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Förord

IT-kommissionen genomförde uppdrag Kommunikationsdepartementet, ochNärings-av
handelsdepartementet och Industriförbundet rådslag med inbjudna för fö-ett representanter

och forskning den november för diskuteraorganisationer 18 1997retag, att

vilken roll kan ha för utveckla tillväxt, konkurrensförmågaIT och sysselsättning hos0 att
och medelstora företag ochsmå

vad behöver samverkan mellan för främjanäringsliv och samhällei så-göras0 attsom en
dan utveckling.positiv

har motsägelsefulla effekterIT sysselsättningen. dels rationaliserande ochtvå Det är en
tillväxtfrämjandedels effekt.en

IT-relaterade tillväxten märks både det ökande antalet IT-företag ochDen IT-attgenom
företagenanvändningen förutsättningar till affärer, marknader och arbetssätt.i i sig ger nya

bidrar till skifta företagenkaraktär och deras beteenden. exploateraIT Förmågan ITatt att
avgörande framgångsfaktor för Samhället rimligtvis tillhandahålla denSverige. måsteär en

nödvändiga infrastrukturen och stödja utveckling.en

rationaliserings- tillväxteffekternaoch varandra det teoretisktFrågan är ärtar ut ettom -
nollsummespel Eller leder IT-användningen till tillväxt och hållbara ökningar sysselsätt-i

Ärfinns nytillskotten de det sådan utvecklingning Var Hur ut visar sigtser ex en som nu
den medieindustrin bygger produktion webbtjänster eller Övertagandegenom nya som av

tidigare statliga uppgifter kartproduktion, förädling grunddata, etcav som av

Eller finns utvecklingen traditionell företagsverksamhet där offensivt strategisktinomäven ett
utnyttjande skapar förutsättningar förIT tillväxt grundläggande allmänt problemEttav nya

dock förstå vad realiteten kan tillväxt och sysselsättning.iär att som generera

arbetsgruppen för rådslaget har för de olika Dokumenta-I ingått representanter parterna.
har utförts konsulten BGtionen Wennersten.av

HedborgGunnar
Kanslichef, IT-kommissionen

BeckeströmBo
Projektledare
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Inledning

/nes Uusmann, kommunikationsminister:

samordningsminister för dessaoch kommunikationsminister IT-Som IT-minister jagär"Elektronisk
därförfrågor. allt arbete departementen och också samhälleti i övrigt,De måste iärhandel viktig genomsyra

och det kan-med elektriciteten, påverkar hela tillvaro kommerIT vårprecis göraattatt,utveckla" somatt
ske än mer.

fångafölja arbetet regeringskansliet ochroll KommunikationsdepartementVår ipå är att upp
specifikafrågor riskerar hamna emellan stolarna de olika departementen.de Vårtattsom

informa-till finns infrastruktur fungerar det framväxandedet iär att att en somansvar se
funge-har för dentionssamhället. innebär ska bygga den.Det inte Men ett attatt ansvar

gäller säker-mycket höga krav ha, både vadoch den kan de måsteviemotupp somrar svara
het och kapacitet.

handel.utvecklingsområde under de elektroniskmycket viktigt MångaårenEtt närmaste är
samordningsroll kommerolika departement berörda den utvecklingen. viI vårär att pre-av

främjaför det fortsatta arbetet förskrivelse elektronisk handel grund attsentera en om som
braelektronisk handel. har mycket goda möjligheter utvecklaSverige någonting äratt som -

förkanske också hela Europa.

Sundström, näringsminister:Anders

tekniken fler eller färre jobb. Flertaletdiskussion denDet pågår"Samspel mel- atttror nognya geren om
ungefärfärre ganska kraftig tillväxt ligger sysselsättningenden jobb. Trots Sverigei sålan och engerunga

jobb, samtidigt har det försvunnitoförändrad sedan har tillkommitDet många1993.behöver mengamla
jobb.mångautvecklas"

till, fler de försvinnerska till de jobben kommer Sve--just iHur änäratt som somse nya
från land. tilldet nämligen lättare flytta jobb både till ochMed ViIT vårtrige är attatt ser

fall den växande de-den tekniken verkligen inplanteras hårt i Sverige. Då vi ivet vart attnya
finns hoslen arbetsmarknaden oss.av

generationsfråga.första mycketfinns viktiga drivkrafter för detta. det detFörDet två är en
det haralltid kunskap ska har åldern betydelse. viktigtDåSom in, ärnär att ettstorny en

skamänniskor. Gymnasieskolansamhället där människor gamlai möter tsystem exunga
utbildning förläggssådant hel del gymnasieskolansorganisera såsätt uteett att en av

arbetslivetungdomen lär lite arbetslivets villkor och människornaarbetsplatser, iså sigatt om
för-Arbetssättet kräver hel dellär lite ungdomarnas kunskap den tekniken.sig enav om nya

högskole-genomföra. kan gälla högskolan ochändring, det Sammainte så svårtär attmen
systemet.

finns områden driver och de kompetensandra aspekten det IT,Den ärär att tre som varann
bör-dessa mycket kopplade till varandra.och arbetsorganisation Satsningarnaär nära som-

helt andraunder 1980-talet för utveckla den arbetsorganisationen avjade Sverigei att nya
för driva fram tek-skäl inplantera kanske det enskilt har betyttIT ärän mest attatt nysom

harnik de svenska arbetsplatserna. i regeringen viDet inte gjortännu men somsom -
kompetenslyft arbets-åstadkomma och bredarenaturligtvis imåste göra är större uteatt ett-

ytterligare stödja uppbyggnaden arbetsorganisation.livet och hitta sättett att av en ny
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från rådslagetSlutsatserDel 1:

Översikt

rådslaget slutsatsernaFrån är att

Samlaa behöver samlad hur kan offensivtvision Sverige ITvision utnyttjas på sätt.etten om mera
Beskriv målet bättre och fokusera d offensivt tänkande agerandeochresurserna, merv s-

företag,alla politiska och och kommunicera detta.i partier, organisationer -

afarsløgi/eNy fram affärslogilc viktig för småföretagenITDet2. växer är attgenom en ny som vara
medvetna och börja arbeta efter. möjligt alltmer använda för ska-Det ITär att attom

intäkter, mervärden och marknader.pa
befinner därefter.epokskifte, vilket klokt medveten ochVi i ärett attoss vara om agera-

småföretagare förståökad utsträckning egenskaper och möjligheter.ITSmåste i-
småföretag berörs förr eller den affärslogiken.Varje senare av nya-

Entreprenörskapet förmåga viktig slå vakt och utveckla.är är atten som om-
teknik kundstyrdmöjliggör produktion.Ny en mera-

informationssystemMed kan småföretag bättre kontrollera affärsrelaterade flöden.-
Globaliseringen för småföretag alltid betydelse, marknader lokala.inte mångaär ärav-

möjligt effektivareNy utveckla tjänsteproduktionDet ärtyp att typav en ny genom samver-av
rodu/etiøn kan mellan småföretag därför nödvändigt tänka banoralla led och detganstep i iär att nya

för kunna skapa jobb.att nya
Småföretag föder fler småföretag infrastrukturer.i egna-

alltflerutvecklas industriella där småföretag kan verka virtuella former.Det isystem-
fördelar främjastraditionella storskalighetens minskar och istället det småskaliga.Den-

Ändringar finns mycket bör och kan med avseende regelverken, dessaDet sågöras ärattsom
regelverken bättre anpassade till de framväxande kunskapsintensiva företagen.z

exempel nödvändigheten skapa förutsättningar för elektroniska affärer.Ett är att-
elektroniska affärer ska utvecklas behövs politiska för rättslig reglering.Om insatser a-

behöver för underlätta detassociationsrättsliga regleringen särskiltDen över attses-
kunskapsintensiva småföretagandet.

förGenerellt behöver politikerna utsträckning "våga rodret dei större görata att an--
krävs för kunskapsintensiva företag ska fram.denpassningar växaatt typensom nya av

rollStatens bör fortsätta utveckla roll för kompetent beställareStaten sinatt att agera mera som
beställare och därigenom påverka marknaden.:om

Eñ/etiz/are bör åstadkomma effektiva för företagens informationsinhämtning,Staten ingångar etc
samverkan till högskolevärlden och myndigheter och till kommunikationen kan ske före-attse

villkor. traditionellt utformade företagen handlar det administra-deFörtagarnas om
för företag främst informa-tionsunderlättande och den tidens detinsatser ärnya

tionstillgång och kompetensutveckling.
Tillgång till utbildning har för företag avgörande betydelse.mångarätt nya en-
Relationen mellan högskolor och företag behöver förbättras.nya-

forskningsprojekt finnasHögskolornas bör beskrivna och lätt åtkomliga.vara-
Myndigheter bör bättre tillgängliga för småföretagen.mycketvara-

finns otillfredsställda behov uthålligt, branschkunnigt och modigt riskkapital.Kunnigt Det av
riskkapital Toleransen misslyckande bör jämför Silicon Valleys annorlunda andastörremot vara-

ofta.Långsiktighet saknasi satsningar-
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från rådslagetDel Referat2:

Översikt

Innehåll
Sida

Utvecklingslinjer i omvärldenTema A: 13

i världsbilderDagenstvå
Anders IntelligenceEwerman, Ewerman Business AB:

mentalt kvar det döende industrisamhället 14Sverige iär

altärslogikenDennya
Thomas Falk, Industrzfiirbundet:

aHärslogik företagen helt förutsättningar"Ny 21ger nya

IT-utvecklingen
Ulf T-företagen:fonströmeø; I

24behöver ska lyckas utvecklingVi vision vi positiven ny om en

förEntreprenörskapetsökandebetydelse utvecklingen
Smafåretagsforskning:Frédéric Delmar, för Entreprenärskaps- oc/yInstitutet

Småföretagen för jobb och förnyelse behöver framtidstro 26stårsom nya

småför företagTema B: Utmaningar och medelstora 29

KonfektionsföretagetKriss
Nilsson,Torgny Kriss AB:

Offensiv möjlighet till konsumentstyrd produktion"IT-användning 30ger

BudföretagetPedal
Tjärnlund Pedaljimmy AB:

Hnns potential och finnsDet chansen är 32en enorm

ProgramvaruföretagetIAR
lWlf;Tomas SystemsAR AB:

34problem kunna attrahera medarbetare med kompetens"Vårt rättär att

ProgramvaruföretagetIdonex
Mårelius, IdonexLars AB:

säker utvecklingSmåföretagen saknar kuvös stöd för snabb och 35som

IT-företaget DisplayOn
David Halldén, Display Information SwedenOn Systems AB:
Det finns otrolig anda skapa företag 36atten g nya

Tema C: Förslag till förbättringar 39

Diskussion
Vad för skapa tillväxt och sysselsättning 40går göraatt att

11
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företagoffensiv kan skapa tillväxt för mindreIT-användningHur

omvärldenUtvecklingslinjer iTema A:

Översikt

behandlar sysselsättning, tillväxtfaktorer, marknader ochinledande del trender, visio-Denna
innehåller fyraoch presentationer:ner

förutsättningarna för företagande indu-Framtidsforskaren Anders de olika iEwerman0 om
informationssamhällena.ochstri-

Industriförbundcts Falk den affärslogikenThomas är väg.0 om nya som

IT-utvecklingen.IT-företagens Ulfjonströmer förutsättningar0 om nya genom

förEntrcprenörskapsforskaren Frédéric Delmar entreprenörskapets Ökande betydelse0 om
småföretagens utveckling.

13
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tvåDe olika världsbilderna

Anders E E Business Intelligence AB:werman, werman
Anders ømz/ärldsanalytiker ocbframtidsførskare.Ewerman är

"Sverige är i döende industrisamhället"mentalt kvar det

belyser utvecklingen och sambanden industri- och informationssamhällena.Avsnittet iinledning

lever med världsbilder idag. Dels det människor lever industrisamhälletsVi två iBudskap är som
nedgång och dels det människor lever informationssamhälletsi uppgång.är som

människor nedgången har profilen: död/ förruttnelse, destruktion, förfall,De styrsom
"jobless, självansvar, syndabock, roffare, knapphet.

människor har helt rofil: tillväxtintresse ochDe ån anisa-som s r PPg gen en annan Pu or g
toriska intresserade skapa yrken och förändring,ha socialDe ärintressen. att entre-nyaav
prenörskap, innovatörskap. också hand handsken, därför detUSADetta i ärattpassar som

tillväxtfasen ekonomii USAs inneärsom

befinner idag mentalt tekniskt-ekonomiskt högst industri-Sverige snararesig påän uppe
samhällets avtagande S-kurva och lämna den.vi vägrar att-

osäkert vilka idéer det etablerade har framtiden. det tydligt det myck-Det Menär attom
för etablissemanget framväxande informationssamhälletssläppa loss detsvårt pået att ut-

vecklingskurva. Utvecklingen där lyder under helt andra betingelser vad hittillsän som
gällt. alla fortsätter tänka industriellt.Men att

Människan biologisk allt företar följervarelse och människor den biologiskasigAll ärutveckling en som
ordningen födelse, mognad och död varefter följer nedbrytning förruttnelse.ochuppväxt,Vågformsker i -

vågrörelse gäller för civilisationer cirka långa, idémässigá eller kärntekno-Denna år1 000
logiska cirka branscher cirka för enskilda företag, producentvaror,år, 60 år250 samteror
konsumentvaror 15 år och projekt 4 år.

5 5 5S-kufwa Fas 1 Fas Fas Fas2 3 4
fyra as NedgångFödelse Uppväxt Mognad

Informationssamhällct
Industrisamhället

Tid

Efier nedgångsfzsen4fåljer slutfasenmed död øebförruttnelse. Idag befinner industrisam-sig
häller slugfzsoch dess dominerar fortfarande olika sammanhang Samtidigti sin mångaisynsätt

infbrmatiønssam/øállez: med annorlunda fram underifrån. naturligaDessasinaväxer synsätt, ut-
z/eeklingsuågøravlöser varandra eflerband

14



företagtillväxt för mindreoffensiv IT-användning kan skapaHur

perspektivUtvecklingskurvans faser i olika

faser flera olika perspektiv.Utvecklingskurvans olika går iatt se

Kvasi-Produktion ReproduktionFokus -
Lokalt, Globalt, imitatörer situationamatörer

Detaljfokus, isärtagningHelhetsfokus, ihopsättning

ii

Fas 4 SlutetFas 2 Fas 3Fas 1
Biologiskt NedgångMognad Död/förruttnclseFödelscPerspektiv - Uppväxt
Teknologiskt DestruktionKapitaliseringKärnteknologi AdministrationOrganisation

FörfallFöretag NedgångTillväxt MognadEtablering
Arbete "Jobless"Yrke OperatörHantverk Tempo
Förnyelse Politisk SjälvansvarEkonomiskTeknisk Social
Debatt syndabockPolitisk Teknisk SocialEkonomisk
Aktör Profitör RoffarcUppfinnare AdministratörEntreprenör
Planering iStruktur System KvasiförbâttringStrategiVision

8Cextrem stor-
skalighet
-"knapphetMass- -distribution,-nyskapande -produktion,-kreativitet

-konsumtion-transport

kvasibetønadefi: eller denkännetecknas allt väsentligt egenskaperna 4Industrisam/Jället ii av
fil:Infzrmatiønssam/Jället befinnerslutfasen. sig i 2.

Teknologiperspektivet

administra-utvecklingsfaserna kärnteknologi,det teknologiska perspektiv organisation,I ärUtvecklingens
destruktion.kapitalisering ochtion,faser

den behöverDefinitionen kärnteknologiutvecklas kärnteknologf. sigpåFörst ärKärnteknologi attenen
och djup till för kunnaför utvecklas och den tillräckligt bredsjälv sinär attnaturatt att sys-

skaparkraft tillräckligt lång tid. Exempel kärn-människors fantasi och underselsatta
för bygga fler ochoch behövdes ångmaskinerteknologier ångmaskinen datorn. Detär att

för utveckla fler och bättre datorer.liksom det behövs datorerbättre ångmaskiner, att

teknologier kom-teknologi, antal enskildakärnteknologi enstakaEn inteär utan ett somen
ka-teknoekonomisk infrastruktur samhälletupphov tillbinerade med varandra i avger en ny

till delar den tidigarekärnteknologi slårraktären systembunden användning. En stora utny -
för sysselsättning och ekonomiskkunskapsområde, basteknisktinte resurs-men somsom

fördelning.

sker interaktionkärnteknologiska tankar till brukbara tekniker tingAll omvandling iav
vägvalspunkter dennateknologi och teknik. Antaletmellan idé i är stort.nytta process

tekniskt genombrottdetalj förutsägbar, eftersomUtvecklingen i varjeinteär engenereras av
nådde framuppfinnare. endast demför okända människormängd Vi minns somoss

fallitförst de andra har glömska.i-

denna upphov till.de enskilda tekniska tillämpningarTeknologi den tekniska tanken", inteär ger

15
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Kopplingen mellan akademisk skolning och skapandet kärnteknologi Däre-Entreprenörer är svagt.av en
utvecklandet de enskilda teknologier, kombineras ihop till kämteknologi,ärär intressanta mot av som en

ofta höggradigt forskningsintensiv Uppfinnare tankarsina åt någotägnaren process. som
endast finns sinnevärlden. utbilda finnsmänniskor skolani Det går inte i något intesom -
förvaltar "redan kunnande och förplats nytänkande och nyskapande.uppnått inteär en
Därför fokuseras skiftevid och finnare.intresset innovatörerrenörer,ett mot entreav era P PPu

det kärnteknologiska kunnandet omvandlats till brukbaraNär ting, reorganiserasOrganisation nya sam-
hället ekvationen produktion och konsumtion förändras produk-så åter maximeras. Förstatt

denna blir rationell.tionen så att

för spegla de produktionsförutsättningama, först iSedan förändras hela samhällen att nya
form skrån" och slutligen "politiska partier". Under 1700-talets industriella revolutioniav
upprättades först fabriksmiljön med fabriksstäder och fabriksarbetare. Därefter organiserades
fackförbund för hävda kollektivets Slutligen organiserades den politiska nivånrätt.att so-
cialistiska arbetarpartier.

båda första utvecklingsstegen de egentliga "produktionsstegen. då människorDe DetProduktion är är
åstadkommer kännetecknande för dessa de sker lokalt "kritiskanågot Det inomärnytt. att
massor" likatänkande kallas idag för "teknopoler".av

för utvecklingen utbildning. försökerDe finnastår Dessaär amatörer, amatöreroavsettsom
helhet, ifrånallt teknisk till andlig. Slutligen de ihop världen"sätter etten ny nytten en

sätt.

blivit beroende den teknologiska utvecklingen, målet förse allaNär majoritetAdministration sätts atten av
med allt", dessa "oförvä hittatamatörer"en av som 8na P

tillverkar de producent- och konsumentvarorärMarknaden fylld företagnu av som pas-som
under den teknologin. marknaderna börjar bli mättade och företagenin De gårnärasar nya

för finna för produkter det sker globalisering.avsättning sinaöver gränserna att en-

slutet kärnteknologisk överproduktion skäl:Mot uppstår tvåKapitalisering av en era av

den tillämpade tekniken till fullo känd effektivitetär0

tekniker används den innevarande kärnteknologiska som idaginästa0 eras erans processer
med industrin",IT d automation.i v s

Med hjälp kan den mekaniska verkstadsindustrin produceraIT "mer samma" allt snab-av av
bare med färre anställda, vilket leder till konkurrensen hårdnar marginaler ochatt samt att
marknadsutrymme krymper. Allt fler prylar bjuds Samtidigt har allt färre råd köpa.ut. att

den elektronikbaserade industrin, skapar efterhand mark-sinDen industri,nya erans egen
nad, värden och beroende och koppling till, densina sina priser. Desssätteregna egna av,
gamla industrin minskas överleva slår företagen vakt marknads-successivt. För sinaatt om
andelar. sker tillverka bättre och konkurrenterna el-Det antingen tjänster änattgenom varor
ler köpa dem för minska de kostnaderna. Strategiska allianser blirinternaatt attgenom upp
vanli Hyperrationalitet, likriktning och förskjutningar kapitalbildningen sker.av

förädlingsvärden,högre slår gamla förNya Mätetalet denutresurser, som genererar resurser.
döende kärnteknologins sektor, den sektor betydelse snabbt eroderar då den infiltrerasvars av

nyföddaden kärnteknologin, produktivitet. Mätetalet för deninputär output genom nya
kärnteknologins sektor förädlingsvärde.minus inputär output
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åstadkommes, bara"reproduktionssteg.utvecklingsstegenbåda IngetDe ärReproduktion nytt mersenare
Världenlär det nya.det redan finns. Skolorförfinade varianter upprättas utsomsomav

globalisering vidtar.lokala mättad, Deoch teknokratiseras.formaliseras Den nivån är somen
värl-förbättrar detaljer ochvälutbildade isärför utvecklingen imitatörer,står är tarsomsom

forskning och utveckling.allt bättremed hjälp FoU,den instrumentav

Näringslivsperspektivet

näringslivsperspektivtekniska.framåtskridandet spegelbild detekonomiska IDet ärUtvecklingens etten av
mognad och nedgång.etablering, tillväxt,sker utvecklingen ifaser stegen

detdet,med "det nya.människor engageradeUnder etableringsskede De är ärärEtablering somett
kun-med bretthantverkaremycket hantverksmässigt deinitialt innovativasätt är ettett -

enmansorkestrar.företag etableras de och tjänste-nande. DagenssmåNär mångaär nya-
förvaltandedataspelhantverkssektor. tillverkarfrämst intesektor Den ärär ett ensomen
de känneralltid vad de håller med. sighantverkare. De intetjänsteman, utanutan veten

för.

det driver lönenivå-ochpåEfterfrågan större än utbudet hantverkareär alltid eras uppen ny
utanförrekrytera personal ersättningssystemSvårigheten går gängsegör attatt manerna. -

arbets-urholkar tidigare etableradeanställningsförmåner skapas, vilketsärskilda normer
Parallellt medblir trendbildare/stilbildare.hantverkaremarknaden. Den erasennya erans

industriergamla teknologinsnedgångsskede denetableringsskede den tidigarepågår erans -
styrka och betydelse.förlorar relativsuccessivt i

ochinblandadeFler blirblir spridningentillämpa den teknikenlärtNär sig större.Tillväxt nyaman
ochtillihopden teknikens komponenterrationaliteten ökar. Nu sätts sammansattamernya

specialiserade yrken,hantverket brytsochhela produkter. iFöretagen växer newupp nya
betalda galopperar.de högst och lägstskills. mellanLönegapet

fusio-kraft ellertillgrundades under etableringsskedetsmåföretag sigDe växer egenavsom
denanvänderföretagen.småföretag. blir de dominerandemed andra Deihop De nyaneras

de småbolagdeloch har oerhört snabb tillväxt.tekniken relativt skala Eni somstor avennya
storbolag.gårdagensdetillbaka tiden, blirhelt okända så går5-10 år i stora att omnuvar

spridningeffektivbidrar tilltjänsteföretag,det ocksåSamtidigt mångaväxer som enupp nya
tillverkande företagen.mellan detekniska kunnandetdet nyaav nya

till internatio-mättad, gränsennärmarknadenden gårNär överärMognad grannen, manmanegna
utanför de domänernakräva betalning långtsälja, fakturera ochnaliserar. skallNu egnaman

likalängreetablerakrav god administration. intressant.och det ställer Att inteärnytten
tillomvandlasalla destooch sälja till Detgöra intressantare.Att görärmer sammaav
Ef-till tempoarbeten.mindre delarspecialiserade yrkena brytsoch devetenskap i änupp -

komp-omvandlas till alltVerktygennyttjandet mänskligafektiviteten ökar i merresurser.av
effektivitetsökning-tillteknikens egenbidragoch med detlexa maskiner automation menas

teknikfaktorn.den ken, s

maskinellt arbete ökar.arbete med AttmanuelltVinsterna ersättaTillväxttakten avtar. attav
starkareökad och/ellerproduktion kräver positionallt störreavsätta export enenen

blirmöjligtekonomiska medel tillhemmamarknaden. Fördelning så många avgöran-somav
fokus.hamnaroch inkomstutjämning iframgång socialde för industrins pensionerrättvisa,-

den offentliga,fram, delaricke-produktiv tjänstesektorVid sidan såsomväxer somavom en
blirutvecklingstelnar och tekniskUtvecklingenbuffert rationaliseringsprocesser.itjänar som

etablerad basteknik.förfining redanav en
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alla har allt och nyinköpNär utbytesköp förslitna prylar, hamnar samhälletNedgång iersätts av av
nedgångsstadium. Full kunskap teknik och produktion råder. arbetarDen sitterett om som

bakom knappar och monitorer och hela Utvecklingen bliroperatörstyr som processer.
svårhanterlig och det råder oöverblickbar med hög sårbarhet.superautomationen

drivs till medSuperautomationen successivt sin yttersta spets
globalisering0
allt snabbare modellbyten
manuellt arbete allt snabbare med maskinerersätts
skalstorleken växer

kräver kapital föregåendevarje investering denänny mer
kapitalet åldras allt snabbare
den ekonomiska livslängden avtar

blir allt riskfyllda.investeringarna mer

detta sammanhang framstår arbeteI flexibelt kapital och människan tenderar ånyoänmer att
bli den värdefullaste produktionsresursen. Stora mängder ekonomiska medel frigörs och an-
talet möjliga investeringsobjekt minskar.nya

blir monumental slutetKoncentrationenAdministratören ersätts i"profitören".av av en era,
den ekonomiska.inte Pensionsfonder blirminst de dominerande institutionerna. Demest

inbetaladeinvesterar aktier den gamlapensionspremier storskaliga industrini i och statligai
obligationer med hög ränta.

dyker grund obalanserFinansmän mellan olika marknader ochpå tjänarav upp arenan
"pengar pengar och påskyndar nedgången. sällan bidrar de aktivt tillMer eta-en ny eras
blering.

Samtidigt dör, föds gamla konsumenterDen skall omvandlas till denskiftet mellan som en era en ny. erans
producenter, alla aspekter skifte. samband härmed dörsvårt del gamlaIsvårtär ettnya erans urgror en

samhällen och uppstår.nya

förändrasMycket attityder och sociala och politiska tekniska ochmönsternormer, samt-
ekonomiska förhållanden vilket avspeglas omkring byggnader,i tingen runt t trans-oss, ex-
portleder, livsstilar, organisationsformer och människors värde.
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dör informationssamhället växer framIndustrisamhället och

ned-världsbilder idag. Dels det människor lever industrisamhälletslever medVi två iärVi lever med som
lever informationssamhälletsoch dels det människorgång i uppgång.ärtvå världsbilder som

förfall, "job-har profilen: död/förruttnelse, destruktion,nedgångenDe människor styrsom
roffare, knapphet.less, självansvar, syndabock,

profil: tillväxtintresse ochhar helt organisato-uppgångenmänniskorDe styrsom en annan
yrken och ha social förändring,riska intresserade skapaDeintressen. är entrepre-att nyaav

självständighe-också hand handsken.nörskap, innovatörskap. USAsUSA iDetta passar som
omställningsfas. viktigtesförklaring skrevs till social1776 Detprecis gränsen var enen

tillväxtfas.händelse för amerikanerna. Idag ekonomiUSAs åter inne iär en

samhället högstaslutet 1700-talet nådde det gamla fysiokratiska eller merkantila sinI av
från merkantilism till indust-definitivt vid Waterloo. England skullepunkt och dog 1815

vid industrialismens Idag utvecklingenrialism, medan vid bagageUSA uppgång. ärutantog
sådan fas, där den amerikanska ur-andan väldigt väl.inne i stämmeren ny

Forbes 400-lista sådan de rikaste människor-förmögenhetsbildningen enligtI USA tioär att
befinner informationssamhällets utvecklingskurva och de hadedet växande 1997 enna

kvar högstförmögenhet miljarder dollar. gamla industrialisternasamlad De102 ärsom
industri längre,industrisamhällets avtagande kurva, sysslar med sig åtinte ägnarutanupp

det har sålt anläggningstillgångar.välgörenhet och DeDe De sina tio ri-inteannat. ser nya.
snabbt.samlad förmögenhet miljarder dollar och den eroderar mycketkaste har 15en

Värdesystemets förändringsnabba

fram baserad värden helst kopplingekonomiDen någonärväxerekonomiNy utannya somsom nu -
industrisamhället.till det Informationssamhället blir heltgång något änannatsom en var.

från Sedangenombrytande komponenten mikroprocessorn kom IntelDen 1971.Knäckpunkten somvar
kraftigt det allt bättredess har den utvecklingen dragit och har gått grejeriväg görakommer attsnart av

första persondator Microsoft lanseradeprocessortekniken. Apple korn med DOSsin 1977.
skapadefödde helt programvaruindustri. komNetscape Navigator 19931981 somsom en ny

kommunikationsvaruindustrin Internet.på

med världen skaungefär innehållsindustrin ochi någotNu kommer göraattusen/Vare av
Därmed kommeralla dessa tekniska förutsättningar byggts de åren.20-30senasteuppsom

kraftigt. miljarder kronor börsen.värdena öka mycke Intel Inom tio1995 353värtatt var
userware-företag alltså de före-från räknat, kommer alla dessa framväxandeår, 1995 ett av -

kon-innehåll ochtillämpar tillämpningsprogrammen, IT någotgöretttag somsom gersom
värderat kanske till hundravill ha. alla dessa företag kommerEtt attsumenten varaav nya

miljarder kronorvad Intel Så1995. någonstans 35 300gånger än värt emotupp enmer var
företag Volvokommer kanske flera värderat. i januari 1997 85värtattett tusen varav vara

har kanske Volvo fördubblat värde tillmiljarder kronor börsen. till sittFram 2005 170
userware-företag framstår Volvo mycketmiljarder kronor. Jämfört med dessa helt ettsomnya

museal karaktär.litet bilbyggarbolag Hisingen närmastav

socialskiftehar framför sysselsättnings- och ochViär framtid Sverige har.Det den ettoss
föreskifte. knäckpunkt ligger ganska tiden,har värdemässigt tidsVår i någonstansnäraett

ordentlig fart.efter den och den utvecklingen börjargällerDet2001. när taatt spana se nya
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befinner idag mentalt tekniskt-ekonomiskt högstSverige snarare industri-sig änSverige imentalt uppe
samhällets avtagande S-kurva och lämna den.vägrarindustrisamhället att-

framtiden. det tydligt det mycketMenidéerDet är osäkert vilka "det etablerade" har attom
för etablissemanget släppa loss det framväxande informationssamhällets utvecklings-svårt att

kurva. Utvecklingen där lyder under helt andra betingelser vad hittills gällt.än som

fortsätteralla tänka industriellt. kanske har tänkt längst bland industrialis-Men Denatt som
Barnevik. han de storfö-Percy lära svenskaI DN-intervju måste inomärterna atten sa oss

använda för det, tolkar det, därmed bli med allaIT jag gårretagen att att attsom av an--
ställda. vad han det köra bolagen med lönsamhet. ska dåDet i princip Då går Vemattvar sa.
förse konsumenterna med och köpkraftpengar

Svenska folket uppfinnandetraditiondåVar finns utvecklingskraften i Sverige är ettav
folk. duktiga människor, släppas loss.Vi måsteär men

det enkelt. företag. frånJust Dels det höga kravinte så Det svårtär är äratt startanu t ex
skattemyndigheten. Dels finnasdet marknad för produkter och blandmåste tjänster pri-en

med köpkraft. amerikanska nymarknaden har fram tack dessaDen växtvatpersoner attvare
svårigheter mindre där.är
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Den affärslogikennya

Thomas Falk, Industriförbundet:

ProfessorThomas Falk direktör vid Industrifdrbundet.är

affärslogik förutsättningar""Ny företagen helt nyager

affärslogik ochbelyser hur bidrar till skapa det utvecklas kITDetta avsnitt in-Inledning attatt en ny s
där mindre och medelstora företag kan verka.dustriella system

företagen och det centrala denna utvecklingenOmvärlden ställer rad krav i IT.ärBudskap en nya
förändringsförmågan IT-utnyttjandet kritisk faktor för praktisktDärmed ochär tageten

fram añärsförutsättningar. globalföretag. det heltITvarje Genom Internetväxer är ennya
liteninfrastruktur tillgänglig för alla och där kan och skapa sinär storen somsom var - -

marknadsplats.egen

medelstora företag Information kon-kan påverka tillväxt ochIT SvaretHur i små är:Omvärlden ger
finnskurrenskraft. idag mycket teknik och det teknologibas historienIT ingen iärställer krav en ungnya

har utvecklats snabbt informationstekniken harså gjort.som som

viktig struk-det skerSvenska företag är i detta avseende generellt mycket duktiga, enmen
företag.turförändring berör både och småstorasom

företagen behöverOmvärlden ställer krav därmednya som

kundorienterad marknadsorganisationen
flexibel produktutformningochsystem-en

industriella kärnverksamhetenkoncentration den produktionensuccessiv ien
optimerad lokalisering globalt vilket påverkar alla funktioner företagenien

ökad fokusering nätverk, partnership och k industriella system.s

Själva kittet denna utvecklingen IT.i är

Därmed förändringsförmågan och IT-utnyttjandet kritisk faktor.är en

består dels kärnverksamhet och dels alla med denna kärnverk-industrielltEttIndustriella systern av av en
samhet sammanhängande tjänsteföretag statistiken. läggerinte i Det är närsystem mansom syns

alla dessa olika Verksamheter kartan blir helt annorlunda.samman som

Andelen sysselsatta den traditionella tillverkande industrisektorn cirkaSverige ii 19är pro-
enligt nationalräkenskaper avseende arbetade och därmedtimmar SverigeSCBs ärcent en-

industriellaligt industrination längre. andelen sysselsatta kOECD Men iingen ärsystemens
enligt Industriförbundets beräkning cirka sysselsättningen. delbranscherDe35 procent av

direkt hänger med industrin, d skogs- ochmedräknade sådanaär är samman ssom som v
jordbruk, byggindustri, konsulter, delar transportväsendet, finanssektorn, Beräk-av m m.

statistik industrinsgjorda basis input/output-statistikSCBsningarna in-är översamtav
köp och tjänster.av varor

förIndustriförbundet arbetar med och handelsdepartementet tillsammans medNärings- att
tydligare och bättre statistik. har identifierat antal industriellaSCB Vi ett system,en som

informationlivsmedel, metall, bygg, läkemedel och Totaltenergi.transport, svararpapper,
för fjärdedelar den svenskadessa industriella system tre exporten.av
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förutsättning för industriella ska fungera. Informationstekniken hardessaIT ärNätverk är att systemenen
från tidigare teknikbaser denteknikbas rad egenskaper skiljer denförutsättning attgenomsom en som

har exempellös utvecklingstakt0 en
möjliggörande teknik används överalltär0 en som

obegränsad kommunikationsförmåga0 ger enoss
analysförmåga förmåga fatta beslutkunskapshöjande teknik ökar ochvårär0 atten som

hanterar information form.digitali0

information form.möjlighet hantera digitalIT i ViDet fundamentalamest är att attger oss
spela det musik villspela musikstycke digitalt, lagra det digitalt,kan in ett upp som om -

också skriva musikstycket notskrift. skapar oanade möjligheter områdenDet inomiutmen
affärskommunikation, överförande kunskap och elektronisk handelritningar,som av o s v.

Därför fram affärslogik kännetecknasdetaffärslogik växerNy som aven ny

gränslöshet0

Digitala informationsfläden vid tullen Helsingborg och de gårgår inte iatt stoppa
traditionell beskatta eller fårtulla. finns gränslöshetDetsig iinte i meningatt vare en

valet organisationsform. blir branschglidning, d traditionella branscherDetav en v s
för påverkan. också nationalstatens auktoritet börjar och slutar.Fråganutsatts år var

med allaalla kan kommunicera elektroniskt0

företaget detdessa möjligheter får såväl det allraInternet minsta största.öppnar som
branscheninnebär den betydelsefulla standardisering harInternet I givitmest som

fiir elektronisk kommunikation med allavårlden. finns det hinderI princip inga
aktörer marknadpå en

fysiska för informationsförmedling obönhörligt elektroniskastrukturer ersätts0 att av

global marknad, detkontaktkostnader minskar. lättFöretagens Det nåår att en men
globala marknaden får fundamental bety-också lika låttfär den nå Detår att oss.

delseför branscher och får det lilla företagets möjlighet gål-hur utvecklas siggöraatt
lande den marknaden.på stora

kommunikationsprocessen vänds från sändare till tagare".initiativet i0 mottagareatt

företaget, därför be-kunden säkerDet intepå initiativ tvärtom årår eget uppsom -
traditionella ställer allaadekvat dettagare" "mottagare. Det våraångreppet mera

vanliga begrepp hur såljarbetet företag huvudet. Detorganiserar i påettmanom
oerhörd möjlighet fiir det lilla företaget.skapar en

infrastrukturSlutsatsen får helt affärsförutsättningar. globalInternetGer är är äraffärs- attnya nya en som
tillgänglig för alla behövs ytterligare gäller likadet Detnågra investeringar. iförutsättningar utan att stor-

framstår företagutsträckning det lilla företaget det alla likaPå Internetstora. sto-som som
ra". och skapar marknadsplats.Var sinen egen

betyder marknaden lika lätt och det radikaltdet också den globalaMen nåratt oss ger en an-
norlunda konkurrenssituation. den offentliga upphandlingen det särskilt viktigt.I Detär är
lätt föreställa får fart den offentliga upphandlingen kommer lo-Europa,sig vi inäratt att

frånkala svenska företag alltid har kunnat sälja till sin" kommun konkurrensattsom
mycket håll.oväntat
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ökande tillgängligheten det allt enklare bilda tillfälligaDen inköpsföre-InternetTillfälliga in- gör attav
ningar". idag hur amerikanska konsumenter kommerVi på nätet,köpsföreningar spontantser samman
skickar till Chrysler och ber offert bilar. traditionella mellanhandenDen150e-post om som
kopplat ihop säljare med köpare finns med, det köparemånga inte mångaärutanen nu som

för förhandla med säljare. Intelligenta kommande teknikgår åratt agentersamman en en
kan betydelse för denna utveckling.som

traditionella mellanhandsrollen förändras. mellanhänder postkontoretDen somVissa
kommer försvinna och andra mellanhänder cyber intermediators kommer dykaatt att upp.

Slutsatsen naturligtvis företagetsdet lilla konkurrensförmåga stärks IT, iärStora krav änatt ter-av om
industriella det industriella kommer det företagetIpå vår förmåga system. systemetmer stora attav vara

mycket drivande. lilla företaget kan med teknikens hjälp finnas med det industriellaDet i
nätverket kring det företaget.isystemet, stora

ställer krav förmåga organisatoriskt hantera dennaDet utvecklingen.vår Det ärstora att
skillnad för både det lilla företaget företaget,och det bero-vi sånär ärstor att ta storaansvar

ende nätverket. företagmycket kan globala.Aven väljer redan frånsmå Vissaav att startvara
ha lokalisering olika länder.i

lilla företaget kommer konkurreraDet SverigeiGlobaliseringen kommer att accentueras. att
med det lilla eller företaget Informationstekniken skapar viktignågonstora annanstans. en
plattform för förändring. för och svenska företagDen Sverigeutmaningen är rättstora att
kunna den tekniken.utnyttja
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IT-utvecklingen

Ulf lT-företagen:Jonströmer,
får Tföretagen ochUlf ordförande iAU-System AB.VDIjonsträmer är

få utveckling"positivlyckas"Vi behöver vision ska enomen ny

jobb och marknader.för skapa intäkter,belyser möjligheten ITutnyttjaAvsnittetInledning attatt nya

för effektivisering och rationalisering.använda enbartTiden förbi då företagen kan ITärBudskap
föroch fokuseranödvändigt ändra ITutveckling det visionpositivFör är attatt en

del IT-utvecklingen elektroniskför ökad viktigökad konkurrenskraft och En i ärexport.
nuvarande, kan leda tilloffensivt detmedhandel Internet, synsätt än storaett merasom

framgångar för svenska företag, såväl små stora.som

människor. relativt kom denmaskinernaindustrisamhällets barndom MenIVi behöver snartersatte po-
skapade markna-helt produkter.effekten kunde tillverka Detsitivaändra fokus att nyanyagenom man

exportintäkter.der, jobb ochnya

fram till idag, har detdess barndom, dsker informationssamhället.utveckling ISamma i v s
människor. efterhanddatorerklar effekt sysselsättningen Menvarit att ersattgenomen

fall befinner idag vid vändpunktenbästaden utvecklingen rimligtvisvänder Iuppåt. oss
Alltförförutsätter ändrar fokus.det ivad gäller sysselsättningen mångaviatt av oss,men-

med effektivisering ochfortfarande alldeles för mycketförknipparoch ITSverige Europa, ra-
tionalisering.

fokus.ochdet nödvändigt ändrautveckling vår vision vårtpositivFör är attatt en

Toppledarforums elek-förknippasIdag satsningområde är elektronisk handel.Ett aktuellt
offentliga sektorn.miljarder kronor denhandel ska Det in-tronisk år iatt perman spara sex

elektronisk handelinför amerikan innebärförsvinner detta.nebär jobb För20 000 enom
för-världsmarknaden ochamerikansk handelhelt det ökanågot är ut mot enannat att-

IT-produkter,handlar baraochbättrad balans vad gäller Det intejust import utanexport. om
förbättra distribution och försälj-medel föranvändaöverhuvudtaget IT ett attattom som

och tjänster.ning av varor

genomslag.hadeskede bilenIdag ungefär Det ansågssvårti 1922 närärDe och attsomsammavassa
tillmed bil Söder-märkvärdigt kunnadå det siginte såmånga transporteraspecianserade attatt enav var

med häst ochdetjämfört med den halvannantälje 45 timmeminuter tog vagn.sombm- Vinnarna

märkvärdigtoch Ska detdet också talar via InternetPCn Internet. såSå vinärär attvaraom
faxför skickasekunder, istället Detkunna beställa minut15 ett egent-somenen vara

skapadebetydelse bilarna ochavgörande för bilens in-ligen blev så vägarnaatt envar
diversehandelnbutiken. Därför kundeflyttade kundernafrastruktur övergenärmaresom

blev heltköpcentraförmån för specialbutiker ochtill Detså småningom typetc. en annan av
försäljning.varuflöde, distribution och

och denför med ochmotsvarande PC Internet in-På måste ögonensätt attupp
tusentals mil till de alltmersnabbt kunderna flyttafrastruktur har, kan kunderna speci-sigvi

befinner avståndfram. och säljarebutiker och köpcentraaliserade Köpare sigväxer ettsom
de drakarnamed noll.praktiken intill lika vinner.Det inte giveti ärär näst att storasom

specialiseraderiktigt ochdet de kan vinner.Tvärtom är somvara vassasom
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offensivHur IT-användning kan skapa tillväxt för mindre företag

detta agendan. gäller det allaNu kan de möjlig-måste vi Nu på någotInternet sättattger upp se
heter ligger denna utveckling innebär. unik marknadi Internet Det mångaärunik marknad som som en

det bara distributionssätt till marknad. Plötsligt ligger marknadinte kanskesätt, ett en en
hundra miljoner människor lika den lokala svenska marknaden. har fåttminst Vinära som

mångdubbelt hemmarnarknad.störreen

Andra egenskaper hos marknadInternet är attsom

alla säljare framstår lika eller lika små0 storasom
finnsdet chans etablera globala fåmansföretag0 att

det glesbygden konkurrensfördelar0 ger
det Sverige0 passar
det viktig företag-till-företag-marknad.är0 en

skaOm möjligheter det braSveriges det alltid depositivt minnas inteFrämja offensiv är att attse var
bäst kunde tillverka ångmaskiner blev de främsta industrinationerna, dete|ektronisk som utansom var

de lyckades tillämpa tekniken blev framgångsrika. kanDet vi optimis-görhanda som attsom vara
tiska fortsättningen, för generellt mycket duktiga informa-Sverige tillämpai påär attom
tionstekniken.

ska lyckas, behöver alltså skaffa den dominerar.Men vision Ettänen annan som nu ex-
empel den fortsatta utvecklingen elektronisk handel där fokus föridag ligger mycketär av

och jobb.att spara pengar spara

mycket förredskap ökadITEtt kompletterande synsättannat att ettvore mera se som
konkurrenskraft och för ökad därigenom kan öka medOm viexport. exporten procenten

betyder det miljarder kronor betyder också jobb.år, Varjesju 20 000extra. procentper nya
Tekniken för sådan elektronisk handel och storföretagsvänligInternet, små-är är samtsom

tillinternationell karaktär.sin

nuvarande elektronisk handelDen däremot endast storföretasatsnin Sveriå i är vän-gen P ge gs
lig. mestadels nationell till karaktär. defensiv. Den a,rationalisera istället för. Den n,. . . . . .är ärsin

offensivt marknadsutveckla.Internet ärsom

krävs, fler skickliga administratörer och byråkrater, framförDet alltinteär utansom nu
skickliga ledare kan både näringsliv och politiker sådant kompletterandeäven ettsom ge
upplägg för elektronisk handel.

25



tillväxt för mindre företagoffensiv IT-användning kan skapaHur

för utvecklingenökandeEntreprenörskapets betydelse

Småföretagsforskning:ochFrédéric Institutet för Entreprenörskaps-Delmar,
och Småföretagsførxkningvia för Entreprenärs/eaps-Ekan dr Frédéric Delmar árfzrs/eare Institutet

Stockholm.

står"Småföretagen förnyelse behöver framtidstro"för jobb ochsom nya

blir företa-vilka arbeten skapas, vilkabelyser vad entreprenörskapAvsnittet är,Inledning somnya som
skapar tillväxtföretag.och vad det är somgare

stark tjänstesek-företag. Särskilt skerarbeten skapas små expansion iSju tioBudskap enav nya av
regel högt kvalificeradedelen tjänstesektorn detden kunskapsintensivaI ärtorn. somav

tillväxtföretagen skatter,företag håller mycketoch bra arbeten. Flertalet intesmå. Försig är
människor medproblemet, detregleringar eller finansiering det ärstörsta tagutan att

kompetens.rätt

för mycket förnyelsen.och viktig eftersom denSmåföretagssektorn Förstårintressantär av
förebilder. framtidenutveckling behövs fler brafrämja entreprenöriell Tron äratt en

den svenskaföretagande. allmäntcentral för framgångsrikt En positiv tro attett ommera
värde.ekonomin utvecklagår stortatt vore av

definitioner beroende vilket perspektivbegrepp med olikaEntreprenörskap mångaärEntreprenörskap ett
från före-varför företag Eller hurstuderahar. innovationer vissaDet gårdet startar.t attär exvad man- hur påverkar ekonomin.Eller varför företag och dessasprids samhället. Deti vissa växertag

hur samhälletmakroekonomiskt perspektiv, d kanockså företag från på-går ettatt v sse
form skatter,verka dessa företagen lagar,i o s v.av

fun tillsammans eller vad dethur människor företaektivEtt i ärär ett somannat erarPersP g g
med andra företa ektivföreta kan samarbeta cket bra Annu åärör ettatt ersP Pg pvissa g m yg .människorna företagetenskilda företagets särdrag och hurmikronivå beskriver deti i ar-som

definitioner vad entreprenörskapperspektiv olikabetar. olika kombinationer dessaI är.ger

arbetenföretagen Idag detSmåföretag skapar fler arbeten vad de sju tiogör. äränVilka arbeten stora nyaav
storföretagen de för-strukturomvandlingenföretag. den väldigaskapas Ismå är storaskapas som av

företa-arbeten. flestaföretaglorarna. skapades De1996 Sverigei 30 00028 000 nyasom gav
till. flestaanställer själva och kanskealltså enmansföretag människor Denågonsigärgen -

förblir den nivån.

expanderar kraftigt. gamla industri-företag skapas framför allt tjänstesektorn DeDessa i som
kunskapsintensiva tjänstesektorntillverkningssektorerna förlorarna. denoch Det ärär mest

också vårdfinansiellaviktig, främst högteknologi och inomIT, tjänsterär menannansom -
offentliga sektorn.denoch utbildning. beror nedrustningenDet avsenare

problem. Tillväxtföretagensvilket i sigär regel högt kvalificerade arbeten, ärDet ettsom
finansiering, detskatter, regleringar ellerproblem männi-inte ärstörsta är tagutan att
framför storstadsregionerna.företagen skapas alltskor med kompetens. iDe nya

Ärför samhället. det detvadfråga den akademiska debattenEn intressanti ärär attmestsom
företagen börsnabbväxandeföretag Eller det demånga små är satsastartas som mannya
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offensiv IT-användning kanHur skapa tillväxt för mindre företag

företag åldern 25-44 Könsfördelningen sned, endastDe i år. 30Vilka blir är är ärstartarsom procent
kvinnor. alla dessa kvinnor företaget eller med kvinna ochNästanföretagare startar ensamma en annan

fåtal tillsammans med oftast gift, ochhar barnEntreprenören några årsärett startar en man.
arbetslivserfarenhet. har börjat stabilisera och vill Ofta finnsMan redansig något nytt.prova

företagarerfarenhet och haft föräldrarhar företagare.viss många variten som

Förebilder viktigt. kan orsak till den sneda könsfördelningen. flesta företa-Det Deär vara en
tradition varför kvinnor företagarförebilder.har braär män,gare av

bland företagare de har uppfattning eko-positivDen viktigaste egenskapen är attnya en om
utveckling, d framtiden central. gäller såväl dennomins Detärtron tron attv s egna

affärsidén kommer bära, den ekonomiska utvecklingen form den potentiellaiatt attsom av
marknaden kommer fungera bra.att

skapa tillväxtföretag krävs finnsdet expandera.För har baramotivation DetVilka skapar att att att etten
fåtal. absoluta nyföretagare vill skapa eller företag.Den majoriteten inte Destörretillväxtföretag stora ens

bra det lilla. driva företag skulle för ledatrivs till problem, ochi Att mångastörreett oro
konflikter, eftersom då bli administratör föriställetmåste någonentreprenören äg-sorts att-

det startade företaget för, dsig någonting intressant.göraattna man v s

det finns efterfrågan marknaden och den gårFöretagaren starkttror att att att ut-en
veckla. Märk väl tror, det behöver finnas faktisk efterfrågan. tillväxtföretaga-inte någon En

har förebilder och hur tillväxt fungerar. Oftast har arbetat växandepositiva ivetre ettman
företag eller haft framgångsrika föräldrar. Själva framgångskonceptet centralt.är

Nätverket dessa företagare har bra. Tillväxtföretag uppkommer vakuum,inte iär ettsom utan
samarbete med kunder och leverantörer. Möjligheten till oftasti kommernära växaett att

efterhand. företagaren byggt förtroendet hos frånkund och denne fårDet är när upp en er-
bjudande betydligt order, den fråganavgörande ställs: finns det motiva-störreom en som en

expandera ellertion inteatt

till skillnad från vanliga småföretag den kompetens be-inI tillväxtföretaget tar man som
eftersomhövs, han klarar allting själv. också lång-inser inte Manentreprenören göra äratt att

siktigt försiktigt tänkande, försökerd vad kommer hända framtiden ochiattmanv s se som
framåtmål. har företagaren oftast riktigt klar för försökerVägen inte sig,sätter men man

framför allt målet verksamheten och det skernå i småäventyraatt utan att att satsagenom
för håller.isensteg att se om

Småföretagssektorn viktig. där nyheterna kommer. etablerade företagenDet DeFramtidstron g är stora
för förnyelsen, eftersom de riskerna. anställda storfö-står inte inte vågar Många varit iär det centrala ta som

företaghar för det företaget har velat idé. detjust inte Såpåretag, startat att stora satsa en ny
ana smal/nes: det småföretagssektorn.medintressantaär ärnotnewness som

Q. arbeten skapas kunskapsintensiva sektorer. främjaDet den utveck-inom Förär attsom
lingen behövs fler förebilder.bra det bra företag, detVi måste går gårveta att att starta att att

företagen problem könsfördelningen.den sneda underut-Ett Kvinnornaväxa. är äratt
nyttjade företagssektorn.inom

framtiden förcentral framgångsrikt företagande. DärförTron det nödvändigtär ärett att
allmänt den svenska ekonomin utveckla.positiv går Det går göratro att atten mera om att
bra och spännande saker Därför det tröttande med den vanliga jämförelsenSverige. medi är

skulle mycket mycket duktiga och detUSA. skaså Detsämre än är äratt vara som
fram. alltid dåliga, lederAtt inte någonstans.poängtera ärta att
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offensivHur IT-användning kan förskapa tillväxt mindre företag

småTema B: Utmaningar för och medelstora företag

Översikt

del behandlarDenna urval småföretagares erfarenheter och möjligheter ochett syn pro-
blem. företagTvå industrisamhällets utvecklingskurva och in-representerar tre representerar
formationssamhällets utvecklingskurva. för företagenKriterierna är

produkter eller där förändrattjänster IT harTraditionella på progressivtföretag sätt0 ett
affärsidé eller verksamhet produktion, marknadskommunikation, och medfört till-etc
vaxt

från grunden efter förutsättningarbyggda de denKunskapsföretag är0 som som ges genom
IT-utvecklingen nya och organisationskoncept, virtuella sarnverkans- ochstart-nya ar-

betsformer.

traditionella företagenDe konfektionsföretaget och budföretagetKriss ABrepresenteras av
Pedal AB.

Kunskapsföretagen informations- och dataföretagen IdonexIAR Systems AB,representeras av
och On Display InformationAB SwedenSystems AB.
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för företagskapa tillväxt mindreoffensiv IT-användning kanHur

KrissKonfektionsföretaget

Torgny Nilsson, Kriss AB:
konfe/etiønsjødretagetoch för SparsönMlxxon grundare Kriss AB zTorgny VDär

produktion"konsumentstyrd"Offensiv IT-användning möjlighet tillger

mycket bra fastautvecklatstraditionell bransch, hararbetarKriss AB iInledning att tagenommenen
IT-användningoffensivde möjligheter ger.som en

praktisktinformationssystem kunnatskapa sigharFöretaget närmaBudskap ta-att engenom egna
modebranschen traditionkapitalintensivaproduktion denkonsumentstyrd i ärget som av

koppla design,och inriktadbåde produktionsstyrd Genompå serier. attstora samman
företagandet. har därigenomkraftdistribution blir det helt Detproduktion och iannanen

rad länder.med framgång etablera igått sigatt en

fritt fall.befannkonfektionsbranschen vilken dåstartade sig iFöretaget Kriss 1982 i nästanDesignen är
svenska, Madeförsöka detbransch Swe-denna inIdén med utnyttjain idet centra|a attatt varmogna

marknadsföringen.delden, en avsom

tillverkningsföretag, iställettraditionelltuppbyggtfrån börjanFöretaget inteär utanettsom
försäljning underord-ochmarknadsföringadministration,designföretag. Tillverkning, ärett

traditionella kana-såldedesignfunktionen. första viafunktioner till Krissnade De åren mest
1980-taletföretag kost-andratraditionella mellanleden. sågler med alla de Men när-
konfektionsbranschen,för den svenskahuvudproblemenhandelspolitikennadsläget och som

bedömdedå detdistributionssidanframför alltvalde Kriss sig väsent-varamanatt somge
distributionskanaler. IdagDärför började byggaför utvecklingen.liga hindret Kriss upp egna

återförsäljare.ochbutiker 40produktionen via60 viagår procent externaprocent egnaav

prestigevaruhusensinredda shopar demedpå sigFokus ligger etableraatt storaeget
di-maximalt kollektionensäljaredet meddammodeavdelningar. Där går att exponeraegna

reaktionerolika avläsa konsumenternasdetslutkunden.rekt Genom IT går sättattmot
informationsflödenkontinuerligaproduktionen.försäljningsställena och låta det Viastyra

efter-önskad information, vadsammanställadet helstfrån shoparna går när t somatt exsom
färgställningarfördelning modeller,eller Oslo medfrågas München, Köpenhamni o s v,

hur dekraftigt mellan olikamycketstorlekar, eftersom det ofta serieroch varieraräven
säljer storleksmässigt.

skillnadefterfrågar, tillkonsumenternatillverka detkan därmed underKriss säsongen som
förväg. arbetssättkläderna långttekoföretag producerar Krissfrån traditionellt i när-ett som

konsumentstyrd produktion.heltsigmar en

produktion ochkedjan från design tillkontrollera helakanKrissframförIT innebär allt att
försäljningsställen.medkunnat etableradistribution. har mångaIT sigGenom Kriss

dethögt automatiseradför utvecklingen produktionenockså grunden såIT ärär somsomav
modeinriktad. Förädlings-starktproduktionkapitalintensivnågonsin går. Det ärär somen

ungefärgraden mycket hög, 60är procent.
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arbeta har lettKriss till tillväxt. Eftersom det detta konfektionsbranschengår iArbetssättet sätt göraatt att
konkurrensutsatt, bör detså andra branscher.iärhar tiuväxt göra ävengett extremtsom att

finns mycket designkunnandeDet duktigaSverige, designers har tillgångi många ingenmen
till produktionsapparat. företag betraktas designersI nödvändigtmånga någoten ontsom

ska kosta lite möjligt. Därtill har det total produktionsorientering fokusså ochvaritsom som
serier.stora

desi nfunktionen hela företa desi lokomoti-påKriss har vänt detta äratt rygenom etg s r g gn-
och hos andra företa barainte teko, andra områden.månävenvet inte en vagn som utang ga

kopplaGenom design, produktion och distribution blir det helt kraftn n n n 0 o vatt samman en annan i
företagandet. traditionellaDen hade kunnat med budskapet.Kriss inte nå Denvägen vä-ut

hade det överhuvudtaget kommainte den hårdagått tyska marknaden, därinattgen t ex
idagKriss miljoner kronor.25omsätter

direkta begränsningar förNågra utvecklingen finns de begränsningar liggerinte, utöver som
hos själva. hindret idagDet hitta kompetenta tekniker och detNärär operatörer.stora attoss
gäller designfunktionen nämligen teknikerna mycket viktig del. Tekniken utvecklasär en
våldsamt snabbt och den möjligheter designområdet. Därför det kombina-på ärger nya en

tekniker och designer skapartion det idag.Kriss görav som som
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PedalBudföretaget

"Härnlund, AB:Jimmy Pedal
Stockholm.Pedalför buga/företagetgrundarna och AB,Härnlund VDjimmy är aven

finns m"chansenfinns potential och"Det en enorm

bak-ville finansiera studierna.det Enfyrastartades kamraterFöretaget 1990 sättetInledning somav
alltförnytänkande detlitekunde behövabudbranschentycktegrund varattattvar man -

innebäraPedal skulle kommasnus".fram, trädojor ochmycket "kepsen bak och att enen
offensiv användningbranschen IT.förnyelse i avgenom

informationsflödena.för hanteradeNyckeln Pedalsi expansion ärBudskap attsystemenegna

då Pedalutvecklingen komdelviktigPedal bygger i 1993Verksamheten Enexpansion.iUtvecklar egna
informationsflöde skerdetför effektivt hantera iinformationssystem,byggdeinformations. att somett eget

samband med transport.ensystem

tillinformationenför sändavidareutvecklaeHektiviseringsstegNästa att utsystemetattvar
textmeddelanden tillskickarGSM-mobiltelefonsystemskerbudbilarna. Det ett somgenom

förförbehövs dockden takthandutveckla allt dettaterminal. iAtt är tungtsomegenen
telekomindustrinflera de in-projekt medlitet företag. Pedal har inom ärså somstoraett av

utvecklingen harhärPedal har.kompetens Denidé, kunskap ochtresserade den nyasomav
och fråntill miljonerfrån miljoner kronor 20omsättning 35Pedal iexpansion 10 an-gett en

ställda till 75.

myckettidenhelainformationssystemetförsteg i konkurrensen ärDet att ger ensom ger
helst och hurverksamheten. inhänderkontroll vad Det gårviktig ipå näratt sesomsom

vilkenvid vilka tider definns,mycket kunder ringer,jobbar, hurenhetermånga typsomsom
digitalaAllt finns deför täckningsbidrag.vad det igäller ochleveranser det systemengerav

flödena.kontrollerabyggersekund.automatisktoch uppdateras Framgångeni varje att

till fort-lederNorden.Malmö och Dettill Göteborg, iinnebär expansionNästa även utsteg
informationsflö-kontroll helahadetutveckling informationssystemet gårså attattsatt av

ifrån olika platser.det

virtuellmedtillsammansPedal utvecklarverksamhetEn ärVill etablera restaurang,partners enannan som
mel-Kunden kantill hemsida.uppkoppladeStockholmAptit", i25ärvirtueua butiker enrestaurangersom

sköter Pedaldigitala handelutkörd. dennaoch denbeställa Ilan och vardagar2110 mat
betalningstransaktioner och transporter.

egentligenolika affärssystem.ihop Detdet möjligtexempel hur ärDetta ärär attett para
för byggamed andra företagsamarbetamed.vad Pedal sysslar Det intressantär attattextremt

alladet åkerdistributionen.hand SomPedal kanvirtuella butiker där män-är,nuta omupp
transportföretagineffektivt.ställen.handla olika Ettmed bil för Detniskor sin ärattrunt

föroch hemtjänsten,vårdeneffektiviseravidaredet mycket bättre. ikan sköta Det går tatt ex
använda IT.potentialfinnsmedicin ochdistribuera Det attmat. genomenormatt

Ävenför Pedal.viktig Internetglobaliseringenmarknadsperspektivetdet inte så görI är om
Nordenför Pedal vad Kina.ivärlden liten, det går ärinte intressant göraär tatt ensom ex

mil-300-400ochdag Pedalmarknad.tillräckligt tio gångerDen omsätterstörrenär ärstor
marknad.kan Nordeuropajoner intressantvara en
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hinder för småföretagEtt Pedals motståndetFörväntan Alla med kapitalär äratt startaom typ attav stort.
intresserade snabb avkastning. behöver kapital kan verka ochär Vi i 10-15 årsnabba attavpengar en som

där det finns företagintresse ska säljas kort sikt. dåinte Förstär ärproblem ettett att satsaav utsom
det möjligt hitta dynamiken använda informationsteknikeni för effektivtskapaatt att att ett
logistiksystem.

Pedal upplever hinder utvecklingeni företag hellre medarbetarmångaett annat attgenom
kortsiktiga viktigare frågor, utvecklingen egentliga framtida verksam-i sinän att ta tag av
het. rädda förMånga nytänkande IT-diskussion och för de radikala förändringarär en som

kan leda till.IT

finns idagDet kraft och viljaDet det enkeltfinns något. Men sågöra ären en enorm atten enorm att
flytta för den vill.sig enkelt flyttaDet till marknad. händerDetärpotentialenorm som att en annan som

otroligt duktiga och begåvade ungdomar lämnar det för kompliceratär Sverigeatt årnu p g a
här. flyttarnågot tillDe där finnsSan detFrancisco möjlighetergöra många in-att nytt t ex

IT-området.om

svårt perspektivMen det är I det nödvändigtfungera i dagensatt regelverk. större ärett att
regler anpassade för dessa verksamheter. minska tröghetengöra Förär isom attnya systemet

det nödvändigt bra chef- släppaprecis medborgarna fria. företagsperspekti-är Iatt som en-
ganskamåste handlingsutrymmen. Man måste innovera, måstevet storaman man

och fel. varken kapitalmarknaden,Men regleringar, skatter, anställningsvillkorgöratesta o s v
tillåter det. Mycket debatteninte också inriktad felfrihet och det misslyck-leder tillärav
ande.

det tillåtetChansen vad detär än idag misslyckas.lyckas Detstor att är ärom mera att ut-
kristalliseras vad bra och dåliga idéer. idag,Vi inteär måste prövasnart som vet svaret utan

fram. harVi kommerInternet förändras och har vadingen aningt ettoss ex attsom om
det fyra försökaår. Vi släppamåste loss all den utvecklingskraftnågotär sättom som
finns. kan förstås kännasDet ganska läskigt. Och får ställa frågan villigavi är attoss om

det. det, kanMen framgångar.vi någöra är enorma

finnsDet potential. Chansen finns och förmodligen finns den kvarinteen enorm ng
fem år.sättsamma om

gällerDet och underlättar förvi entusiasmerar dem vill företag. detFör äratt startasom nu
tåget går.
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företagför mindretillväxtIT-användning kan skapaoffensivHur

IARProgramvaruföretaget

AB:Wolf, SystemsIARTomas
Uppsala.pragramvaruföretagetfår SystemsAB,Wolf IARTomas VDär

kompetens"rättmedmedarbetare"Vårt attraheraär kunnaproblem att

förmarknadsföra verktygutveckla ochvärldsmarknadenarbetarSystemsIARInledning attgenom
skerefterinbäddadek Drygt tio årmikroprocessorer iprogrammering startensystem.sav

anställda ochAntalet 60tilloch endast Sverige.försäljning länder går äri 35 avprocenttre
Även marknad, d allabredarbetarföretagettillkom underdessa 20 1997. somv senom

begränsadmed mycketnischföretagdetdär det mikroprocessorer,produkter ingår ärgör ett
världsmarknaden.kommatidigtviktigthemmamarknad och det har varit utatt

personal tillutländsklocka Sverigekunnavärldsmarknaden ocharbeta inte ärAtt ettBudskap att
utveckling.hinder för positivstort en

första produkt.medtidigt Detföretagetfrarngångsfaktorerna finns sinBland varFaktorer uteatt var
medräckteför Detoch det behövdes nåingångströskellåg inga att ut. an-enframgång stora pengarför en

fart koncent-försäljningenvärlden. såsedan ringdeoch När1986i Byte Magazine tognons
andrafastigheterbörjanischprodukt, iinvesteraföretagetrerade sinsig att t somutan ex
kan le-företaget idaglett tillfokusering harhårda1980-talet. fortsattgjorde Dengärna att

område.spetskompetens inom sittverera en

fram-ocksåskolboken,brytavåga äraffärsmodellen,utvecklingKonstant mot enattav
etablerat kontoröverhuvudtaget i Eng-hadeandra, integångsfaktor. Hade lyssnat

har expanderatstorlek.med IARhade lönatoch vårland, Tyskland sigUSA. Det inte utom-
SKFnaturligtvisdetför små, intelands går sättvi göraatt somsammaatttrots menvar

arbeta ochförmycketbetydafortsättningsviskommereller Tetrapak. Internet sätt attatt nya
kommerdet vinster.storaatt ge

allförmodligengällerframgångsfaktor.viktig Detpersonaloch kompetentMotiverad är en
Ägarnas värde.väsentligttålamod har också sigverksamhet. visatkunskapsintensiv vara av

miljonerförlämparbranscher/ företag 10sig investerakunskapsintensivaDet är attsom
den tid detfungerardärpå. Detmiljoner inte så.för kunna Detåretåret 20 tar.taratt taena

alldeles för liten.hemmamarknad Dethindren upplever vårBland IARinom ärärförHinder attsom
harskavägledning hur Någontingochdyrt svårt göra.är somatt manutvecklingen att exportera om

sedanförmycket eftersatt tio årdeväsentligt bättre ärblivit två årensenaste som varmen --
kan li-från advokatd alltför IT-företag,infrastrukturfoutvecklad Sverigei soms enven

produktansvarsfötsäkringarkanförsäkringsbolagvärldsmarknaden,censrättsfrågor ett som
paketeraföretag kanprodukter ellerför våra programvaror.ett som

Duktiga tekni-för expandera.hindretdetpå personal störstabranschspecifik ärBristen att
affärs-hittaomöjligtdetlätta attrahera.visserligen ganska Men såker ärär attgott somatt

mycketerfarenhet.internationell svårtoch Detmed teknikbakgrundmänniskor är att attra-
mycketväsentligtköpkraft. betalargrunden Vipersonal. handlarutländskhera Det i om

möjligtvadochTysklandEngland, USAmedarbetarelöner till görahögre i ärvåra än attsom
blir.rättvisediskussiondenkanske dagsjobb.för motsvarande vågaDetSverigei är att ta som

attityder ochberoendeföretag därkunskapsintensivt sådet rättMen svårt i ärär avmanett
fallhåller allavad i migförstöra Detkonflikter kan vinner.kultur. Att in änrätt manmer

tillbaka.
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offensivHur IT-användning kan skapa tillväxt för mindre företag

Programvaruföretaget ldonex

Lars Mårelius, ldonex AB:
MåreliusLars förVD programvarufåretaget ldonex Linköping.AB,är

"Småföretagen saknar kuvös stöd för snabb och säker utveckling"som

ldonex kunskapsföretag med affärsidén ligga allraInledning längst framär utvecklingen ochiett att ar-
beta med datorstödd kommunikation för Internet. börjadeHistorien äldre1992, så inteän är
denna specifika bransch. första medarbetarnaDe det sedan skulle bli ldonex,i startadesom

världensvåren tionde webb-sajt1993 och det förstaSveriges webb-sajt. Idag har ldonexvar
medarbetare motsvarande heltider.37 16

På internationell och hysterisktBudskap snabb marknad lyckas företaget bra medarbetare,en genom
bra och bra verktyg.organisation problemenEtt det finns kuvös"inte någon iär attav
Sverige kan växande småföretag.stöttasom

ldonex bestårInternationell av
och hysteriskt

"brain-delen konsultverksamhet och alltså säljer kompetens form projektär i0 somsnabb marknad av

"brand-delen varumärken, produkter innebär utveckling generell0 som av programvara
paketeras och säljs marknaden.som

Marknaden internationell. det handlar mycketMen demografi geografi.är Viänmer om
väljer målgrupp och bearbetar förstden sedanSverige, målgruppi i Europa,ut en samma
USA Så målgrupp Sverige,inästataro s v. o s v.

Marknaden hysteriskt snabb. hundår,Ett Internet-år vanligt Underär sju år.ett ettsom
tillväxten1995-97 antalet webb-servrar 4007var procent.

ldonex lyckas marknaden bra medarbetare, bra och bra verktyg.organisation Or-genom
ganisationsidén bygger blanda människor och till de kommunicerar, "tjabbar"att attse
och diskuterar det blirså dåliga beslut.inte några Organisationsstrukturen uppbyggd iäratt
informationen, fysiska ellerinte juridiskai strukturer. främjar flexibilitetDen och resursut-
nyttjande. återspeglas företagetsDet anställningsformer: embryon lärlingar, timslavartreav
studenter eller medarbetare andra företag och livegna de arbetar procent.100översom

problemEtt harSverige det saknas kuvös försaknar den här företagstött år i Sveri-som att typen av
Med kuvös alla de kringtjänster behövs för snabbt och säkert kunnakringtjänsterna ge. menas attsom ut-

veckla företaget. allt frånDet kompetenta till produktpaketerare.juristerär

tillverkandeVi och uppfinnande folk Sverige, dåligaär i marknadsföra.ärett men att
Det svårt marknadsförare och affärspersonal,i speciellt idag.är att tag

hänger med, ellerDet är inteproblem tolkningenmed lagarna. Ido-lagar rättaresom sagt av
f drabbat exportförbud produkt innehåller kryptoteknikär och detnex ärn av en som ex-

besvärligt eftersom delen marknaden finns utomlands. svenska marknadenDenstörretra av
alldeles för liten för ldonex leva ekonomiär på. För det nödvändigti expansionen äratt att
minst nå i Europa. Det fritt sälja produkteninte marknad.inom EUsär inre Nuatt ut attens

finns kring land, den iställetvarje bör jämförelsevis harEuropa. USA-när sättasmuren runt
företagen till börja med gigantisk hemmamarknad deinnan administ-någrastöteratt en

problemrativa exportmarknaderna.
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företagför mindrekan skapa tillväxtoffensiv IT-användningHur

On DisplayIT-företaget

Systems Sweden AB:Halldén, On InformationDavid Display
Stockholm.Tfliretaget DisplayHalldén grundare och fårDavid On AB,VD Iär

företag"otrolig anda skapa"Det finns att nyaen nu

företags mestadelsaffärsidén effektiviseraendast gammalt ochDisplayOn år ärärInledning sto-attett
med hjälpinformationsprocesserkommunikations- ochsvenska industriföretag interna avra

fyra med kompetensstartades kamraterframför och Internet-teknik.alltIT, Detintranät- av
frånoch med lönerskedde med studiemedelförsta halvåretområdet. Finansieringeninom

heltids-har bolaget tolvföretaget börjatarbeten, och därefter har Nuandra pengar.generera
föremed skattmiljoner kronordeltidsanställda.anställda och 5-6 Omsättningen vinst7,5är

och medarbeta-miljoner kronor hafyramiljoner. Målet 100år 1001,3 omsättaär att om

idéer och detfinns otroligt mycketskapa företag.finns otrolig anda DetDetBudskap att nyaen nu
demviktigaspännande verksamhetsidéer. möj-dagligt flöde Det ärär attett engeav nya

och det baraför de finnschanser finnslighet verka, tillvara just är attatt att ta som nu - -
för sig.ta

till kapitalfinns möjligheterför företag detproblem ingaMen är utanatt starta attett
krav.kopplingar till mycket höga

Display under startperiodenproblem förväsentliga OnNågramedProblem attvar
finansiellt stöd

väldigt högakopplat tillfinansiellt stöddet fanns möjlighet inteingen0 att varsom
ställavillkor villefrån deraskrav. fick inte på.Vi propåer privata investerare, uppmen

harlångsiktighet företagsdrivandet.lönsamhet och Vikrav snabb ingen iDet var
väldigtkapital.fortfarande lån och har Det går,inte tagit ininga ärexternt men

det finnsoerhört viktigtföretag detkrångligt, och driva Det ärsättet. attettatt starta
har problemförfinansiellt stöd för nyföretagandebra inteäven attpersoner som-

välutbildade.jobb eller ärsom

marknadsföring,stöd mednystartade teknikföretag kansaknade tillgång plats där0 en
marknadsföringsbolagmotsvarande kanrådgivning ochekonomisk och juridisk sätt

Lundframgångsrika exempel detta,finns väldigtkan stöd med teknik. iDet a
för företaggenerellt saknas mycket Sverige.platser utomlands. ioch Menmånga unga

dethitta kompetensen,personal. barakompetent Det inte svårt är ävenär utan0 att
storföretag, förfordras likviditet hosdyrt anställa.krångligt och Det ettatt omsomen

finnsdetföretaget konkurs,det blir dåliga månader riskerar inteitvå storatt enom
anställningsförfarandet.flexibilitet i
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offensiv för företagHur IT-användning kan skapa tillväxt mindre

finns möjligheter för småföretag idag:Det mångaMöjligheterna
mångaär M

viktigaste tankesättet. rationaliserar och elTektiviserar. innebär tillväxt-ITDet Detär0 att
företag Display håll försvinner också mycket arbets-kan anställa. andraOn Mensom
platser för medrationalisering. detta utvecklingenTrots ITmåste siggenom som ses som

för det händer världen. hur kom-något positivt, Oavsett i Sverigei vi sårunt om agerar
IT-utvecklingen kort sikt färre arbetenpåverka Rationaliseringarattmer geross. som

för arbeten. företag finnslängden IT-användningenmåste vi i Iacceptera, genererar nya
ofta förståelsen för effektivisera olika kommuner märkerIT. Men iatt processer genom

det effektivisering får arbetstillfällena.detsvårare inte Detär över äratt utmen-
tänkt.inte rätt

Internet-teknik och företag tiomannaföretagmöjligheter. litetintranät små Ett iO storager
får plötsligt möjlighet konkurreraotrolig marknad, d detSverige nå gåratt att atten v s

villkor storföretagen oerhört möjlighet förInternet. Detsamma som genom ger en
försäljning och produkter och spridande affärsidéer. det gällertjänster När intranätav av
har första företagmycket möjligheten byggagången små in-även att typupp samma av

informationssystem de företagen.terna storasom

finns otrolig anda skapa företag. finns otroligt mycket idéer, detDet Det ärO atten nu nya
flödedagligt spännande verksamhetsidéer. viktiga dem möjlig-Det ärett attav nya ge en

het verka, tillvara chanser finns för finns barade detjust äratt att ta att tasom nu - -
för sig.
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mindre företagtillväxt föroffensiv IT-användning kan skapaHur
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offensiv företagHur IT-användning kan skapa tillväxt för mindre

Tema C: Förslag förbättringartill

Översikt

del redovisar avslutande vad kan för bättre förut-diskussionDenna göras atten om som ge
för tillväxt och fler jobb bland mindre och medelstora företag och vad kansättningar staten

utvecklare, infrastrukturbyggare, beställare,göra uppmuntrare,som o s v.
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för mindre företagoffensiv IT-användning kan skapa tillväxtHur

går tillväxt sysselsättning"Diskussion: göra för skapa och"Vad att att

förmågor och kunskaperLundgren, Arbetslivsinstitutet: har helt klart godaSverige mångaKurt"Vi utnyttjar
webbsidor har mycket bradet gäller har det högsta antalet IT-IT. ViVi invånare.närvårainte per en

of-industrin den högsta världen.användning ekonomin. IT-användningen i Inomi i är nästcapabilities"
har plattafentlig förvaltning har den högsta IT-tätheten alla länder. Vi organisationer,vi av

capabilities.människor har alltså godaViär attvana ge ansvar.

ekonomiskunder 20-25 år iär den svenska utvecklingenParadoxalt termersenastenog av
imponerande.produktivitetsförbättringar och skapande jobb allstillväxt, Trotsinte såav nya

dem. Vad kan det berodessa goda "capabilities, får tillräckligtalla inte påvi ut ur

haftförsta Danmark och Holland,jämförelse med hand Finland, Sverige1 visarEn i att en
speciellt handelssidan. Delvis berormycket tillväxt tjänstesektorn under 1980-95,svag av

arbetsför förvärvsarbetande.hög andel befolkningen ålderdet har Deti äratt en av som
expandera. med hänsyn till dendet inlåsningseffekter Mensvårt, ävengör attgenom m m,

under den k regressionslinjenaktivitetsgraden arbetsmarknaden ligger Sverige iså s en
viktigajämförbara Erfarenheterna från utvecklinganalys med länder. USA visar att om-en av

IT-stöd, form god logistik.råden tjänstesektorn kan underlättas Inteiinom gott tett avav ex
jobb.låga löner förklarar tillkomstenbara i vissa segment av nya

teknikersälja. duktiga produktion och braSvenskar kunna2 Viinte sämreär menanses -
marknadsföringen förtillföra "jäklarmarknaden. Vad behöver anamma"Sverige inomär

andra områden.utdelning för de goda capabilities har inomatt som

amerikanska västkusten ligger hightech-mycket del sysselsättning3 i småEn stor av ny
forskningsresultat. harföretag kommersialiseringbaserade snabb Sverige i inter-ärsom av

och förhållande till befolknings-nationellt perspektiv utomordentlig teknisk forskning ien
dåligafår speciellt mycket detta.mängden efter. Vistår inte USA Men inte ärut av

kommersialiseringssidan.att

riskkapital, äktadäremot saknas kompetentpåfinns ingen brist riskkapital,Det venturemen
barad aktörercapital bättre begrepp för det saknar inteEtt är management,venture v s som

och marknader, dessutom kan komp-kan och bedöma projekt,in entreprenörer utan som
själv besitter.kompetenser områden dennelettera Dennainteinomentreprenörens typsom

fkompetent riskkapital finns inte i Europa.ö restenav av

därförkompetent riskkapital kunnaskulle sådantSverigeMen just i göra stor nytta, attett
tekniska forskning. ocksådenna outnyttjade potentialen godahar Vi någoti vår måste sätt

för lilla hemmamarknad.jämfört med denkompensera USA vårtoss ex

företagen.aspekter. behöver lärandesystem4 Humankapitalbildningen har Vi i Vimånga
för redan yrkesverksamma.verktyg för vidareutbildningbehöver använda ocksåIT ettsom
personal.företagare rekrytera kompetentpekar svårighetenMånga att

befolkningen har längre akademiskbehöver förmodligen öka den andelSverige ut-som enav
faktisktutdelning den potential harbildning d för skaår viviän tre att soms merv

företag baserade teknik.då det gäller etableraatt ny

humankapital. lyckasbehöver avkastningmänniskor bättre Hurinvesteringar iVi tage
förmårPotentialen baratillvara möjligheter beror humankapitalet.ITs är ut-stor, att

den.nyttja
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offensiv IT-användning kan skapa tillväxt för mindre företagHur

Almquist, Nutek: IT-infrastruktur, gäller denhar ganska bra detKatarina Sverigepå"Stor närbrist menen
infrastrukturen finnsmentala hel del hinder utvecklingen förEtt i mångagöra.utbildat folk" att storten

företag bristen utbildad personal olika slag. gäller, det underlåterDetär är attav g som
idag kommer effekterna fem nödvändigtår. Det ängöra är ännuatt att satsase av om mera

vad entreprenörskap skolan och företagsutbildningar. Ska det bli bättregjort i ut-en
veckling behövs marknadskunnande. Förnyelseförmågan viktig underhållaSverigei ärett att
och där finns goda förebilder drivkrafter behöver olika lyftaoch USA.många i Vi sätt
fram de goda exemplen för skapa förebilder för den bredare företag.att massan av

Hedborg, utbildaTkømmissiønen: fel talar skaGunnar I Vi vi"Värna sätt närent- attom resonerar om
Människan född har utbildningssystem slårvientreprenörer. är entreprenör,reprenören i ettmen som

ihjäl människan. Sedan börjar från början för byggainom måste vi igenentreprenörenbarnen" att
för försökadet. barnet och utveckla det iställetLåt ivärna entreprenören attupp oss om -

bygga harnågot raserat.upp som

Claes I/Jre, Almi: för öka tillväxt och sysselsättning hos småföretagenNågra vägar är"Använd IT för att att
arbetsform"ny

för finansiärer detdet attraktivt svenska tidigare skedeprivata in igöra när0 ettattmera
gäller produkter. finnas intelligent långsiktigt kapital.Det måstenya mera

hos företagen det gäller marknadsföringen med tanke deIT iöppna närögonen0 nya
möjligheter Internetsom ger

offensiv IT-användning utveckla den effektiviteteninre i0 ettuppmuntra att genom mera
företag det ofta drar sysselsättningenäven om ner

småföretagen får heltupplysningsinsatser till möjlighet skapaIT0 att attgenom se genom
samarbetsformer och annorlunda strukturer kan för utvecklingen.positivanya som vara

Anders Intelligence: för främja småföretag ochEwerman, Ewerman Business Ett"Ny företags- steg att egenan-
ställningar bolagslagstiftningen. behövs helt företagsform,Detöverform behövs" att typvore en ny avse

efterjuridiskt där dessa kan verka. Utvecklingsföretag bör behöva deninteett nytt rum,
gamla "så skörda hösten, betala skatten till jul", istället haårsrytmen på våren, in utan ett
flexibelt redovisningssystem med skatteinbetalning eller tredje skulleDetår år.vartannat vart

mycket uthållighet självförsörjningsgrad.och högrestörrege

Thomas Falk, Industrifdrbundet: befinner teknikskifte. skaparITVi möj-mitt i"Internet ettoss uppeger
ligheter för förändrat förbi förarbetssätt. Tiden enbart använder IT automati-är närarbetssätt" ett attnya

olika arbetsprocesser.sera

handlar det använda för skapa intäkter. talar det dettaNu IT Man iatt att attom avseen-om
de skulle generationsklyfta, det motivationsklyfta. för-mycket Vi måsteärvara men mera en

skapar helt plattform för affärsverksamhet. förändrar grundläggandedestå vi Detatt en ny
för jobba marknaden. de fysiska strukturerna för förmedla informationNärpåsätten att att

elektroniska, förblir det totalt ändrad förutsättning verksamheten. detHurersätts av en
kommer slå sysselsättningen kan bara gissa.viatt

viktig utveckling flertalet de svenska företagen använder förEn Internetär att storaav nya ar-
betssätt. denna plattform industriella där småföretag under-Det uppstår många ärsystem

nödvändigt.leverantörer eller insourcade verksamheten. bemästra detta arbetssätti Att ärnya

skapas också marknader. fanns ochFlera dagens produkter ochNu tjänster intenya varav -
överhuvudtaget tänkbara för sedan.inte några årvar -
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företagoffensiv IT-användning kan skapa tillväxt för mindreHur

Wolf utvecklingen tjänstesektorn handlar säkert lo-Tomas IAR SystemsAB: Den i"Skapa vision svaga om
handeln,gistik, också konsumenter har råd köpa det gällerinte service. NärSverige"för att attommen

riskkapitalmarknadenlever hörn och talar minoritetsspråk.i Europa Att i Eu-ett ettav
jämfört med fungerar den kan bero gammalt kapital finnsUSA iärvtgör, attropa som

gamla strukturer och kontrollerat gammal kompetens. överkapital kanEnär entreprenörsav
leda till mycket djärvare nedärvt Wallenberg-kapital.satsningar än ett

gällerSverigeiFör främja utvecklingen generelltatt att

företablera landet och kommunicera dennaSverigevision0 en -
etablera plats och världen och kommunicera dennavår position i0 -

fokuserabeskriv målet bättre och d tänkande och agerande alla politiskai0 resurserna, v s
företag, och och kommunicera dettapartier, organisationer -

börja rätt saker och publicera dettamäta0
Exemgel: /øur utvecklar kunskapsintensiv verksam/yet andra verk-visavivimat

nettofårsääningsamheter, nettøkbpjämfårt med kunskapsintensivamat pro-av
utbildade områden.dukter ac/ø antalet sysselsatta, attraktivatjänster, matpå iete

stolthet svenskingjuta igen.över0 att vara

England, bristen kvalificerad arbetskraft det hindret för till-USA, SverigeI är störstarn
Är det slump Samhället bygger alltmer kvalificerad produktion. harDet vi inteväxt. en

allvar uppmärksammat. parallell med diskussionen ålderspyramidenDet iär ten om ex
och d alltfler ska leva färre produktiva.Sverige Japan, pensionärerattv s

bör Sverigeifå tillgång påFör bättre rätt kompetensatt

utbildningar ochutbildningen mycket bättre motivera/ premiera vissa0 styra attgenom
demotivera utbildningar arbetslöshet. studielån förandra leder till gratisGe tsom ex

fullfinansieras. Varförutbildning till bristyrken. Andra utbildningar ska kan acceptera
hårda och utslagningar de konstnärliga yrkena och för andrai intetester

för internationalisering utbildningar. Vad händer näthandelnär0 starta stora program av
självklart de förstår detkommer allvar kommer lyckas bäst,igång De äratt somsom

internationella perspektivet bäst. produkt säljer själv InternetIngen sig inte ens-

JÖK översiktskurs IT-utveckling ochskapa motsvarighet till juridisk IT-inom0 en
beslutsfattare,användning. denna kurs obligatorisk för alla företagsledare ochGör oavsett

bransch. idag kunna ordbehandlingsprogram och kalkylprogram betraktasAtt inte som
analfabetism företag.inom många

börNär gäller företagdet etablering av

attrahera flera företaginternationella till Sverige0

skapa tydligare regler för företagandet och det ska finnas bidrag, skattelätt-Sverigei0 om
nader det viktigt dessa fasta längre period, tio årär är överatt to s v en ex

subventionera utbildning bolagen allt från "omskolning" till utbild-internainom0 egna-
totalt. snabbt hävstångseffektkompetensnivån höjsningsprogram så Detatt ger en

ny-teknikföretag finnas differentieringförbättra villkoren för och det bör0 start av en
mellan sådana företag och traditionella verksamheter det IT-sektorn.inomäven ärom
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för mindre företagoffensiv IT-användning kan skapa tillväxtHur

lösasjärn/und Pedal problem för småföretagen behöverAB:jimmy Någratillgång är"Bättre attsom
till rätt kapital"

behöva haarbetar ständigt och skulleför högt. Jag i princippriset entreprenör är0 att vara
skulle bolagetmed diverse veckan. det kostapersonlig hjälp saker Men 12timmar isex

ganska befängt.kronor sysselsätta det Det000 sättet. äratt en person

anställa Nordentill till ka ital. skulle kunna ersoneri å årsån Vi 000100-1 tre0 ppg g
intresseradsikt det bara funnes och nrätt - Jag - -- ärrätt attinvesterare inte avom pengar .tillbaka leder tillbetala investerade Det inte nåin is70 stemet.rocent 8onPP av en 8ar Y

utveckling verksamhet.vårav

förskala ochsmåföretag ganska lika saker liten sig.ivi mångaär gör0 men var ensom -
ochförsöker åka världenliten alla håll. och iDet inte Attgår runtatt ensom vara var

flera under.ha Microsoft verkasälja fungerar skulle behöva Visitt inte. Vi ett som
former för brands, varumärken för tillsammansskulle behöva hitta in-göra att utatt

ternationellt.

småföretag bättre förutsättningarMårelius, Idonex nystartadeLars AB: För växa"Minska attatt vorege
värdefulltdetstrultiden" att

ochlära mycket marknadsföring och paketering tjänstersig0 programvara,mera om av
frånförmodligen skulle kompetensoch det mycket USAvinna på importeraatt attvara

hjälper till identifieraidentifiera potential, d det behövs uppsökare intres-0 attsomsv
ochprogramvaruområdet, lyfta fram den, hjälp till med paketeringenteknik tsant ex

börja bygga svenska varumärken

andra såväl utomlandsmarknadsföra svensk och tjänster,0 gemensamt somprogramvara
de företagensvenskagentemot stora

Teknikbrostiftelsen Linköpingtillgång till modigt riskkapital går ini0 typ sommera av
därmed håller det avkastningskapitalet.tidigt bolag och bortai rena

fler småföretagdet ska kunna och bättreFör att starta

tillväxtenutbildningar mycket den spännandebehövs bredare tillgång till längre0 av-
Linköping, Stockholm,bland småföretagandet sker kring och högskolorna iuniversiteten

Uppsala, Lund och Malmö

landet och det börfinns spridas djuparebör den kunskapsmassa in iuniversiteten0 som
för stängda. Användkunskapsborgar alldelesmycket lättare den. Idag dessanå ärattvara

förföretag iställettill slussa studenter under till olika Sverige,IT. Se i attatt ut sommaren
ochlär studenten verklighetende ska plocka jordgubbar eller sälja glass. På så vis sig

Kontaktytan mellan företag och studentersmåföretaget får akademiska tänkande.in ett
kunskapen behövsföretagare andra ska ökad närhet tillkan ochInternet. För attvara

och högskolor webbenkompetensdokumenterande Gula Sidorna universitetöverett

företags kontakt medgäller det minska ledtiderna till lösningar strul i0 ettatt myn-
detoffensivt utnyttjandedigheter, olika specialister, Genom Internet möj-ärett av0 s v.

det enkeltför småföretaget närhet till information och kompetent personal.ligt Om är
behovetbilligt företagaren har rådoch snabbt blir det regel ocksågår så näratt upp-som

enklare.kontakten med myndigheter behöver det mycketIstår. vara
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offensivHur IT-användning kan skapa tillväxt för mindre företag

"Öppna Ulfjønströmer, väsentlig sak småföretagare,I TFäretagen: och egentligenEn varjeögonen attvore
medborgare, får för längre bara till för effektivisera ochIT inte rationa-IT-hävstångför ögonen äratt attupp
lisera det hög förgrad öka intäkterna. det viktigt för landet.i Inte minst Viär äri utanexporten" att att
bör skapa kring hur ska för utvecklaITutnyttja Rege-ett gemensamt tema att exporten.

och politikerna betydligt förmedlarebättre sådant budskap vad industrinringen är änettav

Mårelius, Idønex reflexionerLars AB: Några"Värdetillväxt är att
sker snabbt"

det Her kvinnor Sedan har undervisatvisar sig ITsvårt in inom några år jag i0 attvara
vidIT Linköping och arbetat hårt för hänga likamed brauniversitetet i tjejeratt att

killarna. det mycket tendens det företaget.Men kräverSamma Tjejernasvårt. iär ärsom
projektledning och det tufft dem hänga med tekniken. försökerViär att attmer att

hitta kvinnliga rekryteringar, det oerhört svårt.ärmen

tid värdetillväxten för företag kommer ske mycket snabbarevi går in i Vissanär0 atten nya
hittills. ställer krav det modiga kapitalet, eftersomDet det mycketstårän stora mera
spel. och med globaliseringen det tidigare företaget.I måste in Deti ärmer pengar

dessa riskerna Alrni, Nutek och kanregeringen titta Detmåste på.större närmaresom
handla miljoner enbart för bygga varumärke.många att ettom

Wolf; Svenska722mm Systems politiker börja rodret, besluten,AR AB: måste våga våga"Politiker ska ta tanu
driva frågorna. politiker till kanvåga det blir valdEn mig interodret" göra änta att annatsa man man

till betyder det det skaDet integöra. är göra.att att man

behöver idag mycket starkare politiskt ledarskap.Vi andra ska haPå sätt rättett samma som
misslyckas och kalla det för med utvecklingsprogram bör ocksåexperimentera så viatt att ge

politikerna den möjligheten. bara sådan utveckling.Det är att uppmuntra en

Anders Sundström, helt klart avlösernäringsminister: Vi in i någonting nå-"Det kräver är väg nyttnya som
ammalt. kräver klimat finnare,stöder ochontin Det innovatörerbättre klimat för renö-ettg g entreg som PPu

hur det. Bilden oerhört framgångsrik ochFrågan . USAså såär gör är äruppfinnare, in- attrer. v1 av man 1 v1
missl ckade rikti obben harSveri cket resultati inte USA USAiär växtnovatörer etty g attoch e g m som av.har befolknin Antalet sselsatta andel befolkningeno u Sverii J nväxt är sämre äninte1 g sY som av en 1 eg gentreprenörer" .

USA1 .

Samhället har utbildningsområdet mycket Utbildning uppfinnare,t ett stortex ansvar. av
och deninnovatörer tekniken viktigt. Likaså utbildningeni gårentreprenörer är atta nya

arbetslivet och arbetslivet utbildningen. naturliga entreprenörskapet hosin i barngår in i Det
och ungdomar slå vakt sker revolution. färsk studiemåste vi Där En visar 75attom. en pro-

dem idag kan tänka bli företagare.går gymnasiet sig Det ärcent utav att ut-som egna enorm
veckling år.senare

Samhället också beställare jämförelseoch kund. detSveriges Om ITsåär största är ärutan att
viktig för utvecklingen, ska politiskt kunna lägga krav beställare köpbeteendevi vårtattsom
ska politiker regelbyggare. spännande fråga hurvisst Som En vårasätt. är ärut ettse
regler samklang med den tidsandan. Säkert det de samklang medstår i så iär ärattnya mer
storindustrin och storskalighetens samhälle med det fram.än växernya som

det hantera fråganSvårare hur företagare ska kunna råd köpa personligaär att t attex om
kommer konflikt med andra utförDet värderingar, dentjänster. i tjänsten måstet attex som
oerhört låg lön. del sysselsättningsökningen resultat myck-En i USA äracceptera en ettav av

låga löner och det känns spännande. sysselsättningen resultatinte så Det USAiäret ettsom
den avancerade tekniken känns spännande. alltid sak och blan-Det inte viärav som samma

dar ofta ihop detta. ska ha proletariat tillbakaVi inte i Sverige.ett
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företagför mindreoffensiv skapa tillväxtIT-användning kanHur

behöverbråttom det/eømmuni/eatiønsminister: detnes Uusmann, Nu göras.göraär"Nu är det att som
utredningar finns det tid för.långaNågra intebråttom"

stiftnin bättre läm-tidsan assad bola slaframEn ärvä rövaatt ta att ta g somn p g gg P vore en y
flexibilitet medkunna kombineraad för skulle sådant elsHurrenörer. stementre ett enP P reg Y

grundtrygghet

eller deoch det gällerBland det IT-entreprenörer70 män närentreprenörer är procent nya
erfarenhet kvinnligaföretagen andeldet troligen Min ärentreprenörermän.är ännu större av

kvinnligaåstadkomma IT-de hantverk och liknande. Utmaningensig ärägnar attatt
svenskaska denbristen kompetens.allmänt problem Om vi utnyttjaEttentreprenörer. är

med dekompetensen, också tjejerna.så måste vi många
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Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning
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fallTänder hela livet UD.översyn.en-.

vuxentandvård.ersättningssystem för S. 30. Utlandsstyrkan. Fö.nytt-
vård till barn ochVälfärdens genusansikte. 31. Det gäller livet. Stöd ochA..

Nivå- psykiska problem. S.Män alltid och organisationsspecifika ungdomar medpassar.
vårdbehov vidfrån och samhällsskydd32. Rättssäkerhet,med exempel handeln. A.processer

Vårt tvångsvård.liv psykiatrisk S.kön. Kärlek, ekonomiska ochsom resurser.
forskning.33. Historia, ekonomi ochmaktdiskurser. A.
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Statens offentliga utredningar 1998

Systematisk förteckning
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