vetskapske vi inteoch det böromedelbart att seom

ner.

Öppna eldsjälarna.ideellafram deskolorna. Släppdatorsalarna påDessutom:

frånrollspelriksförbundet Sverok 3 000drivitoch harheter BirgerssonJag JonasPersonlig upp
företagförening tillomvandlademindre fyra 1995Jagmedlemmar till år.25 000 på änbakgrund en

och Saab.för Volvoidag uppdragTelia och haruppdragpå storaav

hållerförändringarför deblindaoerhörtförstå tid. ViSvårt förstå Det vår ärsvårtäratt stora somatt
baraFolk kommer ha roligt några år.ske.samtidsin attatt oss om

Lund. harakademiska bondbyn Jagdenbakgrund, född ochhistorisk iharJag uppvuxen
histo-förändringarnade iparadigmskiftesforskning och tittatmycket med påsysslat stora

befolk-försörjaland. kundefattigt vårVi intesedanendast SverigeFör 300 årrien. ettvar
bo. Detochnödvändigheter,basala någonstansmed dening tattmatt var omest som ex

uppdragspecielltprästerskapet fickdet dåligt ställtperioderunder såså attettattatt varm
hände nämligendetdemhade dött ochde gamla titta iåka till öronen attrunt som -

för för-meddet fannsförde gamlahällde smält bly intebarnen i påörat attmatatt nog
familjen.helasörja

med fixaoch barngamla,människorjobbade alladet samhället i principI attvuxna --
då hadetid.tillgängligall Omjobbade någongick ändå principförsörjning. De iinte.Det

svenska befolk-denkommer gångertill dem större3,5300 år procent treattsagt avom
den allaskullemycket detproducera inte ävenätaningen attmat att omuppatt

pedagogisk uppgift.hadedet.kunnat förstå varitskulle ha Detdygnet ingen storrunt en-

för deförklaradetframtiden.förutsäga Mendet för svårasteLika omöjligtVi saknar koll är attattoss
skulle hafrisör.fenomenet Hur vihadebönderna för sedan varitstackarspå 300 årdet okända nog

vad detfrisörermänniskor kallasdubbeltfinns änkunnat förklara mångaså1997att som
folks hårför klippafår betaltde dessutomjordbrukare ochfinns attatt

framtiden. Vioch gissarsådana härhar stårnärDen utmaning på möten omsortens
detta.kolldet okända. harerkänna inte påVimåste våga

förbannaddetta, blev jagliknande såmedverkade jag såijag möteSenast när attett som
fårkliver här,berodde införedrag.kunde hålla Det närmittinte att manman

deocholika liknandehär inrättningarfolkibland otäck känsla inne,sitteratt somaven
fel.utvecklingen. har Dede denna Deoch kommittéerna,här mötena att styrtror me-

framför,ställanaturkrafter. kankraftiga siglika Mangatrender principvi iär somsom ser
rekommendera.det inteär attmen
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Vad bordeDetta borde Sverige för starkt den fortsattai utvecklingengöra stå vadDetta IT-äratt
Sverige kommissionengöra borde verka för:

Skaffa den nödvändiga infrastrukturen omedelbart. de bredbandsnätBygg krävs.0 oss som
kommuniceraLåt med standarder,näten dvs lP-standard.öppna en

Öppna datorsalarna skolorna. Släpp fram de ideellapå eldsjälarna. Och sedan till- attse
flytta ska det kommerpå ni hända grejer.att atter, se

Det kanär peka med hela handen och utreda, med de bästarent att tro attnonsens man
diagram världen, hur framtidensi tjänsteutveckling kommer eller hur de digitalaatt utse
tjänsteyrkena blir beskaffade nonsensrent-

Däremot kan bygga med vetskap inte kan byggaMan för snabbhet ochman att vet.om
hela tidenvi ska bäst snabbt idéerpå och dem till konkret.att göra någotatt tavara nya

harDet duktigavarit hittills.i Sverigepå

Vårt välstånd dåHur rustade införvi detstår samhället hade kunnatVi mycket, mycketståstoranya
bättre.är inget givet

Hela svenska välståndvårt ingalunda givet. Menär vi med det förblin-ochär uppvuxna
dade det det Gudnågonting Föreställningengivet. välståndvårt inteav som vore attav om
skulle kunna försvinna naturligtvisär välståndSveriges uppbyggtär pårent nonsens. ett
oerhört skickligt hanterande teknikförändringar. paradigmskiftestiderI harstoraav svens-
kar oerhört framgångsrika,varit bland de absolut ledande historien och därmedi värl-i
den. genomfördeVi skiftesreformen synnerligen skickligtpå och dett sättettex gav oss

brödföda och sin tillenergi påturmer att satsamer annat.

industrialismenI byggde den nödvändigavi infrastrukturen ochi järnvägen mindrepå än
lyfte från60 år vi fattigt jordbruksland till obetydlig industrination.ettoss en

Jag hade kunnat förlåta det k etablissemanget har kollinte basala fakta, förpåatts man
historia modernt,inte Tillär inte inne. Lunds däruniversitet, ibland föreläser, kommerjag

lovande människor till och Gör mig, tillsäger: mig internationellgörunga oss om en
Ärekonom, till affärsjurist.mig detgör harjag expeditionenmottagning på jag:sägersom

Bli korn tillbakanågon, sedan, kan lära digså och trick.ett annat

Etablissemanget Det kan förlåtajag inte etablissemanget, oförmågan förstå faktisktär har facit iatt att
förstår hand. harinte Vi nämligen deni Sverige oerhört framgångsrika NMT-satsningen byggdesom

svenskar hade Östenpå två delad denvision bärbara telefonen. Detatt Mäki-en om var urÅketalos och Lundqvists arbete och deras snabbhet skapa standard och kritiskatt en en
världens första mobiltelefonnät fram. Idagväxte 20 Sverigesärstoramassa procent tota-av

direkt relaterade till det strategiska beslutet och den visionen.export

Hur det fungerarni intellektuellt de oerhört duktiga tjejerna och killarna,tror när irent
anletessitt och uppfinnersitter morgondagens innovationer De sitter intesvett, på någon

institution, tjusigt centralt läge eller De iställetsitter lillai sinoavsett storanamn, resurser.
närmiljö, för finns det kreativa klimatpå nätet andra slåss bygga medattsom stenom
och betong. finnsPå alla de behövernätet idag för bygga detattresurser nya.
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förblindade dinosauri-däggdjur.och Vidinosaurier såhar ärsituationDagensDinosaurier är avatt
dedarrarmarkensvärd och går.tänderde närmäktiga, harför de deekorrar är äroch somstora,erna

ekorrarnadetdet allvar. Mendå påeller Volvo någontingNär Ericson säger vartar man
som vann.

mycket.för dem MenVad Inteockså. vidennakommer görEkorrarna vinna gångenatt
vad kankan viinfrastrukturen och tittaskaffa vi på görakanhel del.kan Vivi göra en

världsledandeharutbildningsväsensvenskt såtackskolorna.kring inteFör trots, vare,
världen.den digitala Detområden iunika kompetenserhar inom mångakreatörer, nya

eldsjälar.ideellasubkultur. berorberor Det påpå en

vidjobbandebefolkningharLund,från barndom 33exempel iminEtt procent avsom
basketla-medoch itill rektor jaggickberoende min ärJageller universitetet.är attsaav

gymnastiksalar.alla jagnycklar tillhardräkter, har buss, vihar vi egnaget, egenegna
historieföre-delskörakanklassrumnyckel till visåskulle vilja haäven attett enegenen

förstårdurektorn: Men Birger,veckan.kväll Dådatorföreningoch dels i sägerning enen
med.hållasådant kanelitskola, vi inte pådettaväl ingenäratt

levaskaForsbergmassproducera Peterfår börjaför signalerVad skickar det Vi omnog
engageradefinnsfolk.där det Däridrotten,hockeyspelare. påsälja i gårFörpå att satsaatt

fintsamhällsdanande, detidrottfritid. ärkvällar och Försluter ärpåpåsom uppvuxna
killerevben idu brutitOch har påkäften med bitvarandraslå på trä. ettett enatt en

matchenfet ochoch det vigjorde du det för skolans bästaskollag, retur vannannat var en
bra songjort min-

"Etablissemanget
datasal,ha bo du slipperböcker. in iså för stjäla Om81.0" sig bibliotek, då detvill du lånaMen är att enett

:ámgagång få bortdessa kretsarna sig mångainför gjort såEtablissemanget hardet för leka.så är att
et att reparera undrar detjag gårgånger, så att reparera.om

Jonas JonasSvar .BÃYQEISSQIYLPrag frånill
.FramtidsfaâirikenFramtidsfabriken

.. .. .. viktigastedetvad detfinns den ärunika kompetenser jag inteVilka i är,vet men
ochrespektlösheten inteoch vihastighetenbeskriversubkulturen du attsom

lillaexempel.rädda. har Vårtjag mångaär
förFramtidsfabriken,företag ta ettatt exem-

tillideell föreninggick frånpel, attatt vara en
Saabbåde Volvo ochsköteridag ochsittervi

konkur-fåttuppdragen har vi iDenätet.
sålde reklamYorkmed byrå Newi somenrens

miljarder kronor.för Förförra sjuåret att
de skaffa-de dåvad gjorde jo,försöka slå oss,

hanLund de också,nörd frånde sig menen
dettipsademed och Såkompis oss.ossvar

med det.blev inget

helahandlarKompetensutvecklingen attom
möjligtdet Allteftertiden jaga ärsomnya.
därför detDetkommer ärnätet.att provas

infrastruktu-ska byggaviktigt. Samhälletsåär
kritiskförstadet ursprungliga nätet,ren,

flyttasedan ska Fördet och sig.på manmassa
saker ochkommer kreatörersedan att prova

utbildningsväsendettiden.hela För ärting,
detta intressant.
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Fråga till Jonas Birgersson, frånsvar Jonas Birgersson,
Framtidsfabriken Framtidsfabriken

förenaKan betonghäckarnavi och sub- Det vacker tanke, detär inte viären men som
kulturernas nördar till formnågon villinte samarbeta. harVi ingen Viprestige.av

kompetens har hunnitinte den ålder fåruppnågemensam urinetnär
doft, detviss verkligenså markeragåratten att

med det.revirett

Men blirni äldre kommernär så ni Det jag brukarinte, hoppajag mi-vet men av
göra. karriärer efter braatt satsade och byta förårna att

undvika detta.just

Allvarligt, detta ungdomsföreteelseär flestaDe människor storföretagen tyckerpåen
eller detär något nytt Kommer Jonas eller mindre illa det finnsmig,mer om men
Birgersson vid ålder40 års likar oerhördagjort och då harsatsningaratt vara en som
betonghäck eller nörd försö-evig ålder betydelseingen det handlaren som utan om en
ker förändra underifrån. inställning.

storföretagenFör det darwinistiskt räk-går att
fram basis detpå interna innovationsk-na av

limatet företagen kommer klara utveck-om att
lingen eller inte.

Ett exempel: Idag råder trainee-bysten ien
företagen och alla ska bli kunskapsföretag. I
god institutionell anda företa-isäger attman

ska vi anställa folkinte med mindre ängen
högskolepoäng.120 En bestårtraineergrupp

människor verkar exakt likadana,av som vara
klonade. sådanEn fin ochsom stor man som

Östen Mäkitalo, talar finlandssvenska,som
skulle knappast kunnat plats framti-i etten
da kunskapsföretag kan hainteman re--
spekt för kille bryter finska ironi.påen som

duOm förmodan IT-i skulleJag förmot Sverige blir ledan-var ta ansvaret att
kommissionen, vad skulle du då de och de förstagöra länderna världenien av som

bygger bredbands-IP-infrastrukturen.

medFör Mbps megabits1,5 sekund fårper
VHS-kvalitet i Mbps direktsändnätet, 3 TVger
och med Mbps får24 HD-TV. Sedanvi behö-

diskuteravi inte vad ska kalla detvi ellerver
hur det ska Alla kan i publiceraprinciput.se
allt på nätet.
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från Jonas Birgersson,Fråga SvarBirgersson,till Jonas
FramtidsfabrikenFramtidsfabriken

oerhörd mängd kreatörer,bredbandsnät kommerVad sker får detta Dånär somen
idag. Alla kan bliröken sinaharinte sett av

medkan kommaalla sittpublicister, uppegna
kommerinnehåll Sverigenätet. atteget

folk från åker tillochkritisk USA ossmassaen
Med bredbandsnätför Sveri-istället itvärtom.

händer.detdet härär nyage

detta och medgrunden duktiga påVi iär
klarat detharbakgrunden viNMT vii vet att

Återigen mycket, mycketdettainnan. är-
betänk verkningarnaochNMTstörre än att av

svenskadenidag förNMT 20står procent av
exporten.

skulledetta mycketVarför större jo, nätetär
för digitala tjänsteyrken.skapa möjligheter nya

liggerkrasst tidszoner, vårtOm tittar på
konkurrensområde Europas åttatim-inom

du job-globala nätverkenDe gör attmarszon.
likadanadu vill.bar Tretimmaråtta när cent-

världen detsammai 24ärruntom somra
täckning.timmars

den viktiga nodendetgäller Sverige iDå äratt
åttatimmarsfält.Europas

Säkertmed de statligakreativi- Vad har hänt pengarnainfrastrukturen och släppBygg
EU-byråkratskolorna har detfri och hur utveckla imponerat på någon attteten -

skolorna.med datorerhar iSverige massor
regelfinns datorerna IMen ettsom rumvar

dessutom låst. tillhörjag generationenärsom
fick med disketten högtskolan sittai uppsom
för hade den datornhand,höger i näri man

krascha.den kunde datornstartade såman
lärare.Och det minvisste

ideelladatorsalarna, låtHelt enkelt, öppna
kvällarna.skolorna sköta demföreningar påpå

medkomma ochTelia inLåt sponsra upp-
försäkringsbo-medkopplingar, ihop något

skafolk rädda datorerna blilag såär attom
defolk hårddisk börjarstulna. Ge nären egen
de vill,dem använda denskolan och låt pånär
denkvällar. deteller För intepå ärraster

skapat kreationer-svenska högskolan harsom
svenska högskolans da-det den öppnaärna,

skapat kreationer.torsalar har vårasom
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inlägg Kommentar

Ronny Fransson, Multimediateketf Helt vid bandbreddgivnarätt så ärsamma-
infrastrukturenFör det bättre mobilitet lagt det alltid föredra.är ovanpåatt att

direkt till satellitöverföring istället för det komplextMen med satelliter, detär men
bredband, det betydligt kraftful- spelarär roll. Välj teknik.ingen Telia harrättmera

I-IDSLSlare digital överföring. kanDå idagjag teknik detgöra möj-gören som som
applikationer direkt ligtäven Internet. jag körapå Mbps vanlig koppartrâd.50 överatt

kan distansskolor och andra mycketgöra
grejer. handlar ocksåDet hastighet. satellit-Dintunga om

lösning den bästa. det viktigasteMenär är att
Det det jagär Där snabbt fårväntar på lösning med tillräckligmåste band-nu. en

kommaSverige med. finns flera bredd,Det för då har chansen byggavi något.attsom
kommer med satellittelefoner. Nuvaran- Mitt exempel NMT perfekt, detintevar men
de kostnad satellittelefon kronorpå tillräckligt bra tid. Sedan fick60är i rättvar

och det har utlovatsminut till chansen bygga och jobbadeGSM vidareviper attner
kronor plusåtta i kostnad med framgång.minuten en

för telefon dollar. sådanpå US Entusen
utveckling kommer betyda mycket föratt

åtminstone,oss som programmerar
tunga program.

Hakan Hjelm, Bonnier Media
Intressant höra Telias traineer.att om
Tänk unikainte i Sverige,om vore
tänk slagsvi någotom var
billighetsamerikaner då hade Fram--
tidsfabriken kanske fått jobbinte något

Volvo och Saab. Det vik-är extremtav
och dettigt, gäller särskilt i nätett som

globalt uppkopplat därär Internetsom
kan alla hela tiden,nâ ärattman man

annorlunda har identi-att man en egen
och framhäver den.tet

Vi komma tillbakamåste i Sverige till vår
identitet. sudda historielös-Vi måste ut
heten har forcerats depå senastesom oss

historiaFör det viktigaste20 åren. vår är
identiteti språket och språketvår näst -

bör också förvi återerövra övrigt.

Richard Gatan/ei, företagsekonomiskt: harinsti- Vi jobbat med dessa saker ideellt,i sju år
tutionen Stockholmpå universited: började med detinnan vi kommersiellt. Volvo
Varför väljer kunder,hjälpani och Saab förutom viktiga kunderäratt attsom vara-
Volvo, från den gamla industrin istället kan hjälpa lite och dra tillinsom pengar
för den industrin frågar efter svenskavi nationalstaten framför allt makt-nya som en-
idag plattform. frånKrav sådana Volvo ochsom

Saab det enda betonghäckarna lyssnarär som
pa.

5HDSL teknik för bredbandig överföring, video, detär i vanliga telenätet.en tav ex
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KTH:Björn Pehrson,

med"måste vi ska hängaminskautbildningssystemet"Trögheten i om

prograrnvaruindustrin.medie- ochkompetensförsörjningenbelyser inomavsnittDettaInledning

teleinforrnatik vidprofessor KTH, Kista.Pehrson iBjörnMedverkande är

områdenutbildningssystemetminska trögheten inomnödvändigt olika iDetBudskapet sättär att
problemoriente-utbildningenutveckling,stadda snabbi göraär att meraa genomsom

entreprenörskap,praktisktflera utbildningar såinterdisciplinär. behövsrad och iDet att
företagen.etableradeför till deföretag iställetdet blir naturligt attatt starta

media medtele ochindustriområdena data, sinamellankonvergensDen pågårTre teknologier som nu
tekniska grund digitaliseringen. någothar Konvergensenolika teknologier i ärsinkonvergerar yttersta

fram den kompetens-för skautbildningssystemetocksåmåste att mansom genomsyra
behöver.försörjning som man

mekanismutbildningssystemet mångadet traditionellaavseenden äntrögareI många är en
deFörändringenviktig orsak till den långsammaandra samhället. En äri attprocesser

mycket olika.områdenaförknippade med de olikaolika kulturer ärärsom

skillnadfaktiskttelekom-människor och data-tekniker.utbildar DetVid KTH går att se
olika, debeterde kommer De sigteknologer det eller andra slaget pånärpå gatan.enaav
under-kanske den skillnadenNollningsproceduren förstärkerklädda.olikaär attgenom

varandra.lite Detidentitet lärastödja de skaffar påsigsig spottaattatt grannen genom
olikaSedan finns detnäringslivet.till ståndförsvårar denna konvergensen i tra-uteatt

datasidan medtillbaka ochhundratelekom-kulturen och -identitetenditioner årgår över-
för sedan decennier.identitet har utvecklatskultur och sig någrasin

Skapa rapektför d:
olika kompetensersom kanskekompetenser behövs. inteskapa respekt för de olika Det såViktigt ärär att sombehövs." behöverolika kompetenserförstaovanligt, detkonstigt och inte gången mångaär som

kultu-detolika produkter. problemsamverka för tillverka Ett ärär attatt typer nyanuav
gamla förkombinerabildas smälta ihop gamla ellerska åtminstoneattattgenomrer som

alltid säkert de ska smälta ihop.det inteär att

vilka dekompetensförsörjning,diskuteraviktig fråga det gällerEn ärMultikulturellt när att nya varorna
dessa.för producerayrkesroller behövsoch vilkaoch egentligentjänsternakompetenskrav ár attsom

framkantendelar industrin.klart. Därför det turbulent Detalls i påärDet inte ärär av
ochsaknar utbildningframkantenspännande händer. Och detdet är somsom

kompetensen, harutvecklingen och har denna inteförstkompetens. iDe springersom
utveckla utbildningssystemet.medalltid tid hjälpa till attatt

olikarespekt för deviktigt skapade yrkesrollerna detpå formarNärTimmar isen är typeratt avnyaman
räknas. Träningdetvid hockey-träningkompetenserna. timmar isenPrecis påräknas ärdet som somsom

fuska förmedhålla ifärdighet och kvalitet.endast Det påoch går inteträning attattger
kräveroch vad det timmaridentifiera de olika kompetensernamycket. Man ärmåste som

för fram de yrkesrollema.för kvalitet attatt nyage

formaefter, det gällerfunnit ändamålsenligt jobbaharDe vi närsätt ut-attatt nyasom
olikakombinerahandlarnaturligtvis problemorientering.bildningar, det Detär attom

gäl-del utbildningsprocessen. Detupptäcka olika kompetenserkompetenser och isom en
uppgifter genomföra.tidsbegränsadeha klara mål ochler attatt
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viktigEntreprenörer En insikt för fyrkantiga tekniker, tekniken slätt allena. harstår sig Vi inomär attoss
den relativtkrokben utbildningslinjenmöter för industriell ekonomi och särskildorganisationnya en
kurs heter Teknik, ekonomi od: ledarskap. Till del handlar konvergensenstorsom ent-om
reprenörskap, d de strukturer finns skapa framoch produkter ochatt trots tav s som nya
hitta marknader. kräverDet utbildning praktiskt entreprenörskap,i åtminstoneen som
högskolenivå har lyst med frånvaro och kanske andrasin ställen också.många

Under har det kutym,många varit bland E-teknologerna,år åtminstone efter avslutadatt
högskoleutbildning till de företagen. D-teknologerna,något börjadestora ut-av som

för drygtexamineras sedan, har haft dettio liteår bli accepterade de äldresvårare E-att av
ingenjörer anställer. Därför har de utsträckningi utvecklatvingats sinastörresom ent-
reprenörstalanger. delDet i omgivningen förär utmaningär storen entrepre-som en en

de möjligheter, framför allt hotnör erfarenhetomgivningen Det minärmen som ger.-
Ävenförsöktnär skapa företagsig och dementreprenörer på växa.sett attsom attnya

de företagen de sådant ochpositivt alla vill stödja det,säger på på såsättstora attom ser
de det handling.inte i ofta krokbengör De för olika Iblandsätter påentreprenörer, sätt.

sker det inkompetens. ofta sker detMen det företaget faktiskt hell-genom att storagenom
vill köpa det lilla företaget för kontrollha det hellre det låta detöver änre attupp att-

fritt till möjlig framtida konkurrent.växa en

stödsystemet Det institutionella stödsystemet viktig bit det gäller stödja skapandetär när atten av nya
har viktig möjligheter.roll handlarDet dock bara entreprenörskapinte för åstadkomma det ochattom

stöd till också och stimulansentreprenörer, kanLtrgprenörerutan uppmuntran av som
de stela strukturerna i sina organisationer.runt

Det gäller utbildningssystemetinte minst styckeni konservativtmånga är änsom mer"Vi übâwr m m omgivningen. ocksåHär ingår belöna framgångsrika initiativ.attpmbhmødmunld Mb
intørdtkaplinär utbild-

önskemålMitt stöd utbildningssystemet förning." i problemorienteradär och in-att en mer
terdisciplinär utbildning.

Fråga till Björn KTH frånPehrson, Svar Björn KTHPehrson,
traditionellaDet utbildningssystemets riktigt,Det riktigtinte vad finnsär vet som

tröghet kanske dygd föränder- andrai sidan. Kanskeär detpå så mångaären en att
lig värld traditionella begrepp överlever. det krävsMen

också inställning förnyelse.tillöppenen

den dubblaHar uppgiften kollegialaDet högskolanpåattman systemet styrvara som
och anpassningsbar vadtrög har väldig styrka kvalitetskontrollen,iäratt vara en men-

det ska slå vakt och har svaghet möjligheten förändraisom man storom attvara en
ovillig förändra i universitetssystemet önskarDet skullesig. jag kunnaviäratt ägnaatt

tid studera andra kompetenser förattmer
skapa respekt för dem. brister det fak-Däratt

tiskt det erkänner heltgår Mannär snett. en-
kelt andra områdeninte har kompetensatt

viktig.ärsom
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från åjöm Pehrson, KTHFråga KTH Svartill Björn Pehrson,

Området idag tvärvetenskapligt,interdisciplinära områden jagSka skapa ter menman
det finns disciplinerskärningsområdet konvergeran- skulle viljamellan påståi att att

upptäcka därde media, tele och data

teleteknikkanskeexempel: NormaltEtt vi ser
dendatateknik ganska likartat,och imensom

världen människorvetenskapliga står som
teletrafikfrâgor långt ifrånmed mycketsysslar

datorarkitektur.människor sigägnarsom
denteletrafikmänniska kastarEn sig över nya

webbverksamhetenkommer fråntrafik som nu
metoderoch utvecklarmed intressestort nya

den, vilketför beskriva och analysera inteatt
mycket hedervärt.lättär men

arkitektu-försökerDatorteknikerna bygga nya
denna trafikför kunna hantera på ettattrer

Dock det tänkereffektivt påärsätt. attsom
kunskaparkitekturerna medbyggaattgenom

kansketrafikvilken mansom genereras,om
de egenskaperkan bygga bort många somav

trafiken också förutsättning-idag har. harDet
vetenskap, liggerbli smal iatt en men somar

skärningsområdet och oupptäckt.detta är

framhålla detden försteDäremot jagär attatt
kvalitet ochtimmar isenbaraär som ger

försökertvärvetenskap deni meningen att man
samtidigtalltför kompetenserodla mångaatt

naturligtvis bra.inteär

Är tycker absolut.det uppgift vaska framKTHs Det jagent-att
reprenörer

seddden industriella nischenVilka de svenska medie- och i Sverige,I över-är program-
sådant har kopp-gripande, naturligtvisvaruföretagens starka sidor är som

styrka.telekommunikationling till storen

sökerförutsättningför hävda fram- sigRäcker det Ja,sig på är attatt manmen enen
media, dataskärningsområdet mellantida marknad in mot

knappast hålla tilloch tele. iDet går att ute
periferin dessa renodlade områden.av

erfarenhetsaknar industriellOrörligheten. ViSvagheterna i Sverige
finnsdatortekniksidan, det idagäven enomav

deprogramvaruindustri.växande Tyvärr står
telekom-människorna ochtraditionella pro-

från varandra.gramvaruindustrin relativt långt

Sedan finns det kulturella svagheter sommer
oviljanmissunnsamhet ochjantelagen, mot

misslyckanden bromsar många entrepre-som
nörer.
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Fråga ti Björn Pehrson, KTH frånSvar Björn Pehrson, KTH

ligger tröghetenVar dettai allaPå nivåer, utbildningssystemet.inte minst i
Programvaruteknikerna utbildar för ochvi sig
telekom-människorna för bra.Detsig. inteär

Är det nationellt utbildaintresse helt klart. Samhället ska ha stark roll närett att en
fram dessa programvarutekniker det gäller kompetensförsörjningen.

Vad borde IT-kommissionen minskagöra Det hel del trögheterna iär att en av
kompetensförsörjningssystemet det kanske-
krävs för hittainnovationer ochmorötteratt
piskor. kan IT-kommissionenHär ha vissen
förmåga och stimulera.manövreraatt

Vad ska IT-kommissionen lyhörd förinte göra tekniskaVar och ekonomiska driv-
krafter försökoch våld dem.inte göra på

finnsHär dilemma: Alla pekar Människor kreativa och det finnspå intrapre-ärett att
utbildningen ska före, eftersom kom- och förr ellernörer entreprenörer som senare

avgörande utbildningssek-såär naturligtvis mal denna trögheten. Sedanpetens ner-
ska eller lok denna fåri vad kvar. bra deDettorn ärmotorvara en se som vore om

utveckling. Samtidigt utbild- stela strukturerna som till del ska stela,attser en vara
ningssektorn konservativ och detär bra de alltförinte mjuka mjukasär ärstoren om
tröghetsfaktor. får deHur perspek-vi del den förändringtvå i Pro-pågår.upp en som

ihoptiven klarar utbildningssys- blemet dejust traditionella hög-äratt att mestnu-
loket skolorna har mycket hänga medsvårt itemet attav vara att

denna utvecklingen.

utbildningssammanhangI talar drivkraft kanske,Inte det mycketärman om en men en
Ãrvikten bygga bredbandsnätet. stark eftersläpning där. Det naturligtvisatt utav vore

det drivkraft för utveckling företag bra hann kapp lite. deti Men inteären av om man
och IT-verksamhet bredbandsnätet drivkraften.ärsom

Är det enkelt det låterså bygga finns hel delDet tekniska frågor, de ärattsom en men
sådant eller det fråganät avgörande.är inte Istället det ekono-sigut ett rörettom om

kritiskt teknikval miska och organisatoriska frågor ganskapå
hög ska strukturennivå. Hur operatörsbran-av
schen egentligen utse

inlägg Kommentar

Lars Göran Larsson, Business Navigatorj: kanjag bara hålla med. kraftigtjag inblan-är
har sedanJag byggtår virtuell dad byggai virtuell utbildningsor-ett attupp en upp en

från fyra tillorganisation 23 ochganisation bara början. finnsi Detärpersoner.
vadFrågan ska utbilda till Vad skaär: relativt bra framVi långtgöra. iärattmassor

använda tekniken till På något Sverige, ska förhävasätt inteäven om oss.
har hoppat direkt lös-på en massa

kännerningar, jag inte vi ärattmen
vilka frågor ska lösa.säga viattmogna

När jobbar medjag virtuellt företag,ett
blir förvånadjag höraöver Sverigeatt att

längst fram världeni området.är på Jag
betvivlar det. detMen så,är är
skrämmande dåliga. betyder detDet att
finns oerhört mycket Utbild-göra.att

mycketning faktor framöver.är tungen
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Kommentarinlägg

mycketiefter. idag detligger MenSweSlj: Vi mångaInlägg UlfEri/cüon, är
det börjar litemed detta ocharbetardet gäller framgångarNär USAs inom som

fortare framåt.fram-medie- och programvaruindustrin
ofta den kopplingen mellanhålls nära

heltsaknasföretagsverksamhet, hög- Det i ärnästanentreprenörer, stort sett ensom
riskkapital huralltsåkompetens inomteknikparker har inteskolor och Vi inteosv.

lederfaktiskt driver, ochVadkommit lika långt organiseraralls Sverige.i man
kom-avknoppningsverksamhet fråndetdet Vadberor på går göra ettatt mer

perspektiv.mersiellt
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C: Företagsutveckling

Dick Eriksson, DaCapo AB:

"Stark kompetent ägare är för framgången"avgörande

Inledning Detta belyser erfarenheteravsnitt från och utveckla litet programvaruföretag.att starta ett

Medverkande Dick Eriksson förVD DaCapo Göteborg.AB,är

Budskapet de företagenFör ska klarasmå utvecklingen med framgång behövs satsningaratt på ut-
bildning och FoU, sänkning arbetsgivaravgiften bättre tillgång riskkapitalpåen samtav
med koppling till kompetens.

Historien DaCapo startade förAB drygt fyra sedanår tio ville kringvingarnaav personer som prova
Ägandeformenbakom affärsidé.DaCapo från sådan de delägarna hade likatio äga-en starten attvar stora

randelar. tillväxtSynen splittrad, det fannspâ företagetnågot i uttrycklig ambi-ingenvar
ellertion Ledningsförmåganmotivation ganskaväxa.att var svag.

Idag, fyra ägarbilden förändrad.år de delägarnaär finns fyraAv tio intesenare, personer
kvar Ägarsituationenlängre, varken anställda eller med aktieinnehav.något har däri-som

förbättrats, företaget borde aldrig ha med delägare. detmånga När gällergenom startat
tillväxt har skaffatpå DaCapo medveten vilja Ledningsförmåganväxa.synen atten mera

har utvecklat, dels fyra erfarenhet, dels rekryteringårs förstärkning.ochgenom genom

DaCapo har medvuxit undertio det totaltåret, Viär 28senastepersoner personer.
finns Göteborgi och från hösten finns kontor Stockholm.i Verksamhetenäven ärett
huvudsakligen nationell. Tio vänder denomsättningen sig internationellaprocent motav
marknaden, företrädesvis den europeiska. Fem omsättningen investerar vi iprocent av
forskning och utveckling. Vi stolta ha kommit här långt,är nöjda.över så inteatt men

Mål Bland mål och ambitioner för det finns skaåret DaCapo tillnärmaste växa 40att perso
och medambitioner trolig och lämplig fördelning Göteborgi ochpå 30 Stockholm.i Detner, en resten

kan komma bli avknoppning, där det finns affärsmöjligheteratt siggörtroren att som
bättre fristående bolag.i diskuterarVi ska släppavi in och kapital förett ägareexternaom

skapa tillväxt. lång sikt kompetensPå kompetensutvecklingochär grundläggande föratt
framgång.vår

Fråga till Dick Eriksson, frånDaCapo Svar Dick Eriksson, DaCapo
Vad säljer DaCapo säljer kvalificeradeVi konsulttjänster och

skräddarsydda affårslösningar, främst baserat
webb-teknologi.på

Med ägande och finansiering hur skul- utgick frånVi med ganskatio olikapersoner-
hani idaggjort ni värderingar och målsättningar. gjordeDetstartatom

ekvationen omöjlig. Med hadetio personer
också kostnadsmassa och tröghetstoren en
inbyggd företag hindradei förändringar.som

idag skulleEn bygga starkpå ägare,start en
fåtalantingen eller intres-ett att yttrepersoner

med. starkEn ägarroll viktigär ärsenter som
motkraft till kreativaalla idéer och förmågor

saker.göraatt
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från DacapoFråga Dick Eriksson,till Dick Eriksson, Dacapo Svar

formdet starkviktigast den starke InledningsvisVad ii ägareägaren ärär aven-
erfarenhet och kunnandekompetens, alltsåform kompetens och möjligheter eller omav

affärsidén, effektiviserarform kapital hur utvecklarden starke iägaren manav
skapar bra förutsättningar.ochorganisationen

nödvändigt,Riskkapitalet självklartär men
tillräck-först det finns någotnär trorsom man

ligt embryo kan bra.på, växaett som

modeller förVilket kompetens hitta braslags behövs av Det stöttasvårtär attattmera
mel-kontaktersmåföretagande. personligaBra

olika företaglan myndigheter och ärstat, av
finnasgodo. ska antalDet ett sompersoner

uppfattning dels branschen,har goden om
dels det speciella företaget och åtminstonesom

för nätverk ellerkan länk skapaatt gevara en
råd vad finns.om som

från ochdel detta kanske finns det viktigaEn nätet ja,på är att statmanav men
också ochmyndigheter uppsökande självaär

företagetlägger allt initia-inte på taattansvar
kontakt.ochtiv

för kunnaSedan allsinteär nätet moget att
detta idag. till dels kva-hantera tveksamjag är

den information finns där ochliteten av som
dels kvaliteten dem använderpå nätet.som

viktigt flera utbildning och viktigt.FoUKompetens ja, påär sätt är

har företag behov kompetentaVi som av
Därförmänniskor vill locka tillvi oss.som

mängden kompetenta människor öka,behöver
eftersom det växande marknad.är en

finns behov också kund- ochDet ett stort
därkonkurrentsidan och det viktigt detär att

finns tillräcklig kompetensutveckling.en
duktigare kunder, desto lättare detär att ge-

bra saker.göramensamt

och utvecklingingår stöttarstatenmer
högskola/ gymnasium/ grundskola, desto merav

med-ökar efterfrågan producenter attoss
affärer.verka förändringsprocessen.i Det ger

kommer kombina-utbilda varandra under gäller hittaVi Det Detjag inte.att tror att
dethela livet tills döds, eller traditionell utbildning ochtionen nyaav

medlärande medier vettigtpå sätt.ettnya

tröghets-Trots allt människor denvi störstaär
kraften. tillFörändringsprocessen, där tar

tid.hjälpmedel, kommer sinatt taoss nya
Även duktiga och har ganska långvi ärom
erfarenhet idag, har mycket lära.så är
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Fråga till Dick Eriksson, frånDacapo Svar Dick Eriksson, DaCapo

TroligenpolitisktHur beslut sänkning för alla företag. sänkningär Enett om som av
arbetsgivaravgiften kopplat till fram- arbetsgivaravgifter direkt kopplad till lön-ärav

för Dagång Capo samhet. Det ger oss pengar.

lägre skatterAtt kvar Kanske direkt kopplat.i inte så Men DaCapo ärger mer pengar
den plånboken enkelt bättre skickat förär den investering-ettegna att tasam- ansvar
band finns det dynamik det- vadi skaparDen investeringenän är.men statenen en-

Skulle börjata anställani tillväxt hosmänni- vad kanmer större än statenen oss ge.
skor och expandera arbetsgivaravgif-om

sänktesterna

sänkningHur behövs mycketSå möjligt.stor som
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CD-Media AB:Ylva Johansson,

resultat"nätverkande bättre"Mera internationellt ger

multimedieföretag.litetoch utvecklabelyser erfarenheter frånDetta avsnittInledning starta ettatt

Lidköping.för CD-Mediagrundare och AB,Ylva Johansson VDMedverkande är

ochnätverkamycketföretag skulle haBranschens vinna påBudskapet många små attatt sam-genom
småföretagför nystartandeprobleminternationellt.arbeta såväl nationellt Ett ärstortsom

immateriellaskattemyndigheterbankerriskkapital. Okunskapen hos ochbristen på om
hämmande för utvecklingen.värden är

fick del lärdomar.levde ochhistoria.Uppgång, CD-Media Det viAB årFöretagetfall är tre ennumera
Lidköping.sysselsättningsprojektstartade iVi entusiaster 1994,och någraomstart ettsomsomvar

hem-producera multimediabörjade presentationSnabbt fem ochvi avenpersonervar
cirkadistribuerades förstLidköping. CD-ROM i 5 000kommunerna och viaGötene Den

informationskiosker till delaroch Internet.exemplar och gick sedan vissa påi ävenut

folk England hittatutvecklingsverktyghade enligt Macromedias leverantör iVi enav
multimedia. "Nirelationsdatabas och sjut-unik programkoppling mellan De är ett avsa:

fördelen har,denkör fort och nivärlden har denna kompetens utnyttjabolag iton som -
trodde mycket detta.er." gjorde det.för dom andra ikapp ViSå påärsnart

tillkom julenkonsumenttitelnbolagiserade och då FörstaVi i maj nio1995 personer.var
marknaden ochden svenskaproduktionstid. gjord förefter rekordkort Den1995 varen

för-besvikna, hade högredetsålde exemplar, ganska hyggligt Trots vii 1995.3 000 var
handlade utvecklamed Trygghetsrådet.projektSedan kom Detväntningar. attett stort om

med projektanställda ocharbetsförmedling. utökade viföretagsdatabaser för sju såVi var
desemestertiden ochungefär kringTrygghetsrådsprojektet slutfördes sjutotalt 199623.

konsumentti-korn andrahade brådast,lämnade Under den tiden vårvi ävensomsomoss.
mycket för-djurpark. förespåddesmed Kolmårdenstel producerad tillsammans Den stor

säljning.

börjadetotalt fel. Ekonominförstod försäljningsprognosernanovemberI vi1996 att var
disku-Underårsskiftet personalenockså bli fel detta. Vid i 13. vintern 1997nerevarp g a

kundedelägande. grundat bolaget, inte sigterade privatpersoner,Vi tvånytt varesom
bädda förutvecklingen vidare.ledningsmässigt driva Förfinansiellt eller Övertagan-ettatt

med bank ochFörhandlingar övrigaföretagsrekonstruktion hosbegärde tingsrätten.vi
produceradBanken främsta tillgångfordringsägare pågick. strandade. Vårnej.Det varsa

banken hoppadeklarade värdera det.bankenkällkod skivminne och Såintepå att av.m
myckethade för delägande.gjorde också Det inte göra änSå intressenten vi attattmervar

bolaget konkurs aprilbegära i i 1997.

exempel förproducera ganska mycket, till Dundess medhade fram till hunnitVi 8:att
detProduktionernaföretags- kommunpresentationer.Bradstreet, Catella, flera och var

hadelikviditet ledningsförmåga. Plusochsäkert fel problemVårtinget på. ettattvar
oförstående omkringmycket legalt runtsystem oss.

grundadhälftenCD-Medias tid omsättningen påFramgång ljuspunkterna underEnmed att varvar avav
ochprojekt finns Employment-Sådana pågåendeform EU-projekt. inomitill EUexport export av-

företa-Info-2000 dessa harfinns också ochprojekt justTvå inomEsprit-programmen. gett
Mødizindustrin skull: CD-Mediasförringa internatio-värdefulla samarbetspartner. Utan något ärmånga attget

:tänjer/caglimt på att vad de nationellt.vidare och aktivare Vi ikontakter och samarbetennella äränstörre,
mera. nätverkamedieindustrin skullei Sverige tjäna att mera.
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Rekonstruktion När CD-Media idag begravt form,gamla fortsätteri sin verksamheten delär inomsom en
i företag ConDesign företag för huvudsaknytt AB konstruktionstjänsteri till verkstadsföretagär ettsom

Sverige. ocksåi ConDesign Sveriges leverantör det tekniskgäller illustrationär största när
och dokumentation. finnsDär innehållsmässigt mycket koppling till de medi-näraen nya

och multimedia. den kopplingenDet naturliga till innehåll ofta detär gör svårterna som
för mediebolag med kunder. ofta för teknikfixerade,Vi det skavåra är såatt prataoss vara
mycket flash och blip överallt.

Intressant får diskussionsbasär hittar naturlignäratt typman en annan av man en
koppling till användningen medier har kunnat här. Därför har fåttgöraav som en
mycket bra lösning allt. kanNu tidigare, koncentreravi, skapaän in-påtrots attmer oss
nehåll och tekniken endast medel dit.är nåett att

EfterErfarenheter utvecklingen med CD-Media under har främst dragit följandeår jag slutsatser:tre

mycketEn stark till bådeuppmaning själv fortsättningenmig och till andra företagarei0
branscheni nätverka mycket både nationelltär och internationellt. Vi äratt mera -

producentermånga vill kommasmå gärdsgårdsserien. endastDetgärna görur genom
slå ihop. Många och blirsmå och starka.någraatt storaoss svaga

Uppmuntran och stöd inte bara finansiellt, flera olika avseendeni behövs ändautan0
till det enskilda företagets det först då det kännsnivå konkret.ärner som-

denUnder sista CD-Media lärde mycketjag människor detså mig i0 resan attom
legala banker, skattemyndigheterjurister, ofta mycket okunniga de vill-ärsystemet om
kor medie- och tjänsteföretag lever under. Bland ställer immaterialrätten tillsom annat

bekymmer och det behöver belysas grundligare.någotärstora som

Fråga till Ylva frånJohansson, CD-Media svar Ylva Johansson, CD-Media
Hade CDMedia också kommersiella Kunderna mestadels Catel-Husqvarna,typvar
kunder eller olika projektuppdrag d svenska företag kommuner.ochstörremest V s

hamnadeNi likviditetsproblem.i främstaHur bordeDet ha gjorde hadevi varit att
skulle du velat ha pengar Som lån finansieratBrast de olika produktionerna för sig,var
bankerna Saknades stark Risk- d grojektfinansieringägare på sätten ettv s som man
kapital Skulle det ha funnits bidrag jobbar mycket med svenskai USA. Det sättet

finansiera verksamheten alltäratt att smeta ut
alltihop fåroch då mel-över man sno pengar

lan de olika projekten litet konstigtpå sätt.ett

kan projektfinansieringHur kanut Det intresseradnågonen se attvara som av
Vem bakomintressenten delfinansieraär och ha delägande. Detäven ärett

alltså riskkapital, projekt. Den ärmen per som
med finansieraroch får del projektet.ien

konsekvensEn det skulle Nej, hur dettatittaräven på i USAgörattav vara man
den juridiska formen blir annorlunda bygger bolag kring projektvarjeettman av-
det företagetlängreinte dignitet.är Projektet hanterasär isoleratpartensom ettsom

den juridiska formen blir bolag. falläven detI enda produktvårtutan ett var en som
Ãrprojekt, virtuellt projekt det fickså CD-Media blöda och hela företagetett att

blödde ihjäl denna. hade produk-Mengenom
legat bolag, vid sidaniten separat, ett eget av

CD-Media, hade den dragit hela balet-inte
fördärvet.iten
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CD-Mediafrån Ylva Johansson,SvarcD-MediaFråga till Ylva Johansson,
kronor.miljonerkostadetillverka 1,3produkten Denkostade denVad att

distribu-kronor,Marknadsprisetskulle 495vilketexemplar ärprisåHur många varav
säljabehöver 000ha 10-12ska Visitt.säljabehöva törenni

exemplar.

till och vicekomplement nätCDdistributiondenna någon ärHar versa.ettsorts
Olikaeller. situationerinfor- antingenliknande Det intekanframtid ärnär man

Teknikernadistributionsformer. ärolikaharmindre näteteller gratis påmation mer
detfalldettadesamma.fortfarande I ärdistribu- inteandrahävda sigKan CD mot

den kanutbildningsprodukt och inteframgenttionsformer enmera
synpunkt.tekniskfrånidagnätdistribueras

isoleradeProjekten ligger iskillnad.delä-och IngenprojektfinansieringTanken på
fortfa-skerbolagenför bolag. Men styrningenkonsekvenservad får det förgande av- direktdet sker iägandet.utifrånrande Omledningsfrågortillväxt och

deteller viamultimediebolaget ettgerom
roll.spelarprojektbaserade bolag ingenantal

korg.allanyföretag iandra Lägg interåd till äggVad dittär samma

vill-legaladeriskkapital. Seför överUppmuntraIT-kommissionenVad kan göra att
finansie-ochprojektbolagkorendessa företag görstötta attsom

underlättas.demring av

de factofårÄr bidrag. Manför dessa ingetEU-pengarEU-projekt bra ärväg atten
förochbåde förjobba hårtEllerför hitta pengarnaföretag är attatt pengarnaatt

medlovat. precisdet Detbidragstän- ärbyggadet sig in i görasätt sommanett att
helst.ordervilkendärmed riskpositionochkandet somannanen

mycketmedelEU-projekten nåär attett sam-
Påprojektpartnershittaarbete, runtatt om.
till-utvecklingmedjobbakandet sättet man

projekt.konkret Det gåri attett sesammans
framfungerar ihop. Dethur växer enman

använda vidare.kanmodell attsom

villalltså hittaDet går partnersatt som man
icke-EU-fmansierademedvidarejobba i pro-

medvad häntdetjekt. Och precisär osssom
ochSowatell,IMmedia, Tocanobland annat

fortsattexempel. hartill ViNürnbergstaden
projekt.andrajobba tillsammans iatt

projekt antingen vårautländska Detfått ja.också projekt ärdet partnersAr somsom
kunder till.lyckatseller vikunder att

för flertalet näringen.säkert inomgällervikten DetuppfattningvanligEn är attav
ochliteharförhemmamarknad Men Vi gått strömmenstarkförst ha satsatmotatten

harhar Vikontakter EU.de inomkorrektdet påsedan Ar mestexport.ut
ochinternationaliseringenmedsnabbavarit

riktiga.detkännerdet vi som
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Ulf Jonströmer, AU-System AB:

"Sluta utveckla stimulera efterfrågan upphandlingar"genom-

Inledning Detta belyser företagsutvecklingensavsnitt villkor medie- ochi programvaruindustrin.

UlfMedverkande Jonströmer grundare och förVDär AU-System Stockholm,AB, ordförande delsisamt
IT-Företagen f d Sito, dels SvenskSPI Programvaruindustri.

Budskapet Sverige onödigt liten marknad skulleär bli mycket marknadstörre sti-en som en genom
mulans efterfrågan och fler upphandlingar.många lederDet till ökad effektivitet ochav
konkurrensförmåga. skulleDet sund och fortsatt växande programvaruindustri.ge en

Svårt bli Förutsättningarnaatt för bedriva programvaruindustriell verksamhet har fleraen i Sverigeatt på
riktig förbättratsindustri under desätt område dettvå åren, på stilla detstår rättsenaste ärettmen -bli riktig industri.svårt att en

Om betalt Först anekdot:att ta Picasso någon 1940-talet kafégång och blev däri Parissatten ett
för kompetens uppvaktad rik amerikanska stack handen honomi och Ritapåav en servettsom en sa: en

teckning och betalar vad dujag tycker den värd. Picasso ritade, signerade,är lämnade över
det hela och Tusen dollar, tack. Tusen dollar, protesterade kvinnan, det bara 40sa: tog
sekunder. detNej, 40 Problemetår, Picasso. med dettasäger hon tycker dettog är äratt att

fruktansvärt oförskämtså mycket betalt, det blirså affär. Bådaså ingen deni situ-att ta är
förlorare.ationen kundeHon aldrig liv köpai sitt billigare Picasso och Picassosenare en

förlorade han säkert då behövde för fortsatta kafêbesökpengarna som osv.

Konsten komma förbi detta problem väsentligt. Det grundläggandeär problemetatt är att
betalt för den kompetens och den erfarenhet bygger Om hittar verk-inteman upp.

samhetsformen det möjligt kundernagör det har byggt undervisom att att acceptera
lång tid då kan byggavi inte industri, då kannågon inte systematiska, metodiskavara-
och återanvända programkod, kunskaper och erfarenheter osv.

Lösningen heter paketering. Hade Picasso medtagit sig hem, teckningenritatservetten ner
likaprecis snabbt tidigare, lämnat den till rambutikenin och levererat detta eftersom
vecka ellernågon då hade det säkerligentvå, blivitinte några speciellt detprotester, om

vackertvarit paket med på.ett rosett

Återanvändning Just återanvändning nyckeln för kunna kallaär industri.sig kanVisst, bedrivaviatt en
nyckeln programvaruverksamhetär under framövermånga detår hantverksmässigapå rätt sätt som

detMen effektivt.gör. inte Det bidrar definitivtär tillinte näringslivets och den offentliga
förvaltningens konkurrenskraft, kanvi inte återanvända mycketså möjligt denom som av
kompetens, erfarenhet och kunnande finns olika företag.isom

Verksamhetsformen bestämmer effektiviteten. Hög återanvändning hög effektivitet.ger
finnsDet samband mellan graden industrialisering och vad det kostar framett av att en

programrad räknat kronor.i
"Att program-samma
kod användsav Anledningen till det billigare denär i primära programvaruindustrin som tillatt störstasänkermanga, nm- delen lever egenutveckladepå programprodukter, d produktifiering beror på återan-v sligtvis kostnaderna." vändning. Att programkod används sänker kostnaderna drastiskt.många,samma av
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konventionella IT-kanutvecklingsavdelningarna,ochde ADB-I internaSkillnad mellan varasom
ellerbilarutvecklingbedriversådanastorföretag elleravdelningar på nyaresultat nyatid och avett som

kalla IT-detdel internbetydligttelefonväxlar störrekylskåp, manavosv, ryms ennya
Andraprogramvaruindustrin.delensekundäraochdenutveckling. internaDetta är av

kategorin använ-Denresurskonsulter och systemintegratörer.verksamhetsformer är senare
kunderna.för Systemin-färdiga lösningarutvecklaförprodukterandrasochder attegna

återanvändning.gradmed högpaketerad formuppdragoftastsäljer isinategratörerna av

utvecklingsavdel-ochADB-förhållandevis hög internaprogramrad närKostnaden ärper
levertid. De påfokuseringenberor påresurskonsulter arbetar. Det påoch attningar

arbetet eller såfinansierarutvecklingsbudgetdetEndera internbetalt timme. är somenper
kronor timme.antalfördem vissthyrakonsulter inbetalar ett perattgenomman

vidfokuserademycketprogramvaruindustrinoch den ärprimäraSystemintegratörer mer
upphand-medikonkurrens.för Hannormalt ärresultatet. Systemintegratören är enutsatt

Ännu tydligaremed andra alternativ. ärprestandaochdärmed jämförs hans prisling och
bådejämförelse. Resultatetdirektdet blir ärdärmed produkterjobbarför demdet ensom

industrialise-ökadprogramrad.kostnad Detlägreeffektivitet ochökad engerperenen
återanvändning.ochring

deprogramprodukter minoritetimedsysslar ärföretagför SverigeDet trista ärUtan konkurrens att som -
offentlig förvaltningstorföretag och äriutvecklingsavdelningarnaoch påADB-internaingen effektivitet

dominerande.fortfarande

effektiv.bli riktigt Harmycketdetfull konkurrensutvecklingen svårtBedrivs i ärinte att
den helafinns förrimligtvisvilketeffektiv intebliinte incitament somatt merman -

bli bådeekonomisktprojektet pådet vinnertiden får betalt såtimme är attrentattper -
funktionerdet gällerbreddenutsträckt tiden ochi på när osv.mer

teknikupphand-alldeles fördetdärförmarknad,onödigt liten görsharSverigeMarknaden är atten
färdigaformföristället iutvecklingsresurseralltför mycket påköpslingar. Detlitenonödigt rot, av
mindrebetydligtdetblirupphandlingar,detprodukter.och Genomlösningar äratt

kon-harindustri. inteför denna Ombliskulle kunnavad detkonkurrens än manannars
det lågdärmedproduktivitet ochför öka ärsinkurrens, har incitament enattman

industrialisering.gradproduktivitet och låg av

beslutadedå sigverkstadsindustrin. Men1960talenockså och igälldeFöregångaren Detta på 1950- man
för kon-justdettaverkstadsindustrier intetypiskaoch andraVolvo, Saabpå suntbilindustrin attär var

verksam-byggaskadåeffektiv. vibli Manskenetochkurrensen i att upp enatt samerav
VolvobilOchdet hela.hållaspecialiserardärhet påvi ser enatt omsammanoss

fråndelarnaköperVolvo,tillverkasdet mycket inomidag tvärtom,inteär uppmansom
detharkonkurrens.för hård Så gåttdemochspecialiserade underleverantörer utsätter att

alltsågjordeeffektivitet. Dettagradkonkurrenskraft och höghögåstadkomma avenen
medvetet.mycketbilindustrin

Videt gällerbehöva Sverigevad skulle iMotsvarande närgöraprecisär programvara.
föriställetutvecklingen,värde läggainnebär ibehöva vi sågskulle utattettattsomen syn

eller delarutvecklingsprojekt,gäller minstinteden Detbehålla inom väggar. storaatt egna
upphandlasskulleMerfinns ABButvecklingsprojekt, Ericsson,inom osv.stora somav

konkur-bättreför skapadärmed ökatkonkurrens och incitamentgradmed hög attgeav
renskraft.

huvudet och detdet har viåteranvända både iviskäl världenfinns det allaDärmed i att
produktivitet ochmed högindustrikunna bliprogramkod. skullehar form Vii enav

konkurrenskraft.internationell
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Många arbetar elakt kanLite de utvecklingsavdelningarnasäga interna och de hela tiden blirattman som
i skyddad uppköptaform formtimme, skyddad verkstad.är skulleDet för helaper en av suntsom vara

programvaruindustrin, och för Sverige, näringslivet och offentlig förvaltning, är att mer
för den industrialiseradein i formen.

flyttaKan från den och sekundärainterna programvaruverksamheten de internamera
IT- och utvecklingsavdelningarna och andra utvecklingsavdelningar till den primära pro-
gramvaruverksamheten kan också öka produktivitetvår totalt sett.

svenskRåd: Stimulera Förutsättningarna för programvaruindustri är att
efterfrågan

det tekniska kunnandet mycket högtär0

produktiviteten högäro

kundernas kunnande mycket högt diverseär inom områdeno

kapitaltillgången tillräcklig.äro

saknasDet marknad och mod. Skaär stimulera och det börnågotsom pågörasman -områdenvissa det teknikenså inteär och utbudet, framför allt efterfrågan. Detutan-
gäller stimulera marknad skulle efterfråga produkteratt och färdiga lös-en som mera av
ningar utvecklingän Teknikupphandlingar tydligt sådantär stimulera.rot. sättett att
Alltså: Sluta utveckla, börja upphandla.

finnsHär mycket makt hos politiker och hos beslutsfattare offentligainomstor verk-en
samheter och inom näringslivet kunna Nu det dags slutasäga: är bedrivaatt att att ut-
vecklingsprojekten banken, försäkringsbolagetpå eller myndigheten i regi. Låtegen oss
upphandla, istället för egenutveckla.att

skulleDet sund och fortsatt växande prograrnvaruindustri.ge en

Internet skapar Under de hartvå åren Internet åstadkommit klar förändring. harsenaste Få insettännuen
marknadsplats Internet erbjuder helt marknadsplats. ungefäratt Det hemmamarknadär våren ny attsom

plötsligt har blivit fem eller åtta gånger harVistörre två år. tillgång till densamma
marknaden konkurrentländerna, amerikanska företag, det verkarsom intetsom ex men

riktigtvi detta.insett Det amerikanska företagär köpervi böcker frånsom våra viasom
Internet, det egalt den butiken liggerär andra sidantrots på Atlantenatt eller i Europaom

huvudsaken fårjag böckerär mina tid ochi snabbtpåatt sätt.ett-

Chans: globala För jobbar med kommunikation praktiski tillämpning det roligtoss som är såatt se
enmansföretag demånga svenska företagen Internetpå kontaktvägstora medav sinasatsarsom som en
En amerikansk kunder det fortfarandeMen är inriktatsynsätt de befintligapå kundernanåosv. ett att
skämmcbxingvikar och kanske de svenskanågra konkurrentemas. Istället borde härsno av öppnasattman sehundartwl vid en helt finansiell marknad där svensk bank kan internationell spelareen ny en vara en utanInternet-kopplad behöva kontor, varkensätta i Europa elleratt i USA, baraett påupp nätet.utan varabildskärmochdenma
bunden till densäger

Spelföretag ATG och Tipstjänst borde ha utomordentlig förutsättning etableraandra: "On somtheInter- en att
sig jämförelsepå i med denätet skumma bookiesnobody finnsbtotøsyøu rätt dagensi läge och erbjudernal som

dog sina speltjänster."area

Man kunde ocksåsäga Ännu möjligheter har destörre mindre företagen fårInternet förutsätt-som genom nya"On tbc Internetatt skapaningar tjänster hög grad kani bli internationella. kanatt Vi glo-mångasom nyanobødybxorøryøx are bala och fåmansföretag då ocksåmåste för möjlighe-enmans- ögonenmen attuppSunda" -a finns.terna
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från AuasystemUlf Janströmer,SvarFråga ;AU-systemti Ulf Jonströmer,
beslutsfatta-hosändrathur behövsför upphandlingaralltså Det synsättDet är ett-

bestämd.betydligtförhållande därändra dettakan måstepå meravarare, manman

inneboende motstånd hos varjefinnsDet ett
fråntekniker Visläppa någonting.sig äratt

meddetta landet,uppfostrade, inte minst i att
ochbåde brasjälv, självvi kan ärgöraatt

ska stimulera. Attoch någontingnyttigt man
kon-dåfrånlämna sig någonting, tappar man

bordeosäker.känner Det vitrollen och man
ändra på.

amerikans-traditionfinnsprogramvaruföretagendet inteDetBeror på attatt somen
tänka produkter.ka bolag Det jagkonsulter och i ärinte småsig tror ensomser som

orsak.viktigindustriföretag

inriktadUtbildningen hellerinteär pro-
produkt, utan promeragramvara som en
framställningramvara som en

finnsdetskulle vilja ochmellanBehövs samarbete såMan gärna etttromera progarn-
områdenldär finns förut-det definitivtvaruföretagen antal

medDock har själv varitsättningar. jag attom
saker internationelltförsöka dra ii gång sam-

fungerade samarbetaverkan. inte. AttDet
det gällerkring går, göranärmässor attmen

mycket problemprodukter finns alltförihop
de enskilda bolagen.mellan

det finns samverkanskulleDäremot ärsomen
för alla och detmycket viktigare viär omoss

svenskamellan dekan samverkan storaen
upparbetadkanskeföretagen harsom en

marknad.

dagligdags detkonkurrens marknaden O, FörMer ärär att enoss som sermogen-
köps hejvilt.total brist folk och detför redandetta nu på resurser

hushâllandeVad skulle vilja ett merman vore
tänkte litemed kompetensen iattgenom man

fleraHur kan vi någotgöratermer somav:
av"kan använda sig

Ändrar från sådanasvenska Erics-till fårlängeHur synsättet sommanprogramvaru-
förökatmarknadenföretag behålla den svenska ABB utrymmeger manson, osv,

utifrån.ökad konkurrensmycket för själva hittillssigså som

arbetsformen skyddarhittillsvarandeDen oss
bedriver verksamhetenlängesitt Sá vipå sätt.

får kvar, då kandettapå sätt vara men
programvaruindustri då harkalla viinte oss -

programvaruverksamhet.
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Fråga till Ulf Jonströmer, frånAU-system svar Ulf Jonströmer, AU-System
förefaller finnasDet idéer för Riskkapital förutsättning.många Samtidigt för-äratt en
produktifieringar, det krävs dem skagöra destår jag äratt satsamen attsom pengarna,

hel del riskkapitalet för försiktiga för det finns för dåligavåga sig mångaatten av ex-
programvaruindustrinin i empel där det fungerat.inte

kring hela detta område förKompetensen är
lite branschen, kanOm insatt iärtunn. man

det börsprospektsäga är mångarättattman
under de månaderna kännssenaste som som

bondfångeriet. detFortsätter det sättetrena
kommer riskkapital.inte någotattnog

det korrektAr behöver Bidragvi inte den IT-sfåreninomgåttatt typ utmera av som
skydd form kapital, utbildningi eller har snedvridit konkurrensen skapatänav mer
andra bidragstänkande åtgärder företa- konkurrenskraft. Konkurrens för deår sunt-

behöver kastas kylan flesta.i naturligtvis mycket viktigtDet deännu ärutgen mer att
och för Ökad konkurrens företagen får kommautsättas fram också.små Konven-

tionella upphandlingar, det hittillspå sättet
dem, det stimulerar verkligen deinte småsett

företagen. detUtan gäller tänka det mind-iatt
perspektivet form upphandlingari ochre av

då skulle företag kunna komma fram.små

Kommentarinlägg

lan-Erik Lundström, Realtizlsgrafikf Ulf jonströmei". Det ligger linje med deti jag
den medie-I och efter frånprogramvaruin- företag verkligenär ute attnya ettman

dustrin det bara småföretag. vill ha perspektivet produkterär Det istället förmest
finns marknadjättestor tjänster.närmasten som

förstängd företag.är småoss

Chanserna för med de of-iattoss vara
fentliga upphandlingar idaggörs ärsom
mycket styckarsåvittsmå, inte sön-man
der upphandlingarna olikaatt spets-
kompetenser kan samverka. SMHI är ett
exempel kund har detpå justen som
modet samla ihop olika företag ochatt
samverka utveckling produkter.i Detav

råd IT-kommissionentillär göraett att
detta.någonting
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Medialab AB:Fredrik Arnander, Icon

infrastruktur"digitalstödjer ä delar i"Viktigt att staten en ny

programvaruindustrin.medie- ochvillkorföretagsutvecklingensbelyser iDetta avsnittInledning

Stockholm.Medialabledningskonsult AB,Fredrik Arnander IconinomMedverkande är

dansdet dinosauriernas ifortfarande dedominerargamla strukturerna ärDe överBudskapet nya -
symbolprojekt.och skapainfrastrukturenden digitalaIT-industrin. Råd: Satsa på nyamera

hand lön,första vill hamänniskor idagSkattelagstiftningen leder till inte iatt unga
framkapitalisterklassföretag heltde vill aktier växande Växaha viiutan avser en ny-

borde stödja.som man

förutbildningtaldet tröttande med allt detta intekunskapssamhälletI är attom -
därplatsmycketkunskapssamhälletutbildning fel, för något änärär att manmer enmen

tillväxtmotorer.utbildning.kurser och Satsa påinstoppar nyamermer

harKommunikationsdepartementetstrukturerna dominerar degamlaDefrån överDominans ennya.
infrastruktur.till digitalEndast bråkdelmiljarder kronorbudget årligen. går25pågamla strukturer nyen

detform Teliaochska ske näringslivet ärdet detta iVisst, mesta osv menavav genom -
infrastruktur.ändå talande lite budgeten tillgårså typeratt avnyaav

kommunikationsministern satsningarnatalade med UusmannnyligenNär jag att mes-om
konflikt, förfinnsdetinfrastruktur, "jag förstårtadels sker gammal hon: intei att ensa

faktisktkanska fungera inteinfrastruktur för alltbåde gammal och behövs att manny -
förmodli-sillreceptet ochskickaInternet. Självklart, däremot kanskicka sillen över man

kunskapsinnehållet,förbetaltvärde själva sillen.det sillrecepten Mani iär än targen mer
självainte varan.

rad. Produktivitetenekonomin har ungefäramerikanska iårDen vuxit procenttre sex
deFörklaringenmed ungefär årligen.amerikanska företag 2-3 äriväxer storaattprocent

ska haavkastning.infrastruktur börjar Visst,och digitalITinvesteringar igjorts gesom
digitaladet denmedvetna in-ioch broar, ärjärnvägar måstevägar, attvara ommen

värdeskapandet sker.frastrukturen som

under detpressreleaserungefär etthundraKommunikationsdepartementet sände senasteut
periodunder dennakonstigt meddessa handlade ganskaTio IT sååret. somav om -

IT-pressreleaserdessaIT-framtid ska ochmycket debatt hur tiopräglats vår ut avseav om
IT-kommissionen.handlade hälften personalförändringar iom

IT-framtid. byggerDeMalaysia: där finns starkJämför med vision enom enen
Än det ändåbaramultimediekorridor". länge det ärpåså är papperet,mesta enmen

lyckats medsvensk politiker harflugit världen ingen än.vision på sättettrunt somsom
IT-kommissionenalls. råd tillmed dåligbättre vision Mitt ärvision ingenDet änär atten

den digi-budgetliteKommunikationsdepartementet sin påförsöka förmå att satsa mer av
infrastrukturprojektetsymbolprojekt detskapa andratal infrastrukturen och än största
cementmaffianfortfarandeOresund.gigantisk cementbro Det äröverär stLr.somensom

för-dinosauriernatänkandet.för det gamla Mende jättarna,Dinosaurierna, stårstora
deras lillaberoddeandra hävdar detberodde påhar detVissa attmeteor,sagt ensvann.

farligast.ochefter, eftersom de Menbehövde tänkahjärna. inte störstDinosaurierna var
de försvann ändå småningom.så
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Skatter de IT-företagI många framstoppar speciellt Internet-industrin, försökerinomväxerav som nu,
delägarskapet medarbetarna till delägare. förDet stimuleragöra medarbe-är Attattman engagemanget.

delägare naturligt samarbeta.är är sätttarna ett att

Vad sakta sker omfördelning gammalt kapital, till klass kapitalisterärsom en av en ny som
har slipsinte har t-shirt och tänker kring sina För-sättannatmen som som pengar.

modligen de ganska riskbenägna, därför de skapat riskbransch.är sina i Där-att pengar en
för de ganska benägna självaär investera riskbransch.iattnog pengar en

"Wktigt viktigt4115154911d: Det IT-kommissionen och andra Företrädare förär det offentliga stödjer deatt nya
küøfühmm i kapitalisterna.nya politikernaOm stödjer dem kommer de kapitalisterna stödjaså Sve-attnu,

sedan då de skarige investera demsina De här och inte någonsatsar annanstans.pengar.

KunskapssamhälletNya tillväxten platsinte det idag, därär kursergör inuten stopparsom ser som man
finns i och utbildning.det Istället råder kaos.totalt Kunskap hela tiden.nya mer genereras

Problemet: Under de har förstärkt5-6 Sverige produktionskultur.åren sin Isenaste en
ökande global konkurrens har Företagen produktionsapparaterna.trimmasvarat attgenom

harDe introvert maskiner,stirrat in de har ökati sina produktiviteten, sig åtägnategna
downsizing, sparkat personal. det kanskeVisst, behövdes. det ocksåMen teckenär påett att

konkurrensen ökar företagennär första handtrimmar i produktionsapparaten och de går
för försökainte hitta marknader, kunder, idéerut att nya nya nya osv.

Lösningen: Men vad egentligen behövs skapa kunskapskultur,är änattsom en snarare en
produktionskultur. kunskapskulturI investerar det okända,i investering-gören man man

där riktigt vadinte avkastningen blir. risk,Man detpå påvetar man satsar satsarman
ofta bara för skapa kunskap. Grunden för det framtidensärattnya, attny vet attman

tillväxt och lönsamhet finns bara deti inte trimma gamlapåattnya, genom samma ma-
skin.

Utbildningen, den viktig.visst gickJag själv Handelsär och lärde mycket därpå mig -det förrän efteråtinte börjadejag verklig kunskap. Utbildningen ärmen var som generera
viktig grund. detMen bygger och leder företagär sättet på, sätteten som man som man

investerar på, sättet vågar experimentera den verkliga kunska-påsom man som genererar
tillväxt.pen som ger

intellektuella Välfärd det gamlai industrisamhället byggde mycket materiella transfereringar, dpå attv s
skeppadetransfereringar från dem rika till dem fattiga. Om blevnågonman pengar som var som var

fler rikare,jobb det ofta bevissågs blev fattigare. kunskapssamhälletpå någon Iger detärett attsom
precis rikOm blir oftast detvärtom. någon andra omkring ocksåär så rikare, därförrunt

det sker mängd intellektuella transfereringar. Medialab skerPå Icon tusentals intel-att en
lektuella transfereringar dag, därför olikavarje människor med olika kompetenseratt art-directors, webbdesigners, ledningskonsulter hela tiden lär varand-sigprogrammerare, av-
ra.

här skulle detSå kunna Ta budgeten för arbetsmarknadspolitiska åtgärder,göra:att som
idag till upprätthållagår arbeten till och230 000 på,att säg,satsapersoner pengarna

mänskliga20 tillväxtmotorer000 istället. Utbilda dessa med lärare flygs från Kali-insom
fornien sedan till dessaSe tillväxtmotorer transfererar intellektuellt till sin omgiv-attosv.

Förmodligenning. det skapa fler riktigagår arbeten med dagens politik.änatt

Kunskapssamhället för ganska likt detövrigt gamla välfärdssamhället.är bara detDet är
stödåtgärderna lite annorlunda rekommendationMin till IT-kommissionenatt ärut.ser
verka för bygga det digitala folkhemmet, till det finns infrastruktur,att att att att attse en

avancerade hushåll kan till informationen.sig Slopa bostadsbidrag, inför iställetta ett
modembidrag. Sedan kan industrin fixa och fylla det hela med innehållresten
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frånFråga Fredrik Amander,Arnander, Svartill Fredrik
MedialabMedialab IconIcon

ska stödja alladet första skainfrastrukturen vilka FörFör satsningar står typerstaten av-
marknätinfrastruktur, bara digitaltlistanhögst inte utan

bredbandsöverföring telenä-satelliter, viaäven
fiberoptisk kabel.tet,

hushållen tillFramför gäller det kopplaallt att
utvecklingen förutvecklingen till dennadenna

de råd det själva.har Företageninte göraatt
råd själva.har

kunskapskulturkan aldrigska väljer Det IHur rätt veta.veta att man enman man -
allt.risken kan Det integårsatsning visa sig måste nästanär attatt satsamanen nu

utreda fram beslut.fel bara tillsigår rättett parvara om

deflera saker. det första harVad föredömet Malaysia kan Malaysia Förvi görgör som
berät-de harlära idé vill Deav någonstans.vart enen

detvill komma.telse Bara ärvart enom man
bra Multimedia CorridorDeras är ett stortstart.

kopp-utanför därområde Kuala Lumpur, man
fiberoptisk kabel,området medlar helaupp

skattelättnader och olika etablerings-man ger
kom-stöd internationella företag villtill som

helhjärtaddit. Framför allt finns sats-ma en
från det politiska hållet verkligenning göraatt

konkurrenskraftigt IT-land.tillMalaysia ett

denna idén, förräcker med de harDet attatt
det mycket ochska investeringar in-generera

för landet.tresse

detFrankrike det har hjälpt sprida Minitel.1980-talet DetMi- Ja,på ärattsatte utsom
nitel-terminaler franska hushåll, enda kani jagmånga säga.

detta hjälpt Frankrikehar

fortfaran-u-landVad skillnaden detta avseende mellan Malaysiai på mångaär är sätt ett
deras kommaett utvecklingsland de.Malaysia IT-satsningen in inågot sättär attyngre

Sverige och med ganska matchen.Sverigeän
industri, ganska samhällemogetmogen

skulle kunna haskulle alls,Ma- Inte vision.Om Sverige göra ensom mensamma
IT-länder,världens främstalaysia, skulle egentligen Inteså ta ett steg att ettvara av

IT-landet har verkli-tillbaka Det viutan ett.nummer
förutsättningar heltbli sättannatatt ettgen

USA.än

Vad bli braIT- någontingSverige Det påuppnår äratt att ettvara nummergenom
kändlandet världen ishockey. Fördelen medi än attett varanummer mer

får ochför investeringarnågonting, är att man
alla länder behöver Sverige.investeringar, även

andraduktiga själv iSverige investerapåär att
länder.

Vad framför allt behöver investeringarär
från internationellt kapital.
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Fråga till Fredrik Arnander, frånSvar Fredrik Arnander,
Icon Medialab Icon Medialab

Är det sådana här korridorer som Infrastrukturen viktig. deti Men minstär är
Malaysia ska skapavi lika viktigt till exempel Posten varjesom att som ge

medborgare e-post-adress på postnumret.en
demPosten har förutsättningär en av som en

för det digitala folkhemmet.insatsgöraatt en

Är det hos hushållen avgörandet Utvecklingen kan fart förrän hushållenintesom
det kommerstår Ar dit dessa med. redannär Företagen godär är väg.som

marknader börjar ordentligtöppnas
Vilken drivkraft kan teknikupphandling- sker ganska kraftigDet upphandlingen nu

ha inom Internet. bra. finnsDet Det antalärar ett
föregångare lärt mycket desig investe-som
ringar gjorts Internet. dei Nu satsarsom en ny

basis de erfarenheterna.omgång av

Hjälper det till förvandla Absolut. förvandling skerDenna samarbeteiatt programva-
ruföretagen från konsultföretag mellan IT-företagen och deras kunder. I Inter-att vara
till industriföretag net-industrin sker snabb professionalisering,mer av en

därför detjust blirinvesteras Kravenatt mer.
högre leverera värden.på att

Professionalisering, det Internet-branschenär helt klart industriärsamma som en
Ärindustrialisering det industri med idagen

konkurrens, med produktivitetsutveck-
ling och med slags respekt från deett
andra aktörerna

Om upphandling inte problem, Internet-industrinär snabbt redan,växer rättett
vad nödvändiga för därförär nästa den tillsammans med företa-växersteg att att
denna industri växa behöverinvesterar. Det komma iatt gen som som

hushållen och där behövernästa ärsteg staten
första hand.insats igöra en

Kommentar

Ulf jonströmer; /1 U-Syslem
riktigtDet utveckling lederInternetär att som

till upphandlingar och därmed ökadmer av
industrialisering. kom ihåg detMen äratt
fortfarande bara IT-5-10 procent av
utvecklingen berörs Internet-bitar såänsom av
länge. detDessutom oerhört svenska före-är

produktorienterade området.inomärtag som

Fråga till Fredrik Arnander, frånSvar Fredrik Arnander,
Icon Medialab Icon Medialab

har söktIcon kapital utifrån hur harDet bra. Intresset detgått ärnytt stort, men-
har det gått finns naturligtvis också misstänksamheten

denna bransch därför den såärmot att pass
ung.

Räcker riskkapitalet i Sverige Nej.
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från Fredrik Arnander,SvarFråga till Fredrik Arnander,
MedialabIconIcon Medialab

för riskkapitalGenerellt finns liteDelvis. iutomlandsIconHar gått sett
alldelesriskbenägenhetenDessutomSverige. är

medKalifornien räknar succé-för liten. I man
faktorné ungefärden påI Sverige 11 är

betydligtrisk företagVilligheten i äratt ta nya
delendelvislägre här. berorDet på störstaatt

riskkapi-finns hoskapitalet Sverige inteiav
konserva-banker. hartalbolag hos Deutan en

denna branschen.bedömningtiv av

förut-skapadettaska fram de MalaysiasläppaDu vi görsäger attatt engenomnya
det landet.kapital kanförde kan tillåtas ikapitalisterna bättre sättning växaså attatt

för-det finnsde sak här.och kommer Ombli rika Det rättså ärsätt sammanya
kommer fler företagdetta tillbaka tillförhoppningsvis utsättningar, så startasattge
ska land fungeraockså här.realistiskt det Kapitalet ManHurSverige. är somsom

kapital.för globaltidagkänner inga gränser. magnet

det hanteraiblandfinns företeelse någontingJag inteDet är attvet omen som man
antalekonomi drivsegentligen.the takes all"-society. Varjekallar winner ettav

form individer.tillväxtmotorer Det intedessa branscher i ärDet ipåär nätetatt avnya
detkollektiv skapar tillväxten,rik, modellkan bli ohyggligt ärPer utanett somman

individer.högproduktivaska poli- antalGessle musiken. Hurinom ettman
tiskt hantera detta

förfråga ganska brännbarDet ärär somen
dem ellerhuruvida skapolitiken påsatsaman

klyf-Ska inledningsvis tillåtainte. störreman
välståndetför efterhand öka Det ärtor att en

förmodligen lika brännbarfråga är somsom
denkärnkraftsfrågan, har iingen vågat tamen

riktigt.än

andraIT-kommissionen ochhurFrågan är
digitaltdrivkrafter bidra till skapakan att ett

med både ochfolkhem någonentreprenörer
jämlikhet.sorts

6Andelen framgångsrika satsningar.
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Mårelius,Lars Informationsvävarna AB:

måste"Vi få fram svenskt ventreprenör-kapital"mera

Inledning Detta belyser erfarenheteravsnitt från och utveckla programvaruföretag.att starta ett

Medverkande Lars Mårelius för InformationsvävarnaVDär Linköping.AB,

Budskapet problemEtt det finns äktaär inte riskkapitalnågot kapitali Sverige. finnsDetatt som
saknar mod, djärvhet och kompetens. saknar ocksåVi marknadskompetens kompetensoch

entreprenörskap. Sverige behöver förutsättningar för ventreprenör-kapital för derunt små
företagen inte enbart kompetens.är behöver ocksåVi fleräven paketeraresom utanpengar,

för produkterna den internationella marknaden.påutsom

Bakgrund jag ochär 29 år nörd, slipsen idag. Formellt kunskapsföretagjag VD Linkö-är på itrots ett
ping heter Informationsvävarna. jobbar med dels konsulting,Vi delssom prograrnvaruut-
veckling inom Internet-tekniken.

Det tillsammans medär amerikan utvecklar tekniken dettill företaget Mir-som en nya
Image, kanske prospektnågot har lästni de gick till SBI-listan nyligen.närror tunnavars

Vi kända för Roxenär plattform för informationsdistributionvårär och densom mest
kända delen ChallengerRoxenär den trettondeär använda webbservern värl-imestsom
den. harSå egenutvecklat,vi objektorienterat, interpreterande programmeringsspråkett

heter Pike.som

Informationsvävarna har mycket virtuell blandorganisation, med anknytning tillen annat
Linköpings universitet och forskningen finns där virtuella harorganisationer. Jagsom om

och klargått sådanär utbildningpå Industriell Ekonomipå och den mycket bra.snart är
Dock har designatjag Informationsvävarna mycket efter idéer haft länge.jag Viegna som
har anställningssätt och det embryo, timslavar och livegna.är tillhörtre typer jag denav

kategorin. Det för alla anställningssätt får jobbaärsenare närgemensamma att man man
vill och den omfattningi krävs för lösa uppgiften.attsom

Hysteriskt Marknaden inom Internetområdet utvecklas hysteriskt snabbt detoch märker alla som
snabb arbetarmarknad med framför allt marknadsföring och produktutveckling. lokala marknadenDen

finns knappt, falli varje den kundeinte förr. Tidigare kunde företag befästautsom ettse
sin alltflerposition i nischer, detinnan utomlands. Sanningentog steget ut att man
först lokalamåste marknadsinäga gäller längre.inte

Dock de lokala marknaderna fortfarandeär viktiga, fungerarpå Desätt.ettmen annatnu
testmarknader för speciell demografisk nisch. lyckasOm lokali nisch,mer som en man en

fortsätter tillinte närliggande,nästa nischgår på utomlands. Nischning-man utan samma
"Det räckerinte mad alltså betydligt demografiskär geografisk. Det bättreän välja typelementären mer att utbarafinnar paatt och för marknadsföra kanskepå, i Sverige ligger långt fram, för sedanattgrupper som attnätet, man:utan man utomlands. långsamMen takti vidare förta i Sverige sedansamma grupper att puttra attmarknadsförasom till Norge, Danmark, Finland de möjligheterna finns idag.ta steget inteosvvanligt. Internetär -
idag distribu-merm

Det har högre tröskel förgör kunna och verkligen markna-att vinnatiøns-ocbInforma- atten ta steget ut
der och myckettjänaIiønskanal, Tröskelnvad det kommaän svårare andra sidanär finnsöver, åpengar. att men

marknadsfö-är mycket vinna. Läget i Sverige det saknasinte tekniskm höjd och idérikedomäratt påmer att
ringxkanal. produkter, hellerinte brist utbildningskompetenspå och infrastruktur. Infrastrukturen

räcker och förväl sälja prylar har idag.vi behöverMen ha fiberinte till vartendagott attSá vad detspelar för hushåll. skulleDet underlätta delar. Idagvissa Internet massmedium därär ett egent-mandetroll garom .m- ligen inte säljer folknågonting, köper.menpermabbl laddaatt
rvmskprogramva-ner

Det saknas idag i Sverige marknadskompetens, kapitalingen är och kompetensw att somra om snarare runt
dmjinns" entreprenörskap.
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Idag i Sveri-
antal småettge

företag, ofta med
lysande produkter
ocb kompetens. I

Marknadenmarknadsbear-sin
betning bar de
mäjlzgtvis till sin
hjälp reklambyrån nja

kompetensvars
räckerinte till.

Marknadsföring

Problemet är att Reklam
företagen saknar byrå
marknads-
kompetensför att
komma pa°ut

Rekiammarknaden. V byrå

O

O Utvecklande bolag

härRiskkapitalet finnsSå Sverige antal aktörer medDet produkter och kompetenssmåut: ettser som
ofta lysande.inga försöker bearbetatar risker De marknad och det oftast Till hjälpär Sverige. sin iären
marknadsföringen kan de möjligtvis söka till antal reklambyråer. företagsig Menett ett

arbetar med utveckling kan från byråerna ibland frågor "Vadsom av programvara som:
Vad webbserver"programvaraär är en

saknar idag marknadskompetensVi och det tydligast reklambyråerna haftattsyns som
för marknadsföring,initiativet marknad till företag Medialab ochIcontapparnu som
kombinerar Internet-kompetensSpray marknadsföring.och Lyckas företagen välsom

komma och köpa produkter, siktar de framför alltnågon sina så Sverige. Menpåut att
vidare världen fall.i inte intressant kan finnsi Manär många i Sverigesteget ut attse

Parcantal Xerox har lysande produkter kansmå sälja dem.inte Re-ett som men som
klambyråer har kreativ höjd. de har särskilt förståelse förMen produkterna.inte stor

"Som sgzrajetplanatt komma vidareFör behövs förutom kompetens också kapital. finns hel del aktö-Detattvia korrespondens. en"
kallarSverigei sig capitalzlsts. de riktigt förstått vadOm innebär ärventure venturerer som

osäkert. mycket mod och djärvhet har deSå regel de laidbackinte, utan representerarsom
capital.

bekväma kapitalisterDessa vill mestadels läsa försöker värdera företagetDerapporter.
efter historien efter dess möjligheter framtiden. försökaiän Det ärmer att styra ettsom

jetplan korrespondens.via ganskaDet använder Framtidensvårtär även e-post.om man
för programvaruföretag det livsfarligtoviss gamla data.såpass tittaär är påett att att

iställetDet gäller analysera marknaden kontra produkter marknadskraft.ochärattsom
Värdena ligger ofta varumärken.i

finns alltsåDet äktainget capital Sverige.iventure

7Xerox forsknings-Parc Xerox och utvecklingsenhet i Kalifornien i flera decennierär har utvecklat framstående produktersom som
sedan sällan eller aldrig kommersialiserahar inom Andragått Xerox. företag har däremot tagit fasta flera idéerna ochpåatt av sena-

kunnat lansera banbrytande produkter. sådantEtt exempel Apple fick mycket gruriddragen till den första Macintosh-ärre som av
datorn från just Xerox Parc.
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Varför finns modiga faktisktoch aktiva kapitalister anledning kanFult misslyckas inga jag Eninte.vet
det fult misslyckas. Amerika det företagstartadei Sverige i Sverige I tio gårär äratt att attvara av

omkull, lever vidare lite det tionde lysande komet. detåtta I Sverigesmått gårärett en-
komma och misslyckats kan mycketinte harjag I USAgånger. tjänarsäga åttaatt att man

oneJyitJzz/onder.pengar en

kanske saknas kompetens för förstå vänder mycket tillDet bola Riskka sigatt
konsultverksamheter det Vad det Modetoch framstår branscher. beror påtryggasom som
kanske saknas. Eller de kanske det tjänainte går några på våraatt att typerser pengar av
företa Eller det kanske de Skatteregler liknandeellerinte tjänagår någraatt pengar p g a

har. Kanske vill de händerna med förochinte in entresmutsa attner pro-
gramvaruindustrin väl Verkstadsindustri där oljefläckarna klädernai viss mån påär som
bytts cocacola-fläckar möjligtvis.ut mot

capital.saknar sådana kapitalister köper företag.Vi vulture Det Deäven är tarsom upp
helt enkelt produkter paketerar dem. formoch obscena de heltI sinöver väntarmest en-
kelt företagen tills de produkterna, förmisslyckats sälja eller konkurs, billigtgår iut att
kunna köpa de lovande produkterna, förpacka dem köra Sådana mark-och härmesta ut.
nadsmaskiner, liknande Microsoft, helthar mycket egenutveckling saknarinte ivisåsom
Sverige.

saknas för för skaDet kur/ös behövs verkligenDet viatten programvaror. en program-
varuindustri i Sverige.

bör för försöka den kritiska förVi behöver Hur vi Kanske det iställetmassanett göra uppnå såäratt att,
etablera Media Lab behöver Marketing enkelt teknikenMarketing Lab helt omvandlarLab viett ett som
till guld för de jobbar.entreprenörer som

capitalysaknarI viss eller d kapitalSverigemån VEntrCap, ärventurepreneur ettV s som
uppsökande, försöker de företagen. arbetandehitta kapital, dDetsmå är ettsom v s man
skickar bara till kompetens deninte in in ivågarutan att ta storapengar, ser som upp-
giften bygga litet företag till bli tillräckligt och struktur för kunnarättatt ett att stort att

vidare. Framför allt det nödvändigt kompetent entreprenör-skap.inomär att vara

kommer ditHur har och mycket den filosofiVi vi Vi och sådantkan lära i organisation,mångtav som
fungerar mycket bra. Alla de svenska företagen programvarubranschenmusikbranschen i påminnersmå om
musikindustrin. fungerar det antal aktörer, kanskeDär sitterså små 4-5att ett personer,
och spelar musik ihop. Sedan har de ordentligtcentral har spriddaorganisationen som
nätverk världen för distribution och marknadsföring sköter paketeringenöver som av
deras produkter.

företag arbetar virtuell Organisationsform kanske såvälSmå och det bästai är sättet att
kreativ höjd teknisk höjd definitivt detprodukterna. det bästaMen intepå sättetärsom
för företaget ska ordentligt djup marknadspenetrationen. behöver hai Företagetatt en
stark marknadsorganisation lämna produkterna kan företagettill. haPå så rättöver sättatt

för inriktning.organisation rätt

8Vulture betyder garn. Vulture Capitalists uppköpande marknadsmaskiner. Sådanafinns Sverige. allt exis--inte i framför USAIär
de i varianter, dels sådana köper företaget, dels sådana tills företaget misslyckasmed marknadse-tvåterar väntar ut attsom upp som

föra sin produkt och konkurs, köperi då gam-kapitalisten tekniken kanske skullebilligt. bra detgår förInte entreprenören, men
kunna bra för Sverige.vara

9 Capital,Ventrepreneur innebärVEntrCap, uppsökande kapital och arbetande med bolaget. kapitalet Följer komi-eller i Medett stor
inom entreprenörskap.petens
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bordedetwzra:.Sa Marknaden
Iprecis som exz

musikbranschen
pakelerareWtltar

produkterna till Marknadsföring
marknaden.

IProduktifiering

a Försäljning behöver
paketering ochO

Entrepenör struktur
O

O
EntrepenörO

OC
EntrepenörO O Tillväxt behöver

00hPengarUtvecklande bolag
O kompetens

VEntrCap

ofta sökerde bästa studenterUtbildningen inriktad sigSverige i viss våraFler i månpaketerare är att av
där vill deliknande. det annorlunda, bästaframgång till och tjänaEricsson I USA ärger mer pengar

företag.att startagenom egna

fallentreprenörskap. gigantisktbygga bolag handlar iDet mångaAtt är attett stegett om
dettaduktiga ledare ochbygga behöver inorganisation. Där vi vågar stegettasomen

misslyckanden Villuppskattar mycketmisslyckas. i Sverige. vioch inteVivågarsom
leda medvind behöveregentligen ha ledare bara bra När sinaipå vännerär att mansom

det brabäst det dåligt eller hargårnär när man-

fram ellerduktiga lyfta kompetensenVad fler debehöver paketerama, påärär attsomav
den be-omvandla dem tillde tekniska ochrättare argumentargumentensagt: att ta som

pengarna".Marknaden kallar jobbet de medrömda marknaden kan förstå. dummapå
förstår sällan vad braKundernasjälva kallar med produkterna".de dumma ärOss vi som

varand-förståsällan kunden helt.med produkter och förstår På måstevi något sättvåra
paketerarna bilden.kommunikation. kommeroch till stånd in iHärra en

datormog-tack den högaför världsmarknaden,bra utgångspunktSverige nåär att vareen
duktiga detta detfram folknaden. det behövs paketerare. Får påMen vi ärär en sam-som

väldigaprogramvaruindustrin. finnsarbetsform skulle Detinommånga stor-som gynna
distribu-behövermarknadsföring.driftsfördelar marknadskompetens och Företageninom

de kontaktnät.behövertionsnät,

företag jobbarbehövs mäklare.ventreprenör-kapitalet Vårt justhittar IHur viss månKoppla kapital
bidragenbarthar hittat mäklare.och Att in ärkompetens in våroch på att ta pengar somnu pengar

mycket kompetens också.behövskorrekt det entreprenörsmässigt. Detinte om man ser
och kompetens ihop.säkertDet sitterinteär att pengar

ochkompetens och hittaefterlyser beredda hittamäklareJag rätträttär att gepengarsom
det de utför. Kanske behöverjobbdetta paket samtidigt och också tjäna påi ett pengar

idé kompetensinventeraförskattereglerna detta Entjänasättetöver attatt pengar. voreses
företag det får stöd.innanett
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Slutsatsernaslutsatserna är att

omrikta utbildningen sikta entreprenörskap istället för de struk-påatt storao genom mer
det sker alltmer, Linköpinginte minst universitet iturerna -

tänka virtuella organisationsformen förmycket bra kreativ höjd,på är äratt att0 men
särskilt bra djupinte marknadspenetrationatt

det värdefullt ytterligare lyfta fram ledare, media ochbra i på såsätt,att attannatvore0
deras erfarenheter och idéer kommer också misslyckanden kan läratill nytta av-

arbetsrätten behöver för har företag folk jobbaproblem villvi på vårtöver atto ses genom
de ochvill lediga de vill fackföreningar skulle för vissanär när acceptera attvara -

företag ligger den obekväma arbetstiden från fram tillpå vårt 7 påpersoner morgonen
dagen. Folk vill jobba deloch har helt tidszoner. jobbar12 på De ipå 36-natten en egna

dygn.timmars

det behövs samverkan mellan företag för teknikutveck-och snabbareuniversiteto mer en
ling, för mycket den forskning finns idag kommersielltuniversitetenpå gång-ärav som
bar.

Fråga Mâretius, från Mârelius.till Lars Svar Lars
Informationsvävama Informationsvävarna

Varför lockar branschen lite riskkapi- virtuellDet Iså inte organisa-påstämmer oss. en
tal det kanske utstrålar folk undanBeror delägare och läggerni tion vår, äratt som
för lite entreprenörskap och riskvil- de kan kul projektgörapott attav en pengar
lighet själva själva kulturen de kanske lyckasAtt bli kommersiella.i I vårnya som or-
företagen trygghetsnarkomanins det villvisio- ganisation tjänaär mångaär som pengar,

den risken och till- faktiskt allihop kunna köpavillän mångastoraner, snarare en-
växtpotentialen kanske liten helikopter och liknandeIngen ni grejer.tror att
kan sexfalt femigen på påge pengarna

förståelsen förallmännaDäremot svårärsikt. attårs
det klimat den medförorganisationensom nya
och den viljan hellre delägare änattnya vara

bra med delägarna helttjäna pengar ser en--
kommer för-kelt kickbacken harDeatt senare.

det lön.inte Enstått går tjäna påatt att pengar
starkt bidragande orsak de vill ha delär att av
uppsvängen.

har följt introduktionernaOm företag börsen, och blivitDe ingått påman av som
IT-företag olika börslistor övertecknade, ganskapå organisationer.året ärsenaste mogna

har övertecknats Undantagen Daydreamså och Mirror Imagenågon- ärmerparten
Är det också mycket tidiga.30 gånger. Mirror Imageär ärstans runt myt atten som

det finns kapital de har produkter.inte Det ären av som egna
problem kapital, bolagetinget näratt upp-

mognad struktur.ochorganisationnått

tekniskaProblemet de lysandesmåär att
kunnaidéerna och bygga demnåatt ut att upp

företag.till kapitalDetstörre är ett annat som
behövs. definitivt publikt kapi-Det inteär ett
tal. behövs medplacerareDet privataärsom
kompetens och nätverk kommer ochinsom
hjälper till dra lasset. Alternativet äratt runt

andra köper företaget fortsätterochatt upp
med produkterna.arbetaatt ut
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Mårelivus,från LarssvarFråga Mårelius,till Lars
lnformationsvävamatnfomtationsvävarna

marknadsin-internationellbehövsDetföretagskuvös byggas uppskaHur enen
paketerare/kringkompetensfrastruktur, samt

riskkapital. Härkompetent äralltsåVEntrCap,
detta.fartför påattreceptet

MarknadsföringsinfrastukturA.
lösningar.idéerefterlysbehovet,Belys om

demkartläggochfrontlinjenGå i ut-som
Kopplavecklar intressant sam-programvara.

demutvecklingsbolagen. Förmådessa attman
distribution.ochmarknadsinsatsersamordna

kompetentMarknadsför Sverige pro-som
gramvaruland.

Paketerare/kringkompetensB.
vidLabMarketing någonSoftwareSkapa ett
svenskaendaLinköping. Denhögskola, t ex

internationelltsåltsgenerella somprogramvara
paketerarkompetens viDenGraph-In-A-Box.är

med lärarekanskebyggasbehöver, måste upp -
från USA.

förstårdekan blibästDe pro-somsom
sannolikhetmed allgramvaruproblemen är

naturligharden generationen ensomnya
annorlundahardatorer.kring Dekompetens

därmedanställningochönskemål jobbom -
villhjulet.käppar Mångaiarbetsrättensätter

villde vill, deledigajobba/varakunna när
och själv be-bolagflerajobbakunna inom

lösamängd förocharbetssättstämma att upp-
det längredet faktum integiften. ärBara att

arbetstidenbestämmerarbetsgivaren som
nuvarande arbetsrättArbetstidslagen gör att

förProblemetganska hårt.faller är ännu värre
dekanfackanslutna. Detvilldem varasom
idag.jobbarbehålla vide vill sättetinte om

programvaruindust-tillkringbolagAtt starta
marknad.snabbochriskerinnebärrin stora en

ochriskkapitalbeskattningspelar bådeDär
Virtuella organisa-centrala roller.arbetsrätten

anställ-lösahar fördelar, sättettioner attmen
enskil-haralla sinaningsformen är attgenom

firma. positivt.da inteDetta är

VEntrCapC.
dendettill tjänaSe går trotsattatt pengar,

saker:till Bortsettrisken. Rätta ettstora par
idagfårförlorafrån risken insatsen,att man

de kan blihabetala för optioner trots attatt
förlustkvittahellervärdelösa. Det integår att

bolagonoteradeaktier på sättipå somsamma
värdepapper.medvid handel
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D: Internationell marknadsutveckling

Lars Klingstedt, Trio Information Systems AB:

"Risken mångaär att duktiga flyttar utomlands till bättre villkor"unga

Inledning Detta belyser förutsättningarnaavsnitt för programvaruutvecklande entreprenöriellarena
företag kontrai Sverige internationellt perspektiv.ett

Medverkande KlingstedtLars grundare och för Informationär VD Trio Systems AB, Gustavsberg.

Budskapet detNu enda global marknadär gäller och nisch deti varje endast fåtal spela-ären som ett
klarar Kapitalmarknadensig. föri Sverige programvaruföretag har på årre som senare

utvecklats ochpositivt sig konkurrenskraftigtnärmar något med befint-är USA. Mensom
lig och befarad beskattning minskar motivationen. kompetentaMånga människor som
industrin behöver kan mycket förmånligare villkor utomlands.

Entreprenörens Jag civilingenjör43 från industriellär år, ekonomi Linköping och hari jobbat med IT hela
bakgrund karriär.min renodladjag Efter högskolanär med ochentreprenör. startadejag bolagetvar

Turnkey därData, marknadschefjag och det blev sedan del Owelli pub-ärvar etten som
likt företag, uppköpt WM-Data. Därefter gick tilljag entreprenörsföretag,av ett annat
Datatronic, där startadejag dotterbolag och alla internationella distributörskanaler iett
världen. Sedan ville jag det lite lugnare och startade importföretaget Accret bild-inomta
behandling och kommunikation. såldeDet tilljag distributör i och startadeSverigestoren

för fem sedanså InformationTrioår därSystems ochjag VD grundare.är

Om Trio Trio programutvecklingsföretagär generella förgör marknadenett som programvaror
fax,inom telefoni och personsökning mobiltelefoner,på ochInternet Affärsidén äre-post.

förenkla kommunikation mellan människor förena persondatoreratt och tele-attgenom
foni. Bolaget grundades började1992 utveckla produkter Vi anställda,1991. 100ärmen
hälften utanför Sverige och hälften i Sverige. har hittills levereratVi fem miljonernärmare
programpaket språkpå länder.16 i Leveranstaktenöver 100 är 100över 000 iprogram
månaden. Trio inofficielltär Stockholms Börsinformationspå lista SBI ochnoterat ägar-

tillär 50 institutioner, aktierna35 handlas marknadenpåprocent öppnana procent av
och grundarna.ägsresten av

Programföretag medDetta oftaIT förvirrande förär människor och detmånga kan skiljasvårt attvara
olikavad är det IT-bolag finnsDetåt. huvudtyper och de ärtre-

konsulter WM-Data, Enator, Måldata, Mandator, Enea arbetar kunder speci-0 motsom
fikt projekt och dei finns volymmarknadeninte förpå programprodukter

återförsäljare Facit, Lap Power, Martinsson, Scribona vidaresäljer och0 som program
datorer

programvaruföretag Trio, IBS, Scala, Daydream.renao

Ofta börjar Den historiskadet utvecklingen för de svenska programföretagen har ofta börjatvarit att man
med konsultuppdragkonsulteri för kund. har kommitDet kundsom velat haett lik-en en ny som en
nande lösning. företagetSå småningom möjligheter produktifiera lösningen. Dennaser att

bolag, ochIBS kännetecknasIntentia, de har del inkomsternatyp av som att storav en av
fortfarande konsultintäkter. harIBS intäkterna från60 konsulteri ochsom procent av
endast från20 programlicenser. Trios intäkter till från100 säljaprocent är procent att
licenser.

har detSå har förutsättningarnaMen radikalt förändrats och medi harsett ut. nu att
kommit in global marknadsutveckling.i en mer
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iUtvecklingen
programföretag

Självklart ar att
det inte går att

Tekniskt:denitjäna ipengar -M3"°"°43ckförsta rön-verk;Idé etableringgande :
myckeDet är en

bag risk att vara
med i starten.

Vinst/förlust
innebarDet att

mårtefzlnnardet
systemett som ger

avkastningbraen
för entreprenörer

dessastoratarsom
risker.

Oftaaffärsplan. äridé och byggerfårSverigetecken finns ioch ävenI USA enFungerande man en-- exempel bil-typiskttidigare. ärEttverksamhetliknandemed ihar varitdet någonkapitalmarknad som
renodlat.likakanskeexempel, inteTriodandet Netscape. är annatettav

långthar sågåttUSAbörjan. Iform i attriskkapital i ägarekommer inDet manav
utvecklingsfasen. Manförstadenmed underförkundernabetalar att varanumeraman

dembetalarkundernakravställakunna påförochprodukternasäljaförsöker maninte att
fasen.förstadenitjänadetsjälvklart gårintemed.för Detalltså är att pengarattatt vara

finnasdetinnebär måstemed Deti ettriskmycket hög attocksåDet starten.är att varaen
risker. Dettadessadeför attavkastning entreprenörerbra storatarsomsystem ensom ger

mycket bra USA.ifungerartidigtkan pengarman

marknaden. Påtillfönstretförverkligandettekniska ärdetochkunna göraAtt pengar
förverkligandettekniskadetmed ochhängadet göramarknad gällerglobal prcavatten

möjligt.snabbtdukten så som

fas inkommer nästaentreprenörsmässigtrenodladmycketfasenEfter den ärsom -- publik noteringOftamarknadsetableringen. görtillbehöver avman ennär pengarman fortfarandeBolaget rätteller SBI. ärReuterfram här Sverige,ihar växtnågon t extyp som
för dennaförlustenökarfasendenUnderrejält.ägandet typbreddar avomoget, manmen

etablera sig.det kostarförbolag, attpengar

bramycketden återväx-detoch gårverksamhetenstabiliserasFörhoppningsvis attsnart
mycket höganämligen närMarginalernaprogramvaruföretag. ärtypisk förling är ettsom

volym.kommer iuppman

här ikonkurreraska kunnaförfungerarkapitalmarknaddennaviktigt attDet är att
företag.amerikanskamedSverige

endadetTrioverkligen ärärpådet kännerochlever attivi ensituationDenglobalendaEn som -- kommunikationsnischenjobbarspelare. ifåtal Videtnischmarknad. I varje ärglobal ettgällermarknad
andraallagällervärlden.hela Det nästanlikadan i system,telefoni i utsettstortsersom

konkurrens. DetglobalochEU-reglerpåverkasadministrativa enäven system avsomt ex kon-kanföretagförutsättermarknadsplatsersådanaoch att ett varabetyder Internetatt
ursprungsland.förutsättningar,haföretaget måste oavsettkurrenskraftigt och sammaatt-
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Förutsättningar viktigaDe förutsättningarna för programvaruföretag globalpå marknad ären
viktigaärsom

tillgången kapital förpå tiden till marknaden accelererar och det har skett tacko att vare
det amerikanska attackera dettasättet att

tillgången utbildadepå människor och arbetskraft0

fungerande företagsklimat de tidigasåett har chans med tanke0 att venture-personerna en
denpå risk de idé redanpå deninnan förverkligadtarenorma att satsa ären

konkurrenskraftigt skattesystem.ett0

Förutsättningar förutsättningarnaHur för just svenska programvaruföretagser ut
i Sverige

Kapitalmarknaden
TrioVi i tidigt under bankkrisen och försökte hitta och detute roligvar ingenpengar var

upplevelse. Därför mycketvi också,i USA blev slutligen finansieraderuntvar när-men av
stående familjefonder delägarna. Det unik möjlighet, eftersom det inteav en av gav oss en
fanns kapitalnågot marknadenpå otroligt stängd börjani 1990-talet.som var av

harMen mycket utvecklingpositiv i Sverige och närmandesett hur det fun-en ett mot
i USA. SBI-listan och Reuter-noteringar har ökat intresset kring dennagerar bolag.typ av

Idag känns det mycket annorlunda för sedan. börjarän några år Vi närma någontingoss
konkurrenskraftigtär med USA.som

Det skrämmer ochmig skulle förstöra marknaden det skulle blisom är be-som om- -skattning SBI- och O-listan. förutsättningEn dennanär bolagav ärnoterarman typ av
nämligen grundarna oftast fårinte sälja aktier.sinaatt skaPengarna företaget.in iegna
Skulle då grundarna bli förmögenhetsbeskattade, innebär det de skulleinte haatt en
chans. Då de placeramåste aktier och in till själva försig kunna betalaut ta pengar att
skatterna. skulleDet förmodligen minska motivationen.

Det typisktär hos investerare grundarna skaett anamotto lean och sinatt vara mean
belöning slutet,i inte börjani skullenågot helt fel signaler. Därför blir jagannat ge-
mörkrädd bara tanken beskattningpå SBI/O-listan det skulle förstöra förutsätt-av av -direkt.ningarna

Företagsklimat
Reglerna för fåmansföretag i Sverige sorgliga helt enkelt.är

Tillgången utbildadepå människor
Utbildade människor finns i Sverige och de mycket konkurrenskraftigaär kompetensmäs-

jämförtsigt med vad finns olika ställenpå utomlands.som
Ett konkurrenskraftigt skattesystem
Problemet skattesystemet.är Problemet helt enkelt dessaär synnerligen kompetentaatt
människor behövervi i Sverige. harDe val idag på internationellsom att stanna ett en
marknad. Det människorär kan globalt efterfrågade tekniker Internet, Java,unga som som
C++, World Wide Web och de har allsinte lojalitet med landet förr. De tän-samma som
ker globalt och lättrörliga. skrämmerär Det mig. Inom Trio har också redanmer sett
konsekvenserna detta.av

Denna människor vill också ha andel det dei arbetartyp med. Det förrav inteären som
då det räckte med anställd. Det sorgliga är viatt när optionsprogram,görvara såatt ett
blir dessa vanliga människor med vanliga löner beskattade denär sina optioner.tar emot

blirDet inte medarbetarna USA-kontor.på vårt fortfarandeDet mycket högär risk dessai
bolag och då bli beskattad för kanskenågonting bliratt noll rimligt.värt inteär Detsom
krävs konkurrerarnär med amerikanska kollegervåra har fungerande options-ettsom
och delägarskap och där det otroligt viktigt.är Allt medan här i Sverige lever utan att
kunna den motivationsfaktorn.
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ochutvecklingsavdelning hamnar USA. VåraMånga har iTrioVi inomflyttar vår ut-sett att mer mer
flytta amerikanska kontor.för kvar företaget, till Detvecklare kräver, i vårttill villkorbättre attatt stanna

fårhuvuddelen finns redanutveckling flyttar och USA. Därinnebär isuccessivtvåratt
levnadsstandard. jobbigtmedarbetaren vid kostnadsmassa betydligt högre Det ärensamma

de farhågor har.från kontrollsynpunkt och sorgligt. jagDet är en av som

frånFråga Klingstedt, TrioKlingstedt. Trio Svar Larstill Lars
erbjudakanVad för medarbetarna Delägarskapbehövs vettigt sättatt ettatt att -

motivationsfaktor.medarbetare högrei Sverigestanna en

arbetarsamtidigt, hur Sverigei såMen änman
medar-kan någonting Vårainte över.man

North Carolinalever Raleighbetare iisom
levnads-där har kontor, harvi vårt annanen

det gällerstandard i Sverigeän när maten,
Vädret kanförsäkringar, bilar, hus. inteman

det soligt ochnågonting ärgöra tyvärr -
andra bitarna skulleskönt Raleigh, dei men

det Sverige.någonting igöraatt

skattetrycket det blir ingen-Det är gör attsom
Raleighmedan medarbetarnahär,ting iöver

bottenradenfår ordentlig skillnad påen -
köpkraftensäkert har de dubbla i Sverige.mot

Produktförverkligande lyckashur ochAtt tjäna ärentreprenör att nogpengar som -
viktigare Därför det viktigtvikt har det ärän attstor pengarna.
denna mångaentreprenörertyp avav om-

liknandedem jobbar företagen hari vär-som
verksamheten.deringar vill deläga aven-
beskattadDärför det sorgligt bli närär att man

förfår kan sigoption. Man inte utsättaen
kronor som det lättrisker hundratusentalspå

fårför del bolagetblir när utatt en av man
kronor månad.10-15 000 per

Självklart ska bli beskattad harnär manman
föralldeleslyckats inte innan. Det är stora-

risker dessa bolag. handlarDeti inte sta-som
Electrolux,verksamheter ellerbila Ericsonsom

flestadet mycket risker. Deär storautan av
dessa kommer bli långvarigabolag inte att om

från historien.utgårman

detmarknad Med de förutsättningarna spelarhar fått enda global ingenVi en nya-
kan roll längre harvilka områden eller nischer Isitter. Sverigeinom envar man

duktigamycket hög utbildningsnivå, myckethävda med svensk programvaraoss
området.människor världsledande inom-

skattetrycket deProblemet görär attatt unga
utvecklarna villmycket duktiga inte stanna

också riskkapitaletkvar. Problemet inteär att
effektivt snabbt de andralika och påär som

marknaderna.
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Fråga till frånLars Klingstedt, Trio Svar Lars Klingstedt, Trio
Vad har de aktörerna för chanser risk för programvaruföretag.Det allasmå på är en

global marknad faxprogramvaraTa Microsoft har blivit otrolig jätte svårären en som
under period fristående hantera. Och alla andra möjligtvis kanattsom en var en -

sedan Microsoft liteIBM ellerråttor småsätta äremotprogramvara, men som som-
byggde in i sin och elefanten Microsoftversion. Ennästa sig såmöss när rörstor

Äraktör bara det risk för de gäller det undan nischöver. smita in itar atten en annan
små blir trampad detinte Såså på. äratt ettman

unikt företag.

råkar för Microsoft,Om hävdarinte utman
svenskar konkurrenskraftiga allajag vi är påatt

områden. Fördelen svenskar harvi vårärsom
lilla hemmamarknad tänkervigör attsom
direkt språk globaloch marknad.på många

levererar språkTrio och höstenpå 16 o m
språk. internationella tänkandeDettapå 20

och kvaliteten arbeta plusi vårt In-sätt att -
och hela det sälja produktersättetternet att -

förutsättningar alla andrager oss samma som
förutom Microsoft.

Språkbruket export "attoch räcker längre produkternasDet hainteut ut- att
omlands" kopplat till gamla bara finnsnations-är avsättning i Sverige. Det ingen

där fraktades, tullades och chans utveckla produkt med degränser investe-attvaror en
allt detta. det ut" idagFinns eller krävs och bara sälja denringar i Sverige.ärett som

världen forti harså gjortuteman man
något blir spelareDet kvar nisch3-4 i varje som

verkar worldwide lite sikt branschenpå när
Man ha mark-måste 10-20 procentmognar.

nadsandel för klara de kom-sig. Menatt var
från flesta produkterinte givet. Deärmer nya

Microsoft eller Novell,inte inomgörs utan
de köps ofta från olika håll branschen.iupp

stimulera branschenKan här Sverigeirätt
har otrolig chansvi mycketatten vara en
framgångsrik aktör världeni inom programva-
rusidan.
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Gustavsson, Q-Iabs AB:Anders

framgången"hemligheten bakom"Teknisk kompetens är

utvecklingoch dess internatio-programvaruföretaget Qlabsbelyser ABDetta avsnittInledning som
nellt bolag.

Lund.för QlabsAnders vVD AB,GustavssonMedverkande är

nödvändig.internationalisering Genomledande nisch VäxaFör inom sinBudskapet är attatt vara
konkur-det bevarakompetens,marknad ochetablering enheter gårsmå nära attavgenom

mycket viktig.organisationsformenvirtuellarenskraft och entreprenörskap. Den är

industri-forskningsvärlden ochmellanföretaget bryggaIdén med QlabsQ-Iabs ärmarknad att vara en
infördablivitmetoder, ipaketerar kunskaper, kompetenser och intevärlden. ännuVi som

programvaruutveckling.ska förbättraför företagindustrin, hur och sinorganisationer

detQlabs,verkligen finns marknad för bolag In-frågar idag det påMånga närsomom
olikametoder ocholikahitta all den information behövsgårternet att processer.som om

infor-publiceraroch forskningsinstitut sinfaktiskt Genom universitetDet är tvärtom. att
denmarknad. harden åtkomlig, har fått Dessutomoch lätt vimation, så störregör en

metod deteknik ochhittarsnabbt blivit global. Problemet organisationerär att somsom
paketera dessahjälper deminföra detkan kan Viinte i sin organisation. atttror passa,

tekniker metoder aktivt införa dessaoch och i organisationen.att

skavad skafunderade Hurbolagiserade, och viblevMålet Då vi på göra.1991attär sattevara oss ner
tittadeganska snabbtbestämdevidare vill komma med Qlabs viViVart vi närbäst i världen ossoss
ska blimål för Qlabshakan. finns baravärlden. ville sticka Deti Vi ettutrunt oss.om

skabäst.Andersen Consulting. ska Viprogramvaruvärldens eller ViMcKinsey varavara
vackrast nisch.skaVi i vårstörst. vara

deninternationalisera interna-åtstadkommer detta ViVi måsteHur vi måste utoss.
företag. Och denlundabaserat svensktmarknaden. kan enbarttionella påVi inte ettvara

vandrat.harvägen

språngbräda för etableraEU-projektkomma harEU-projekt För i Europa, vi använt attutsom att som en
språngbrädor kontakter och identifiera kunder.

från börjaninternationellt. hadearbetar inteoerhört viktigt lära hur VisigDet är att man
ocksåfick ganska ochbakgrunden. EU-projektenden internationella vi stora engav ossvar

Bosch,Daimler-Benz ochde dörrar, imöjlighet knacka bolagenspå utetatt stora som ex
Europa.

redan från bör-internationellt. policyetablera bolag EnGanskaExpanderar insåg måstesnart att
Lund. villentreprenörskapet Qlabs. vill Vi inteville behålla Vi ii intejan växainternationellt attvar

tillställe. 25-30Vi insåg änjätte på växerett att sammapersonerom mervara en
konkur-därmed direktavdelningar och fårdela iställe, blir iin ett tappatttvungna oss

och enhet.tvärvetenskaplighetrensförmågan. vill istället ha inomVi sammaen

flyttarbehöver såenhet bör När så,Ingen 25-30 änVäxastörre än merpersoner.vara
Idag harde kompetenscentra finnsmarknaden och i Europa.näranära ettutesom

har mycketforskningsinstitutTyskland, Kaiserslautern, vibolag närai nära ett samar-som
de tyska bola-Tyskland kontrakt med allamarknad ochbete med. harVi i på storastoren

bolagstartadederas huvudleverantör för denna kompetens. ivi1995 etttyp avgen som
of Maryland.utanför Washington DC, UniversityUSA, närastrax
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idé har helaVår tiden söka kontakter och samarbetspartnerSamarbete varit kanattger som ge oss en
synlighet marknaden och kanpå möjlighetsnabb expandera och derasexpansion utnyttjaattsom ge oss en
nätverk för vidare Idagexpansion. och det finnsvi expansionsplan60ären personer en
både med satellitkontor,i Sverige England, Irland och östländerna.inom Inom 2-3 år
räknar medvi världsbasis.150 har detFör mycket viktigtpå varitpersoner att utoss
den internationella marknaden. hadeVi mycketvarit litet nisch-företag idag ochettannars

hade till de medarbetareinte kanske hadeväxt 60 viär, varit 20.som

och med spridningenI och användningenInternet Internet kan folk hitta lös-såav av
Dagligenningar. kommer från potentiella kunder och blivitpå nätete-post settsom oss

intresserade vad har frågarvi gjort. De också hur olika tekniker devi påav oss ser som
hittat andra ställen. katalysator förpå Så Internet business, helt säkert.är våren

mycket viktigtDet för också etablera detExperimenterar är virtuella bolaget. virtuellt bolagEttattoss som
sträcker landsgränser.sig Detmed virtuell form över med sedan drygtnågot vi experimenterarär ettsom
halvåret. mycketDet redangjort saknarär inom Sverige, den praktiska erfarenhe-men

läsaDet böckergår området.uppsjö deninom Men ingettyvärr,ten. änatt en av ger mer
praktiska erfarenheten. införHur virtuell Tysklandorganisation i Hur göregna man en

med amerikanerjag inblandade Nätverksbyggnaden mycket viktig för Hurär göross.
etableringen utomlands med tillväxtHur nätverk, kopplingUtan till degör vår utan
kända sökt samarbete med,vi hade kunnatvi inte växa.personerna som

Mycket viktigt för kopplingen till teknikerna. får bara finnasär Vi synligainte påoss
marknaden ha tillgång till Internet och webben. Vi också finnas där fors-måsteattgenom
karna finns. den fysiska kopplingenSå världen också viktig.i När bedömer fortsattaviär
etableringar, detittar enheter och deså vi världen därpå de etablerade forskarnaiorter
och finnsinstitutionerna för koppla till dem för samarbete. det fårPå visetatt ettoss
tillgång till deras nätverk och får språngbräda vidare världen.iuten

Fråga till Gustavsson,Anders Q-labs från Anderssvar Gustavsson, Q-labs
fördelarHur sig omsättningen och utomlands.55 i Sverige 45procent

Lönsamheten Lönsamheten mycket god fram till ifjol. Ivar
har kostnader för etableringenår stora av

kontaktnät infrastrukturer.och Mycket pengar
tillgår resor.

Skiljer lönsamhetensig verksamheten Idagi lönsammaSverige marknadvårär mest
utomlands och i Sverige redan etablerade siktvi här. Påärattgenom

kommer Tyskland följt seglaUSA attav upp
lönsamma. Personligen jagtror mestsom mer

Tyskland.på

QlabsHar särskild exportchefnågon har heltNej, virtuellvi organisation. VDen
FagerhusGeir personalansvarig för allaär 60

medarbetare. Jag ochvice VD mittär treen av
huvudområde etablera nätverk värl-är överatt
den och arbeta med nyckelkundervissa ärsom
spridda världen. säljer QlabsNäröver vi i

Tyskland,ellerUSA så jag intesäger äratt
och Tysklandi USA15 i18 jag sägerutanosv,

bolag därpå 60är vissa äratt ett personer
lokaliserade Lund,i Kaiserslautern ochvissa i

Och plockarvissa i USA. deså in viexperter
har, oberoende praktiskt de fysiskt.sitterav var
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Fråga fråntill Q-Iabs Anders Q-labsAnders Gustavsson, Svar Gustavsson,

behöverviktig den geografiska närheten fall den viktig. lägenIHur I vissa vissaär är
Tysklandtysktalande ochvi it personerex

fransktalande Frankrike.i

Varför finns fler företag med svenskt oerhört slitigtDet Det ingetinte sig in.är äratt ta
det stänktvärldsmarknaden Qlabs får har jobbatpå gratis. Vi såursprung av omman

skicklighet.Uthållighet, och litesort tuross.

det finansiering, fårHandlar hitta har styrelse lovVi viatt sagt att attom en som
beredd med tills etablera hur och vill längenågon vi visåär attsom gervara oss var -

framgången kommer Styrelsen har sänkt det ursprungligavinst.
kravet avkastning till30-procentigpå 20.

Varför blev det har haft det komma USAinte 30 procent Vi i igångtyngre att
vad räknade med från början. Detän är

framför allt kostnaden för persontransporter,
folk flyger fram och tillbaka Atlanten.över

den amerikanska marknadenDessutom var
lätt trodde fråninte in viså sig påatt ta som

början. hade början hellerVi inte i EU-
projekten, bra språngbräda försom var en oss
inom EU.

Ãr EU-projekten debra goda goda EU-projektD Det inga De viv s ger ger pengar.
allt för mycket byråkrati och har finansierade. lever-Vi50 måsteärutan procentpengar

krångel kommissionen.resultat till brukarjagettera
räkna med får motsvarandeläggavi 200 000att
kronor ansökan och ganska mycketpå en man-
tid och i Europa.resor

har också mål aldrig medVi vi ingårattsom
kundetablerad EU-projekt. Iställeti ett nytten

väljer alltid kunder för vadvi visaattnya
för. skulle ha lättareDet varitgår attannars

välja mellan de redan etablerade kunderna.
skiljer kunder har och kunderMen vipå på

vill ha.

talar vikten etablera mänskliga Teknisk kompetens. ha teknisktDu Du måsteom av en
nätverk och ha kontakter. hand- kompetent och kunna det.Det organisation visarätt
lar alltså bara tekniska nätverk.inte om
Vad hemligheten för framgång mellan forskningsvärlden och indust-Bryggannåär att

faktiskt binär relation. frånrin Viär taren
forskarna, kan också paketera erfaren-vimen

från introduktion teknikheten i organi-ny en
tillbaka forskarna. kanskeoch till Detsation ge

fungerarden teknikenvisar sig inte iatt en
fungerarden baraorganisation påstor utan

och därför skruvar liteorganisationer vismå
grann.

det kan etablera relation medPå viset en
forskarna, där barainte viatttar utan ger
också.
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Fråga till Anders Gustavsson, Q-Iabs frånsvar Anders Gustavsson, Q-Iabs

mycket arbete ocksåDet byggaär Vi samarbeteinte in igår viatt ett tar ettupp om
mänskliga relationer. vilket kanPå konkret projekt jobba med. bara skrivasätt Attatt
IT-kommissionen bidra med kontakter memorandum understanding eller motsvarande
och nätverk längden. etableraringenting i Sá vinärger en

kontakt, det projekt därvia vigör ettny
verkligen släpper lös tekniker tillsammansvåra
med den tänkta tekniker. får jobbaVipartens
tillsammans. friktionen.Ta hur deLära oss
olika kulturerna fungerar osv.

det stödSå egentligen behöver harvi viär att
möjligheten söka den tekniska EU-att typen av
projekt där kan väljavi Europaipartner ute
och jobba tillsammans under period.nära en

ÄrSedan beslut: det villtar partneren
Ãrjobba med samarbetet detGer någonting

för båda Sådana frågorVinstsituation ären
förcentrala oss.

finns fleraDet företagskuvöser", har haft lite stöd från Nutek formVi all-isorters av
Almi, Nutek, och andra har stöd och tidigare också finansiering ochmänttsom ex -

dessani inledningsvisanvänt någon också med etablera EU-av att
projekten.

Varför har deni avstått Passar de stödformerinte Många finns idag ärgam- av som av
stödformerna företag kanske utredningskaraktär. fårDunya som en summa pengar

har svårdefinierade produkter för utreda det möjligt etableraän ärmera att att ettom
vad den traditionella industrin har samarbete. Det arbetssätt.inte i vårtpassar oss

samarbete medVi detsamma.går in i Vi tar
friktionen och lära känna från bör-partnern

Och ska skildajan. vi vägarsnart ser om
eller kan jobba vidare tillsammans.viom

Exportrådet detI-Iar marknadskunnande konkurrenter tillVi försökte invet oss som
kan drani av Tyskland och spenderadei miljonertvånyttasom som

kronor utredning. det jobbarpå På viset vien
följer kundkontakt.inte. Vi väljerVien samar-

betspartner och jobbar marknaderna.in ioss
Istället för denvia vägaratt typen av som
Exportrådet representerar.

dessaOm ändå finns,organisationer skulle får stöd med identifi-Detnu att attvara
skulle du kunna tänka dig dom arbe- och etablera kontakten. Del-att partner attera en

formi skullenågon stödjer EU-kommissionen sådant,vis såtar annan som vara men
för digintressant det bra med svenskt fokus.ettvore

skulle kunna begränsaDet antalet deltagare
och kunde slippa kring dentermerna euro-
peiska dimensionen. kunde leda tillDet viatt
finner och kan ordentligt försökapartneren
jobba det hela. har haft problemigenom Vi
vid etablering med finna etableringsfor-att

hade kanske kunnat liteDärmerna, osv.
hjälp hade denvi gått vägen.om
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Swedish SoftwareUlf Eriksson, SweSI Initiative:

åstadkomma"fårSverige för vad vi vill"Nödvändigt att visionen

TIME-industrin Telekom, Media,förutsättningarna för IT, Enter-belyserDetta avsnittInledning
dess utveckling.vad för främjatainment och bör görastaten att

Syftet medSwedish Software Initiative, Stockholm.Ulf Eriksson ledare för Swe-SweSIMedverkande är
kopplare, delsprogramvaruindustri dels fungerastärka svensktSI är attatt somgenom

konkreta marknadsinriktade projekt.bedriva

IT-omrádet.nödvändigt skapa för vad vill åstadkommaDet Sverige inomBudskapet visionär att en
för företagande moderniseras, liksom utbildningssystemet. ReglernaStödsystemen behöver

förenklas. profilering IT-landetför småföretagande behöver förändras och SverigeEn av
fler teknikupphandlingar.ske, syrnbolprojekt ochbehöver a genom

fintsystemfel utvecklingbristen hos industrin byggerBristerna Den påhos ärstörsta är attett som
den tekniskalätt för stöd tilloch marknad fult. Idag det för"AB Sverige" entreprenörär är atten

produktenellerutvecklingsfasen, för nollserie Men pågöra prototyp. att utt attex en
det offentliga nätverket, stödsystemen,marknaden nämligenDåsvårare. övergerär ent-

affärs-grad. ofta för vikt det finnshög Stödsystemen lägger liteni påreprenören att en
risken blir bortskämd och kanoch marknadsplan. leder tillDet ägnaentreprenörenatt

produkten. innebär ocksåorealistiskt lång tid utveckla Det entreprenören ärattatt ovan
kan ofta slutvid de krav kapitalförsörjare ställa. Ochprivat är när pro-resursernasom en

intecknat skorstenen. Plusdukten ska marknaden. Allt brukar dåpå över attut vara upp
amerikansk mentalitet det skeppaprodukten ofta försenad. Med OK,är tvärtomär ut-

konstruktionen, den, lägga tillprodukten, skruva ytterligare buggatjäna av nyapengar,
uppgraderingen.funktioner och ytterligaretjäna påpengar

stöd,allmänt dålig kunskap,har ingenSituationen i Sverige entreprenörernaär svagtatt
avgörande marknadsutvecklingsfasen områdenerfarenhet och nätverk den inomiett tunt

faktiskt marknadenaffärsutveckling, finansiering och internationalisering. Det är somsom
Produkten kan tekniskt bra helst,utfallet produkten blir bra. huravgör vara somom av

multimedie-industrinmarknaden den spelar det hela roll. Iingeninte accepterarmen om
utveckling/produktion sker samtidigt med marknad/konsumtion.det dessutom såär att

nytänkande. människor Internet flu-också brist DetDet på när säger ärär är attsom en
använda fel tänkande.ga eller stolt DetPC. Detinte måstenågon ärnär är över att mar-

keras från viktigt.alla håll IT äratt

framför skattelagstiftningen, bristerregelverket kring smâföretagande, allt harHelaSkattelagama som
detta hela tiden bland före-för företagarna denna industri.skapar problem Jagi påstöterorsakar problem

dubbelbeskattning utdelningar,förmögenhetsbeskattningen,branschen.i Det ärtagen av
reavinstskatt, pensionsbegränsningar och anställningpestbesmittade fâmansbolag, av

detta tillväxthämmandenärstående. med och konvertibler. AlltproblemDet optioner ärär
programvaruindustrin.för medie- och

kompetent folk. gäller och civilingenjörerfinns brist Det påKompetent Detfolk programmerareen
marknadsfö-det den bristen erfaret,tekniksidan, framför allt på rutineratbristvara ärär storaen men

ringsfolk internationell basis.på

grad omoderna. splittrat stöd.stödorganisationerna högStödformerna och Deti ärStödformerna är ett
kan tillgång tillsäckar liggandefinns antal öronmärktaDetomodernaär ett som man om man

mycket specielltdesignar projektet på sätt.ett

det fördelInvented There, dSedan finns NIT-syndromet, i Sverige ingenNot är utanv s
kommer från harsvensk utvecklare. produktnackdel USAEntvärtom att somen vara

trovärdighet marknaden.påstörre
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finnsMöjligheterna Det antal tendenser mycket möjligheter för svenska företag medie-iett storasom ger
ochför företagen programvaruindustrin:

Internet otrolig marknadskanal. finnsär Där möjligheter skapa applikatiostora att0 en
sedanFör pratade bara distribution.år så Det försvinna.påär vägtrener. attman om

kan,Internet del den traditionella distributionen,rätt använt, ersätta vilketistoren av
fall kan komplettering.Internet vara en

Sverige mycket bra bas för utvecklare. harär Vi hög IT-penetration, har duktigtvi0 en
folk områdeninom vissa osv.

Högkonjunkturen skapar ökade väldig skillnadDet träffa företagär på attresurser. en
idag jämfört med under lågkonjunkturen. börjar flaggskeppVi Trio och Qlabssom

fanns förinte sedan. viktigt detnågra Det finnsår till.är några tittasom att att upp

Finansmarknaden vaknar och blir kunnigare.o

börjar bliVi internationellt erfarna. Framför allt ungdomar heltpå ettmer annatreser
tidigare och skaffarsätt generationerän internationellt nätverk.sig ett

interaktivaDen multimedieindustrin bättre nätverkandeär på programvaruindustrin.äno
Organisationen Promise exempel det denoch harär tillpå medlemmarväxt 80 påett ett

och har otroligt aktivår styrelse. sker fantastiskt"Sømskajörøtag Därbar nätverkande.etten
ökatfå självförtroen-

d b 5h m Allt detta har gjort svenska företag idag har ökat självförtroende och ökat mod.att ett ett

Vad främjakan Förstaten utvecklingen medie-inom och programvaruindustrin kan och böratt staten
och bör göra

modernisera själva grundsynen kring marknadsutveckling, IT och småföretagande. IT-0
kommissionen eller skaregeringen allavision. Vi hasätta måste höjanågontingen att
blicken Och det småföretaginte ska det.är höj blickenUtan ochgöramot. som som
tala detta ska Sverige ITområdet.uppnå inomattom

modernisera "stödsystemet. finnsDet mycket kompetenta verksamheterinom0 personer
Nutek, Exportrådet, TekniskaSverige Attachéer, KK-stiftelsen, de har intesom osv, men

alltid de marknadsorienterade verktygen och den struktur de behöver.som

modernisera och utbildningssystemet, ändapå från grundskolan och helasatsa0 nere
till tekniker,vägen internationella marknadsförare. livräddjag ärupp programmerare,

trebarnspappa för den pågående nedrustningen skolan.isom

förändra och förenkla reglerna för småföretag, framför allt optionsreglerna. Det äro
mycket viktigt för tillväxtföretagen möjlighetenmåste behålla duktigt folk.attsom
Bra optionsregler nyckeln.är

profilera IT-landet behöverSverige. Vi symbolprojekt. Vi försökernågraäro som en
kraftfull manifestation Comdex amerikansk branschmässa,på något Sverige intesom
haft tidigare. Det skulle kunna stödja.är något statensom

teknikupphandlingar.återupptao

Huvudbudskapet till inse informationssamhället här och därefterärattstaten: agera
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Fråga till Ulf Eriksson, frånSwesl svar Uti Eriksson, Swesl

IT-kommissionenGe ska har kontakttips: Hur med allajag IT-varit iett en
framtidavision IT-Sverige kommissionerna. tidigare ägnadeut De sigettom mestse

bara användande och utbild-småningomså
IT-kommissionen ocksåning. Denna tittar på

producenter, utvecklare och tillverkare. Det är
viktigt. också industrin.Att påsatsa

Men visionen hakan, ungefärVisionen, måste sätta upp
Kennedy gjorde påsättaattsom om en man

profilåtgärdCarl Bildts sticka frammånen. att
hakan den otroligt viktig.juni3 1994 var

behöver skapa skaVi vision Sverigeatten om
ha svensk IT-år 2002 viss omsättning inomen

industri, eller ska ha ochså så många an-
ställda eller liknande.något

pekar närhet och tidDu till markna- detpå modell. finns olikaJa, Detär två typeren
Ãrden. för fokuserade företag.vi i Sverige Den Qlabs högpå iärtypenav ena som

utveckling, utredning "göraoch färdigt" grad konsultföretag säljerär tim-ett som man
först Ska Qlabs modell förstpå Och Qlabs otroligt fokuserade ochäratt mar.
skaffa kund och utveckla sedan dessutom världsledande inom sitt segment.

andraDen Trio och Informationsvä-ärtypen
har ambitionen paketera ochattvarna som om

sälja volym. olikaTvå helt företagstyper ochi
de olikamåste på sätt.agera

saker viktiga för bådaMen ärett typernapar
och det 1 fokusering styrkeområdensinaär
och 2 komma snabbt marknaden.påatt ut

vill teknikupphandlingarDu dåligt området,återuppta jag insatt hörpå jagär men-
ska det samarbete med andra deti ofta företag.blandgöra Internatio-sånämnas
länder nellt samarbete upphandlingar Jag vetom

det möjligt. EU-regler kanskeinte, ochär annat
käppar hjulet.isätter

Är grundfelet kan Helt riktigt.vi själv involverad mycketjag iäratt tror att styra,
vilket kan alla ska amerikanskt riskkapital. Egentligen det dengöra när ärman som

exakt lika själva verket modellen där.vi i harär Mannär tittar påstyras ent-man-
borde till "Släpp mycket Sedansäga så tittarreprenörerna, påstaten: man personerna.

fritt, därförmöjligt här det bygger förtroendet dessarör påattsom man personerna
galningar, vildhjär-sig och sedan låterentusiaster, dem köra egentligen. Menom man

kort entreprenörer. den med daglig kontakt,Om långt från controller-såsagtnor,
starkaste drivkraften funktionen kanentusiasmen, komma.såär man
ska detaljstyra och reglerainteman
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Fråga fråntill Ulf Eriksson, Swesl Svar Ulf Eriksson, Swesl

kan IT-kommission från detMen problemet. behövsMenjagavstå är atten ser som
försöka främja finnsutvecklingen de stödorganisationer får bättreatt som

verktyg folk demde har mycket bra men ge- -
Dsackarna Jverktygen. Ta.bort special-u t-som ar

gjorda sinså måsteentreprenörernaatt anpassa
ansökan visstpå sätt.ett

saker, dels ochBygg på två teametpersonerna
framför affärspla-och dels allt marknads- och

frånUtgå investeringen gångnågonattnen.
kommer åtminstoneatt pengarnagenerera
tillbaka till de ellerorganisationerna ännu
bättre för de inblandade och förvinst organi-
sationerna.

det målkonfliktFinns hos Rättvisefrågorna Skainte IT- minär sämstaen gren. man
kommissionen främjasidan kunna lyfta denna industrin lämnaå måsteatt ena man
utvecklingen hos entreprenörsföretagen det bakom Vadsig. Sverigeuppnår är attman
och andra sidan till skapa får företag medantalå rättvisa entreprenörer,att ettse an-

framgångens kölvatteni ställda produkter förbaskatoch bragårsom
världsmarknad. Sådana flaggskepp drar meden

kansig Dessa påentreprenörer.nya personer
amerikanskt bli ganska välbeställda, devis så
kanske hoppar och företag. De ärstartarav nya
andra-gångare" det gällernär startaatt nya
företag.

problem har andra-Ett Sveriges viär attav
myckethar harVigångare. personer som

lyckats och medgång påär vägen som nu
företag eller projekt skulleDet vitvå.nummer
behöva mycket mer av.

nyckelfaktorerTvå och kommerentusiasm problem.Det Sverige inteär är ett att
riskvillighet. det medHur de flaggskeppSverige AB behöver,är är trygg-som om

den frågan, landeti lagom med hetsnarkomaner och rättvisekämpar. detvi Utanärsom
trygghetsnarkomani mycket bra för stycken, förmåste några att

ska denna tillväxten.vi

Leimdörfersedan gjordeFör Martinårett par
IVA-utredning medIndustri-Matematikpå en

förslag företagpå några intressantaatt satsaom
ska-och till de för detpå sättetväxeratt attse

effekterbransch. braDetpa en ger en massa
och helt hoppasLåt vi inte stårär rätt. attoss
här och fortfarande harigen tvâ år attom ser

området.häntinget inom
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SoftwareGöran Rational AB:Jansson,

få förutsättningar"måste mycket bättre"Riskkapitalmarknaden

programvaruindustri internationelltför svenskbelyser iDetta avsnitt utmaningarnaInledning ett
utvecklingsperspektiv.

Softwareför RationalVD AB, Kista.Göran janssonMedverkande är

framgångsrikt behöver riskkapital-ska kunna utvecklassvensk programvaruindustriBudskapet Om
utbildningssystemet bättreförutsättningar, Skattereglermarknaden bättre över,ses

förbättras förenklas.för entreprenöriella företagare ochvillkor och klimatet små

metoder och verktyg förmed framRational företag arbetarSvensk vilja till är programut-att taett som
programutveckling.mycket med ingenjörskonsten kringveckling. arbetar alltsåViIT-konsumtion

verksamhet,internationellaHistoriskt verksamheten till RationalsSverigeiär ursprunget
första kund, den tiden Philipshittadetotalt RationalSverige sin påDet isett. var som

internationelltill fortsatt DetElektronikindustrier, och det blev expansion.gnistan somen
för branschen,och fortfarande med Sverige iintressant många ärintressant är attvar --

Vadhögteknologi, d konsumenter.förhållandevis investeringsviljahar hög i ärv sen
informa-högteknologi. Undantagetdäremot ställt med, producera ärär sämre är attsom

stark tillväxtdet för medtelekommunikationsteknologi. Sverigeoch Brations- envore
programutvecklingsindustri.produktinriktadkring

marknad globaliseringenhårdare trenderna dagens affärsvärldDe i vår ärAllt typstyrtunga avsom
konkurrensförmåga. Utvecklingenoerhörda kravsnabbrörligheten och det ställeroch påaffärsklimat

olikaflesta meddetta de brottasallt hårdare affársklimat. Det på sätt.går ärettmot som
kräver nytänkan-hårdnande affärsklimatet.det Detgäller behållaDet positioner isinaatt

Affärsprocesser ocholika med beröring till IT. ratio-de tjänster måstepå många sätt vara
för massmark-flexibla och anpassadevärdeskapande. Produkternella och måste envara

nad.

beroendedessa områden allt DenallaProgramvarans Det intressanta inom ärärär att programvara.av
ellergestaltas Vare sigcentral enabler industrin. Allting i sätt.betydelse istora ett annatprogramvara

Microsoft-slutanvändareinformationssystem använderdet handlar vi somsomom
konsumentelek-det handlarbland tusentals andra ellerprodukter exempelär ett omom

vad bestämmerficktelefoner eller dettronikprodukter, Det ärär. programvaran somnu
graddet alltså mycket högdessa och produkter får ochvilka egenskaper iärsystem pro-

konkurrensfördelar.nyckeln för skapaär attgramvaran som

programutvecklingsområdetdärför oerhört tryck måsteinom justDet är ett programvara-
med högre kvalitet.produceras till lägre ochallt snabbare prisett

med programutveckling, nämli-arbetakomplexiteten framDenna tvingarNy arbetsform: sättett nytt att
gammalt fenomenEgentligen dettakomponentbaserad programutveckling. ärkomponenter ettengen

programvaruindustrinvad Ettandra industrier är.tittar änär mer mognasomom man
sammansättningsfabriker ochmedsjälvklart arbetarexempel bilindustrin på sättär ettsom

samverkarkonkurrenter. Bilindustrinunderleverantörer,köper komponenter från t mo
enskilda företagdärsker industriellakring bygga förädlingsvärde. Det i storaatt grupper

för bygga bilar.olika komponentereffektivt framgångsrikt kan specialiseraoch sig att

bra.programutvecklingsindustrin.också Det Bran-arbetssätt kommer inom ärDetta nu
elek-denna utvecklingfaktum. har redanschanalytikerna det inomVisäger är settettatt

till monolitiskatill integrerade kretsartronikindustrin, från transistorer störregåttsom
den riktigtdekretsar till mikroprocessorer sistaintegrerade Det iär storastegen somosv.

riktigt ekonomiska återbäringen kommer.sker och där denutväxlingen stora
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Tidigare har fokusNy industri programvaruutveckling producera kod. har handlati varit Detatt om
hacka kod. börjar istället bygga baserade komponenterväxer fram Nu på iatt system storman som

utsträckning köpa eller återanvända.går att

kommer finnsDet och det redan del, industri komponenter föruppstå,att storen en av
nischade applikationsområden eller generella komponenter för basteknologier. Till detta
kan bygga komponenter eller komponenterspecialiseringar köperman egna av som man
och fokuserar områden där har kunskaphög och högt förädlingsvärde.ettman

har hänt det harDet skapats kommersiell plattform för denna arbets-är att typsom en av
teknologiska fundamentenDe har egentligen funnits ganska länge. Till och medsätt. Mic-

rosofts Bill har komponentbaseradGates programvaruutveckling nyligen konstateratom
"The Industrial softwareRevolution finally us.att upon

utmaningarna Några för dem verkar denna marknadutmaningar på ärsortens attsom
för Sverige

den k riskkapitalmarknaden har låg kunskap iIT synnerhet produkt-IT. Skillna-s0 om
den jämfört med kolleger andra sidan Atlanten. Riskvilligheten frapperandeär på ärstor
låg. När IT-bolag medie- och programvaruindustrin detpå inom ärsatsarman attsom
borra efter olja. Nio hål det tionde kantio riktig guldkalv. Fulltär torra,av men vara en

illa det detinte, hållet.så någontingär men

kunskapsindustrin eller individers kompetens beskattas hårt. de faktorer dri-Eno av som
framgångsrika programvarubolag delägande,i USA personaloptioner ochjustär så-ver

dana saker. Det stadigt överallt. Problemetär vinämnare är atten gemensam som ser
detta fungerar inte i Sverige. Kompetens beskattas oerhört hårt. mildatill den gradSá att
folk vill hai princip personaloptioner deinte har råd.några inte-

utbildning mycketvi och det oerhört viktigtnästan så tröttnar, ärpratar att etto om, man
område. Utbildning alla former strategisk framtidsinvestering.i skrämmerDetär en som

harmig, barn börjat skolan, densmå just tycks finnas mycketspariverärsom som som
långt åldrarna.i Det har mycket högtspariver harär pris. Vi i i Sve-ettner storten som

hyggligt utbildningsväsende denrige och människor anställer fö-vi inomett typ av som
välutbildad.ärretaget

blirMen orolig för framtidenjag hur detjag grundskola, förskolai ochnär ser sparas
liknande och sedan exempelEtt hur tokigt det kan fickuppåt. kollegapå jaggå, av en

har barn mellanstadiet. föräldramöte framkomi På skolan behövde flerett ettsom att
datorer, hade råd. Föräldrarna ställde några jobbadeinte IT-branschen ochimen upp

korn fram. skolmyndigheten plötsligtutrustningen Då tack. skulle skapanej Detsnart sa
eftersom grannskolanorättvisor heller hade rådinte

småföretagarklimatet förbättras och förenklas. har hela detta regelverk,måste Vi0 enorma
beskattningssidan, det gäller anställningstrygghetenpå kolleger dettanär Mångaosv. ser

problem det gäller entreprenörskap för skapa de förs-när i sjönsättaett stort attsom att
företagsenheterna.ta
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systemkun-ochingenjörskonst ifin traditiontveklöst ihardåligt.Allt Sverigeintetill ärMöjligheter en
internatio-verksamheterframgångsrika ärmedhar byggtskap. Viprodukterfler stora sommassorupp

betydande.nellt

fram-mycketändådetkunskapdenna i ärMöjligheten storär omsätta sortens enatt som
produkter. Justprogramvaruintensivaprogramvaruindustri ochnämligentidsindustri,

förkonsultbranschomfattandeharmycketdet hända Viprodukter bordekring enmera.
kundefolk.mycket duktigt Mendär finnsfel,DetSverige. ingettjänster i är merom

då skullesäljakanprodukter vi påkunnandet resulterafrån detta ienergi exportatt som -
nöjdare.betydligtkännakunna oss

tidiga-bättreallt ändet ochkunnaför i smått ärgöraFörutsättningarna trots nustortatt
exportindustrin.förblolikamöjligheternaökarfenomen på sätt,Internet är aett somre.

kommunikationssätt iteknik ellerbarainnebörder det intehar ärInternet många etten-
distributionskanal. Sverigemarknadsplats ochheltdetteknisk mening, är sortsutan nyen

läramycketförbaskat energi påborde läggavärldenland denlitet i attmerastora nersom
andra.snabbaredetta änoss

kva-byggaaktörerför ocksålättareprogramutveckling det småKomponentbaserad gör att
ökar.återanvändningsgradendärförenkeltprodukter, heltlificerade programvaraatt av

håller ioch allabilligare påökar. blirDetför byggaEffektiviteten programsystem somatt
all-teknikernafundamentala ibehärska delängreverksamheten behöverdenna inte som

kompo-deköpadet enkelt inutveckla. fortsättningendyra Imycket ärmänhet är attatt
förbättrad kon-tillmöjligheternaökarbygga Dettaförbehöver ett system.attnenter man

kurrenskraft.

från RationalJansson,GöranFråga SvarRationaltill Göran Jansson.
kunnandedetkunde exploateraindustriali-ska Omditt fältropSå är somatt man

ingenjörskonstenkring iändå harprodukter, Sverigederas ikonsulterna och attsera
tillprogramutvecklingsärskilt kringochblide ska entreprenörer stort

produk-produceraorienteradbli attatt mer
heltspelakunna börjaskulle påså nyater,

bollplaner.

baraklart.riskkapitalmark- helt Det intebrister hos Ja, ärpekarDu på struntprat, utan
och kolleggföretagfolkhuridentifiera i mittförmår jagnaden inte egetatt sersom

idéer, heltmedutlandetsöker till sinadärtilloch sigochentusiasten entreprenören en-
riskkapi-därdet lättarekelt därförvilketdelägarskap,svårigheten ärär attattatt

Q.hämma entusiasmen.sättannat attett

baralättare intemotiveraDet är entrepre-att
tillsam-arbetaralla demnörerna, utan som

heder-vanligadmed entreprenören, v smans
anställda, till överpresteringar,liga göraatt

hardelägarskap,hardärför att per-manman
stimulansmedel.ochsonaloptioner annat som

gillar.aktieägarnaocksåDetta någotär som

hordernadeföroroligfolk Det jag närutflyttning ärsvårare ärDenna är storaattav
massflykt harsådanmed börjar Någonhotar på sig.identifiera, Ericsson röraän när

tenden-däremot jaghuvudkontor.flytta vi inte ännu,sitt sett sermenatt ut
det.tillser
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Fråga till Göran Jansson. Rational frånSvar Göran Jansson, Rational
harOm traditionvi mycket kon- kanskeDet insikt detta be-ären av mest om som

sultorienterad tidsförsäljning, hur väl hövs, därför kunnande finns hög grad.iatt
rustade inför trendenvi med kompo- detär gällerMen dessa trenderiatt tag som nu
nentbaserad programvaruutveckling ändå verkliga och lite snabbfotadär vara mer

vad konkurrerande grannländerän våra är.
har kommitUSA långt, självklart. Men ännu

marknaden fenomenDetär är ettung. som
kommithar för härDet allasåäratt stanna.

de programvaruindustrierna bygger sinastora
systern numera.

IT-kommissionenHar nyckelroll IT-kommissionennågon i kan arbeta med de in-
detta komplexet frastrukturella plattformarna och förarbeta att

utveckla utbildningssidan. Vidare det nöd-är
vändigt skapa bättre företagarklimatänatt ett
för denna industri och verksamheter.typ av

ligger detDäremot mycket industrinsi egna
händer trenderna, dei fenomenenatt ta tag

ändå ochvi mednågontinggöraattsom ser,
det. Riskkapitalmarknaden kan kanske IT-inte
kommissionen Möjligen detnågotgöra åt. är

mognadssak, möjligen det såär atten man
dörrarna för utländskamåste öppna investera-

ytterligare.re

Ulf Eriksson, SwcSU: Nej, detjag och delvis berorinte det påtror
Rational för detmig amerikanskaär är de punkternågra berörde.jag Detav som som
programvaruföretaget köpte Objectory saknade kunskap kring mark-som upp var

kunde hanågot blivit svenskt nadsföring och marknadsetablering internatio-ettsom
flaggskepp, nämligen det svenska företa- nellt.

Objectory. jag lägger värderingaringaget
det.i Dessutom den branschenjust Objecto-är som

och Rational ni-ärry extremtvar som
fråganMen de hinder och schadär det gäller objektteknologijust ochnärom pro-

blem du talar hade funnits,inte därför hårt konkurrensutsatt också.som om extremt
hade då Objectory idag kunnat Branschen fruktansvärt lyckasär svår iettvara att om
framgångsrikt svenskt företag världs-på verkar förinte med kraftansam-attman stor
marknaden ling konsolidera marknaden. också vadDet är

försökteRational kundeDet blivitgöra. någon
för Objectory, det blev Rational.annan men
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Öppet åhörarnafrånidéerochinläggforum -

KommentarInlägg

Vzsionagøf:Wesgfált,Ann
saknasdettalarVi att programmerre-om

erfarenhethar tioJag års somsurser.
under denoch harmultimedieproducent

roll hartiden hursett programmerarens
multimedia.gäller Fördetförändrats när

överdriftsedan 80tio år procentutanvar
och -tidenproduktionskostnaden renav

Idagprogrammering. är programmera-
därför15-20rinsatsen procent,nere
produk-självaingåendealla iatt resurser

de-Allalär programmering.sigtionen
fo-medjobbar programmering,signers

med programmering,tografer jobbar
medjobbar programmering.filmare

Sedan har görsomprogrammerareman
produktionen.sluttouchen på

utbildningdet behövs iAlltså, pro-
tillallagrammering inom engrupper

programmeringsutbild-Sådannivå.viss
finns iför icke-programmerare intening

börjaomfattning. itillräcklig Man måste
föra ITutbildningaralla innästan att

utbildningdoch datorer, i env s
delde läradesignsidan så måste pro-en

förstå denförgrammering att processen.

VisionagøfWesgffêll,Ann
högsko-under hösten 1997Det startar en

of Mediaheterleutbildning Masterssom
projektledare. Detframinriktad på att
administrationenförbättrabehövs för att
därförproduktionsbolagen,för att man

bratraditionelltdär inte såär pro-
utbilda-bättrebehövsjekthantering. Det

beställarsidan.för äprojektledarede
beställarkun-nämligenproblem ärstort

skapen.

90Mastersutbildningen tvåårigär po-
Utbild-Stockholm.äng och iäger rum

Utbild-mellansamarbeteningen är ett
Macmeckarnaochningsdepartementet

utbildnings-börsintroduceratär ettsom
praktikveckors påföretag. Det 30är ute

erbjudasskapraktikplatserföretag. 80
ochutbildningendem 70 ärgårsom

börjat.utbildningen harklara innan
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inlägg Kommentar

Herbert Söderström, SeniorN Sweden Dennis Nyström, Studio Inspirati0n:et
När gymnasieutbildningen vidgades från jobbarVi med projekt kommunVaraiett stort
75 årskull till idag ungefär med interaktiva läromedelprocent intranät. Detöverav en
95 behovetså komplette- sker bland samrådi med KK-stiftelsenprocent, steg av annat
rande stödundervisning första årskurseni utveckling och interaktivaen programvaror

fråni gymnasiet till idag10-15 läromedel den förprocent typenav som passar gymna-
30 sieutbildningen.procent.

har börjatDet komma enstaka läromedel Pilotprojektet ska klart oktoberi ochvara
på CD-ROM enskilt provkörasvarje fram till årsskiftet för sedanrepeterar isom att tas
kärnämnes kunskapsomfattning från bruk i januari. Kärnämnena svenska, engels-år
grundskolan, skulle kunna ka och matematik.som man
individuellt in påsätta gymnasierna. Jag
har inte frånnågra initiativ densett
offentliga sektorn för säkra dennaatt
tillgången kompletterande utbildning.av
Det nyckelfråga, för kommerär en man
in med kunskapsluckorgymnasiet i
kärnämnena, får underså restenman av
livet påtagliga svårigheter hinna fatt.iatt

frågaMin detär, någonär vetsom om
det någonstans Sverige finnsi något
initiativ den offentliga sektornpå att
åstadkomma effekter denna sortenav
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Kommentarinlägg

Media Lab:lo/mn Hjelm, Bonnier
multiplika-gäller baraDet inte att repetera

fick skolantionstabellerna lära sig i isom man
läraall oändlighet, det gäller sigutan att nya

densaker, skapa kunskaper, och bygga utnya
sådantkunskap redan har med somman

skolan. fårkommit till sedan gick Viutman
fixera vid det traditionellaabsolut inte oss

bordeutbildningssystemet. Tvärtom göra
sönder det, brytaallt kan för brytaatt upp

de utbildningar har elementi små så att
informationen detkan till sig närta pas-man

faktiskt chanshar tid. harDär vinärsar, man
världsledande exportproduktergöra utanatt

alltför mycket. För äransträngaatt oss
mycket duktiga pedagogiken.på

Mastersutbildningen jättebraär ärmanom
skulle aldrig hinnaarbetslös, jag enmen

mastersutbildning för de därjag är en av som
jobbar dygnet. Alla kantimmar inte24 om
heller lika duktiga allt. behövs detVisstpåvara

får fixera vid den.repetition, inte sigmen man

Exemplet från KK-Vara visar på nyttan av
ruskat den svenskastiftelsen. har verkligenDe i

utbildnings-, forsknings- utvecklingsvärl-och
den. verkligen vill stödja dennaOm ut-man
vecklingen skulle dem ännuman merge

från dem.och hålla bortatassarnapengar

Media Labj:Britt-Marie Abmell lo/Jan Hjelm, Bonnier
sak.Ska ska skilja mellan grundkun- läsaVar gränsen Men iinte Attgår är en ma-

sådana tematik, vad grundkunskaper och vadskaper faktaämnen och grund-i är är
grundskole- fortbildningskunskaperkunskaper ochmångasorn

saknar idag,gymnasieelever nämligen att
grundkunskaper kunnakunna kunna beräkna de enklas-läsa, För ingenjörer är attatt

knappastoch derivera, det detsaker integrera ärte men
utbildning,för den humanistiskgåttsom en

lika nödvän-det kanske kommer bliattmen
digt kunnaatt programmera.som

det gäller detta med programmering,Just när
andra hållet ochdet viktigt ocksåär att

medietänkande programmerarutbild-föra in i
därifrån medde kommerningar, inteså att ut

huvudet fullt C++-kommandon. Program-av
för vadockså förståelsemåstemerare en

kunderna kommer vilja ha.att
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Inlägg Kommentar

Hmmm Research-Goos, MacPartner
har jobbat längeJag pedagog och attsom anser

det viktigaste lära skolan de grund-sig i äratt
läggande för fårhurprinciperna påtagman
information. denHar bådeträningenman
från grundskola och kangymnasium, man
sedan bygga med det händer. Menpå nya som

hur ska information,tillinte sigvet man man
har detinte träning inågon på något såsätt,

kommer ingenstans.man

Henrik Åhlén, Ahead Pr0mise:T
skolan viktig.oerhörtIntegreringen i Menär

baskunskaperna finnas. Glömmåste inte att
grunden för vad medallt håller kom-vi på är
munikation dåoch kunnamåsteatt man man
uttrycka tal skrift.och kunna skrivasig i Att
svenska språket och använda det kloktpå ett

också basen för kunna lära andrasigsätt, är att
språk.

blir lite till Ahead fårjag nervös när massor
med ansökningshandlingar från folk med aka-
demisk utbildning där det vimlar stavfelav
och meningsbyggnadsfel. får jobb hosDe inte

fall projektledare.inte varje inteoss, som

mycket riktigtNu harnär påsatsat teore-man
förtisk utbildning allai princip igårsom

skolan, bildas det gigantiskt stödbehov förett
dem har lite lära. kommerDetsvårare attsom
aldrig det, mycket lärarre-hurgöraatt att

finns. hjälpVi inter-måsteän tasurser som av
för hjälpa det stödet. Pa-att ge

rallellt med det det nödvändigtär att trans-
formera lärarkåren.

Herbert Söderström, Sweden-SeniorNet Johan Hjelm, Media L414:Bonnier
för den optiskaEn villa skiljavarning Man grundkunskaperna ochmåste påsom

håller bli offer för. de duk- fortbildningskunskaperna.Det alldelespå Detär äratt up-
idag behöver till penbart. Skolan förmodligen forumtiga anpassningen inteär rättsom
medier. dåliga får förmedla fortbildningskunskapen.jobb.De inga skaDenattnya

Problemet med de klenare ligga kvar grundskolan.iär att oss nog
och där det baskunskaperna blirär som
helt nödvändiga. alls säkert det det etableradeDet inteär äratt

skolsystemet lösningen detta. delEnärsom
lyxproblem detta med lära den utvecklingDet läravi viär måsteärett att attav nu ser,

folk förtill medier, det tänka bort alla gamla kastaatt attanpassa nya oss ramar, upp
begåvat folk kommer klara det luften och vilka siffror får.tärningen i viär attsom se

ändå.
försöka hitta strukturer.Vi Inlär-måste nya

främstsker och lyss-ning inte sitternär man
lärare, den sker självnär görnar en man

och använder de kunskapernågot som man
skaffar sig.
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Kommentarinlägg

VzkionaryfVñøsyelt,lnjbrmationsváivamaf ArmLars Mårelius,
förstårBeträffande beställarkompetensen intehävdas företag bran-iDet mångaatt

detriktigtdärför kun- näringslivetsälja,schen har vägärsvårt utattatt att en gene-
Pojkarnanäringslivet.fara gameboysför okunnig. ligger iden i rationDetär somaven

heltsedan de tolv harhaftförsöka för mycket PClägga sin år,påatt envaransvar
ska arbe-ryggrad det gäller hurkunskaps-kunden. jobbarFör i när manannanoss som

företag.det sakens kun-företag ligger ii natur att ta
dummare vadden viär än är.

utbilda förnäringslivet behöver sigInom man
demjuka värde- kunnaligger de entreprenörerLösningen i att ta emot somungamera

för de kommerkanske kommer sigmed retorik, pedagogik och inte sättaattut,na
tack,tekniker och imarknadsföring. fyrkantiga EricssonVi sättersäga oss er or-

defini-vill.och Dettakanske behöver folk klarar niganisationin ärgöratt somsom
samhällsproblemtekniska lösningar till tittativt på.våraöversätta attetten-

förståeliga för kunden.kelt Viargument
alltid betydligtkommer ha störreatt

sälja, de har köpa.intresse än attattav
specialiserade medan kun-Vi på vårt,är

derna värld där de skalever i ta enen
olika beslut beslutetutöver attommassa

köpa prylar.våra

försökafarligt läggaDet överär att an-
definitivtköparen, det liggerpåsvaret

hos säljaren.

Dag Walters, YieleøisionfSverzges
saknas framför alltDet in-är attsom

formationssamhället harinte någon
anpassad efterinfrastruktur in-ärsom

skerformationssamhället. Det är attsom
försöker modernalösa de proble-man

logik, blandmed gammal annatmen
digitalisera broadcastnätet.attgenom

problem konverteringenEtt ärannat av
tänkandet från industrisamhället till

form informationssamhällstän-någon av
kande, IT-tänkande. Det är processen

drivaförsöka lösa förmåste attsom man
detta framåt. På in-sättsamma som
dustrisamhället byggde ochmotorvägar

det naturligt drajärnvägar, attvore nu
fiber vartenda hushåll.till
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inlägg Kommentar

Mats Rosen/tvist, dels Filma 06/7dels Kun-
skapsmedzáf
jag fortbildar lärare skolorpå irunt om
landet hur de kan användai lärome-nya
del. råder oerhördDet kringövertroen
de medierna. Det inte såärnya att man
skapar plötsligt lösernågra program som
kunskapsluckorna. Endast lärarna till-

med läromedel kan skapasammans nya
det.

Den insatsenstörsta måste görassom nu
fortbilda skolpolitiker, skolledareär att

och lärare kombinationi IT och pedago-
gik.

Hinder komma både bristenöver äratt
och mentaliteten kolle-iuteresurser

gierummen. Framför allt det bristär på
tid. Med alla de förändringar skersom

skolan idag, hinneri lärarnainteute
med denna bördanjust IT är.extra som

skapasDet tidsrum för lärare ochmåste
skolpolitiker.

Sá oftaIT media,i ärpresenterassom
det klart lärare ocksåmånga ITatt ser

hotar deras ställning.något Närsom som
de har levt värld där datorni inteen

derasdelvarit vardag, så ären av egen
det klart det känns hot näratt ettsom

långt för dem. handlarså Detär isteget
omskolaprincip hel lärarkár.attom en

harDe pedagogiska kunskaper,sina men
de omskolas till användamåste deattnu

kunskaperna skapå Vi intesätt.ett nytt
anklaga lärarna, det andramångaärutan

måste sitttasom ansvar.
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Ann Wesdêlt, Visi0na7y:Ronny Multimediateketj:Fransson,
rektorUtbildningen of Media harmed multimedietillverkning Masterssysslarjag en
produ-halvtid kommer jobbamed Macromedia-verktyg. finnsDet på att somsom

driva högsko-och halvtid kommerklara brister hos grundskola, gymnasium på attcent
drivasde leutbildningen. kommer enbartoch kunskap Denuniversitet rätt attatt omge

medmarknadsanpassat, d samarbeteinteraktiva iprogrammeringssätt som v s
det gäller deStockholmsñnns universitet när rent

praktiska delar utbildningeni måstesom ge-
kommerdettill helt annorlunda övrigaDet i nomgâs,måste något att varamen

mycket marknadsanpassat samarbete medtill den iärstort sett, anpassatsom mera
näringslivet.snabba kunskapsutvecklingen.

efterlyser lärlingssystem, djag typen Vav
elever företagen be-vi in iatt tar mots

talning och lär dem. Baraviatt upp
under har det väl kommitåretsenaste

fårversioner Director,två pånya man
från Skul-lära börjansig igen.nästan om

eleverna utbildnings-in isättaman en
kommer desituation i iår såtre ut stort

och börja lära Detmåste sig igen.sett om
kostar det också för företagen.

handbättreFöretagen är på att ta om
detta utbildningsväsendet detän när
gäller direkt produktion. Då är man
tvingad de modernas-elevernain iatt

finns. mycketversionerna Det ärte som
tricksande med och alltprogrammering

kommer tiden.hela Det ärnytt ettsom
ständigt kunskapsutbyte medInternetvia
utlandet där kommer pâman nya pro-
grammeringssekvenser allt eftersom. Det

bra. snabbt. fantas-Det Internetär går är
tiskt användbart.
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inlägg Kommentar

Ken Ccder, Framtialfábrikenf
håller medjag behöver haviattom mer

kompetens, både baskompetens och pro-
grammeringskompetens. det räckerMen
inte. Det spelar rollingen harom en

världens skickligastenation av program-
har inte entreprenörer, män-merare -

niskor kan lämna högskolorna ochsom
beredda företag, blirsåatt startavara nya

det Fler känna för det,inget. måste mera
drömma bliän traineeatt attom

eller Telia.Ericsson

kunnaVi marknadsföramåste detta och
förstå det global ekonomi.äratt en
Kommer produkternainte och viut
marknadsför produkter spelar detvåra så

roll vadingen MicrosoftTagör. som
exempel: har aldrigDe de bästagjort
produkterna, de absolutär störstmen
och bäst.

harjag ingen hur bästaning skaom
främja incitamentenentreprenörer, men

finnas där. Flermåste måste våga att
direkt från högskolorna företag.starta

godajag exempel. hän-Dettror som
der med antal företagettnu, poppatsom

ganska snabbt, kommer göraupp att att
detta kan förändras, flera villatt starta
företag direkt från högskolan.

Olof .SJbktröm,rådgivare, Grossisyårbundzt
Svensk Handel-
Något IT-kommissionen borde görasom

bygga all den fantastiskaär på entusi-att
finns industrin och lyftai framasm som

vad olika människor har lyckats med.
Exemplets makt mycket detGörär stor.

under "Envargärna sinmottot: egen
helikopter, först idogt arbete.men
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Kommentarinlägg

GrossisyörbundetOlof rådgivare,
Svensk Handel

återkommer ochriskkapitalFrågan om
blandarkänslanharjag äpp-att manav

len och päron.

ban-Flera klagar bankerna.1 Menpå
de lånarkerna har inga utegna pengar,

fårtill deandras De måste attsepengar.
tillbaka dem.

medfinns fullt riskpengar2 iDet upp
kapitalbristhelst påSverige, ingen som

landlitetsådant. iDäremot, ett somsom
dennakunskapen justSverige, är om

branschen begränsad.

bran-demhos3 iFörmågan som agerar
problem,schen sinasinaatt presentera

möjligheterförslag och tjänasina att
bristfällig. finnsdå dåoch Detärpengar

försö-båda hållsäkert anledning frånatt
förklara förförbättra förmågaka sin att

varandra.

framåtdet lyckas detOm är ett stort steg
riskkapital.försörjningför bättre av

/IIVO:Björn Hellström,
traditionella da-företag utvecklarMitt

arbetsgi-förslagMitt är atttorprogram.
deförvissovaravgifterna kan somvara

låt företagen avsättaär, pengarnamen -
investeringskontonhälften eller allt på-

för exportsatsningar. Företagen genererar
detdärmed Omsina exportpengar.egna

politikerna visste pengarnavarvar som
företagareskulle deskulle satsas, vara

politiker. det Låtoch Nu tvärtom.är
företagen styra pengarna.

arbetsgivaravgifter ochDessutom, ut-
bildning hör ihop. Risken är stor att

människor,utbildar visomen massa
sedan kan konkurrera i Sverige.inte om

kostar företaget 000Om 15en person
Riskenfår behållakronor, han 4 000. är

ochden lämnar Sverige gåratt personen
har SverigeDå ståttnågon annanstans.

intäkter-för utbildningsdelen,hela men
land.hamnar Vii exporterarett annatna

produkter.människor och inte våravåra
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E: Avslutande reflexioner

Nils-Olof OIIevik, Svenska Dagbladet:

"Stora frågan är ska betala den digitala infrastrukturen"vem som nya

Inledning Avsnittet omedelbara sammanfattande reflexioner och kommentarer hearingen.ger om

Nils-OlofMedverkande Ollevik redaktör Svenska Dagbladetär på Näringsliv.

finnsFinns Detförebilder deti Sverige, visar denna bredasig i exposé svensk medie- ochöver programva-
ruindustri,för framtiden rad företag kan förebilder förtjäna hur framtidens företag ochen som som
företagsgrupper kan gestalta tillsig exempel enskilda eller företag kan arbetaattgenom-
tillsammans nätverk. har fåtti Vi höra vad saknas för den här industrin ska kunnaattsom
lyfta och bli den bas för framtidens svenska näringsliv hoppas ochmångasom attanser
den har möjlighet till. jag därför glad slippaär sammanställa rådalla IT-kommis-att som

har samlatsionen och ska framförasin till förregeringen eventuell verkställighet.som

ITSpretiga högkrav i grad internationellär bransch med mycket snabb utveckling. Detta ställeren stora
på kravutbildningen samhället form infrastrukturpå i form tekniki kommunikationsnät, kapi-av av som

talmarknad, utbildningsväsende osv.

Snällt kan beteckna dejag krav och den kritik har framförts här idagsagt spreti-som som
Det gäller kraveninte minst utbildningenpå Sverige. Trotsi vad skulle kunnaga. troman

har det svenska utbildningssystemet skapat förutsättningar för den traditionella svenska
storindustrin utvecklas framgångsrikt, samtidigt har fått rad företag iatt som en pro-

eller mediebranschen. Ericsson sammanhangeti braär exempel. Ericssongramvaru- ärett
idag programvaruintensivt företag och framgångsrikt det svenska högskolesys-ett så att

räckerinte till för försörja det med kvalificerad arbetskraft.temet att

Storföretagen Ofta får storindustrin skulden för mycket allt från felaktig tyngdpunkt utbild-påen-
bragör insats ningssystemet till bristen låt hållaMenentreprenörer. dei minnet svenskaatt stor-oss

företagen, och den tradition hör till dem, också har företag i programvaruin-som gett oss
dustrin. Flera de framgångsrika programvaruföretagen, internationelltmestav sett, som
Intentia, IFS, IBS och Industri-Matematik bygger kluriga affärsstödjande och administ-på
rativa Inspiration och föraktliginte marknad för dessa har justprogram. en program
kommit från svenska storföretag.

Till utbildninEntreprenörerna och inriktnin den hö utbildninå hör väl det återkommandesen sen sre sen
påpekandetviktiga framgent har. . Sverige. brist och svenskapå studenterentreprenörer saknaratt V1 1 en att
entreprenörskap.

I USA gjordes för sedan enkätår bland studenter skulle sinett par en snart tasom examen.
Frågan de siktade med och hursin de ville framtid.sin demAvvartvar examen se som
svarade ville omkring 40 företag och de självasåg sigprocent starta eget att entrepre-som

Närnörer. Sverige ungefäri samtidigt gjorde liknande enkät ville 90änman en mer pro-
snabbt möjligtså anställning i storföretagen.någotcent som av

ändra denAtt attityden viktig fråga förär framtid.Sveriges Entreprenörskap nämli-ärenDet säkertinga:är
viktig tillgång antingen arbetsgivaresin ellerär jobbar igen en störretillfalliglm man:a egen ettal sam-

manhang, företag eller nätverk. Det säkert tillfällighetingenärmanga mångaentreprenö- entreprenö-av att av
dede framgångsrikai ifram- programvaruföretagen harmest i Sverige bakgrundsin I-linjenmest irmza rerna

gángsrikzz vid Linköpings tekniska högskola.programva- braEn idé reda vad denpåatt tavore gemensammanyörelagmi Svcrigr hos dessanämnaren är och föra den vidareentreprenörer till andra. grundenI borde detbar :in bakgrundi svenska utbildningsväsendet alltså hålla ganska brasig internationell jämförelse.iäven enlinjirrz71121linköping det finnsLåt oroande tecken samhällets besparingar tycks drabba sko-att justvara attsomtrkniska högskola.
lor och högre utbildning gradi vadstörre för landet.än nyttigtärsom
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idagnyhet ligger väl framme virtuella företag. låter hopp-En SverigeVirtuella företag vi i Detär så påatt
fullt. de företag framgångsrikaframgångsrika idag branscher, till exempelMånga i sinaär mestav som

företagsbildningar.Virgin och exempel virtuella sådanaEnterprises Cisco, Frånjustär
företag kommer företagsbildningar och gamla etablerade företag böruppstå ävenattnya
kunna lära hur de ska omvandlas för bli dynamiska.sig att mer

genomgående talar med, eller hör, för medie- ochSkattelagarna Ett närtema representanterman pro-
gramvaruindustrin, finansieringensvårigheterna kring entreprenöriella företag, dit deproblem ärger av
flesta dessa branscher hör.i

riskkapital, etableradBegreppet ekonomisk täckeregentligen allt detär term,som en som
kapitalet. detta sammanhanget handlar det helt kapitalMen i slags viett nyttegna om -

skulle kanske för enkelheten skull det förkalla det verkligen finnsäventyrlig: kapital. Att
väl denhar tidens hausse för k IT-företag de olika börsernapå visat.senastepengar s

ha den fungerande kapitalmarknaden,l USA, bäst har äventyrligtsatsningarsom anses av
kapital skattelättnader, vilket har här landet. Vilka effekter det har kanvi inte i USAigett

lätt frågan det lösning också för kultur.vi medär vårär rättse, men om oss,

Under alla omständigheter; del lösningen entreprenörsföretagensåtminstone påen av
finnsproblem skattelagstiftninøen.iust i

närliggande problem drabbar de företagenEtt medie-just ochisom unga programvaru-
branscherna hur skattelagstiftningen det låta de anställda bli delägaresvårt iär gör sinaatt
företag. flesta människorna de härDe branscherna och det kravi är ett attunga ser som

med dela framgångarna de med skapa.äratt attvara som om

Eftersom de här frågorna politiskt känsliga kan de destolösa, inteär svåra attvara men
mindre det viktigt också känsliga frågor medallvariär stöttaatt ta attom man menar

och mediebranscherna.programvaru-

Ofta framförda krav från IT-industrin behöver 1 digitalVem ska betala Sverige satsningarär påatt en ny
infrastruktur och 2 form teknikupphandling.infrastrukturny en ny av

Själv blir alltid lika förvånad dessa krav. fråganjag hur det egentligen ska tillFöröver är
ekonomiskt. ska betala dessa ska förVem betala den fiberkabelsatsningar Vemrent som

ska dras till alla svenska hem Och fast där finns frivilligadet kanskeman menar vem - -
ska hand från dessa tekniksatsningarvinsterna massivata om

Tidigare gjordes sådana telebolag, Telia. Telia hade dåsatsningar via sitt slagsstaten ettav
samhällsutvecklande uppdrag och byggde infrastrukturen till medbor-i nationens intresse

Idagbästa. Telia teleföretag bland andra avreglerad marknad ochär påettgarnas en upp-
draget mycket möjligt till Telia hartjänaär så inget intresseatt staten.nu pengar som av

dra kabel till alla människor det finns sannolik avkastningi Sverige inte in-påatt om en
vesteringen.

riktigt det behövs infrastrukturellaDet för ska framståär satsningar Sverigeatt attnog
framsynt och ledande IT-land i Europa.ettsom

det skahur ske behöver fortfarandeMen vi på.ett svar
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frånSlutsatser hearingenDel 2:

Översikt

programvaruindustrins villkormedie- ochdenIT-kommissionens hearingFrånInledning nyaom
utveckling,och slutsatsernaär att

efterfrå-stimuleraIT-användningengrad föredömebör högre ii attstaten genomvara
fungerar godasymbolprojektochbedriva effektiva upphandlingar starta somsomgan,

exempel

småföretagsklimatet och denutvecklingenviktig det gällerhar roll närstaten av nyaen
infrastrukturendigitala

IT-användningen samhälletförutveckla klar för alla begriplig ibör och visionstaten en
infrastruktur bredbandsnätkonvergerad digitalskapa samverkan föroch snabbt etten -

för produkt-välbehövlig plattform ochindustrin tjänsteut-till alla hushåll skulle enge
veckling

programvaruindust-för medie- ochminskaströgheten utbildningssystemeti måste att
ska kunna tillgodoseskunskap kompetenssärskilda krav ochrins på

programvaruindustrin nödvän-medie- ochsmåföretagenutökat samarbete mellan i är
till stånd bättreutveckling det behöver kommadigt för hållbarochpositiv mötes-en -

internationelltnationelltnätverkande såvälplatser och sommer

infor-IT-området behöver bättrede företagarna/entreprenörerna inommånga nya
modernare uppback-aspekter,riskkapital, legalamöjligheterna tillmation samtosvom

marknadsutvecklingentreprenörskap ochfrån befintliga stödsystem förning
företagskuvöser

förutsätt-industrin ska ha rimligavillkor förriskkapitalbolagen behöver bättre att
perspektivetdet internationellaningar i

för medie- ochtill programvaruin-det nödvändigt med ökat incitamentär utrymme
kreatörer, ledarehjämverkarehantverkare,dustrins arbetare såprogrammerare,som

för bättre villkor.efterhand flyrdessa Sverigeintemångaatt av
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Slutsats Efterfrågan behöver stimulans bättre upphandlingargenom

Staten bör högrei grad föredöme IT-användningeni stimulera efter-attvara genom
frågan, bedriva effektiva upphandlingar och symbolprojekt fungerarstarta som som
goda exempel.

Förutsättningarna för svensk programvaruindustri borde goda högt tek-vara a genom
niskt kunnande, god kreativ kompetens och bra produktivitet.

Det saknas förmågan identifiera och marknadenär nå gällerpå Detpå rätt sätt.att utsom
här stimulera marknad skulle efterfråga produkter färdigaoch lösningaratt en som mer av

beställa utveckling rot för enda där produktenän sällan eller aldrigpå annämareatt en
kommer till flera. genomförda offentligaBättre upphandlingar tydligt sådantär sättut ett

stimulera. litenSverige marknad, den skulle bli mycketär stimu-störreatt en men genom
lans efterfrågan tekniken och utbudet behöver nämnvärd fortsattingen stimulansav

flera delade upphandlingar eller fler upphandlingar standardprodukter. kanDetgenom av
leda till ökad effektivitet och konkurrensförmåga medie- och programvaruindustrini och
efterhand skapa sund fortsattoch växande svensk industri.en

Ökad efterfrågan standardprodukter förstället skräddarsyddapå i konsultlösningar
utveckling rot, skulle driva frampå genomgripande återanvändningen mer av program-
kod och därigenom påskynda industrialiseringen och stärka den internationella konkur-
renskraften inom programvaruindustrin.

Ett problem med de upphandlingar sker idag, såväl de offentliga deannat som som som
industrin småföretagen praktiken ellergör, är i sig mindre utestängda.att anser vara mer
Småföretagens nischkompetens aldrig tillvaratagår bredpå irätt sättatt stor,en ramupp
handling. exempelEtt lyckad uppstyckning offentligpå upphandling haren av en genom-
förts handlat fleraSMHI företag med spetskompetenssmå ochav a som upp samman-
fört dessa i projekt.ett gemensamt

och kommunStat borde här ökad utsträckning förei och Visa Satsningenvägen.
elektronisk upphandling offentliga sektorn kani efterföljare. sådana liknandemånga I

kan desatsningar programvaruföretagen bidra, de fingeäven små bara de praktiskaom
och formella möjligheterna. utbildningenInom och vården finns behovt storaex som
behöver lösas och där kan medie- och programvamindustrin bidra. Allmänheten bör över-
huvudtaget användainspireras IT dagliga rad olikai sin gärning i avseenden.attmer en

skulleSverige kunna detbygga digitala folkhemmet, alla hushåll kan bli delaktigaså iatt
avancerad informationshantering.en mer

väsentligt värde förAv medie- och programvaruindustrins utveckling att staten satsarvore
symbolprojekt,på stimulera till utbyggnad den digitala in-t attnya snarastex av nya

frastrukturen. frågaEn central emellertid, allt väsentligt obesvarad, deti hur ska tillär
ekonomiskt. ska/vill betalaVemrent
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hållbar utvecklingförSlutsats behöver bli bättre2: Företagsklimatet en

småföretagsklimatet och dendet gäller utvecklingenhar viktig rollStaten när aven
digitala infrastrukturen.nya

de uppleverprogramvaruindustrin ochFöretag medie- och små-Flertalet inom småär att
förförenklas. detförbättras. Regelverketföretagarklimatet AvenSverige måstei måste om

dessa problem. Helaföretag området,närvarande inommånga möter snartstartar nya
skaparframför skattelagstiftningen, har bristerregelverket kring småföretagande, allt som

påfallande internationellt prägla-utvecklande ochproblem för företagarna denna snabbti
utdelningar,förmögenhetsbeskattningen, dubbelbeskattningde industri. Det är av

anställningochpestbesmittade fåmansbolag, reavinstskatt, pensionsbegränsningar av
optionsregler nyckelnmed konvertibler.närstående. problem och BraDet optioner ärär

duktigt folk.för tillväxtföretag ska kunna behållaatt

programvaruindustrin.för svenska medie- ochdetta tillväxthämmande den MångaAllt är
företagande,framgångsrikt kunnamänniskor, har kompetens sig sägerägna egetattsom

fördet skulle innebära deminför tanken de problemsig entreprenö-avstå på attstora som
företagsenheter.skapa sinarer

alltfler kompetentaframkallad skattesystemet, synnerligenrisk,En primärt är attannan av
betydligt formånligare.flytta utomlands där nettovillkorenmänniskor väljer Detäratt

programvaruindustrin.väl behövs den svenska medie- ochhandlar människor iom som
internationell arbets-mediekreatörer med lätthet harochDet är enprogrammerare som

marknad.

fungerande riskka-bidrag, bättreMedie- och programvaruindustrin behöver inga utan en
grundläggande digital infrastruktur.pitalmarknad. dessutom behövs OmDet ärsom en

kvalificeratprogramvaruföretagen ska kunna samarbeta med varandramedie- och på ett
medarbetare ska kunnainfrastruktur. Likaså behövs dennabehövs tidsenligsåsätt, omen

skagällande glesbygd.hemma och företag ska kunna Detarbeta i intesiggöramer om
skaffa grundläggande förutsättningar, här för-till företag dessavarje sig utanattvara upp

bidrag,industrin samhället hjälper tillsig inteväntar utan att snarastatt genomgenom-
skapa den infrastruktur krävs.som
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infrastruktur förSlutsats digital värde industrin3: En skulleny vara av

bör dels utveckla klar och för alla begriplig för IT-användningen iStaten visionen
infrastruktursamhället och dels snabbt skapa samverkan för konvergerad digitalen -

förbredbandsnät till alla hushåll skulle industrin välbehövlig plattformett enge
produkt- och tjänsteutveckling.

medie- och programvaruindustrin skulle det värde fram nationellFör attvara av en
för vad åstadkomma IT-området.villvision Sverige inom

Utgångspunkten industrin skaffa den för framtiden nödvändiga digita-böri Sverigeär att
infrastrukturen vidare dröjsmål. de bredbandsnät krävs.till byggaSe Låtutan att som

kommunicera med standarder, vilket bör IP-standard. Bredbandstek-näten öppna vara en
medförniken kommer kunna effekter för hela eftersom detpositiva Sverige,att storage

till digitala förbereda inför okänd framtidmöjligheten tjänsteyrken. börSverige en ge-
börja bygga den nödvändiga digitala infrastrukturen bredband, standar-öppnaattnom

der omedelbart det vetskap idag framtidens appli-och bör ske med kanvi inteattom se
kationer. kan idag tjänsteyrke-beskriva framtidens tjänsteutveckling eller de digitalaIngen

Därför ska inrikta framgentbyggandet hållbara och hela tiden skavi vipå nät attna. vara
konkret.bäst snabbt idéer och dem till någotgöraatt ta nya

säker utveckling multimedieindustrin det nödvändigt skapa tydligaFör är att snarasten av
spelregler för aktörerna finnsoch nyskapande samverkan. riskenmotivera Annarsatt att
det blir för alla hämmande splittring och avvaktan kommande byggandeiparter etten av
infrastrukturen. Viktigt delarstödjer alla konvergerande infrastruktur.iär att staten en

interaktiv digital-TV fram,När och högkvalitativt kommer flera heltInternet växerett mer
avancerade marknaden. dessförinnan behöver antal nyckelfrågortjänster Menpå ettnya
upphovsrätt, betalningar säkerhet Mekanismer för dettaoch lösas. behöver etablerasom

möjligt, svensk marknad kan utvecklas.såsnarast att en

skapa heltäckandeFör och internationellt det, be-i Europa,även nät gärna utöveratt ett
dethövs standarder och EU-kommissionen driver visserligentjänster. pågemensamma

detta, medlemsstaterna olika och har skilda regelverk det gäller konkur-närmen agerar
rensvård, infrastruktur och innehållet, vilket kan fördröja utvecklingen. önskemålEtt är att

fall den svenska nationella infrastrukturen blir maximalt ochi varje tillgänglig.öppen

Helt medieformer kommer Därför det viktigt börja debattera digital-uppstå. äratt attnya
TV-utvecklingen från samhälleligt behovsperspektiv och hittills från detinteett mestsom
tekniska perspektivet.

den svenska film- och TV-industrin ska klara framgent detFör utmaningarnaatt t ex som
kommer radikalt det nödvändigt tänkaoch om behöver den till-är ärnytt att snarast

till multimedielab. svensk motsvarighet till det Media Lab finnsEn hosgång ett som
detMIT pläderat för flera Idén riskerar dock självdöi Boston många iär år.som genom

näringsbrist från högskolor och departement. svenskt Media LabGenom inrätta gåratt ett
det befintligasamordna och spjutspetskompetenser, utspriddmöjligen iatt resurser en
virtuell det sker denna riktning kanorganisation. Att avgörande för utveck-inågot vara
lingen sikt.på
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få fokusför att rättomriktasbehöverUtbildningssystemetSlutsats 4:

och programvaruin-medie-minskas forutbildningssystemet måsteTrögheten i att
tillgodoses.ska kunnakunskap och kompetenskravsärskildadustrins på

framtidsinveste-strategiskalla formerområde ochviktigt ioerhörtUtbildning ärär enett
ganska brautbildningsväsendet hålla internatio-isvenskaförefaller detgrundenIring. en

anställerprogramvaruföretagenmedie- ochmänniskor ärjämförelse.nell Den typ somav
skaffar kompetensmedarbetare sig sinförefallervälutbildad, det många utan-attsommen

tillräckligt snabbttillgodose behovenkanutbildningssystemetför det reguljära intesom
och rätt.

utbildningssys-svenskadetminska tröghetenolika inödvändigtdärförDet på sättär att
utveckling,stadda snabbområden isärskilt högre inomnivåer, är a ge-somtemet,

flerbehövsinterdisciplinär.problemorienterad Detochutbildningengöraatt meranom
nyutbildadeför flernaturligtdet blirentreprenörskap,praktisktutbildningar såi attatt

etablerade företagen.till deoftastförföretag iställetoch driva attstarta som nu

dömersamtidigtutbildning,och bättrefrågar efterParadoxalt mångaär som manatt mer
kunskap och kompetensdentillförmågautbildningssystemetsdet befintliga att somgeut

Bekymmer-skaffaallt väsentligtprogramvaruindustrin på sätt.medie- och i måste annat
skolanITalla inivåer.resursneddragningar påochde besparingar ägerär rumsomsamt

bättre,bordeskolorna utnyttjabefintliga IT-resurserfart iallmänthar svårt attatt ta
Lärarhögskolor-informationssamhälle.nödvändigpedagogik iliksom den är ettsomnya

föränd-fördröjerytterligarefaktormedier och ITlåga i är ensomennyaengagemangnas
konkurrenskraftiga kom-och definnsmänniskor Sverigelärandet. Utbildade i ärring av

de brist-utomlands,olika ställenfinnsmed vad ärjämfört påpetensmässigt enmensom
vara.

frånändautbildningssystemetgförnyelse,omriktning,efterfrågasGenerellt avenen
marknadsförinternationellatekniker,tilloch helagrundskolan vägen programmerare,upp

ochde förändras.takt Visionenden öppetför bättre behoven ärrare i ettatt sompassa
tvärvetenskapligtochproblemorienterat änalltsåflexibelt utbildningssystem är mersom

utbildnings-specifika behov liggerprogramvaruindustrinsmedie- ochdagens Försystem.
och kompetens.mycket utbildning Ettsaknasfrontlinjeefter. Vid dennalångtsystemet

arbetardemattraheraoförmågadess mångaför utbildningssystemetproblem är att somav
och förnyelse.utvecklingutbildningenstill bidrafrontlinjen ii att

grundläggandeutvecklas mycket satsningockså En påMedieutbildningen behöver mer.
retorik,konstarternödvändiga,självklartskriva, räknaläsa,färdigheter är somatt mensom

svenska musik-parallell dengodEnmusik behöver ärkonst, störreett utrymme.osv
vadtilloch kopplingendecenniernaunderkraftiga utvecklingmedbranschen sin senaste

skräm-miljardindustri.för denna Dethaft för betydelsemusikskolankommunaladen
musikskolan.nuvarande nedrustningenmande andra sidan denåär av

endast för kunskaps- ochdåprogramvaruindustrin och inteför medie- ochTill nytta -
tjänsteutvecklingenkommande teknik- ochför denocksåkompetensutvecklingen, utan -

målin-samordnar ochMedia Lab,multimedielab,svensktinrättandet ettett somvore av
finns Sverige.de kompetenser iriktar runt omsom

hindrarfrämstkunskap hög. Detsnabbt ochIndustrin omsättningen ärväxer me-somav
alla företagexpandera vilket sigprogramvaruföretagens förmåga sägernästandie- och att

utbildadeframför alltkvalificerad personal, ärgöra bristenvilja påär programmerare som
föroch teknikermedbegränsatfinns också ingenjörergrundverket branschen. Deti att

kundernas/beställarnashinder förlikainfrastrukturen. expansionskapa ärEtt nästan stort
imedier.ombristande kunskap nya

Farträllning .tizIapdnästa
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råder således bristDet utbildning det fortbildningpå gällerrätt produktions-typ av av-
personalen, nyutbildning, omskolning och vidareutbildning mediemänniskor, och detav
gäller utbildning uppdragsgivare och användare bör chansen lära hursigav attsom

ska kunna fördelarna dessautnyttja med medier. behövsDet bättre utbildademan nya
projektledare för beställarsidan. kanske allra allvarligaste,Det för företag, denvissa är stora
bristen erfaret, marknadsföringsfolkpå rutinerat internationell basis.på

Generellt behöver utbildning formi tillnågon kommaprogrammering viss nivå inav en
alla Sådaninom programmeringsutbildning för icke-programmerare finns inte igrupper.

tillräckligSverige omfattning.i

idé för praktisktEn lösa del den kompetensutveckling krävs medie- ochiatt en av som
programvaruindustrin, kan skapa lärlingssystem innebär företa-att typvara atten av som

betalning elever. Utvecklingenin frontlinjen snabb, konventionellai är såmot targen att
utbildningar överhuvudtaget hinner medinte i Företagen bättre kunnasigtempot. anser

hand kompetensutvecklingviss vad utbildningsväsendet kan.änta om
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ÖkatSlutsats 5: samarbete och internationalisering nödvändigtär

Utökat samarbete mellan småföretagen medie- ochi programvaruindustrin nöd-är
vändigt För och hållbarpositiv utveckling det behöver komma till stånd bättreen -
mötesplatser och nätverkande såväl nationellt internationellt.mer som

Branschens företag skulle myckethamånga nätverkasmå vinna ochpåatt attgenom mera
samarbeta såväl nationellt internationellt. ledandeFör nischinom sin är nå-attsom vara

form internationalisering nödvändig.gon av

Förutsättningarna har sedan radikalt förändrats och medår i global mark-ett par en mer
nadsutveckling. har åstadkommitInternet mycket denna förändring erbjuderochav en
helt marknadsplats. Hemmamarknaden plötsligt antal Svenskaär gånger större.ny ett
företag har tillgång till denna globala marknad konkurrentländerna,samma tsom ex arne-
rikanska företag. riktigtFrågan alla detta och börjat därefter.insett glo-är Påom agera en
bal marknad gäller det produkten snabbt möjligt och här kan spelaså nätetatt ut som

viktig roll. ställer dock kravDet samarbetsformer, kompetens, finan-på och rätten tempo
siering.

samverkandeSmå medie- och programvaruföretag har möjligheter Internetstora att genom
förutsättningar skapa hög grad kantjänster blii internationella. kanSverigeattnya som

globala fåmansföretagmånga och då ocksåmåste vi ögonennya enmans- men upp-
för möjligheterna finns. kan och andraHär lämpligtintressenter infor-på sättatt staten

och utvecklingen riktning.i rättuppmuntramera

behövs ocksåDet samverkan företagmellan och för snabbare teknikut-universitetmer en
veckling. Mycket den forskning finns idag kommersielltpå universiteten är gång-av som
bar. för sådanFormerna samverkan behöver utvecklas.
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moderniserasbehöverförStödsystemen entreprenörerSlutsats 6:

IT-ornrådet behöver bättre in-företagarna/entreprenörerna inomDe många nya
modernarelegala aspekter,till riskkapital,möjligheternaformation samtosvom

marknadsutvecklingentreprenörskap ochforstödsystemfrån befintligauppbackning
f;retagskuvöser.

mycket bra.fårprogramvaruindustrinsvenska medie- ochför denUtgångsläget varaanses
språkkunska-allmänbildning, bragoddatormognad, hög IT-penetration,har högSverige

oftamediekreatörer braochdet finns skickliga göroch många somprogrammerareper
tillkultur har lättliteninternationell viifrån nivå. Somsig påäven att anpassa ossen

takt med allt bättrenackdel minskargeografiska ivärlden.andra kulturer Sverigesiute
mycketgrundenalltsåm.. ikommunikationer Internet, Sverigeinternationella är enm

medie- ochsvenskaområden ochduktigt folkför utvecklare. finns vissabas inombra Det
självförtroende.ökatprogramvaruföretag har börjat

kunskap,de ofta har dåligförfinns problem.det Situationen entreprenörerna ärMen att
marknadsutvecklingsfa-den avgörandenätverkerfarenhet ochstöd, iingen ett tuntsvagt

internationali-ochmarknadsföring, finansieringaffärsutveckling,områdeninom somsen
leder företagdriver, ochhur isaknas ofta kompetens organiserarDetsering. ettmanom

marknad.och konkurrensutsattalltmer snabbrörligkommersiellt perspektiv på enmer

förindustri och det behövssaknas för dennaföretagskuvöserFungerande svenska typ av
stödformerNuvarandeprogramvaruindustrilivskraftig och i Sverige.expansivatt en

grad omoderna.hög Detblandoch stödorganisationer i ärentreprenörer ettvaraanses
stöd endast möjligtmarknadsutvecklingsfasen. Och istöd, framför alltsplittrat i är att

det stödorgani-mycket specielltfall designar projektet sådet på sätt attettatt passarman
sådana verksamhetermycket kompetentafinns visserligen inomDetsationen. personer

KK-stiftelsen, de harAttachéer,Exportrådet, Tekniska inteNutek, Sverige osv, mensom
de behöver.och den struktur organisa-marknadsorienterade verktygen Dessaalltid de som

projektinrikta-utredandebranscher och deanpassade för traditionella äntioner ärär mer
programvaruindustrins behov.för medie- ochbehöva moderniserasde. kanDe att passa

för medie- ochutvecklasför marknadsföring behöverinfrastruktur i SverigeEn attny
skemarknaden ordentligt. kanden globala Detska kommaprogramvaruföretagen påut

utvecklingsbolagen ochdeidentifiera och koppla intressantamestatt sammangenom
marknadsfö-Därtill behövs aktivdistribution.samordna marknadsinsatser ochdem att en

programvaruland.kompetentSverigering ettav som

finns musikindustrin, sådana ifler paketerare denbehövs iDet typ t somsom exav
affärer. skulletill godaomvandla bra tekniska lösningar Det mångakanprincip gynna

stordriftsfördelarbetydandeeftersom det finnsprogramvaruindustrin, inomföretag inom
kontakt-distributions- ochmarknadsföring. behöveroch Företagenmarknadskompetens

förmycket braorganisationsformenvirtuellaindustrin allt vanligareDen inät. anses vara
för djup mark-särskilt braproduktutveckling,höjd vidkreativ inteär attatt men

nadspenetration.

tjänsteutveck-för teknik- ochMedia Lab tilldet kan behövasLikväl inrättas ett gagnsom
formerna förutvecklarSoftware Marketing Labindustrin behövakanlingen, attett som

högskolorna.vidlab skulle kunnatill affär. sådantomvandla tekniken någonEtt startas av

företagsstöd utbild-till ochförväntan och tillitdock överdrivenfinnsDet att mermeren
fram det viktigarekunskapssamhälle alltdetdenalltid I växer ärning är rätta vägen. som

goda förutsättningar möjligt.och dessamänskliga tillväxtmotorer såpå somatt satsa genya
arbetsmarknads-stöd-, utbildnings- ochkonventionellautbyte enbartkanDet större änge

insatser.
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Slutsats Det riskkapitalet villkor7: svenska behöver kompetens och bättre

Riskkapitalbolagen rimliga förut-behöver bättre villkor för industrin ska haatt
sättningar i det internationella perspektivet.

förviktiga medie- och programvaruindustrin riskkapitalmarknaden fungerarDet såär att
det förut-konkurrera fullt med amerikanska företag. Riskkapitalgår äratt att ut t ex en

företag branschen upplever brist riskkapital och det allmäntsättning. Många i på äratten
finansiera för före-verksamheten. den begränsande faktornsvårt Detta är störstaatt att
expandera.tagen att

grunden finns dock brist riskkapital sådant. litetI helstingen Däremot, ipå ettsomsom
land kunskapen medie- programvaruindustrin begränsad.ochSverige, justärsom om

hos dem förslag möjligheterFörmågan branschen, ochi sinaatt presentera attsom agerar
kan bristfällig. börsprospekt tid har tydligt dettaFlera ochtjäna visatpåpengar vara senare

den bakgrunden det klart kapitalet försiktigt. finns anledning bådeblir Detärmot att att
företagare och riskkapitalister försöker förbättra förmåga kommunicera och lärasin sigatt

varandra. kan leda till försörjning riskkapital.bättreDetmer om av

Problemet det finns älg riskkapital kapitaleller äventyrligtinte i Sverige. Detnågotär att
kapital finns tillgå saknar allt djärvhetväsentligt mod, och kompetens.i Näraattsom
kopplat till detta bristen marknadskompetens kompetens entreprenörskap.ochpåär runt
Riskkapitalmarknaden har låg kunskap i produkt-IT. SkillnadenIT synnerhet är storom
jämfört med Riskvilligheten frapperande beror delvisUSA. låg. Det påär störstat attex
delen kapitalet finns hos riskkapitalbolag, hos banker harSverigei inte utanav som en
konservativ bedömning branschen. Generellt okunskapen hos banker och skattemyn-ärav
digheter immateriella värden hämmande för utvecklingen.om

förutsättningarbehöver för ventreprenöF-kapital för de företagen, dSverige små ent-v s
reprenöriellt riskkapital innefattar förenbart kompetensinte ävenär utan attsom pengar,
klara uppgiften utveckla litet företag denna kapital skaFör nåpå rätt sätt.att ett att typ av
fram, kan det behövas mäklare paketform förmedlar kompetens ochi rätt rättsom pengar.
Skattereglerna kan behöva för detta fungera. legala villkoren förska Deöver attses pro-
jektbolag behöver också projektfmansiering blir möjligså påöver sätt änatt ett annatses
hittills. Generellt det bli lättare riskkapital. Idag finns riskkapitalavdrag,måste investeraatt

det uppenbarligen tillräckligt och vänder kanske till felinte sigärmen personer.

den fungerande förI USA, ha bäst kapitalmarknaden denna industri, hartypsom anses av
kapitaläventyrligt skattelättnader, vilket finns Vilka effektersatsningar inte i Sverige.av

det har detlätt lösning för diskutera.i USA Sverige Enär gårär rättgett attse, men om
del lösningen entreprenörsföretagens problemfinns skattelagstiftningen. effektEnpå iav

därför människor med entreprenöriella idéer söker utomlands.är sigatt

sker dock förbättringarDet områden. Kapitalmarknaden för programvaruföretagvissapå
har utvecklats och konkurrenskraf-positivt i Sverige sigpå år någotnärmar ärsenare som

med SBI-listan och har ökat kring medie- ochtigt USA. Reuter-noteringar intresset pro-
gramvaruföretag det denoch riskkapital. beskattninggår viss Envägen att typ aven av
SBI/O-listan skulle förstöraemellertid förutsättningarna.
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flyr SverigeförSlutsats 8: Utan det risk att "hjärnverkarna"incitament är

nödvändigt med ökat till för medie- ochincitament programvaruin-Det är utrymme
hantverkare, hjärnverkare kreatörer, osvdustrins arbetare såsom programmerare,

dessa flyr för bättre villkor.inte Sverigemångaatt av

riskkapital, delägande och minskarMed befintlig och befarad beskattning optionerav
svenska medie- programvaruindustrin. kom-till arbeta den och Mångamotivationen iatt

mycket förmånligare villkor utomlands. Fleramänniskor industrin kaninompetenta
kan hur allt deras verksamhetinternationellt verksamma svenska bolag rapportera mer av

framför Svenska medarbetare kräver för kvar företagethamnar allt USA. ii att attstanna
dotterföretaget för och får då, medarbeta istället bolagetUSA i i Sverigei i samma om-

företaget, betydligt levnadsstandard för själva.kostnadsmassa för högre sigen

kompetenta människor kvar ochindustrin synnerligenUtmaningen i är stannaatt att
internationell marknad. människorarbeta har val idagSverige. De Deti på ärett en unga

efterfrågad kompetens dataområdet. tänker globalt ochhar globalt Deinom ärmersom
med kanske fanns förr.lättrörliga och har heller lojalitet Sverigeinte samma som

programvaruföretagen,närliggande problem drabbar de medie- och hurEtt ärsom unga
skattelagstiftningen företag. flestadet låta de anställda bli delägare Dei sinagör svårt att

dela framgångarna demänniskorna den här branscherna och kräveri ärär attunga som
Skattesituationen leder medarbetare idag första handmed skapa. till dessa inte iatt attom

vill de aktier förhoppningsvis växande företag.ha lön, vill ha eller Enoptioner iutan ett
de faktorer framgångsrika medie- delä-driver och programvarubolag i USA justärav som

gande, personaloptioner och liknande. Problemet detta fungerarinte i Sverige.är att
beskattas hårt medelinkomsttagare vill haKompetens i princip inteså någraatt persona-

från fårloptioner de har råd. risken förlora deBortsett optionsinsatsen,inte ävenatt-
betala skatt för ha dessa kan bli värdelösa eftersom risken dennaoptioner iatt trots att typ

för kanskebolag mycket hög. då bli beskattad blir mycket liteAtt någonting värtärav som
framtid där kontinuerligt kan jämföra med fram-rimligt. branschi inte I sigären en man

för allt amerikanska kolleger, det nödvändigt ha fungerande för options-är att ett system
konkur-och delägarskap. Idag saknar den svenska medie- och programvaruindustrin den

rensfaktorn för behålla kompetent personal.att

Även dessa frågor kan politiskt känsliga därmed de viktigaoch lösa,svåra ärattom vara
konkurrensförutsättningar för den fortsatta utvecklingen medie- och programvaruin-av
dustrin.

Arbetsrätten företagen andra problem. bäst kan gällandeDe sig inomgöra proger som
sannolikt den med naturliga kompetens kring datorer.generationen sinärgramvara unga

har annorlunda önskemål jobb och anställning, där kan arbetsrättenDe sättaom men
käppar hjulet. vill kunna arbeta och lediga de vill. vill kunna arbetai Många Denärvara

flera bolag samtidigt själva bestämma arbetssätt och -mängd för lösa uppgif-ochinom att
det faktum det arbetsgivaren bestämmer arbetstiden,längreBara inte är görterna. att som

arbetsrätt fungerar fackligt ansluten sällannuvarande väl. möjligt,inte Attså äratt vara
med arbetsformer finns de medie- programvaru-företagen.de ochi mångasom av nya
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Bilaga

Hearingens program

Medverkande Under hearingen följandemedverkade personer:
Inledning Ann-Marie Nilsson, kanslichef l T-kommissionen

hearingensOm BG lVennerstenprogramprocess,

Trender industrinsTema: struktur, utveckling, utmaningar
johan Hjelm, forskningse/ye/CBonnier Media Lab, Stockholm
Henrik Ablén, producent, A/Jead Multimedia AB, StoLk/olm oebordförande Promise
Pål Fevang, Consulting,Andersen Stoek/Jolmpartner,

l Öppet lforum frågor, inlägg och idéer från åhörarna-

KompetensförsörjningTema: utbildning, kunskap ocb kompetens, arbetskraft
Svanberg,Lasse Svenska Filminstitutet oebMedia Desk Sweden, Stockholm

jonas Birgersson, VD, Framtidsfabriken AB, Land
Pehrson,Björn professor, KTH, Kista

Tema: villkor, kulturF
Dic VD AB,n

VD CD-Medza/JBva o nsson
onströmer VD AU-S lem/JB oe/a Sito SPIebt

F Arna lednin skonsult leon Media/ab AB Stockholm
MårLars VD I AB Iannsvavarna

InternationellTema: marknadsutveckling export, etableringar, samarbete
Klingstedt,Lars VD, Trio l .YirslenzsA Gustavsbergor/nationn

Anders Gustavsson, vVD, Q-labsAB, Land
Ulf Eriksson, VD, SweSI Swedish SoftwareInitiative, Stoekbo/m
Göran jansson, VD, Rational SoftwareAB, Kista

reflexionerAvslutande

Nils-Olof Ollevik, redaktör, Svenska Dagbladet
Avslutning, ytterligare frågor, Ann-Marie Nilsson

Utfrågare: Britt-Marie A/Jrnell oe/JUlf Wiekbom, konsulter
Programplanering och dokumentation: BG LVennersten,konsult
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IT-Commission, june 1995
Engelsk översättning sammandraget. sidor. beställas hos15 Kan IT-kommissionen, 08-405 18 51.av

Så framgångsrikkan Sverige utveckla programvaruindustrien
inför 2000-talet

1/96. sidor. beställas hos IT-kommissionen,Rapport 25 Kan 08-405 18 51.

IT-mått. Hur kan IT-användning beskrivas
Nils-Göran Olve Carl-Johan Westin,Av CEPRO AB.

2/96. 65sidor. beställas hos IT-kommissionen,Rapport Kan 08-405 18 51

frånNär det himlen, har den fattige ingen skedregnar manna
Om IT och handikapp.

sidor. beställas hos IT-kommissionen,Rapport 3/96. 32 Kan 08-405 18 51.

Kvinnor och IT
4/96. sidor. beställas hos IT-kommissionen,Rapport 41 Kan 08-405 18 5

SvårigheternasRättsinformation och IT advokater eller-
möjligheternas ambassadörer

5/96. sidor. beställas hos IT-kommissionen,Rapport 60 Kan 08-405 18 51.

ERROR, När IT inte fungerar IT ochrapporten om-
dess användbarhet

Gustafsson påAv uppdrag IT-kommissionen.Per av
Rapport 6/96. sidor. beställas hos IT-kommissionen,50 Kan 08-405 18 5

IT-kommissionens hearing infrastrukturen förom
information kommunikation.och
Dokumentation från IT-kommissionens hearing den juni5-6 1996.

sidor.Rapport 7/96. beställas hos IT-kommissionen,127 Kan 08-405 18 51.

Affärsnyttan med Internet
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Sweden in the Information Society, SOU 1997:67
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SverigeData IT iom
Statitsitisk sammanställning gjord Statistiska CentralbyrånITom av

IT-kommissionen.på uppdrag beställas frånKan SCB Förlag,av
Örebro. Telefon:89 019-17 69701 Fax: 32. 019-17 68 00.
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Centralbyrån på uppdrag IT-kommissionen. sidor.102av
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IT världen Nationella initiativrunt -
Undersökning Sveriges Tekniska Attachéer på uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet. beställasKan
från STATT, 5282, 102 StockholmBox 46

IT världen Regionala initiativrunt -
Undersökning Sveriges Tekniska Attachéer uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet. Stencil.

IT världen Statligt stöd till mjukvaruindustrinrunt
Undersökning Sveriges Tekniska Attachéer på uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet. Stencil.

Europeiska Unionen IT, telekommunikation och mediernya-
kartläggning och analys gjord StatskontoretEn uppdragav av

IT-kommissionen. sidor.11 1

;äga
boka



Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolan for U. 32. Följdlagstiftning till miljöbalken.steg steg. M.nya -.
Inkomstskattelag, del Fi.I-III. lära33. Att studieEnöver OECD:sgränser. av.
Fastighetsdataregister. Ju. förvaltningspolitiska samarbete. Fi..

ÖvervakningFörbättrad miljöinfonnation. M. 34. miljön. M.av.
Aktivt lönebidrag. effektivareEtt stöd för 35. kurs i trafikpolitikenNy bilagor. K.+.
arbetshandikappade. A. 36. Bekämpande penningtvätt. Fi.av

O Länsstyrelsemas roll i trafik- och fordonsfrågor. K. 37. tekniskt forskningsinstitutEtt i Göteborg. U..
Byråkratin i backspegeln. Femtio år förändring 38. Myndighet eller marknad.av.
på förvaltningsområden. Fi. Statsförvaltningens olika verksamhetsformer. Fi.sex
Röster barns och ungdomars psykiska hälsa. 39. Integritet Offentlighet Informationsteknik. Ju.om.
Flexibel förvaltning. Förändring och verksam- 40. och arbete.Unga ln..
hetsanpassning statsförvaltningens 41. Staten och trossamfundenav
struktur. Fi. Rättslig reglering

10. forAnsvaret valutapolitiken. Fi. Grundlag-
ll Skatter, miljö och sysselsättning. Fi. Lag trossamfundom-.
12. IT-problem infor ZOOO-skiftet. Referat och Lag Svenska kyrkan. Ku.om-

slutsatser från hearing anordnad 42. Staten och trossamfundenen av
IT-kommissionen den 18 december. Begravningsverksamheten. Ku.
IT-kommissionens 1/97. K. 43. Staten och trossamfundenrapport

13. Regionpolitik för hela Sverige. N. kulturhistorisktDen värdefulla kyrkliga egendomen
i kulturens14. IT tjänst. Ku. och de kyrkliga arkiven. Ku.

svåra15. Det samspelet. Resultatstymingens framväxt ochStaten trossamfunden.och problematik. Fi. Svenska kyrkans personal. Ku.
16. utvecklaAtt industriforskningsinstituten. N. 45. Staten och trossamfunden
17. Skatter, tjänster och sysselsättning. Stöd, skatter och finansiering. Ku.

Bilagor. Fi.+ 46. Staten och trossamfunden
18. Granskning granskning. Statlig medverkan vid avgiftsbetalning. Ku.av

Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. Fi. 47. Staten och trossamfunden
information19. Bättre konsumentpriser. In. kyrkligaDen egendomen. Ku.om

20 Konkurrenslagen 1993-1996. N. 48. Arbetsgivarpolitik i staten..
21. Växa i lärande. Förslag till läroplan for barn och kompetensFör och resultat. Fi.

6-16 år. U. 49. Grundlagsskydd for medier. Ju.unga nya
Aktiebolagets22. kapital. Ju. Alternativa50. utvecklingsvägar för EU:s
Digital23. demokr@ti. seminariumEtt Teknik, jordbrukspolitik. Jo.om gemensamma
demokrati och delaktighet den 8 november 1996 Brister51. i omsorg
anordnat Folkomröstningsutredningen, frågaIT- bemötande äldre. S.av en om av-
kommissionen och Kommunikationsforsknings- 52. Omsorg med kunskap och inlevelse
beredningen. IT-kommissionens 2/97 K. fråga bemötande äldre.rapport en om av-.24. Välfärd i verkligheten Pengar räcker inte. Avskaffa53. reklamskatten Fi.-

25. Svensk EU-fat. Jo. 54. Ministemmat och makten.-
26 jordbrukspolitikEU:s och den globala livsmedels- fungerarHur ministerstyre i praktiken Fi..

forsörjningen. Jo. 55. Staten och trossamfunden. Sammanfattningama av
27. Kontroll Reavinst Värdepapper. Fi. förslagen från de statliga utredningarna. Ku.
28. demokratinsI tjänst. Statstjänstemannens roll och 56. Folket rådgivare och beslutsfattare.som

vårt offentliga Fi. Bilaga ochletos. Ju.+
29. Barnpomografifrågan. medborgarnas57. I tjänst.

Innehavskriminalisering Ju. En samlad forvaltningspolitik for Fi.m.m. staten.
30. Europa och Europeiseringens betydelse for 58. Personaluthyrning.staten. A.

svensk statsforvaltning. Fi. 59. Svenskhemmet Voksenåsens forvaltningsform. Ku.
Kristallkulan31. framtiden. 60. Betal-TV inomröster Sverigestretton Television. Ku.om-
IT-kommissionens 3/97. K.rapport



utredningar 1997offentligaStatens

förteckningKronologisk

Handeln med skrot och begagnade N.bland betong och kojor. 89.61. Att växa varor.
Ändrad organisation för det statliga plan-, bygg-delbetänkande barns och ungdomars 90.Ett om

från och bostadsväsendet.uppväxtvillkor i storstädemas områden ln.utsatta
jaktfrågor.villkor utredning vissaStorstadskommittén. Jaktens91. en om-

betong. Jo.62. Rosor av
ÄgandeMedieföretag i Sverige ochantologi till delbetänkandet bland 92.AttEn växa -

strukturförändringar i radio ochoch kojor från Storstadskommittén. TV. Ku.betong press,
fel i utjämningssystemet förinför epokskiftet. HanteringSverige 93.63. av

landsting.kommuner och ln.IT-kommissionens 5/97. K.rapport
Konkurrensneutralt transportbidrag.arbetsmarknadspolitisk åtgärd N.Samhall. 94.64. En

för världskulturBilagedel. 95. ForumA+
rikare kulturliv. Ku.Polisens register.65. Ju. ettrapporten om-

fastighetsägande.Lokalförsörjning ochStatsskuldspolitiken. Fi. 96.66.
Återkallelse fastighetsorganisation.uppehållstillstånd. utvärderingUD. En67. statensavav

i kabelnät. Fi.Grannlands-TV Ku.68.
kostnader.Skydd skogsmark. Behov ochBesparingar i och smått. 97. M.69. U.stort av

och kostnader.Skydd skogsmark. BehovTotalförsvaret och frivilligorganisationema 98.70. av
och ersättning. Bilagor.uppdrag, stöd Fö. M.-

livet.vattenadministration. M.Politik för 99. VattenEn71. ärunga. ny
samverkansformer den Sjöhistoriskainombilagor. 100. Nya2 In.+ st

museiverksamheten.socialförsäkringar. Ku.72. lag S.En om
personuppgifterelektronisk BehandlingInför svensk policy säker 101.73. omaven om

totalförsvarspliktiga.kommunikation. Referat från seminarium Fö.ett
strategi förIT-kommissionen, Närings- Miljö. Svensk EU:sanordnat och 102. Matav

jordbruk i framtiden.handelsdepartementet och SEIS den december Jo.11
förslag sändningsorter.IT-kommissionens 103. med Ku.1996. 6/97. K. Rapportrapport om

Polis i fredens tjänst.jordbrukspolitik, miljön och regional 104. UD.74. EU:s
Sverige.Agenda 21 iutveckling. 105.Jo.

år efter Rio resultat och framtid. M.Bosättningsbegreppet. Skatterättsliga regler för Fem75. -
fond för konstnärer.fysiska Fi. 106. En Ku.ungapersoner.

gymnasieskolanInvandrare i vård och 107. Den76. nyaomsorg
problem och möjligheter. U.fråga bemötande äldre.en om av --

tilllämna skolan med rak OmUppföljning inkomstskattelagen. Fi. 108. Att77. rättenryggav -
förskolans och skolansskriftspråket ochMedelsförvaltning ikommuner och landsting.78. In. om

och läs- ochmöjligheter förebyggaFörsäkringsmäklare. lagöversyn79. En mötaattav
skrivsvårigheter.Försäkringsmäklaxutredningen. Fi. U.

farligtMyndighetsansvaret förRefonnerad stabsorganisation. Fi. 109.80. transport av
gods.Allmännyttiga bostadsföretag. Fö.81.
Säkrare obligationer Fi.Bilaga. 110.In.+
Branschsanering och andra metodermöjligheter.Lika lll.82. In. mot-
ekobrott.makt och kön -i spåren offentliga Ju.83. Om av

militär skolorganisation.samordnadomvandling.organisationers A. ll2. En
historiskahalva makten elvahållbar kemikaliepolitik. 113. Mot84. En M. essäer om-

strategier och motstånd. A.efter inkomst kvinnorsömiån inkomst- Samordnat85. F mäns
Institutioner ioch jämställdhet.för bostadsstöden och 114. Styrsystembegrepp nya

och könsmaktens framtid.för förändring A.kvalifikationsregler tillrätt
långt farvälLjusnande framtid ellersjukpenninggrundande inkomst. 115. ett

välfärdsstaten i jämförandesvenskaPunktskattekontroll alkohol, tobak och Den86. av
belysning.mineralolja, Fi. A.m.m.

konventionbästa i främstaKvinnor, inkomster. 116. FN:soch Barnets87. män rummet.
rättigheter förverkligas i Sverige. S.barnetsJämställdhet och oberoende. A. om

antologi.bästa S.Upphandling för utveckling. 116. Barnets88. N. en-



offentliga utredningarStatens 1997

Kronologisk förteckning

Nobelcenter i informations-Stockholm och117. ett-
aktivitetscentrum kring kulturnaturvetenskap, och
samhälle. Ku.
Delade städer.118.

tydligare roll för hälso- och sjukvården119. En i
folkhälsoarbetet.
Vuxenpedagogik i Sverige. Forskning, utbildning,120.
utveckling. Kartläggning.En U.
Skolfrågor skola i tid.121. Om U.en ny-
Rättigheter i luftfartyg.122 K..

effektivare näringsförbud.123. Ett N.
IT-kommissionens hearing124. den medie- ochom nya
programvaruindustrin. Andrakammarsalen,
Riksdagen, 1997-06-16. K.



4ä:åâäüêzgkj:in
v



offentliga utredningarStatens 1997

Systematisk förteckning

KommunikationsdepartementetJustitiedepartementet
roll trafik- och fordonsfrågor. 6Fastighetsdataregister. 3 Länsstyrelsemas i
2000-skiftet. Referat slutsatser frånkapital. IT-problem inför ochAktiebolagets 22

hearing anordnad IT-kommissionen denBampomografifrågan. aven
IT-kommissionens 1/97. 12Innehavskriminalisering 29 18 december. rapportm.m.

Teknik,Offentlighet Informationsteknik. 39 Digital demokr@ti. seminariumIntegritet Ett om
demokrati och delaktighet den november 1996Grundlagsskydd för medier. 49 8nya
anordnat Folkomröstningsutredningen,Folket rådgivare och beslutsfattare. IT-som av
kommissionen och Kommunikationsforsknings-Bilaga och 561 2.+

IT-kommissionens 2/97. 23Polisens register. 65 beredningen. rapport
framtiden.Branschsanering och andra metoder ekobrott. 111 Kristallkulan röstertrettonmot om- -

IT-kommissionens 3/97. 3 lrapport
Utrikesdepartementet i trafrkpolitiken bilagor. 3 5Ny kurs +
Återkallelse Sverige inför epokskiftet.uppehållstillstånd. 67av

IT-kommissionens 5/97. 63rapportPolis fredensi tjänst. 104
Inför policy säker elektronisksvensk omen

Försvarsdepartementet kommunikation. Referat från seminarium anordnatett av
handelsdepartementetIT-kommissionen, Närings- ochTotalförsvaret och frivilligorganisationema

den decemberoch SElS 11 1996.uppdrag, stöd och ersättning. 70- IT-kommissionens 6/97. 73rapportBehandling personuppgifterav om
i luñfartyg. 122Rättighetertotalförsvarspliktiga. 101

medie- ochIT-kommissionens hearing denom nyaMyndighetsansvaret för farligt gods. 109transport av
programvaruindustrin. Andrakammarsalen,skolorganisation.l 12samordnad militärEn
Riksdagen, 1241997-06-16.

Socialdepartementet
Finansdepartementetbarns och ungdomars psykiska hälsa. 8Röster om
Inkomstskattelag, del 2I-III.Välfärd verkligheten räcker inte. 24i Pengar- förändring påByråkratin i backspegeln. Femtio år av sexBrister i omsorg
förvaltningsområden. 7fråga bemötande äldre. 51en om av- förvalming. Förändring och verksam-FlexibelOmsorg med kunskap och inlevelse
hetsanpassning statsförvaltningens struktur. 9avfråga bemötande äldre. 52en om av- för valutapolitiken. 10Ansvaretbland betong och kojor.Att växa
Skatter, miljö och sysselsättning. 11delbetänkande barns och ungdomarsEtt om

svåra samspelet. Resultatstymingens framväxtDetuppväxtvillkor i storstädemas områden frånutsatta
och problematik. 15Storstadskommittén. 61
Skatter, tjänster och sysselsättning.betong.Rosor av

Bilagor. 17+antologi till delbetänkandet blandEn Att växa
Granskning granskning.avbetong och kojor från Storstadskommittén. 62

statliga revisionen i Sverige och Danmark. 18Densocialförsäkringar.lag 72En om
27Kontroll Reavinst Värdepapper.Invandrare i vård och omsorg

demokratins tjänst. Statstjänstemannens roll ochIfråga bemötande äldre. 76en om av- offentligavårt 28etos.Förmån efter inkomst Samordnat inkomstbegrepp- och Europeiseringens betydelse förEuropa staten.för bostadsstöden kvalifikationsregler föroch nya
svensk statsförvaltning. 30till sjukpenninggrundande inkomst. 85rätt

lära studie förvaltnings-En OECD:sAtt över gränser. avbästa i främsta konventionBarnets FN:srummet.
politiska samarbete. 33barnets rättigheter förverkligas i Sverige. 116om
Bekämpande penningtvätt. 36avbästa antologi. 116Barnets en- Myndighet eller marknad.Delade städer. 118
Statsförvaltningens olika verksamhetsformer. 3 8tydligare roll för hälso- sjukvården iEn och
Arbetsgivarpolitik i staten.folkhälsoarbetet. 119

48kompetens och resultat.För



offentligaStatens utredningar 1997

Systematisk förteckning

Avskaffa reklamskatten 53 Samhall. arbetsmarknadspolitisk åtgärdEn
Ministem och makten. Bilagedel. 64+

fungerar ministerstyre i praktiken 54 makt och kön -i spåren offentligaHur Om av
medborgarnas tjänst. organisationers omvandling. 83I

samlad förvaltningspolitik för 57En Kvinnor, och inkomster.mänstaten.
Statsskuldspolitiken. 66 Jämställdhet och oberoende. 87
Bosättningsbegreppet. Skatterättsliga regler för historiskahalva makten elvaMot essäer om-
fysiska 75 motstånd.kvinnors strategier och 113mänspersoner.
Uppföljning inkomstskattelagen. 77 och jämställdhet. Institutioner iStyrsystemav
Försäkringsmäklare. En lagöversyn förändring och könsmaktens framtid. 114av
Försäkringsmäklarutredningen. 79 Ljusnande framtid eller långt farvälett
Reformerad stabsorganisation. 80 svenska välfärdsstaten i jämförandeDen
Punktskattekontroll alkohol, tobak och belysning. 115av
mineralolja, 86m.m.

KulturdepartementetLokaltörsörjning och fastighetsägande.
utvärdering fastighetsorganisation.En 96statens i kulturens tjänst. 14ITav

Säkrare obligationer 110 och trossamfundenStaten
Rättslig reglering

Utbildningsdepartementet Grundlag-
gymnasieskolan för 1Den trossamfundLagsteg steg.nya om- -

i lärande. Förslag till läroplan för barn och Svenska kyrkan. 41Växa Lag om-
år. 216-16 och trossamfundenStatenunga

tekniskt forskningsinstitut i Göteborg. 37 Begravningsverksamheten. 42Ett
Besparingar i och smått. 69 och trossamfundenStatenstort

gymnasieskolanDen kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen ochDennya
problem och möjligheter. 107 de kyrkliga arkiven. 43-

lämna skolan med rak Om till och trossamfundenAtt Statenrättenrygg -
skriftspråket och förskolans och skolans Svenska kyrkans personal. 44om
möjligheter förebygga och läs- och trossamfundenStaten ochmötaatt
skrivsvårigheter. 108 Stöd, och finansiering. 45skatter
Vuxenpedagogik i Sverige. Forskning, utbildning, och trossamfundenStaten
utveckling. Kartläggning.En 120 Statlig medverkan vid avgiftsbetalning. 46
Skolfrågor Om skola i tid. 121 och trossamfundenStatenen ny-

kyrkliga egendomen. 47Den
Jordbruksdepartementet trossamfunden. SammanfattningamaStaten och av

frånförslagen de statliga utredningarna. 55Svensk på EU-fat. 25mat-
i Svenskhemmet Voksenâsens törvaltningsfonn. 59jordbrukspolitik och den globala livsmedels-EU:s

Betal-TV inom Sveriges Television. 60försörjningen. 26
Grannlands-TV i kabelnät. 68Alternativa utvecklingsvägar för EU:s

ÄgandeMedieföretag i Sverige ochjordbrukspolitik. 50gemensamma -
strukturförändringar i radio 92och TV.jordbrukspolitik, miljönEU:s och regional press,

för världskulturForumutveckling. 74
rikare kulturliv. 95Jaktens villkor utredning ettvissa jaktfrågor. 91 rapporten omen om --

samverkansforrner inom den SjöhistoriskaNyaMiljö. Svensk strategi förMat EU:s
museiverksamheten. 100jordbruk i framtiden. 102

med förslag sändningsorter. 103Rapport om
Arbetsmarknadsdepartementet fond för konstnärer. 106En unga

Nobelcenter i Stockholm infonnations- ochettAktivt lönebidrag. effektivare förEtt stöd -
aktivitetscentrum kring naturvetenskap, kultur ocharbetshandikappade. 5
samhälle. 117Personaluthyrning. 58



offentliga utredningar 1997Statens

Systematisk förteckning

Närings- och handelsdepartementet
Sverige. 13Regionpolitik for hela

industriforskningsinstituten. 16utvecklaAtt
20Konkurrenslagen 1993-1996.

utveckling. 88Upphandling for
Handeln med skrot och begagnade 89varor.
Konkurrensneutralt transportbidrag. 94

näringsforbud. 123effektivareEtt

Inrikesdepartementet
information konsumentpriser. 19Bättre om

och arbete. 40Unga
Politik for unga.

bilagor. 712+ st
Medelsforvaltning och landsting. 78i kommuner
Allmännyttiga bostadsföretag.

Bilaga. 81+
Lika 82möjligheter.
Ändrad organisation for det statliga plan-, bygg-

90och bostadsväsendet.
forHantering fel i utjämningssystemetav

landsting. 93kommuner och

Miljödepartementet
miljöinfonnation.Förbättrad 4

Följdlagstiftning till miljöbalken. 32
Övervakning miljön. 34av

hållbar kemikaliepolitik. 84En
Skydd skogsmark. Behov och kostnader. 97av

ochSkydd skogsmark. Behov kostnader.av
Bilagor. 98

vattenadministration. livet. 99VattenEn ärny
Sverige.Agenda 21 i

efter Rio resultat och framtid. 105årFem -











IT-kommissionen

Stockholm103 33
Besök: 30-32Regeringsgatan

itkommissionen@communicationsministryseE-post:
Hemsida: httpJ/wwwjtkommissionemse

ISBN 91-38-20693-5
ISSN 0375-25OX


