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Förord

här boken frånDen inget vanligt dokumentär bestårregeringen. Den av
personliga intervjuer med mycket olika människor. Dettretton som
förenar förmågandem är och modet sia framtiden. Informations-att om
teknikens frammarsch har orsakat epokskifte. Vad innebär det förett
vårt land våra företagFör Myndigheter och organisationer För oss
själva

Idén till boken föddes under arbetet med IT-propositionen 1995/
96:125 överlämnades till riksdagen den Materialet7 1996.som mars
sammanställdes förra året,under frågoralla i inter-tasmen som upp
vjuerna och förblir högaktuellaär bra framöver.ett tag

IT-kommissionen kommer hösti anordna seminarieserieatt en om
konsekvenserna IT-revolutionen och olika framtidsscenarier. Vårav om
förhoppning på hållaär dettaäven debattensätt levande. dennaatt Se
skrift inbjudan och inledning till denna diskussion.som en en
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Platons allegoriI den underjordiska försökte"Staten",om grottan
fångarna bildai sig uppfattning Världen utanförgrottaen en om genom

tolka skuggorna avspeglade påsigatt väggar. Tolkningarnagrottanssom
ledde till fruktan för den okända omvärlden. fångarnaFörst när en av
lämnade förstod han tolkningarnagrottan misstolkningaratt var av
verkligheten och skuggorna endast reflektioner komplexav en mer
värld.

På stårsätt idagvi inför omvärld och framtidsamma sigen tersom
svårtolkad. återspeglingenskuggorna,Vi de mycket snabba för-ser av
ändringar sker har svårtvi sammanhangen. fångar-Liktsom attmen se

i kan kännavi rädsla, till och med fruktan,grottan förna ovissen
framtid.

här boken handlarDen framtiden. har kommitDen tillom ettsom
resultat arbetet med den k IT-propositionen, laderegeringenav s som
fram i samband1996. I med det arbetet intervjuades urvalmars ett

är visionära i sitt tänkande. Uppdraget diskuterapersoner som attvar
det framtida, svenska samhället. väljaGenom med olikaatt ut personer
bakgrund och med olika referensramar hoppades framvi "röden
tråd" kunde bild samhällsutvecklingen påär väg.som vartge en av

intervjuadeDe visste inte vilka andra intervjuats eller vilkasom
synpunkter kommit fram. vissteDe regeringen ville lyssna tillsom att
deras uppfattning det framtida samhället inför arbetet med IT-om
propositionen, de visste inget vilken uppfattning regeringenmen om
hade. Samtliga intervjuade fick inledningsfråga och den efter-isamma
följande diskussionen ämnesdiskussioner Istället förtogs samma upp.

utgå från den intervjuades specialområde frånatt frågorutgick vi deeget
Ville ha på.vi svar
Inledningsfrågan genomgårSverige förändring vissavar: en som av

uppfattas epokskifte och uppfattasvissaett naturligsom som av som en
utveckling industrisamhället. Vad pådinär detta Därefter följdeav syn

kring samhällets och roll detiresonemang "nya"statensansvar sam-



INLEDNING

föranvändaskanoch hurförmöjligheter Sverige IThället, hot och att
samhällsmål.nå

dragitkanske allaförvånande med dessa intervjuer attDet mest var
menade detgenomgår epokskifte. Ingenslutsatsen Sverige attettatt

Epokskiftetindustrisamhället.utvecklingnaturligidag sker är avensom
samtligatråd intervjuer.gick iröda igenomdärmed den somvar

trådar" materialet:rödafinns fler idetMen
och blivitförblindatindustrisamhället harframgångar iSveriges oss

svårare ställa tillmentaltharfoten.black Vi ett nyttatt omomen
samhälle.

svaghetblirindustrisamhälletförstyrka Sverige iDet envar ensom
det homogena,samhället,heterogena inteepok.tillvid skiftet Deten ny

på blirindividenbyggerförsprång framtiden. Strukturerfår iett som
ocksåställspå Därmedframgångsrikare de byggerän grupper.som

på individen.kravstörre
innehållet blirdet ärförutsättningstrukturTeknisk är sommenen

tvärvetenskapen växer iochvälståndet. Humanismenavgörande för
kanskesamhället blir ingenjöreninteHjälte detbetydelse. i mennya

kulturarbetaren.
lokala/regionalaförmån för dettillbetydelseminskarNationalstaten i

globala.och det
finnssamhälletmåste få del detbara elit,Alla, inte annarsnyaaven

klassklyftor.förrisker nya
utgångspunkter bildatfrån olikapå ocholikaintervjuade har sättDe

likartade ochsamhället.framtidadet Denuppfattningsig sam-omen
påfallande,beskrivningar ärmånga dem i sinamanhängande bild gerav

demFlera mönster,bakgrunder.har olikaintervjuadede sertrots att av
fördet möjligtochhelhetsbilden görhändelser ienstaka indär passar

slutsatser.generaliserandedradem att
genomgårSverigede förändringarMånga uppfattar nusomossav

ochförklarande mönstersaknaroförklarliga.obegripliga och Vi ettsom
Metallindustriarbe-skrämmande.blirförändringarnatolkningarna av

så här:detuttryckerJohnssonordförande,tarförbundets Göran
kandebefolkningen intedelallt-Idag känner större attaven

val,aktivautveckling.samhällets görpåverka liv och Desina t exegna
få.jobbdet finnsde inteutbildning,det gäller attnär vet ommen

förtröstantrådröd intervjuerna:ytterligare ifinns dock attDet enen
idag,harsamhälle det vibli bättre änsamhället kan ettdet ettnya

Odd Engströmmöjlighetmänniskorflersamhälle att, somgersom
förverkliga bästa stämningarssinaBranting,uttrycker det i citatet av

längtan.
tankar,med möns-boken sigtänkarna delar ivisionäraDe tretton av
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och fårhelhetsbilder läsaren själv dra slutsatser Förhopp-ter som av.
kan det bidra Våraningsvis till skuggorpositiva i grottor.mer

Slutligen, tack till de intervjuade ställt med tidsinett stort som upp
och sitt engagemang.

Lidingö i januari 1997

LiljegrenSuzanne





PETER KEEN

Utbildning vägen till
välståndnytt i II-

samhället

år ärOm tio obarmhärtiga samhälleSverige samma-
påär väg samhälletEngland in l det styr densom nu

kännetecknas överkapacitetekonomigrymma som av
ökadoch produktivitet i industrin, prisermed pressade och

nedskärningarfortsatta följd.personalav som

världens främstaDet tror konsulter inomen av
IT-strategi och -Iedarskap, professor Peter Keen.

behålla välstånd måsteSverigeska lyckas sitt-
hårdaresamhället på sägersatsa utbildning,

Peter Keen. sveriges framtid ligger i hur barnen mellan
årl8 utbildasochsex



PETERKEEN

Peter Stockholmsgästprofessor vid universi-har nyligen varitKeen
dåpåförsta dag regerings-universitetetminns sinHantet. en

välstånd.räddningen förhävdade SverigesITattrepresentant var
kvalificeratlösningen vansinne, Peterär är-Att ITtro att menar

står kunden och datornmellandenSanningen ärKeen. attsnarare som
gångexempel. tidenbankomaten ikommer försvinna. EnTaatt varsom

det datorer.kvalificerat yrke,bankkassör ersättsett nu av
politikerna inteproblem, ärSveriges Peter Keen,Ett attanserav

påverkar samhället.informationsteknikenhurtillräckligt väl insett
såpå uppleverrelativt starka ekonomierEngland och USA. TrotsSe-

någonsin. storföretagkrisen ingetarbetarna den värsta Jag vet som
blir deltidstjänster-haft tidigare. Samtidigtanställer fler än mannumera
mellanchefsnivåer-eftersomkarriärmöjligheter allt färreallt fler ochna

försvinner.na
många andraförIT-samhället utmaning änSverige är störreFör en

mångaVår storföre-industriella struktur medländer Peter Keen.anser
många arbetstillfällen kommerföretagoch medelstora gör attatttag

framgånsrika det gällerförlorade. har heller närinte varitVi att
småföretagens tillväxt.stimulera

tillväxtsvenska skattesystemet har i större-Det uppmuntrattex
från klaramånga mindre företag Förföretag hindrat växa.att attmen

frågamåste vilka skatterövergången till IT-samhället sigSverige snarare
företag.för mindreska ändras uppmuntraattsom

Avresleringen styrkaen

ekonomiskstorföretag, bygg- och exportindustriIstället för motorsom
IT-samhälletsdrivkraftenutbildning idet, enligt ärär Peter Keen, som

ekonomiska utveckling.
på IT-samhälletutbildning farligt förlite Sverige.är IFör satsning-

verksam-Varför lägga företagsgeografisk placering roll.spelar ingen ett
slåss erbjuda god arbets-ochhet Stockholm städer regionernäri attom

förIndien har blivitvillkor Banglorekraft och goda i centrumnytt
back-office funktion.Irland finns äroch Detprogrammering i Europas

vålståndet.detutbildning som ger nya
såför harstrukturen problem Sverigeden industriella ärOm ett

vårländer. Enligtfördelar andra ärlandet Peter Keenäven gentemot
teleområdetoch den tidiga avregleringenutvecklade infrastruktur inom

IT-samhället.vårt styrkahandskas med arbetslöshet, isättsamt att en
gäller hittaarbetslöshet jobb där detSvenskar är attettvet att en-
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VÄLSTÅNDVÄGEN IT-SAMHÄLLETUTBILDNING TILL NYTT I

på utbildning,alternativ social miljö till arbetsplatsen och sägeratt satsa
Peter Keen.

småroll IT-samhället första hand stödja de klusteri är iStatens att av
och medelstora företag fram bl skugganväxer i Internet. T exsom a av
ekonomiskt stöd för utveckla verksamheter har kommersiellatt som en

mark-framtid. har möjlighet försökaDäremot ingenstaten att styra
naden, Peter Keen.anser

Marknaden alltför fort för ska kunna spelarör sig regeringatt enen-
roll dess utveckling, Svenska borde iställeti säger Peter Keen. staten

på småutbyggnad infrastruktur, underlätta kreditgivning tillsatsa av
medelstora företag och utvecklingen elektronisktoch ettuppmuntra av

Rysslandhjälpa Estland till nätverks-PC kan väg in iAttHansa. vara en
för företagsamhet.svensk

Virtuella myndigheter

också den svenska borde sinregeringen överPeter Keen attanser se
frågaverksamhet och vilka verk och myndigheter kansigegen som

hannätverk och virtuellaersättas organisationer. Dessutomav menar
måste allt för underlätta den revolution hanregeringen göraatt att som

övergången från ochPC-nätverk till nätverks-PCi Internet.ser
lågkostnadscyklar körkortnätverks-PC,Gratis "vägar" Internet,-

IT-körkort och ekonomiskt till boxar skulle svenskastöd k set-tops ge
ocksåtillverkare företag.marknad, skapa bas för mindreen men en

Internetutvecklingen kan Därmedinte Peter Keen.stoppas menar
handlar vilken roll samhället ska spela för dradet att nyttamer om av
den oundvikliga utvecklingen.

föreslår, påden svenska informa-regeringen-Att satsasom nu en
tionsinfrastruktur den offentliga ställer information tilldär sektorn sin

idéallmänhetens förfogande genial kan skapavia ärInternet enen som
industri i Sverige.stor, ny

Upplösningen den samtidigatid och globalismen och regiona-av rum,
svenskalismen, ytterligare viktig roll: bevara denstaten attger en

identiteten.
omkring för--Vad det människa alltnärär gör trygg runtsom en

ändras allt snabbare Kanske vetskapen hon vad det innebärär,om vem
svensk.att t ex vara





MADELEINE VON HELAND

rivaDags att
industrialismens

strukturer

långaöver oerhörtNostalgin den och lyckosamma-
ärindustriella period Sverige sig ihar bakom svaghetsom en

ärdet epokskifte vi inne vi villeftersom hellresom
gå än gå Istället förtillbaka till in i70-talet 2000-talet. att

tillbaka vi omorganisera industriellaborde de storase
strukturer vi byggtsom upp.

författarenDet och docenten i konstvetenskap,anser
ärMadeleine Heland. skeptisk till politikHon den medvon

är förindustriell profil politiskagrunden dagenssom
partier omskolning".och efterlyser "mentalen

behöver tänkapolitiskaDet folksystemet kansom-
nytt, inte skiljelinjerna arbetsgivaremellan ochsom ser

istället skiljelinjenarbetstagare utan attsom ser nu
står mellan information.kunskap och
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MADELEINE VON HELAND

l "Från Helandbok Aquilonia", beskriver Madeleinesin ettvon
kringframtida samhälle där förädling information blir det navav

Nationell identitet längre beroendevilket samhället kretsar. är inte av
utgångspunkt språk, historia ochgeografiska sin igränser utan tar

råderHeland det tvekantraditioner. MadeleineFör ingen attvon om
epokskifte.Sverige är inne i ett

definiera vad med systemskifte,skulle vilja-Först jag jag menar
någotparadigmskifte och epokskifte. systemskifte sker inomärEtt som

får makten tillpolitiskt block lämnagivet När över ettett system. ett
så paradigmskiftepolitiskt block det systemskifte. ärär Ettt ettannat ex

på på skulle kunnarollnär tittar sin sätt. Jag attett nytt tror manman
paradigmskifte socialdemokratin Epokskiftejustinomprata ettom nu.

det omvälvande.är mest
epok karaktäriseras detMadeleine Heland varjeatt attvon anser av

stodfinns vilket allting kretsar. nomadkulturenIett runt texnav
fanns symbolerna,individen de religiösa giveni Runtnavet. navet en

ordningenteknik, kommunikationssystem, livsmedel, den sociala osv.
för kulturen skapadeindivid hade själv ingetVarje ätaansvaret att -

överskott.
individuellnomaden krävdes hög kompetens orientera sig-Av att

hongeografiskt för individen skulle kunna klara han ellersigatt om
hållaifrån strävade efter kon-kom Nomaderna att stammenstammen.

kvantitativt eftersom det fördel förinte attstant stammen varavar en
stor.

över jordenMakt

kulturenkom människan blev bonde och denNästa när agraranav
Då krävde fleruppstod. behövdes mycket muskelkraft vilket i sin tur

kult skapades kring den födande kvinnan. Maktenmänniskor. En ny
så jorden makten. det politiskaförsköts den ägde hade Iatt som sys-

ocksåhade den makten ägde jord.temet som
flyttade det fria kapitalet industrinindustrialismen kom in i-När

industriproduktionen.eftersom industrisamhälleti För Sveri-navet var
del skedde dramatisk utveckling adelsmannen de tving-när Geerges en

avstå från såg indust-ade adelsbröder adelns privilegier.sina Han attatt
förde jordägandet längre avgörande förrialismen med intesig att var
hade makten.vem som

Ståndsriksdagenförändrades politiska maktstrukturen.Därmed den
tvåkammarriksdagen. odramatiskafick vika för relativtSveriges över-ge

vårgång från industrisamhälle gynnande väl-jordbrukssamhälle till

I 6



DAGS ATT RIVA INDUSTRIALISMENS STRUKTURER

ståndsutveckling. Speciellt efter andra världskriget skördade Sverige
frukterna industrisamhället.av

slutetiMen 80-talet stod enbart fyra de industrians-av procent av-
påtällda golvet, dvs verkliga "arbetare". Orsaken till förändringenvar

finns i informationstekniken. påverkarNär IT informationsflödet och
tillverkningsprocesserna, helanär industriproduktionen såändras deatt
lågutbildade längreinte behövs, när nationen ochi med informations-
tekniken förlorat kontrollen över sin ekonomi, då såär vi inne iegen en
omvälvande det bara kan kallas epokskifte.attprocess

Informationsnavet

Navet är längreinte industriproduktionen hanteringen in-utan av
formation. Därmed krävs också ändrade samhällsstrukturer.

för-Bara vi är inne i epokskifte betyderatt detett inte indu-att
strisamhället borta. måsteär Vi bygga påvidare industrisamhället, på

sätt byggdevi påvidare densamma världen. desom Menagrara stora
industriella strukturerna måste måsteomorganiseras. Vi hat ett nyttex
utbildningssystem. Skolan idag är produkt industrialismen. Nuen av
krävs individualisering.störreen

politiskaDet behöver göras och förnyelsensystemet bör kommaom
från det politiska ledarskapet, Madeleine Heland.anser von

behövs heltDet enkelt de någonGeer, kan klart ochen ny- som se
förstå vad epokskiftet kräver. behöverVi också uppfinna "Marx",en ny

någondvs kan analysmodell. Al tidigGore medsom ge sittoss en ny var
IT-program han har inget på.pekamen system att

Iliv offentliga institutioner

Madeleine Heland de politiska företrädarna bordeattvon menar attse
skiljelinjerna längre gårinte mellan arbetstagare och arbetsgivare utan
mellan kunskap och information.

-Med kunskap jag människans förmåga någotgöramenar att av
informationen. informationenDet abstraktär och kvantitativt,ena - -
det andra kunskap mänskligt,är kvalitativt. riskenDen jagstora tror- -

fårinte är vi 3-delssamhälle2/att fårett vi 9/10-delssam-utan att ett
hälle. 1/10-del har kunskapen och har informationenresten intemen
kunskapen.

Frågan bordevi ställa är: behöverVar vi sätta in föross att- resurserna
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HELANDVONMADELEINE

uppgift blirpedagogisk attmöjligtså liten Entudelningen storgöra som
skaffabåde och kunnahasigmänniskan"vanliga" attden troatt om

kompetens.beskamänniskan attintekompetenssig att om-
industri-denkringkretsarsektornoffentligadenGrundstrukturerna i

småskaligt behov,tillbehöveroch ett anserstrukturenella anpassas
institutionerintebörSjukhusenHeland. storaMadeleine t varaexvon

närmiljöer.brytas iutan ner
avvecklakan vimaktkoncentratindustrisamhälletsdelarVilka av-

Diskussionennödvändigsektorn äroffentligadenmycket tHur exav
osthyvelnmedframtidharviinteredan jag attfinns atttrormen

borde amputera mera.utan snarare

kollektivetSläpp

områderättigheterna ärimmateriella annatde ett somLagarna om
och konsu-producentHeland. Begreppmåste över, somvonanserses

detekniken gördeneftersom attrelevantupphör nyaatttment varaex
publik iärvarandra.med Denplatsbytakan enaidagredan som

andra.detproducent iögonblicket kan vara
bliochfrån in ibarn systemlängre etthindrar attett-Inget

deladedär viindustrialismenockså delendenDå fallerproducent. av
påför kravdetställerVad ut-ochbarnbefolkningen i vuxna.upp

bildningen
direktekonomiHelandMadeleineenligtsamhället är enDet vonnya

omedelbart.får betaltindividerellerorganisationerdär
omskolning.mentalhandlarmycketdel jagFör om entrorstatens-

storskaligadesläppaindividen,framochkollektivetmåste släppa taVi
identitet,och bygga ettövervakningenminskalösningarna, en nyupp

på individualismen.byggernytt somansvar
roll detihitta sinindividenhjälpamåste attscenariotdet här staten-I
det skaförfrihetimmateriellfår attsamhället. Viglobala menen

måste samhälletDärförstabil bas.fysisktocksåmåste havifungera en
samhället.detfanns isocialatill dettillbakakomma agrarasomansvar

Bönder

grunden ärvår intekultur ifördel för SverigeHeland attHär enser von
två generationerförendastbörjadelandsbygden"från"Flyktenurban.

sedan.



DAGS ATT RIVA INDUSTRIALISMENS STRUKTURER

bryrVi egentligen såinte mycket hur borvi under veckornaoss om-
bara får påvi landet på helgen. Utsikten viktigareär hur husetänvara

villViut. naturen.ser se
konsekvensSom epokskiftet får också nationen begreppen av som en

roll.annan
det-I samhället ställs nationalism regionalism, individua-nya mot

lism globalism. Regionernamot jag inte kommer hatror att samma
gränser nationerna. kommerFram istället regioner harsom sittsom

historiai och kultur. kulturella,Den lokala särarten blir alltursprung vi
har och därför viktig.

föragrara återuppstårDen "stammen" deti samhället be-nya men
höver inte längre geografiskt begränsad.vara

Stammen kan global och immateriell beståoch nätverkvara ettav-
likasinnade. Stamkänslan behovet för den enskildeav motsvarar att

hitta identitet.sin Judar och zigenare på sådanaär exempel globala
identiteter.

Religionen viktig
På många påminnersätt det samhällets struktur nomaderna. Attnya om
orientera sig i omvärlden dåviktigt och blir viktigt framöver. Denvar
religiösa ledaren den kunde förutse framtiden. HelandVonvar som tror
också kommervi religiöstatt framtiden.uppsving iatt ett nyttse

sådanJag föderIT förtror intresseatt immateriella värden.ettsom-
Resultatet det blir religionen kommer medatt betyderDetav stormsteg.
också teknikerna, ingenjörerna längreatt inte hjältarär desom varit i
industrisamhället. handlar detNu innehåll. måsteVi skapa demer om
immateriella värden människor vill ha. Därför bör stimulerasom staten
den humanistiska delen IT.av

det framtidaI samhället Madeleine Heland visuell ochser von en ny
intellektuell konsumtion fram.växa Hon människan därmedtror att
behöver bättre kulturell och estetisk kompetens jämfört med idagen
och vill därför den framtidagöra elektroniska världen "visuell".

Ileotraditionell stad

den-Jag människan kommer påtror leva två,att alternativanya att
detsätt. ljusareI framtidsscenariot vårtminskar behovena, storsta-av

dens livsmönster. Istället utvecklas den neotraditionella staden 1700-av
och gångavståndl800-talstyp med till det och där arbetsplatsen ärmesta

hemmet.i
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arbetsplatserstadskärna. StoralevandeåterskapasstaddennaI en
storskaligatidigare.på Densättfinnaskommer inte att somsamma

robotar.hjälpmedutförasiställetkommerproduktionen att av
modellstadblikunnaskulleochlagomStockholm ärjag enstortror-

framtiden.behövs ineotraditionell stadhärför den somtypen av
framtids-och aggressivaremörkareärandra varianten, ettDen som

harUmbertostrukturer. Eccoklosterliknandeifrånutgårscenario, mer
boken namn".beskrivit detta i "Rosens

har kun-dvs deprivilegierade,desådant byggerscenario-I somett
står globaliborgarelektroniskatillgång till information,ochskap som
kringbyggd.fientligfinnsborgarnavarandra.medförbindelse Runt en

kan sigintesaknarmänniskor.flertalet De tafinns detHär vapen,stora
frånpå borgarna.och leverborgarnaiin resterna

nackdelNostalgi

epokskiftedettaidetHeland tycker ärMadeleine statensatt ansvarvon
från arbetsplatserna sommänniskornalockarmiljöerskapa utatt som

kaféer,med ingaarkaderbehövs dethemmen. Härkanske är i super-
1800-talets mönster.enligtmötesplasterdvshallar,markets utan

ochbörocksåbetyder transportsystemen snyggaDet rena,att vara-
och görviarkitektoniska platservackraskapar attvi omAtttysta.

bostäder.tilllokalermånga dagensav
på odra-epokskifteåterigen klara ettförutsättningarSveriges ettatt

år sedan.hundraförmedjämförtannorlundaidagmatiskt ärsätt
nackdel, liksomframgångsrika industrialismen ärdenNostalgin över en

uppbyggnad.sektornsoffentligaden
svårtsåharså vihomogena,också nackdel attvi är attärDet atten-

den kompetenssvårt tillvaraDärmed har viickesvenska.det att tainta
så kortharnackdel viärickesvenska. ettfinns det En atti annansom

haft renässansharNorden inteenda landdet ikulturarv. Vi är ensom
svårt bliDärför har vibarocken.från medeltiden i attindirektgickutan

för klassicismen.starktlikariktigteuropéer, känner inteviriktiga
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Epokskifte kräver

större statlig satsning
på utbildning

ävenOm vi i någotframtiden ska kunna ha att-
så måstefördela vi inse framöver äratt det viktigaste inte

fördela tillgångaratt materiella fördelautan att
färdigheter.kunskaper och

Engström,Odd statsrådf socialdemokratiskt och
arbetande Industriförvaltningsstyrelseledamot i ABnumera

är övertygadKinnevik, äratt Sverige inne i ettom
epokskifte. industrisamhället ersättsHan tror att ettav

samhälle så småningom,nytt vi Engström,enligtsom
kommer finna för.att ett namn

mångaDet finns i Sverige idag ärviattsom ser-
inne förståri måsteett epokskifte och viattsom

ändra säger Engström. ocksåärMen detoss,
förståeligt många såatt investerathar imycket detsom

industrisamhället,gamla de byggdesom
industrisamhället, sämretenderar att tycka denom nya

världen än den gamla.om
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°dd årmånga socialdemokratiskadethade arbetat iEngström
hoppabeslutade förcirklar han siginnersta närpartiets att av

han vill beskrivaansåg samhällsförändringdenpolitiken. Han att som
åttid läraså all sigviktig han ville sinepokskifte, ägna attattett varsom

förstå samhället.det "nya"
värld,elevoch ihar lämnat migminaJag poster en en nyser nu som-

världenden gamlakunde ochOdd det visstejagEngström. Försäger om
förstå vad händerförklara ochräckte till förinte att nu.som

och socialdemo-analysmodell handenOdd Engström att sommenar
åren,utgått ifrån under deformandet politiken 100kratin i senasteav

längre fungerar.inte
basanalysmånga traditionellfostradliksom andra, iärJag, somen-

kapital, Oddpå ochintressekonflikten mellan arbete sägerbygger Engs-
många år. Social-underfungerade utmärktanalysmodellentröm. Den

frånZS-årsperioden tillundergjorde kanonjobb 1950demokraterna ett
korrekt resultat.analysmodellen levereradedärför1975 ettatt

fungerar.analysmodell längredennaProblemet inte Denär att-
frågor arbetslösheten,på någon tidenslevererar inte storaavsvar -

gårenergifrågorna använda förEU-frågan, denoch intemiljö och attatt
kvinnor.frågan mellan ochrelationen männärma sig om

enligt Oddlängre fungerarmodellen är,Anledningen till inteatt
strukturerepokskifte. natio-Sverige är inne i DeEngström, ettatt som

samhället.detbyggt inte i nyaupp passarnen
förändrats medmänniskorna harlivsvillkoren förgrundläggandeDe-

våra påstrukturerHittills har byggtelektroniken, viEngström.säger att
avstånd. detta och idaghar ändratgrundläggande fysiskadet finns IT

avstånd tidigare.samband mellan tid ochfinns inte somsamma
upphört relevantabegrepp ioch periferi ärCentrum att varasom-

kommu-byggde hierarkiskaindustrisamhället vioch med IT. I system -
för de individerupphör relevantabegrepplän, Dessa attstat. varaner,

På det samhälls-detoch kunskap viset ärhar utrustning IT. enomsom
får tillgång och kunskapfolkomstörtande verksamhet IT.när om

förlorareNationalstaten

fångat teknisktharinneburit människorepokskifte harVarje ettatt upp
Ånga på skif-dessaexempel detta.och elektricitetgenombrott. är Men

indust-också samhällsstrukturerna.förändringar Närhar inneburit iten
skråväsendet kvar, hellerhagick det längre interialismen kom inte att

Fattigvården flyttadesståndsriksdagen. Nationalstaten blev viktigare.
nivå.från sockennivå centraltill

22



PÅKRÄVER STÖRREEPOKSKIFTE STATLIG SATSNING UTBILDNING

Vad nationalstaten kommer förlora delvi är sinatt attnu ser en av-
påbetydelse, Odd beslut flyttas EuropeiskEngström. Vissamenar upp

nivå stabiliseringspolitik, konjunkturpolitik andra kommertex att- -
nivå.flyttas till det fram-regional eller lokal Individerna kommer iner

tida samhället kräva inflytande.störreatt ett
ocksåförändringar innebär risker, klasskillnader mellan deStora nya

har och de har kunskap.intesom som
epokskifte gulligull, Oddär inget säger Engström.Ett Men processen-

långsam. måste långtidsperspektivrelativt försöka föra detär vi in iHär ett
så ändånackdelarna samhälletdetvi gör. jagTrots tror att nya ger

människorna chans förverkliga bästastörre sina stämningarsatten
Ävennågonlängtan" lyckats dennaepok tidigare harän göra. iannan

måsteepok kunna förmedla till människorna hopp glädje livet.vi iett om
detta kunskapen nyckel-samhälle Odd EngströmI "nya" ser som en

fråga.
måste förvärva färdigheter, lärabehovet ständigtVi inse attav nya-

beståsaker hela livet. Vuxenlivet kommer växling mellanattoss av en
måstevad idag kallar arbete och utbildning. ändra attityd heltvi viMen

hållet.och
arbetaroliga ska utbilda och det nödvändigasigDet att attvara- -

ocksådet ofta idag. Därmed borde ha betaltinte tvärtom viärsom mer
eftersom utbildningen kanutbildar arbetarnär vi än när vi gör viattoss

tillföra mervärde.

Skrota skolpolitiken

fårblir därmed bygga samhälle människorStatens att ett attsomansvar
drömma utbildning.om

Politikerna borde för bygga samhälle kunskaps-besluta därsig ettatt-
förvärvande central del människas liv, Oddär säger Engström.en av en

genomföra detta bör ställa hela resursanvänd-För sinatt staten om
från frånden standarden tillväxten börmateriella ochning. Pengar

användas för bygga helt kunskapsvärld. betalasDetatt genomupp en ny
sänkt materiell standard för vuxna.

föreslår på kunskapssamhälletsstrukturförändringar han byggerDe
behov och krav industrisamhällets.änsnarare

kunskapsvärld fördet kallas skolpolitik och byggLägg ner som en-
föreslåralla sträcker hela livet, Oddsig Engström. Byggsom genom

något påbörjar dagis och använd de bästa pedagogiskasom resurserna
så fårårtill barnen mellan och de lust lära saker livet.isig6 10 att atten

ocksålärare ska ha bäst betalt alla.Dessa av
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måsteSkolorna Skolbyggnaderna ska de vackrastegöras om. vara-
husen, skolan den godaste skolan ska de spännan-Imaten. mestservera

måstede finnas. forskningmed och driva hurStatenvuxna vara om
utbildning och lärande ska bäst till arbetslivet.innan

Lika övertygad han utbildning framkomligaden endaär ärattsom
övergångför befinner till kunskaps-vägen Sverige sig iett ettsom en

samhälle, lika pessimistisk han förmöjligheterna dagensär över vuxna
till detsigatt anpassa nya.

finns mycket för-Här socialinte göra än visaatt staten annatnog
barmhärtighet, Odd ska fortsättasäger med denEngström. Visst vi
traditionella arbetsmarknadspolitiken och erbjuda utbildning till de som

vårtför måsteförändring.är öppna primäraMen atten ansvar vara
fånga den kommer.generationupp som

För-språng

Odd epokskiftet fåralla plötsligtEngström gör nationeratt attmenar
frånliknande villkor. Fördelar industrisamhället falli Sveriges t ex en-

samförståndsandastark fackföreningsrörelse och längreinte ettger-
försprång. fårOch det blir värld. den kan deträttvisare Bara mesten som

ocksåbäst. kan kräva den bidrar mednation inteIngen mer om mer.
däremot lyckades byggavi strukturerna och skapaOm stäm-om en-

då fåkunskapsförvärvande först försprång,ning alla, skulle vi ettav av
då måsteOdd Engström. Men vitror agera nu.

påkonkret exempel vad kunde allaEtt vi göra är gymnasisteratt ge-
två årseller studier utomlands för de ska bli globalister och lära sigett att

språk.ytterligare någon-det multinationella företaget sökerFörett som
dåplacera verksamhet blir attraktivt eftersom harsin Sverige vistans att

flerspråkiga.arbetskraft globalister ochären som
sådan årligen,skulle kanske kosta fem-tio miljardersatsning-En

vilket ungefär vad samhället betalar arbetslöshetsersätt-imotsvarar ut
fem-tio veckor. finns naturligtvisning i hindraringentingDet attsom en

kommun det här själv idag. handlargör prioriteringar.Det om-
då de byggt och fostrats, utbildats föraindustrisamhället,Kan i insom

kunskapssamhälletSverige i
-Kanske epokskifte har hittills funnitsinget där deMen varitsom

övergångenledande det gamla lyckats klara och blivit deinom av
ocksåledande det Oddi säger Engström.nya,
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Helautomatiserad
produktion och Il

bryter ner
hierarkierna

förändringDet vårtsker verklig samhälleen av-
ärjust längre frågaDet inte naturlignu. om en

utveckling industrisamhället övergångutanav om en
till samhälle. årett stårnytt Och IO-IS viom

inför avgörandeett skifte.

Det Leiftror johansson, förkoncernchef
Electroluxkoncernen tillträdandeoch förkoncernchef

Volvo. frånHan drar sina slutsatser de erfarenheter han har
industriell tillverkning i miljö.globalav

På I980-taIet tog det 50 minuter förmanuell arbetstid att-
bygga dammsugare. Idag tar det O minuter. Faktumen

är någraäratt intedet problem sig tekniska ellervare-
ekonomiska att skapa helautomatiserad,en-

småskalig och decentraliserad produktion.
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Electrolux så dedenproduktionställer idag sin att nyapassarom
organisationsformer ersättsHierarkiskatid.strukturerna i en ny

olikaföljer tillverkningsprocessensdirektkontakter steg.somav
på dramatisktpå organisationdet möjligtgör ett-IT an-att ense

våra återför-behövdeLeif Johansson. Förrnorlunda sätt, texanser
kylskåp.beställaåterförsäljarkedjan förförchefensäljare ringa att nya

kylskåpstillverkaren i sinförchefensedan tillChefen ringde tursom
nåddedentill dessorganisationenbeställningen iskickade pro-ner

duküonen.
datorkommunikation,kylskåp,återförsäljaren viabeställer sina-Idag

brytsstrukturenhierarkiskafrån Hela denproduktionen.direkt upp.
på istället.naturligt sättMänniskor kommunicerar ett

på hur hierar-exempeltycker ärJohanssonLeif Internet ett annatatt
omedelbartmedInformation blirbetydelse. Internetförlorar ikierna

fåtalförbehållen hierarkierna.iochtillgänglig inte ett
ocksåochutvecklingen jagbejaka den härska attvi trorJag tror att-

skahurVår viutmaning ärriskerna.överdramatiseratharvi snarare
med dekunnakonkurrensmedel för mätautnyttja IT att ossettsom

världen.bästa i

Färre jobb

traditio-fler dealltförsvinnerproduktionhelautomatiseradMed aven
färre,kan utförasproduktionindustrijobben.nella Samma mermenav

arbeten.roligaremed säkertmänniskor,välutbildade
års resandeEfter ivrigtdå de blir 20med överVad ska vi göra som-

igångmåste nyföreta-så övertygad vivärlden är jagi attrunt omom
ochhjälteföretagarenexempel. Italien ärItaliengandet. ITa somnorra

asocialtdet närmastföretaget. Sverige ärjobbarhela familjen i I att vara
företag. Lös-arbetaistället ifinasteegenföretagare. är stortDet ettatt

företag,produkter,ochutvecklamåste tjänsterligga iningen att nyanya
strukturer.nya

bättresynsättdet behövsLeif Johansson ett nytt passaratt sommenar
samhälle.ett nytt

pågåttsmå harsmå, fel riktningde iförbannelse ärSveriges steg som-
Förmögenhetsskattensvåra ändra.så lång tid och ärunder att somsom

fint,företagande inte ärinställningennyföretagandet,hindrar att upp-
åttagår arbeta inågot till, görjobbfattningen är att manatt ett som man

veckanfem dagar itimmar, osv.
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Mental förändring

Arbetstidsbegreppet tycker Leif Johansson förlegat. individär harVarje
många olika roller och ansvarsområden påborde arbetstidenstyrasom

annorlunda idag.sätt änett
Vad detär har definieratgör vi bra samhälle däratt ett ettsom som-

arbetar heltidVi antingen eller halvtid också bestårVi livetjuvet att av
arbete: barnän ska hämtas och lämnas, föräldrar be-annat som som

höver hjälp måsteHär aktivtjag verka för brytatror att staten attosv.
ned den har idagvi och med hjälpvi kan luckraITattsyn som se av upp
alla de här strukturerna.

mentala förändringarDe behöver genomföras hani Sverige trorsom
till del kommerviss med generation vid ochIT Internet.en ny van

kan tänka kommer hemifrån,Jag mig arbeta blandaatt attman mer-
arbetsuppgifter och ha påminnertillvaro jord-mer, en som mer om
brukssamhällets. såRedan idag hemifrånsjälv uppkoppladär jag och
sköter del därifrånarbetet helgeröver och kvällar.en av

hierarkiskaDe strukturerna finns överallt, Leif Johansson. Imenar
företagen, fackföreningsrörelsen, politiken och, skolan.inte minst, i

Skolan är exempel där kan det möjligtgöra bedrivaITett att ett-
individuellt livslångtoch lärande både påkangör viatt satsasom

ocksåbredden våratillvara begåvningar.tamen

Internet

Leif Johansson tycker det nödvändigt mångaär blir tillgängligt förITatt
för undvika elitsamhälle.att ett

Utbildningen områdeoerhörtär viktigt för på.ett staten att satsa-
gårelevVarje borde bevandradgymnasiet i kunnaInternet,utsom vara

skapa ordbehandlingsdokument och skicka elektronisk Leifpost, anser
Johansson.

bör dessutomStaten stimulera IT-användningen samhälleti genom
kommunicera elektroniskt och ställa information till medborgar-att mer

förfogande direktkanaler.vianas
-Informationen borde barainte media direktvia viautan t ex

riksdagens ocksåbeslut.Internet, borde självklartDett att statenex vara
investerar informationsinfrastrukturi med information via Interneten

påoch lägre pris -anslutningarna, Leif Johansson.ISDN säger
offentlig informationOm sedan ställs till medborgarnas förfogande-

såelektroniskt mångakommerjag vi produkter ochtror att att se nya
tjänster. informationen skaMen inte Risken förgratis. missbruk ärvara
då alltför stor.
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Reglering

förståsvårt uppfattas hot.Leif har varför iblandJohansson IT ettatt som
ocksåhan för reglering,VissDäremot är Internet.aven

det gäller barnporr.det floran,tycker i närär rättJag att trensa ex-
detta denSamhället ska ha plocka bort inteärrätt Men storaatt avarter.
får tillgång till ochuppgiften för till alla ITutan att attstaten snarare se

till Internet.
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Strategiskt viktigt
för Sverige att alla lär

sig II

Samhällets nåborde att ut med IT tillansvar vara-
den breda är övertygadjag äratt detmassan. om

förstrategiskt viktigt Sveriges utveckling att vi satsar
på att lärden breda sig IT.massan

sägerDet Rolf förSkoglund, ansvarig Microsoft
företagsdivision.Europas tidigare förDen chefen Microsoft
Svenska AB har idag överunik utblicken

informationsteknikens absoluta frontlinje.

Kommunikation och kompetens, inte nationell-
tillhörighet, avgörandeblir förfaktorer de svenska

företagens konkurrensförmåga. Förmågan att
kommunicera i bild, ljud och blirtext plattform. Tillen

läggasdetta ska det intellektuella kapitalet.

dåVad blir värdetdet adderade framöver jag tror viatt-
måste bättreha balans mellan teknik, ekonomi ochen

änhumaniora vi idag. påvad har Vi kan inte bara satsa att
utbilda tekniker behöver ocksåoch ekonomer. Vi

förstå människorhur fungerar.
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nya förföretag med växtkraft nödvändigtär Sverige även iatt
välmåendeframtiden ska land leva Rolf Skoglundett attvara

fylla gäller framhar viktig roll detnärIT att atttror att en nya,
livskraftiga företag.

behöver och "Pharmacia". finnsSverige "Ericsson" inget,Detnya-
det, företag ska lyckas bäst medjag säger att ett stort attsom ser som

verksamhet tillknoppa kan växa "Ericsson". Detnyttettav som som
behövs för skapa förädlingsvärde riskkapital och kompe-ärstörreatt ett
tens.

Och kompetensen IT-samhället blir vid jobba medi att attvara van-
på Rolf deoch med erfarna Skoglund.ögon, Vi inteIT IT vetse anser var

måstemänniskor finns kan skapa de företagen. Därför vi satsasom nya
på den breda blir IT-kompetent.att massan

Rolf Skoglunds Microsofts verksamhet helaär i Europaansvar men
mycket hans hjärta och finns Otaliga dei Sverige. ärav engagemang

då påkvällar predikat de svenska skolorna.han IT ute
står inför utbildningen, Rolf Skoglund.Utmaningen vi är Huranser-

omskolningen de befinnerska hantera människorvi inte sig iav som
den verkligheten undervisar lärare med hjälpjag"nya" Hur som av ny

Måste undervisningsmetodikteknik kanske havi typen annan av
skolan ska släpa efter IT-utvecklingen vill han skapainte iFör att en

mellan näringsliv och skola.dialog
måsteKanske ha mellan företag och undervisningvi rotationstörre-

måstepåför ska kunna klara kraven kompetensutveckling.vi Viatt
också mellan forskning och industri.lära samarbeta skickligareoss

Humaniora viktigare

på dåska utbildning vad arbetsgivarnasärOm ansvarstaten satsa
fårdet arbetsgivarnas medarbetarnaärJag att att ettanser ansvar-

livslångt lärande blir anställningsbara. Utbildningen och framför alltoch
livslånga också Vilkendet lärandet har koppling till produktiviteten.en

fårproduktivitet individen Under livsperiod ska dennaSverige sinut ur
på honom.individ betala tillbaka den samhälletsatsning gjortsom
någotRolf Skoglund det IT-samhället innebärtror att stort, ettnya

epokskifte.
vårFramför allt det därför mikroprocessorerna alljag görtror att att-

människorkommunikation blir digital bild, ochröst, Detext. sam--
på fårhällen denna mikroprocessorkraft kreativtutnyttjar sättettsom

försprång.ett
han det nödvändigt med förbara Sverigeinte ärMen ITatt attanser
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ska klara epokskifte. blir allt Viktigare förmåganHumaniora liksomett
verksamheterorganisera enligt de strukturer informations-att ochsom

kunskapsamhället kräver.
måste tillvaraVi de människor kan tillgodogöra kunskapsigta som-

och sammanhangen. Utnyttja Virtual Reality-världen bättre ochtse ex
jobba med flera olika kompetenser.

Eftersom den globala konkurrensen så måste ocksåökar vi snabbare-
förändringar. Här jag har fördel.Sverige harVimot itrorsvara upp en

ledarstilstraditionSverige innebär vid föravi äratten att utsom vana
i organisationen. Därmed kan det intellektuella kapitalet bättreansvaret

tillvara. ledarstil ocksådetDenna gör lättare byggatas överatt team
gränserna. Idag sker hel del arbete tidszonerna,över där arbeteten

frånflyttar till dygnetöver och jordklotet.team team

Moms

har, enligtStaten Rolf Skoglund, andra,även angelägna uppgifter som
rör IT-utvecklingen. lagstiftningen påT och hur beskattningenex synen

deti samhället ska ske.nya
sprida produkter-Att globalt sker idag blixtsnabbt. Företaget Net-

spred miljon på1 via veckor. PlötsligtInternett ärscape ex program sex
det distributioneninte problemetär andra saker, hurutansom tex
försäljningen ska gårhanteras den pånär över gränserna sätt viett som
inte är vid. Ska samhället underlätta denna försäljning eller för-vana
svåra den samhälletHur gör med fårmomsen Framöver vi intetex
bara ocksåtjänster företag elektronisktrör sig överutannya nya som
gränserna.

Ska bräschen föri IT-utvecklingen eller ska samhälletstaten över-
låta marknadskrafterna verkaatt

måste bräschen,Jag i Rolf Skoglund. tvåsägeratt staten Avanser-
skäl; dels för effektivisera verksamhet,sin dels för utbilda med-att att
borgarna och stimulera till upphandling.rätt typ av

och kommuner kan-Stat nyckelspelare. Elektroniska dekla-vara
och elektroniskrationer några påröstning är exempel vad myndig-

heterna kan pågöra. Ställa krav läromedel skaäven publicerasatt
elektroniskt och barainte pappersform,i är ett annat.
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LÖTHBERGPETER

påBrist säkerhet och
kvalitet i den svenska

delen Internetav

Det tillräckligsaknas kvalitet i den svenska delen av
Internet. Det världens främstaanser Internet-en av

experter, Peter Löthberg.

Idag byggs det mycket i landet bristfälligmed- design vad
gäller stabilitet och driftsäkerhet. Inte minst ute i

kommunerna. görDet mörkräddmig när jag tänker på att vi
dag ska beroendeen den lT-strukturvara av som nu

byggs säger Löthberg.Peterupp,
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LÖTHBERGPETER

Peter TeleUtvecklingSvensk Erföretagetarbetar iLöthberg egna
års erfarenhetmånga Internet-och harProduktinnovation AB av

förstavärldensbakomarkitekten transat-blkommunikation. ärHan a
och dessjulidrift 1995,iiMB-förbindelse,lantiska 34 sattessom

september 1996.drift iiMB-förbindelsedenefterträdare, sattes155 som
transatlantiskabredastedenbaraförbindelsen inteärDen senare

denanvänderförbindelsenden förstaidag ävenförbindelsen somutan
fram: över SDH,med IPaktivsjälvLöthberg varit att tateknik Petersom

undvikaföranvändsteknikSDH/SONET". Denna att"packeteller over
ocksåLöthbergpublika nät. Peterskapar iproblemde ATM envarsom

publikaförstadentillkomstenbakomdrivandede avpersonernaav
startade 1992.Swipnet,Sverige,iInternetoperatören som

stårdethuromdömetnådig gällerdetnärLöthberg inteär omPeter
kommu-såväl operatörervissahosInternetkunskapen stat,till med som

företag.ochner
medochländer iandraförsprång attidaghar gentemotSverige ett-

Löthberg. närMenhögskolenät, Peterfungerandehar nuvi menarett
säker-bristerallvarliga iså visar sigexploderarInternetanvändningen

svenska delen Internet.denkvalitetenoch iheten av
detbedrivsIdagpå kunskapbristen Internet.Grundproblemet är om-

gäller hurhögskolenivå detpå närutbildning inte maningen ens --
23-årig tjejträffade jagnätdrift.och Däremotnätutbyggnadhanterar en

vid sinrouternätbyggautbildat sig ifrån Portugal nyligen attsom
efter imånga Sverige IT-liggavälPortugalOchhögskola. avanses

utvecklingen...
ochbåde operatörerna,företagen, statenLöthbergPeter attmenar

förbättras.kvalitetochsäkerhettillharkommunerna attattett seansvar
säkerhets-ochstandarderförriktlinjerbordeLöthberg,Staten, geanser

IT-strukturer.ska bygga sinaoch kommunermyndigheterkrav när
elektronis-sådan kvalitethålla i sinbordeminimikravEtt att envara-

detIdag inteärkanfunktionernakommunikation garanteras.ka att
mentalite-vilda västernområden det tvärtomärfallet. vissaInom rena

medarbetetsaboteradeårs tidfleraunderTeliaexempel närärEttten.
olikamellanså trafiksamordnadeadressernaelektroniska attdeatt
sätt.användarna,på förske transparantskulle kunna ett,e-postsystem

användningenförockså bräschenioch börkanMyndigheterna-
användesanslagenfederaladedäriborde USAgöraviMenIT. somav

misstagärleverantörer. Detbefintliga ettnättjänsterköpaför tatt avex
nättjänster.själva bygger sinamyndigheternaom
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PÅ SÄKERHETBRIST OCH KVALITET I DEN SVENSKA DELEN AV INTERNET

BBS-problem

påBristen relevant kunskap och ocksåInternet IT visar sig vidom
lagstiftningen, Löthberg.Petermenar

Mitt intryck deär stiftar lagar fattarinte hur fungerar,att ITsom-
säger Löthberg. utredningenTa påtittade bestämmelsernatex som
kring skrevBBS-system. Där den föransvarige BBS-systemetattman
skulle bort information verkar stötande.ta skrevsDessutomsom att om

mailinglista lång,är än tio ska informationen arkiveras.en mer namn
Problemet med är ansvarig är kanBBS:en virtuellvem attsom vara-

dvs informationen ligger fragmenterad olikai datorer dåoch ärvems
ansvaret tioDe det lätt kringå,är det baraär skapaattnamnen att
mailinglistor med nio ochi varje sedan länka dessa.samman

och reglerLagar borde såutformas det olagligtär olagligt,äratt som-
sig använder eller elektricitet.ITvare man

LöthbergPeter ska skydd informationatt statenanser garantera av
än leta efter begränsavägar informationsflödet.attsnarare att

-Inom finnsEuropa trend försöka förbjuda användandetatten av
fungerande kryptosystem. Eftersom kryptering den endaär metod som
finns tillgänglig för åstadkomma "kuvert" för elektroniskaatt med-ett
delanden kan denna utveckling leda till samhället helt blottläggs, dåatt

brist på insikt valt inte kräva användning starka krypto-man av att av
såvälför identifiering skyddandesystem information.som av
börStaten säga nuvarande lagar gälleräven all elektroniskatt kom--

munikation. Samhället borde därmed skydda informationen under
så vågarfolk använda elektronisktransporten kommunikation.att La-

måste utformad så största möjliga skydd till informationgen attvara ges
underär befordran inom Jämförnätet. med hur hanterarsom man

vanliga brev
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GÖRAN JOHNSSON

Kvalitetssäkrad

utbildning nödvändig i
kunskapssamhället

För Göran ordförandeJohnsson, i svenska
Metallindustriarbetareförbundet, är kunskap idag lika

förviktigt tillväxten i Sverige landetssom
naturtillgångar. därför kvalitetssäkravillHan den svenska

utbildningen kompetensökningoch generellser som
solidaritetspolitik.

förädlingsvärdetMycket i det Sverige producerarav-
är är förklaringenkunskap. Det till jobbenatt de enkla

inom industrin Därförrationaliseras bort. kommer
rådSverige inte sägeratt ha med medborgare att desom

inte vill utveckla sig.
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GÖRAN JOHNSSON

Göran påJohnsson tydliga tecken lämnar indu-Sverigeattser
gårstrisamhället och kunskapssamhälle. Rationalisering-in i ett

sådantindustrin 1990-talettecken. Under harinom är 250 000ettarna
jobb försvunnit industrin samtidigt har ska-inom 000-60 00050som

påförlust arbetstillfällen samtidigt industrinnäraEn 200 000pats. som
påproducerar volymer idag jämfört med 1980-talet.större

så påtagliga,Förändringarna industrin Johns-inom är säger Göran-
påtiden fanns det alltid jobb fabriken för de längreiFörr inteson. som

trädgårdenorkade arbeta produktionen. kunde arbeta elleri i iDe t ex
sådanavaktkuren. Idag alla jobb bortrensade.är

så ocksåsysselsättningen industrin stadigt minskar blir detNär inom
tydligare arbetstillfällen de företagen kommer minska.iatt stora att
Storföretagens betydelse det svenska kunskapssamhället blir iställeti

tillföra ökad forskning ochkompetens, utveckling, Göranatt tror
Johnsson.

går dåindustrisysselsättningen under-När är vi inte20 procent
frånlängre industrisamhälle. Förändringen det gamla industrisam-ett

hället till det kunskapssamhället tuff.kommer bli kanviMenattnya om
sådet kunskapssamhället behöverutmaningen i inteanta nya om-

såställningen bli dramatisk.

Jobb saknas

första omställningen enligt Johnsson, lärai är, GöranEtt steg att sven-
skarna känna trygghet den samhällsförändring sker. Samtidigti som nu

påförändringarnakrävs samhället genomförs hindrarsättatt ettav som
frånmänniskor duka under.att

-Idag känner allt del befolkningen de kanstörre inteatten av
påverka liv och samhällets utveckling. aktiva val,sina görDe tegna ex

få,det gäller utbildning, de det finns jobbnär inte sägervet attmen om
Johnsson.Göran
skulle önska ökad kunskap alla led kunde ändravi iJag att genom-

bådeden Kompetensutvecklingen skulle bidra tillsituationen. in-att
Dådivider, företag och samhälle kunde öka konkur-växer. Sverige sin

renskraft och jobb kunde skapas.nya
såJohnsson kunskapslyft viktigtGöran Sveriges äratt attmenar

förmåga bådemänniskors lära lära blir avgörande för individenssigatt
framtida möjligheter och det svenska samhällets konkurrenskraft.
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KVALITETSSÄKRAD NÖDVÄNDIG KUNSKAPSSAMHÄLLETUTBILDNING I

Solidaritet

beståttSolidaritet med de samhället har hittills skyddai ochi attsvaga-
omfördela räcker kunskapssamhället. solidaritets-inte iDet Iresurser.

måste också ingåpolitiken påhädanefter kraftigt driva kunskaps- ochatt
låtermotivationslinjen. lämnar förlorarna bakom ellerFör viom oss,

enbart då fårmarknadskrafterna kunskapssamhällets utveckling,styra
skräckscenario.vi ett

övergångenmöjligheter klara till kunskapssamhälletSveriges äratt
beroende den offentliga sektorn blir medveten de för-attav mer om
ändringar sker, Johnsson.Göransom anser

måsteoffentliga sektorn uppfattningha vad händerDen en om som-
måstei omvärlden, kunna det krävs spjutspetskompetens föratt attse

klara konkurrensen, Johnsson. tycker det finnssäger Göran Jag t attex
påmycket damm hyllorna utbildningssektorn. knapptinom Lärarna vet

påvad företagen.sker utesom
påkrav borde, enligt Johnsson,Större ställas skolorna ochGöran

svensk utbildning borde kontinuerligt jämföras med det bästa världen,i
k bench marking.s
-Liksom industrin borde kvalitet och produktiviteti vi imäta ut-

bildningssektorn, Johnsson. bör kvalitetssäkrasäger Göran viDessutom
vår ståutbildning. har viktig uppgift, nämligenHär staten atten som

för kvaliteten undervisningen. roll bordei blStatensgarant atta vara
tillgång bådebarnen till datorer hemmen och skolorna.i igarantera

Ändra strukturerna

ocksåGöran Johnsson vill förändrad inställning det gäller detnärse en
livslånga både pålärandet och för detta liggeratt ansvaret staten,anser
föräldrarna, dagis, skola och elever. Cirka arbetstidentio procent av
tycker han borde för kompetensutveckling.användas

måsteKunskap blir och färskvara. Därför allavi imer mer en-
vid tanka kunskapSverige vänja även när vi är Kompe-attoss vuxna.-

på mångatensutvecklingen kommer behöva genomföras olika sätt.att
Grundläggande ocksånaturligtvis gymnasiekompetens. bordeär viMen
göra rotationsprogram mellan skola och näringsliv. Företagenupp pra-

mycket detta det sker mycket praktiken.inte itar om men
genomföra de förändringarFör behövs JohnssonGöranatt som anser

strukturerna behöver förändras.att
nuvarande strukturerna, departementsindelningarna,De t ex passa--

årde för slåsedan idag. indelning, ihop20-30 inte Görmen en ny
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GÖRAN JOHNSSON

låtlänsorganisationerna och den verksamheten skeoperativa kom-iute
målstyrakanMinistrarna sedan verksamheten.munerna.
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ANDERS L JOHANSSON

Organisera Sverigeom
för kunskaps-

samhällets behov

måsteStaten påsluta tro de storskaliga, centrala-
lösningarna näringspolitikmed påinriktad storföretagen.en

Reglera gick bra l industrisamhällets fasta strukturer.
gällerNu det omställningsorienterad.att bli

Det Arbetslivsinstitutets generaldirektör,anser
Anders L johansson. Han framför sig ett Sverigeser

är fundamentalt annorlundasom organiserat
jämfört idag.med

är övertygad-jag äratt vi mitt i ettom uppe
epokskifte längreoch inte vandrar vidare i industrialismens

fotspår. Och det kunskapssamhället lösamed sinanya
strukturer kräver organisation.en annan
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JOHANSSONANDERS L

Anders fram-kunskapssamhälletspåteckenfleraJohanssonL ser
Vårt minskade beroen-tillbakagång.industrisamhälletsochväxt

hjälp ärmed IT"krymper" ettvärldide "rummet" avsomenav
blirkunskapinnovationstakten görsnabbareallt attexempel. Den som

år, ärlängre 100företagenoch inte annat.färskvara ett
har vidramatiskt. Lärarnaförändrasarbetet torganisera exSättet att-

harTidigaretillbundnavarithushålla med därför vi rummet.fått att
tolvåringar. Medandraallamycketlikatolvåring lärt sigdärför somen

barnenochundervisningenindividanpassalärarnahjälp kanteknikens
takt.lära sig i sin egen

också arbetsrätten.påverkarteknikocharbetssättförändratEtt ny
väl-gamladetförändras ochsysselsättningsfrågornaochArbetsrätten

någotbehöver ersättas annat.färdsbegreppet av
på det.hela livetdigoch klaraduktigdukunde SvetsareFörr vara en-

Då handlaranställningsformer.projektliknandefår viFramöver mer av
regleringararbetsrättsligaellerlivstidsanställningarlängredet inte om

anställningsbarhet.individensvärnaattutan om

försvinnerJobben

kommertillverkningsindustrin attinteJohanssonAnders L atttror
arbetslöshet.minskadochsysselsättningökadförsvara

sjufaldigt större änindustrin ärinomrationaliseringarVi somser nu-
verkstadsindustrin ärsysselsatta inomantaletochhittillsvad vi sett

produktivitets-2000-talet. Debörjanisannolikt i 7-8 procent avnere
många fall tilluppgår90-talet iunderhafti Sverigevistegringar som

arbets-mindrebetydersådan utvecklingfortsattEn30-50 procent.
kraftsbehov större.inte-

också påverkathararbetsdelningpå internationellVår förändrade syn
nedgång.industrisamhälletssvenskadet

haftår Hongkongharexempel. ett20-25IHongkongTa som-
arbetskraften. ärbilliga Nupå dengrundklimatinvesteringsvänligt av

Många de 000100avancerade vi.teknisktlikaHongkong minst avsom
världen.någon ienkeltheltfinnsförlorathar annanstansjobb visom

för-skettoch hardet sker storaJohanssonAnders L attmenar
för-tillhar tagitvi intesamhällsstrukturernaändringar i att ossmen

ändringarna.
hårdarejobbartredjedelarbetslösa,tredjedelIdag har vi somenen-

allajobben.gamlagår de Trotskvar itredjedelnågonsin ochän somen
fortfarande kvarhållerså viomkringskerförändringarde runt osssom

åttaoch timmarsarbeteåtta timmarsåtta sömn,gamla:vid det timmars
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FÖRORGANISERA KUNSKAPSSAMHÄLLETSOM SVERIGE BEHOV

fritid. Istället för forma bådepolitik drivandeär ochatt under-en som
stödjande till utvecklingen har fåttvi politisk debatt där denen ena
halvan befolkningen återgåkanvi till det gamla.tror attav

Humankapitalet viktigare

konsekvensEn epokskiftet är nationalstaten förlorar betydelse.iattav
Vilken dåroll kan spela deni utveckling skerstaten som

Frågorna måste på lokalare plan, Anders Johansson.ett Lner anser-
tyckerJag mig nationalstatens åsönderfall sidan, det inter-se ena

nationellas det lokalas och det regionalas framväxande åsamt betydelse
andra sidan. Men ska för såutvecklingenstaten ta ettom nu ansvar
tycker jag socialpolitik, inre säkerhet och medborgarnasatt möjlighet att
utvecklas takt medi samhällets utveckling, bör prioriteras.

Strukturerna måste dock ändras för kunskapssamhället.att passa
Anders JohanssonL vill de specifika kunskaperna skat integrerasatt iex
arbetslivet.

humankapitalet-Investeringar i blir allt viktigare ocksådel fören
företagen. Idag mångasätter företag civilingenjörer påsina skolbänken
redan två årefter måstearbete.i Vi därför sluta ha bodelningatt en
mellan skola och arbetsliv, eller rättare mellan kunskap och arbets-sagt,
liv.

nyfikenhet och förändrinssvilja

livslångadet lärandet,Men kräver andra utbildningsstrukturer änsom
de harvi idag, gäller barainte civilingenjörer alla yrkeskategorier.utan

-Yrkeskunnandet, tidigare kunde ha alternativ tillsom man som
teoretisk utbildning, blir framtideni färskvara. Färdigheten, denen
speciella kompetensen, måste hela återuppbyggas.tiden

Även den grundläggande utbildningen förändras. Fakta, dvs räkna,
skriva, läsa, förblir viktigt undervisningen blir datorbaseradmen mer
och problemorienterad, dvs lära hursig löser problem.att ettman
Lärarnas uppgift blir stimulera barnens kreativitet och förmågaatt att
umgås socialai miljöer.

Om fortsätter fårEuropaprocessen också språkliga och kulturella-
färdigheter tyngd.större finnsDet antal ungdomar rör sigen ettnu som
i Europa. Den inte vänjer vid dettasig riskerar bli framtidenssom att
landsbygdsbarn ungefär årför sedan från50 när skiftadevi lands-som
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JOHANSSONANDERS L

kun-barahandlarstorstadssamhälle. intetill Det attbygdssamhälle om
utvecklingsviljaochnyfikenhetockså tillfostrasengelska attutan omna

självförtroende.haoch ettatt
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ÖSTEN MÄK|TALO

Bråttom med att
staten gör sitt om

Sverige ska
förverkliga

möjligheterna med II

måstesvenska staten snabbt sittta tillansvar
förverkliga möjligheternaatt ärmed IT. Det nu,

närmaste framöver,och den tiden chansen finnssom
förändrasatt liv bättresvenskarnas kan till det

Östenhjälp Mäkitalo,med IT. Detav anser
pådirektörteknisk Telia.

välfärd-Vi kan härskapa i det landet attgenom
stimulera till allmän användningtidig Häroch IT. kanav

behövsstaten medverka. Och det majoritetbreden
åtgärderi riksdagen för de görastaten skasom

IT-området.inom
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ÖSTEN MÄKITALO

en mobiltelefonerochdatorer,ökande användningen Internetav
står införsamhällenaturligaibland ibetraktas steg ett somsom
och kun-från till informations-industrisamhälletepokskifte ettett -

Vårt framtidabetydelse förtaletIbland betraktasskapssamhälle. ITsom
egentligenavslöjas ochvälstånd "troll" skaett somsom somsnarare

avgörande för utvecklingen.inte är
Östen utvecklingenden framtida inte givenMäkitalo ärFör trots att

påinträffat länge och vi intedethan positivaärIT attmestatt somanser
möjligheterna.tillmycket förkan göra taatt ossnog

ocksåepokskifte ellervår kan bliframtid antingenJag ettetttror att-
utbildningsområdethanterar situationen rätt."troll" inte Taom man-

tillmöjlighetolika delar landetmänniskorexempel. iIT enavgersom
Stockholmpå HögskolanKungliga Tekniska ihögskoleutbildning, tex

tillåtahjälp kan männi-Arjeplog. Med vide bor i ITKTH, trots att av
chans skapadär bor ochskor arbeta trivs. IT att ettatt oss engerman

välstånd.
Ös-påpåverkan samhället kan, enligtteknikutvecklingensKraften i

också risk detfinns intesjälvt. detMäkitalo, ske sig Men attten enav
sker automatiskt.

kom-elakt troll,utvecklingen istället blirfinns ITRisken ett attatt-
får och B-lag. inte videl,bara till vi JagA- attettatt ett menarmer

trollet.undvika det elakaför Däremotutvecklingenbehöver attstyra
bred användningmåste förskapa förutsättningar IT.vijag att avtror en

någon kontaktform kommer itill allaviktigaste iärDet attatt se-
måste hjälpa till.samhälletsjälvtkommermed inte sigDettaIT. utanav

klyftorbliunder tidsperiod kan irisk detfinnsDet storaatt enannars en
det gälleromständigheterunder allasamhället. Klyftor blir det attmen

så möjligt.tidsperioden kortdengöra som

Hinder

Östen avskräckandepå utvecklingtelefoninsMäkitalo pekar ettsom
på åtgärder telefoninsfördröjdepå bristenblandexempel hur annat

genombrott.totala
Då del900-talet. detbörjanintroduceradesTelefonen i mestvarav-

påförränråd telefon.skaffa 1960-vålbeställda hade sig Inteatt ensom
hushållstäckning, "alla"dvstalet hade principvi i Sverige i 100 procents

hadehade och demellan de intetelefon.hade Innan gapet somsom
måste så möjligtår. kortbligick dettelefon stängdes, 60 Det gapet som

det gällernär IT.

46



BRÄTTOM GÖRMED ATT STATEN SITT

åtgärder ÖstenBland de Viktigaste kan enligtgöra ärstatensom
Mäkitalo undanröja bådehinder artificiella och verkliga.att -

det påverkanJag är sätta sig in ochi ITsatt statens attanser ansvar se-
hur kan skapa förutsättningar för utveckling i rättvarsamtman en
riktning. detaljreglera onödaniInte hindren finnsutan snarare se var
och dessaröja vägen.ur

Radioteknik ökar snabbt måstei användning. Myndigheten genom-
proaktivt agerande för frekvenser blirsörja tillgängliga för deett att nya

behoven. fårMyndigheten bliinte flaskhals utvecklingen.ien

Effektivare utbildning med II

ÖstenBland verkliga hinder Mäkitalo områdeutbildningen ettser som
där kan spela roll för IT-utveckling.positivstaten storen en

harSverige utbildningsbehov. har hängtVi inte med och har idagett-
för akademiskt utbildade vårajämfört med viktigaste konkurrent-
länder. finns i Sverige antal högskolorDet borde användaviett men
utbildningsanstalterna på bättre sätt.ett

Universiteten borde IT-orienterade, effektivisera medvara mer mer-
såhjälp produktiviteten höjs. MedIT och distansutbildning kanITattav

bådedet höja kvaliteten och sänka kostnaderna för utbildningenatt
på högskolenivå. ocksåbordeVi skapa kontrakt med andra hög-mer
skolor och del därifrån.undervisningenvissta av

också Östenkan föreStaten användningeni Enligt MäkitaloIT.av
bör koncentrera områdentillsina insatser där näringslivet harstaten
svårt räkna hematt pengarna.

kulturområdet kan spela Sjukvård-Inom roll. ochITtex storen
äldreomsorg andra många årär exempel. Under sjukvårdenhar brottats
med nedskärningar. Med hjälp kan mycket för sänkaIT göras attav

såvälkostnaderna vård påvid vårdsjukhus Såutanför sjukhuset.som
kan sjukhuset med IT-stöd övervaka patienterna de hemma.när ärt ex

Informatiensinfrastruktur

Någon måste också strukturera informationen finnsta attansvar som-
så gårdet åt Påkomma sådanden. sikt bör all struktur ochatt att
information betalas användarna börjani betalar det sig inteav men
självt. måste alltså förStaten ställa ordning informationsin-attansvara
frastrukturen.

Östen ocksåMäkitalo det krävs statligt stöd forskning,tillattanser
beteendevetenskaplig forskning, det gäller lättillgänglighetennär itex
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kring mekanismernaLiksom forskninginformationen för gemene man.
IT-samhället.med omställningen tillsambandi

slutet 80-talet, Sverigeforskningssatsningar i IT4,Statens tex gavav-
dåtelekommunikationsområdet. Påpåförsprång sättett samma som

på kännetecknafundera vad vill ska Sverige inomborde idagstaten man
IT-området och därefter satsningar.prioritera sina

måste kanoch vadgeografiskt utkanten göra viiVi sitter Europaav-
påverkakunnaför skabli ställe viför bara turister. Ominte ettatt

så måsteIT-området kunniga. behöverViutvecklingen viinom vara
Dånågra områden till "hjärnkapacitet".där ligger före. drar Härvivi oss

områdenmåste börvilka dessavi prioritera vara.

Från till holosrambildtelefcni

Östen IT-utvecklingen.tillMäkitalo helgjutet positiv Hanär tror att
med hjälpväsentligt till det bättreförändrasmänniskors liv kommer att

IT.av
väsentligt-Låt telefonen. Telefonen harjämförelsen medmig göra

någon telefonenvåra föreställa livliv. idag sigändrat IKan ett utan
på delarskrivbordbara burkframtiden blir "datorerna" inte utanetten

någorlundavår skärm där den du ivardag. blir är"Datorn" serenav
talar medeffekt finns du ihjälpnormal storlek. Med 3-D personenav

holografiskt.rummet
det gäller ljudet.detta verklighet ärSedan länge har varit när Det-

ochtelefonen och blundatill den vanligabara högtalaresättaatt en
så omöjligtpå det det avgöraljudet brakvaliteten är i närmasteär attatt

också läggadet möjligtellerden talar inte. görär i IT attrummetom som
hålla barnbarnetbarnbarnet ärtill bilden. kan iinteFarmor attmen se

trevligt alla fall.ganska i
utvecklingdå männi-Varför "holistiska illusioner" positivär somen

Är mänskligfysisk,och detskan ska bejaka inteuppmuntra mer av
kontakt behövssom

telefonen finns.någon träffats mindre förharinteJag atttror-
upprätthåller människorkontakterna,Telefonendet tvärtom.ärSnarare

påvid telefon.träffas talatsbehovkänner närstörre attett manav

Tillbaka till byn

mobiltelefoner och 3-D-kom-likadant med datorer,är Internet,-Det
får belasta miljön eftersomkontaktermunikation. viMen utan attmer

fysiskt förflyttaträffaschansenIT att utan att oss.ossger
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BRÅTTOM GÖRMED ATT STATEN SITT

Östen Mäkitalo drar paralleller med bondesamhällets bygemenskap
och unikIT chans tillbakaatt till "byn".menar ger att taoss en oss

-Med finns chansIT städerna inte behöver eftersomväxaatt vien
inte lika beroendeär arbetsplats för vårasköta jobb. Samtidigtattav en

det viktigtär arbetsgivarna blirinte giriga och för fort plockaratt bort
arbetsplatserna på företagen. Vi allt förännu lite hurvet trots om
distansarbetet påverkar socialt.oss
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Internet och
multimedia viktigast i

morgondagens II-

Sverige

ärOm det processorkapaciteten försvarat desom
årenssenaste "kliv" IT-områdetinom så är det

kommunikationskapaciteten står försom
morgondagens mest betydelsefulla Därförframsteg.

kommer Internet och multimediala tillämpningar att
växa i betydelse.

Det Björntror Pehrson, professor vid KTHs institution
för Teleinformatik påoch expert Virtual och Augmented

Reality.

får-I framtiden vi mobiltelefonen integrerad med
ljud och bild, kopplad till Internet, vårainbyggd i

glasögon och med kapacitet påatt klara bandbredder
spårIOO BjörnMBls, Pehrson. ständigtDu har

information tillgänglig.
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BJÖRN PEHRSON

Förstärkt utvecklingdenkallasAugmented Reality,verklighet, som
ökningennaturligt närnästaPehrson är stegBjörn avetttror

kan över-hastighet vidensker ikommunikationskapaciteten nusom
blicka.

förutsättningarpå tekniskadebl-Vårt styrbyggerscenario soma
kommunika-ochökningennämligenIT-utvecklingen, processor-av

må-artondefördubblatsharProcessorkapacitetentionskapaciteten. var
fåråren vitiodet. närmastefortsätta göra Deoch kommernad attatt

idag.harvad visnabbare ändrygtär 10 ggrprocessorer som
tusenfalt.på tidökardäremotKommunikationskapaciteten samma-

varförflaskhalskommunikationskapacitetenhaftHittills har vi som en
räkna liteflaskhalsarnakompenseratväxlar atthar byggtvi genomsom

paketväxling,ochmultiplexeringkomprimering,med hjälpt avmer, ex
såökarkommunikationskapacitetenATM-teknik.med Men omtex

kommuni-användalöna sigframtidensdetkommer i attatt mersystem
multimedialadettaOchmindre.och räknakationskapacitet textgynnar

bandbredder.krävertillämpningar storasom
kallakunnaAR-glasögonenskulleochbandbreddMed Internetstor

läsa den.ochbläddra denden, itidning,fram "se"en
på tredi-tidningså dennaprojicerastidningläsa ettVill du tex en-

prassla, Björnsägertidningenoch medtillkanmensionellt sätt. attDu
Pehrson.

KTH-lektionerköperSun

på kommertidningenläsabara attsättetdet inteärMen att som
iinneövertygad Sverige ärPehrson ettför ärförändras Björn attomoss.

utbildnings-blstrukturer inomkrävakommerepokskifte aatt nyasom
väsendet.

vilketproduktionsapparaten,oberoendeblirviärDet att avnunya-
växande antal männi-finnsindustrisamhället. Dethar varit i ettvi inte

framtidenpå distans. Itid ochoberoendearbetarskor texrum,avsom
undervisningsform över-föreläsningensäkertdet inteär att somt ex

lever.
avtalbl skrivitharundervisningsformer ochdärförKTH anyaprovar
tele-grundkurs ilevererai USAmed Microsystem attSun enom

kommunikation via Internet.
nåförsöka längre ianvändas förkunnaskulle även att ner-Internet

flerförhoppningsvis intresseraoch därigenomskolåldrarna teknikmed
undervisningen iutformapå skulle kunnateknikstudier. Viför KTH t ex
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INTERNET OCH MULTIMEDIA VIKTIGAST I MORGONDAGENS IT-SVERIGE

ocksåteknik för gymnasielever och erbjuder denna via nätet, menar
Pehrson.Björn

Fel utbildning

IT-utvecklingen sker konvergensenjust i mellan data, tele ochnu me-
dia. PehrsonBjörn idagvi i Sverige utbildar fel villviattmenar om
fram individer kan tillvara denna konvergens och skapatasom nya,
livskraftiga företag. utbildningenHan skerinte konvergen-iattmenar

medelpunkt respektive disciplinsi periferi. kompetensDenutansens
behövs framöver därför annorlunda jämfört med vad harvisom utser

idag och vad utbildar för.vi
Telia. Telefoni teknisktTa svårtär enkelt,rätt det ärt settex attmen-

hålla påreda trådarna. Alltsåalla har Telia hittills mångahaft anställda
på hålladuktigavarit ordning och reda. denna kompetensMenattsom

felär företagetnär är inne i dynamisk förändring där tele och datanu en
gåroch media ihop.

Björn Pehrson förhållningssättTelias till årInternetattanser ett
påexempel kompetensrätt saknas:att
amerikanska teleoperatörenDen denATErT Internettrafikattanser-

genererad World gårWide Web, åröver redanATErTs nät,av ettsom om
all Ändå1997 är större derasän trafikövriga dis-sammantaget.- -

såkuterade Telia, i hur förhållaaugusti företaget1994, skullesent som
sig till Internet.

Kunskapseentra

möjligheterna med ökadDe och kommunikationskapa-nya processors-
ocksåcitet tvingar fundera kring hur vi organiserar National-attoss oss.

uppbyggnad längreär inte given. kulturer utvecklas harstatens Nya som
sitt uppståri samlingsplatser kring de kunskapscentraursprung som som
växer världen.i SiliconDessa Valleyt irunt USA,centraupp om ex
Tsucumba ochCity teknikcentrumKansai och Sofiai AntopolisJapan i
Frankrike växer medvetenantingen eller försatsningupp attgenom

"råkar så".det bli
fråganärDet transnationella utvecklat kultur därcentraom som en-

utbyter idéer oberoende politiska intressen, Pehr-Björnman av anser
för dessaMen ska bli kunskapscentra måsteatt centrason. man vara

ohyggligt och informell ochöppen akta för blisig provinsiell.att
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frånmåste kommakunskapscentrastödet tillPehrsonBjörn tror att
första handdessaallmänna ioch/ eller detstorföretagen centra-trots att

på småföretagen.inriktasbehöver
måstesmå chans. jagHärföretagendeär ett-Det serensom

vår Jantelag.medproblem Sverige i
fram-ändras detide strukturernabaradet är inteMen stora som
skäletlängreproduktionsapparaten inte ärsamhället.växande Närnya

då skevåra all kontaktpå arbetsplatser, skabehöver samlastill varför vi
dessa kan-också IT-samhälletbehövs ävenvirtuellt Mötesplatser i om

På har forskarnavid.deannorlunda vi är KTHska änske ut vanase
utifrån arbeta.det"mötesplatser" sättetbyggt sina attnyaom

och dedär arbetar iharoch-Istället för attatt manen rumvar
såsamlas, gör vi tvärtom.används närutrymmena mangemensamma

arbetar ochdär vinormalt detin ikommerVi utrymmetgemensamma
fred.går små ska inär viin i vararum

i GyberspaeeIleutrala

betydelse,undansjunker ioch nationalstatenändrasstrukturernaOm
samhälledå dettasamhällsansvaret ivad är nya

önskar, Björnleva det liv de sägerchansenmänniskornaAtt attge-
vik-så kompetensutvecklingdettaför kunna ärPehrson. Och göraatt

fungerande utbildningssystem.måste till det finnstigt. Staten att ettse
uppstå IT-samhälletkanreglera de inaturligtvisbörStaten avarter som

utveck-vad bromsarundersökauppgiftlika viktig är att somenmen
hindren.försöka bortlingen och ta

såinformationsinfrastrukturen tycker jag integällerdetNär att-
på utbildastandardgränssnittska sätta satsa attutanstaten snarare

detdigitaliseraborde detmänniskor. Däremot attstatens ansvarvara
kulturarvet.svenska

målnå detdeförmöjligheten utnyttjaPehrson ITBjörn attatt somser
arbetslöshet.lägrevalt,svenska samhället tex en

jobb kanökad arbetslöshet.orsakarTeknikutvecklingen Men nyaen-
arbetstill-på meningsfulladeockså reda hurVad behöver ärskapas. vi ta

världen.denfällena iut nyaser
telekommunikationssidan,påvårt kunnandestyrkahar iSverige en-

vår förmåga ochockså öppnaPehrson. iBjörn Men att varamenar
globala,dentänka Sverige även iskulle kunna miginformella. Jag att

världsmedborgare.neutralaha rollvärlden kanvirtuella somen
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påKrav nya,
demokratiska

strukturer och större

individuellt näransvar
gårSverige in i

mångl-aldens epok

Problemet är mångamed IT och Sverige föratt allt
försöker världenbygga den världensmed den gamlanya

strukturer. är dömtMen det misslyckas.att Det
bipolära, hierarkiska industrisamhället sönder.faller

sägerDet Boström,Helene f cyberspaceforskared som
åri följtflera har Internets utveckling ioch USA studerat

hur befolkar Cyberspace.man

Sverige längreintekan bipolärt samhälleettvara- -
antingenleller mångfaldensutan ett samhälle. Om vi-

mångfalden,kan bejaka ändra vårvi kan perception ochom
mångfaldens"se" dåepok skulle Sverige kunna bli ett

föregångsland. Vi skulle kunna omdefiniera demokratin,
revidera parlamentarismen människornaoch ge

tillgång till världen.den nya
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Det det idag luckraskännersamhällsbygget visvenska uppsom
förbyggtdet grundendärför i ärfaller sönderoch att en annan

Helene Boström.epok, anser
ochemellan nej.skala alltellerlängre nejfinns inteDet utan en-

tvålängreså kvinna intebipolära ärdet tidigareoch medTill man -
våra byggtvåra strukturer ärvårt samhälle, lagar,enheter. Menseparata

utifrån bipolär strategi.en
politiskadeföljdriktigtdärför heltdetHelene Boström är attFör

långsamt kollapsa,ochluckraskänner börjarvi attpartier uppsom nu
längreinte"Svensson"sönder,fallergamla institutioner stereotypenatt

antalet intesärgrupperdet allt rikligareochbegrepprelevantär attett
organisationerna.delika enkelthanteraskan tex storasom

hålla gamlafast vid detså förtvivlat förkämpar-Kollektiven att
förstå vadtidåt och sigrösteristället för lyssna, sig atttataatt nyaav

utbildningen SverigeSå imycketinnebär.världen ärden tex avnya
saknas.den livsviktiga teorinIT-orienteradpraktiskt men

humanismHer

förinnebärmångfaldens epok renässansHelene Boström att enmenar
på blirutbildning tvärve-allökaroch kravenhumanismen att meratt

gamlademåste dessutom iintegrerasvetenskapernatenskaplig. De nya
disciplinerna.

utbildningsområdetgår utvecklingen inomGenerellt Sverige intei-
väl framme jagliggerLinköpingtvärvetenskap.snabbt menmotnog

istället förmotarbetasarbetetdettycker det känns att upp-som om
muntras.

måste, Heleneenligt Boström,världendenSamhällets i nyaansvar
eko-Juridiska ochmångfaldens betraktelseperspektiv.utifrånskapas ett

mångfald därför positivt.ärförutsättningarnomiska gynnarsom
stimulerasfår kvinnorrättigheter,homosexuella startaatt-Att att

andraoch sär-får ellersmåföretagare det lättare att ravareeget, att
förförutsättningarpå samhällethurexempelbejakas är gergrupper

mångfald.

till allaInternet

anarkiinteenligt Helene BoströmMångfaldens samhälle betyder utan
finnsdetpå Helene Boströmbaserade humanism. Härlagar attär menar
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vissa humanistiska "överenskommelser" samhällsmål itexsom- -
på nynazismen och strävan skydda demokratin,synen kvarståratt som

även vid epokskifte.ett
mångfaldens-Men i epok krävs det den enskildamer ansvar av

individen. måsteVi diskutera de grundläggande demokratifrågorna, vå-
säga: tycker. måsteJag Vi börja ställa frågorga Vad detäross som: att

medborgare, svensk Vad betyder detvara att människavara att vara
Avregleringen telemarknaden är enligt Helene Boströmav iett steg

riktningrätt mångfaldens samhälle. Skolorna måstemot däremot snab-
bare in och telependlingIT borde stimuleras.mer

målEtt primärt för är till fåralla tillgångstaten tillatt att Internet,se-
säger Helene Boström. ställa information,Att jag medborgaresom somyär med och betalar, till förfogandemitt ocksåär rätt Tillgänglighetväg.
till information viktigär deni världen.nya

Saknar forum

Helene Boström möjligheter för Sverige klara epokskifte vårser iatt ett
väl uppbyggda infrastruktur, vår homogena samhällsstruktur och det
faktum vi är litet land.att ett

det ocksåMen är nackdel såvi homogena.äratt ärDet nästanen-
alltid hörs och blirvi lättsamma ignoranta och svårthargrupper som att
lyssna på andra. Finland, Danmark och däremotNorge skapar forum för
diskussioner och samtal, påspeciellt akademisk nivå, och känner inget
hot in röster. skulle önskaatt ta Jag också vågadeav Sverigenya att göra
detsamma.
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II kan skapa nya,
djupa klassklyftor

Hotet slag klassklyftor närom nya Sverigeav
lämnar industrisamhället har inte tillräckligt

beaktats. Tendenserna i IT-prägladedet samhället
leder inte självasig mot ett gott samhälle.av
måsteVi motverka splittrande tendenser politiskt.

Det Lars lngelstam, professor ianser Teknik och social
förändring Linköpingsvid universitets

tvärvetenskapliga Tema-institution.

Det klassamhället handlar intenya bara att- om vara
informerad ävenutan förståatt hur saker fungerar,om att

använda informationen, få påordning göraden och
system den. Om klyftorna skaav kunna måsteundvikas
såväl politiker enskilda ta hållaettsom och fastansvar

vid de humanistiska värdena.
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Lars påpåverkan män-teknikensår studeratmångaharIngelstam i
skifteiinneSverige ärhanIdag ettsamhålle.och avniska attanser

något tjånstesam-övergår iIndustrisamhället ettannat:samhällstyp.
mycketinvävd iinformationstekniken ärdärnågot slag, avhälle menav

industriproduktionen.ochtjänste-
vid.vi ärde mönsterpå förändringenskynda vanakommer-IT avatt

livslånga yrkeskar-arbetsgivare-arbetstagare,uppdelningenArbetstider,
ävenändras.ifrågasättas och Menkommer ombegreppriärer är attsom

struk-på socialaIngelstamdjupgående pekar Lars attförändringarna är
folkframtidsbildenvarken ettbetyder av"sega". Det avär attturer

"slavliknan-mörkaste visionernadeellerkonsulter,lekfullt kreativa om
påverklighetblikommerproletariatvirtuella attarbetstagarede" --

länge.mycket
tilldrakanviyrke,fastha kvarkommer nerflesta ett menattDe-

Arbetsmark-vår materiella försörjning.klaraförarbetstiderkortare att
såbliskulledetryckig.ochfläckig Omblinaden kommer att mernog

kommer iarbetskraftenpåpåså mycket IT attdetberor inte utan mera
efterfrågan.bristandeochutvecklingentekniskadenunderläge g ap

Distansarbete

distans-på ökningenblidagpå arbetslivetpåverkan avaITs syns
distansarbetandedetbildenIngelstamarbetare. attMen Lars avanser

reklamen.ochmedia iöverdriven ikraftigtfolketsvenska är
arbets-delobetydligmycketverketsjälvaDistansarbete iär aven-

fortfarandedet ärarbetslivflexibeltlitetiden. Det menett merger
haframtiden kommersvenskar iäven attflestade enrimligt attatt tro

arbetsplats.fastförankring i en
individu-"gå loss"möjlighetervisserligen attTekniken extremager-

allmäneller iarbetsgivarenockså medriskerellt utatt puttas avmen
varaktighet ifordrasframtidendet iävenkonkurrens. Jag enatttror
tillsammans,arbetarmänniskormellantrofasthetrelationerna, somen

bra.bliskaarbetsresultatetför att
konkurrenspråglatskapararbetslivetvillkoren iändrade ett merDe

vaksamhetdärför störreefterlyserIngelstam. Hansamhälle, Lars entror
efteruppdelatklassamhälle,sidafrån fackföreningarnas nyttettmot

linjer.delvis nya
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lllassklyftor

Till såväländrade villkor arbets-i samhällsliv ocksåhör de kravsom nya
framtiden påställer medborgarna. hotar skapa djupareKravsom attsom

klassklyftor deän vi nu ser.
kommer kunna hävda-Vem det gällersig när arbetsvillkor, in-att

flytande och framtideniresurser
kan påVi redan början klassuppdelning mellan de harse en en som-

kunskaper och de har. påinte kan ordning informationenDesom som
och bygga kunnandesitt till kan försteg. Ochsystem ettupp enormt
de skillnaderna kommer inkomstförhållandena,Visa sig i vilket möj-att
ligen åinte det viktigaste,är andra sidan redan har visat sig.men

inflytelserik bok skriver-I Robert Reich, f d arbetsmarknads-en
minister informationssamhälletsi USA, överklass "symboliskaom en -
analytiker" kommer kunna ifrånsegla andra medborgare ochattsom-
bilda elit fosterland och lokala förankringar.utan utanen

fårPolitikerna bli för flatainte det kommandevinnarna imot-
samhället, och läggainte platt för teknikens förespråkare,sig säger Lars

måsteIngelstam. finnas ocksårimliga villkorDet för dem kanintesom
hävda Samhälletsig. till för alla.är

Ingelstam dockLars negativ utveckling kan undvikastror att en om
såväl politiker enskilda individer störretar ettsom ansvar.

Politikernas "Än-fortfarandeär de eviga mänskliga behoven.ansvar-
kor och faderlösa", rättvist och medmänskligt. Konkret betyder det att

bilar och datorer kommer föri det mänskligt måstevägen omistligaom
bilar och datorer stårvika. valet mellanOm mobiltelefoner och bättrege
hemtjänst så borde det lätt.vara

Omfördela kunskap

innebär hållaDet även politikerna bör fast vid de humanistiskaatt
värdena och påundvika verksamheter kan be-att satsa resurser som
tecknas Ingelstam."strunt", Larssom anser

Därför det mig när Whitei sitt förhoppnings-EU Paper 1993oroar-
fullt underhållningsindustrintalar kommer kraftigt, ochväxaatt attom
bidra till sysselsättningen. för påDet är mig att satsa strunt.

Ingelstam politikernaLars har speciellt för omför-att ettanser ansvar
delningen samhället.iav resurserna

Hittills har talat ekonomisk omfördelning. måste politi-Numan om-
kerna börja påtänka kunskapens fördelning, blir ekonomiskannars en
omfördelning möjlig det bådeinte samhället.i lättare ochDet ärnya

Åsvårare. Kunskap kan ifrån någon något. andrautan att targes man
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såaldrig generösaavhjälpaskunskapsbristersidan kan inte genom
redan kan.dettill intemödosamt sig"transfereringar". ärDet att ta man

datakunskap viktigtgår till skolan.tankar Visst ärDärför mina men-
mellan människor,kommunikationbehärskningengrundbulten är av

språket, svenskan.detfrämst egnagenom
på skolan.användningenskynda i Entanke ITförnuftig ärEn att av-

konkur-förbra klangbotteninformationskulturutvecklad ärhögt enen
påbyggerinformationsbransch. detochrenskraftig industri- Men att
medhängerelit idet baramed och inte ärhela folket är att somen

vårtbyggtsuperfrontenalltutvecklingen. inteärDet trots uppsom
välstånd.

förmåste Ingelstamenligt sittindividenenskilde LarsDen ta ansvar
dockför dettaförutsättning ärsamhället.detutvecklingen En attav nya

och möjlig-medborgareoch alla rättdemokratinpolitikerna värnar ger
gällande.het göra sigatt

påenskilde medborgaren,denkrav-IT-samhället ställer större
måste detVisserligendemokratiskaochhumanistiskaindividernas etos.

med-denoch ansvarigedenmellan ansvarigabli synergi statenen
ochsamhälletmellan det civila Mensund balansborgaren, staten.en

på Möjlig-ställaskvaliteter kommer störreenskildes etiskaden att prov.
andraförfrån förpliktelser ochmänskligaloss"heten "kasta ansvaretatt

etiskaden utmaningen.Därförblir växerstörre.

62



HAGSTRÖMSTIG

Homosent Sverige
förkastligt i II-nya

samhället

När går så måsteSverige samhälletin i digitaladet
industrisamhällets ersättashomogenitet heterogenitet.av

ärDet inte likformigt utbildade medborgare som
behövs utföraindividerutan arbetsuppgifterkansom som

ärinte rutinartade.

påär vägvi karaktäriserasDen epok in i detnu av-
gränsöverskridande samhället, säger

Hagström,universitetskansler ordförandestig vice i
Därför fåregeringens behöverIT-kommission. vi hit

människor tänker vågar gåmänniskorannorlunda,som som
över gränserna
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stig epokskifteövertygad inne iSverige ärHagström är ettattom
avgörande för hur90-talet blir Sverigesoch han justatttror

framtid ska ut.se
dådet decennium fler90-talet kommer uppfattasJag atttror att som-

åren. under dettadeförändringar sker under är50 Detän senaste
dåvårårtionde dethur framtid kommer ärdet bestäms att ut,sesom

får innebörd.och studier, annorlundabegrepp arbetet ensom som ex
frångår till individualisering,grupptillhörighetunder 90-talet-Vi

hittillsfrån Utbildningen, hartill decentralisering.centralisering som
undervisningen kom-centraliserad, däroerhört ersättsvarit systernav

våradigital-TV, förändrareleverna. interaktivitet,till tut ex genommer
individnivå.påmöjligheter kommaatt ner

Möjligheten till-industrin.Individualiseringen inomäven attsyns
på kostnadseffektivtbil rationellt ochverka individuellt anpassad etten

sådanpå Kulturens decentralisering,förändring.exempelärsätt ett en
till konsumenten,och kommer CD-där konserter tteatrar ex genom

exempel.skivor och ärTV, annatett

frånstrukturernaochdet bara tjänsterär inteMen som anpassas.varor
övergången till detförändras eftersomindustrisamhället kommer att

samhället "teknisk sak".digitala är änmer en
industrin skullehomogenitet viktigt förindustrisamhälletI attvar-

arbetare kuggeskaleffekter. innebar iHomogeniteten varjeatt var en
kugge.kunde bytas liknandemaskineriet ut motsom en

fick homogenför medborgarnadärför viktigt SverigeDet att envar
och hade kunskaper.utbildning. vissa Där-En svetsaresvetsare envar

söktevid vilket företag helst justmed kunde han anställning somsom
svetsare.en

gått formdennafullt med medborgareidag igenomSverige är som-
efterfrågas.längrehomogen utbildning och För iinte IT-sam-somav

måsteenskildemed heterogenitet. i störrehället blir det viktigare Den
förmåga kunnasjälv sammanhang,utsträckning ha sig i attettatt se

rutinka-arbetsuppgifterutföra inte ärsamarbeta och kunnaatt som av
raktär förändras.utan som
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Arbetsskapare

orsak till bådeidagEn Sverige har hög arbetslöshet och samtidigtatt en
påbrist arbetskraft vår oförmåga ändra frånär strukturernaatt att passa

industrisamhällets önskemål till IT-samhällets krav.
det samhället handlar det-I hitta arbetsskaparna. Inteattnya om

nödvändigtvis förväntasentreprenörerna, skapa företag där flersom nya
kan anställas, individer skapar sitt arbete.utan egetsnarare som

Många små firmor växer just villinte växa utanupp nu som vara-
kvar måsteenmansföretag. Visst företagvi växauppmuntrasom att men
jag dessa enmansföretag uttryck förär det kommer framtror att ett att
arbetsskapare endast skapar sitt arbete.egetsom

industrisamhälletI ingenjören den viktigaste kon-Hanvar personen.
struerade och byggde maskinen och såden gick söndernär hanvisste
hur den skulle lagas. IT-samhället det kunskapskrafternaärI blirsom
viktiga.

placeraDetta synsätt så framgångs-ingenjören iatt centrum var- -
rikt för ocksåSverige användevi till byggasynsättet det svenskaatt att
samhället. Samhällsbygget blev ingenjörskonst och konstrueradevien
skolsystem, sociala system osv.

Demokratins former

Även samhällssystemens strukturer behöver enligt för-Stig Hagström
ändras. måstePolitikerna lämna ingenjörsskråetdet politiska och skapa

former IT-samhället. deär inte storskaliga lös-Detnya som passar
ningarna, bestämda riksdagen,i skapar dynamiken IT-samhälletisom

ocksådetäven framtideni kommer finnas projektom att texsom
Öresundsbron.

det gäller demokratin så-När detjag nödvändigtärtror att att
förändra formerna för demokratin Tvåkammarriks-det samhället.i nya
dagen rationellt val påOrganisationsform i Sveriget vägettvar ex ettav

industrisamhället.in i Ärriksdagen relevantär form idagMen en
partierna, känner demvi idag, riktig Organisationsform fram-isom en
tiden

IT-samhällets viktigaste trädgårdsmästaren.biologen,är Den-person
trädgårdsmästare skapar livinte livet förutsättningar förna attmen ger

På måsteväxa. sätt IT-samhället utbilda såmänniskorna desamma att
kan ochväxa till olikasig omständigheter.yttreanpassa

industrisamhället det-I den fysiskt starke överlevde ochvar som
samhällets de möjlighet överleva. I IT-sam-att attansvar var ge svaga
hället deär starka de besitter kunskap. detFör mig oroandeär attsom se
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kunskap ochharIT-samhället mellan desker iden polarisering somsom
kunskap.och tillattityder tilluppdelningar blir i ITde har.inte Nyasom

mellan depolariseringenfördärförSamhället borde attta ansvar
skapasonödantill det iför inteblirstarka och inte attstor, att sesvaga

för de starka.fördelarorättvisa

Dyslektiker

haft detmänniskorockså för kategoriermöjligheterMen IT somavger-
på industrisam-den isvårt tänker gränsindustrisamhället.i Jag som

fördet möjligtgått och de illitterata. görmellan de litterata IThället
komma idyslektiker, inhandikappade eller atttex sam-grupper som

på hittills.hället sätt änett annat
så hellerblirmöjliggörs intelärandeindividuellt ITMed ett avsom-

sådant härtakt.läraålder barn kan sig i sin Ettlika viktigt. Ett egen
skolpliktfrågor allmänska ha kvarviställersynsätt som;

sådan tekniken kommerkraftdet iär ITStig Hagström attatttror en
kommandotsjälvaframförmänniskorna sig vi intedriva taratt om-
den tekniskabör drivamänniskans behovutvecklingen. äröver Det som

tyckerutvecklingen, Stig Hagström.
blavancerad nationhar Vi ärSverige visstHär aett somenansvar.-

måste känna utmaningenvälfärdsstaten. visocialautvecklat den Nu att
samhällsmålutifrån har. behöverVide viockså IT-samhälletutveckla

där hon kankunskapsmiljö växa.människan iplacera i centrum en

invandrareFler

det gränsöver-enligtepokskiftet Stig HagströmKaraktäristiskt för är
samhället.skridande

och dettvå det lokalaperspektiv:Utifrån finnsindividens horisont-
oberoendesmåstatermånga de växerdetglobala. kanVi i upp,somse av

enheter.förskulle talat Menöverväganden kanskerationella storaattav
geografiskbetyderbaraockså Sverige, intebegrepp,i texatt ensom

tillhörighet.också kulturellplats utan gemensamen
och den homogenautbildningenPå den homogenasättsamma som

såindividualisering,medoch tjänster ersättsproduktionen varorav
förheterogensamhällsmiljön blimåste ochsvenska kulturenden mer

IT-samhället.tillatt anpassas
individen kanmåste därmiljö, omgivningbli"svenska"Det enen-

utländska företagflerhitmed det behöver vilyckasutvecklas. För att
invandrare.annorlunda,tänkeroch människor t exsom
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Redan idag har dock övergångenfördelarSverige tilli IT-samhället.
är positivt tidigare lyckatsDet vi förändringarigenomatt ta utanoss-

några större revolutionerstörningar har kulturetc. Vi utvecklingen av
harmoni. också våri Positivt känsla förär miljön och för varandra.
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