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Förord

IT-kommissionen arrangerade den 8 juni 1999 hearing efter PC:n. PC:n har hittillstematen
vårt vårahelt dominerande förvarit verktyg kontakter Internet. I dag vi början tillöver ser en

utveckling allt fler och väsentligt enklare kommunikationsredskap. Antingen dessa intelligentamot
små handhållna webb-pekskärmar, mobiltelefoner eller andra avanceradeärapparter typer av

så pekar efterverktyg, de PC:n där funktionalitet, nättjänster, mobilitet ochmot en era
stårkonsumentnytta i helt tidigare.sätt äncentrum ett annat

Det betyder dock inte PC:n försvinner. Som komplett i professionellaarbetsredskapatt ett
vårsituationer, i yrkesutövning, långkommer PC:n ha sin givna plats tid framöver.t.ex. att en

delområden mångainomDärutöver kommer olika konkurrerande lösningar finnas. Dennaattnya
utvecklingen berör betydligt fler branscher tidigare. telekomförctag,Förutom teleoperatörer,ännya

mjukvaruföretag och datortillverkare förväntas kraftbolag, hemelektronikföretag, säkerhetsföretag,
vitvaruföretag, och givetvis företag inom e-handel och e-tjänster digital radio och TV spelasamt att
avgörande roller. Allt detta bör innebära möjlighetergoda för svensk industri och därigenom skapa
tillväxt i Sverige.

IT-kommissionen vill i tillväxtsperspektiv såvälkartlägga och analysera förutsättningarna förett att
företaglandets dess offentliga service, ska kunna bidra till efteroch dra utvecklingnyttasom av en

ingårPC:n. belysa de gynnande och hämmande betingelser för utvecklingenatt samt
möjligheteranalysera främja utvecklingen och identifiera nyckelfaktorer för i detstatens att att att

näringsliv bådesvenska skapa framskjutna positioner med avseende produkter och tjänster
"efter PC:n.

Denna hearing den sjätte i serie infrastrukturmed och tillväxt Denär gemensamt tema.en som
första hearingen Så kan framgångsrikSverige utveckla programvaruindustri 2000-taletinfören
ägde redan 1995. Därefter kom IT-kommissionens hearing infrastrukturen färrum om
information och kommunikation, 1996, IT-kommissionens hearing den medie- ochom nya
programvaruindustrin och IT-kommissionens hearing infrastrukturen för digitala medier,om
1997, Hur offensiv -användning kan skapa tillväxt för mindre företag,IT 1998.samt

Hearingen påanordnades IT-kommissionens uppdrag EuroFutures och harAB rapportenav
sammanställts Camilla frånGramner, Petra Weilid och Sven Junghagen EuroFutures.av

Utfrågare frånunder hearingen journalisten Weje Sandén Veckans Affärer och BeckeströmBovar
från IT-kommissionen.

utförligt referatDenna hearingen antal slutsatser har bearbetats irapport ett samt ettger av som en
bestående ovanstående bådaarbetsgrupp Karin och Kjell Skoglund,Larsson ITsamtav -

kommissionen. Rapporten finns tillgänglig www.itkommissionen.seäven

Stockholm juli 1999

Christer Marking Bo Beckeström
Kanslichef Projektledare
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frånSlutsatser hearingen

PC:n död PC:när -länge leve

Utropet kan tyckas märklig och paradoxal slutsats. Tankarna förs till situation därvara en en en
bortgångkunglighet eller kejsare vid sin Metaforen alltfördock inteersätts ärav en annan.

långsökt. två något ändåVid succession mellan kejsare, det gamla kanersätts nytt,en av som ses
Individerna består.detsamma. byts medan ordningenut,som

På kan det centrala budskapet under hearingen sammanfattas: PC:n död länge levesätt ärsamma -
PC:n. fullständig förklaringFör till denna slutsats tillbaka i tiden,att tar ett stegge en par

bestämt till mitten 1980-talet. början mittenUnder och 1980-talet introduceradesnärmare av av
PC:n the Personal Computer kunde och minidatorer och dess dummaersätta stor-som- -
terminaler. såvälPoängen med persondatorn den inrymmer användargränssnittet mellanär att
maskin och användare lagringskapacitet.ochsom egen processor-

hårdvara mångdubblingarUtvecklingen har varit stark, processorkraft,medenormtav av
Bådelagringskapacitet överföringshastigheter.och och teknisk utrustning harprogramvara annan

utvecklats liknande hastighet. gångmed Det släpbar mobil telefon har i dagstoren som en var en
blivit flexibel, trådlösaliten fortfarande kommunikationscentral.robust Denen men
kommunikationen medger helt kommunikationsmönster vi knappt kunde föreställanya som oss

några årför sedan.

småVi talar i dag antal tekniska utrustningar, applikationsspeciñka,eller mindreärettom som mer
framför allt robusta därtilloch lätta uppgradera. Dessa utrustningar till viss delersätterattmen

PCzn erbjuda möjligheter tidigare endast persondator klarade leder tillDettaattgenom som en av.
den traditionella bilden persondatorn, tekniska förden enda utrustning hantering,att av som

fårinsamling, lagring och bearbetning data försvinna. Vi fler och olika sofistikeradeär väg attav
små handhållna utrustningar marknaden klarar detta minst lika bra persondator.som av som en
Därmed kan vi PC:n död, i rollen ha monopol antal funktioner försäga äratt att ettav
informationsbehandling.

dåVarför tillägga länge leve PC:n" Anledningen olika utrustningar vissdessa endast till delär att
PC:n. kombination med verkligal persondator kommer den slagkraften till uttryck. Viersätter en

såledesbör betrakta de mindre utrustningarna satelliter till fleraeller persondatorersom en som
erbjuder integrerande funktion. Ta exemplet med det intelligenta hemmet. Visionernaen
förutspår vi med hjälp GSM-telefon kan flera olika tekniska utrustningar i hemmet,att styraav en

kylskåp innehållethar själva inventerar och inköpsbehovet liksom tekniskaandrasmarta som
pålösningar vardagens problem. inte sannoliktDet och alla dessaär att styr smartavar en av

lådor vårexempelvis telefon.med Det skulle innebära situation lika tidskrävandeär atten som som
hantera allt manuellt. Styrkan i de tekniska lösningarna kommer PC i hemmet automatisktattav en

trådlösakan integrera alla automatiserade funktioner. kontaktDen eventuella användaren har,som
sådankommer sannolikt sinmed PC i alla satellitema i hemmet.att tur styrvara en som

På kommer PC:n erbjuda grundfunktion, vilken integrerar satelliter i andrasätt attsamma en
applikationsområden. Därför kan konstatera PC:n död, i allra högsta grad lever,äratt men som

våri vardag.ett nytt nav
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divergensochSamtidig konvergens

komplexitetgång beror denDettanågot och divergerakonvergerakanHur somsamma
teknisk utrustning,olika sakerteknologi kan fleraMedteknologi inrymmer.begreppet avses:

mellankonvergenshartekniken. Den debatt rörtutrustning eller lärananvändning somomav
erbjuder.dende möjligheterutgångspunkt tekniken ochi självaåren sinmedia de tar somsenaste

funktionertill vissahadePC:n tidigare ensamrättföregående avsnitt byggerDiskussionen i att
informationmöjligheter behandlaSamtidigt har den saknatinformationshantering.för att annan

telefon, TVinte längre endast ärtelefon ärtextbaserad. i dagsyntaktisk ärinte är en merenensom
Vibarapersondator hanteraroch-, än text.dum bildmottagare ser enän merenen

taladärför kanutrustningar har,tekniskafunktioner olikadesammansmältning mellan mansom
informationsmedier konvergerar.attom

Trotsolika tekniskai relation tillbeteendenanvändarnas attstället divergerar apparater.Det i ärsom
från instrument,tillgängliga samtligafinnsapplikationeri allamedgerfunktionaliteten att stort sett

utifrån ochde tjänsterväljakommeranvändarnapåpekar hearingenflera talare under apparatattatt
situationer.i olikabehovfunktioner de känner ett av

bank-utförandeochkonsumtionsvarortvå fall, inköpkonkretaexempelOm vi avtar avsom
individenbankaffarema, kommerfallet medi beteenden. Iskillnadervi förutse tydligatjänster, kan

informationenbearbetaskaffa information,förpersondator,använda sinsannolikt fortsätta attatt
transaktioner innebärdenför det förstaDet berorgenomföra transaktionerna.och typenatt enav

tillberäkningsmöjligheter,och andraanalysprogramvi kan behövafinansiell risk, därviss grad av
förhållerpå tillhur viberor detdet andrafungerar bäst. Förfortfarandevilka persondatorn oss

påverkarvilketallvarliga andra,upplevs änsådan. transaktionertekniken Vissa som mersom
transaktionen.genomförahur väljer att

stället digital-TVkan i utgörakonsumtionsvaror,inköp ettdet fallet, medI andra merav
Vikommunikationsvärde.genomslagskraft islagkraftigt alternativ. TV har termer aven enorm

medverktygtill integreratfrån postorder,"TV-shop", dagensutvecklingkommer ettatt avse en
fullt möjlig.transaktionsåväl kommunikationvilket ärsom

utsträckningimedan PC:nförströelse, störremedia förhandTV:n fungerar i första ettsom
medutförstransaktionernaturligt vissaDärför detinformationsutbyte.används för är typeratt av

utrustning, beroendeutförs medtransaktionerandrautrustning, medan typertyp en annanaven av
alltså beteende-inte denövervinnerkonvergensenförhåller tekniskatill tekniken. Denhur oss

divergensenmässiga



PC:n död länge leve PC:n.’ Nya möjligheterär för Sverige-

En tjänstedriven utveckling

Begreppet tjänster, löper trådröd föredragen under Såhearingen. allasom gotten genom som
föredragshållare utvecklingen framgentpoängterar kommer drivas och värdeforädladeatt att av nya
tjänster för hantering information och kommunikation. Tidigare har utvecklingen framför alltav

vad tekniskt varit möjligt med existerande hårdvaror.styrts göra I dag sker utvecklingenattav som
i omvänd hårdvaranordning, dvs utifrånutvecklas användarens behov.

Bakgrunden till denna utveckling dels den svenska marknadensär relativa vadmognad gäller
användningen PC, mobiltelefoner och Internet, dels de aktörernas intresse för ytterligarestoraav att
bredda marknaden för Internettjänster och de instrument till nätet.som ger access

Frågan vilka tjänsterär kommer verkliga killer applications och genomslagatt störstsom vara ge
bland bredare användare. De flesta talar under hearingen kommersiella tjänstergrupper av om
information aktiekurser, väderleksrapporter, Sportresultat och nyheter exempel tjänsterom som
med starkast genomslagskraft. Persson Björkman fråndock Silicon Valley detrapporterar att
framför allt vardagsnära tjänster,är möjlighetenoch via kalendrar bokat.ex. e-post nätetatt

fester och informationmöten, veckans skolaktiviteter frammarsch. Andraärom som
föredragshållare fokuserar tjänster möjliggör effektivare organisation. Med visssom en en
generalisering kan tjänsterna delas in i olikatre grupper:

a Kommersiella tjänster

Applikationer olika slag kommer ha betydelse för skapa bredare användarbasatt stor attav en av
elektroniska tjänster. finnsDet tydliga huvudmän för såvälutveckling produkter tjänster,av som
liksom väl definierad marknad. Bredden i utbudet och konkurrensen mellan flera olikaen
leverantörer kommer ocksåförmodligen inom relativt kort tid skapa fördelaktiga priser.atten
Marknaden påbaseras allt behov ständigtstörre tillgänglig och mottaglig förett attav vara
information och kommunikation. Företagsmarknaden för applikationer anpassade till flexibla
handhållna instrument därför sannolikt omfattande.är Med tanke den genomslagskraft t.ex.som
banktjänster via Internet hittills haft det sannolikt flera de ocksåär nämnda tjänsterna finneratt av
sin in i hemmen. Börsnoteringar,väg väderleksrapporter och nyheter redan i dag uppskattadeär
och väl nyttjade tjänster via text-TV. gårNär dylika tjänster tillgång till viaatt t.ex.
mobiltelefonen det lätt fårdetär genomslagskraft bredare marknad.att anta att storen en

b Vardagsnära tjänster

Samtidigt det finns oerhörd kraft bakom de kommersiella tjänsterna kan applikationer försom en
social fåanvändning visar snabbare genomslag hos bredare För mindreettmer grupper.

teknikvana människor kan möjligheten hållavia kontakt påmed släkt och andraatt vännere-post
platser i landet eller världen viktigare möjligheten fåän uppdateringarett argument attvara av
aktiekurser med tiominutersintervaller. Kalendrar ocksåkan få snabbtnätet genomslagett om
det blir möjligt boka tid hos husläkaren och tandläkaren. Samhällstjänstemat.ex. haratt inte
kommenterats under hearingen bör finnasnämnvärt dock med i tankarna kring tjänstervilkamen

fåkan verkligt genomslag bland människor,ett större pensionärer ochsom t.ex.grupper av
barnfamiljer

c Industriella applikationer

Det troligen den verkligaär genomslagskraften kommer ske inom vadatt kan kallasatt som
industriella applikationer, dvs tjänster för industriella och verksarneter. Hearingen belyserprocesser

6
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på område,detta nämligen applikationer förexempel kommunikation maskin till maskin. Bertilett
Hedén från MajnGate bådekommunikation mellan maskiner kan effektivare hanteringattmenar ge

företagpersonella inom och leda till affárslogik inom flera branscher.av resurser en ny
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Ökad interaktivitet

frånEn tydlig slutsats hearingen applikationer kommer bygga interaktivitet. Detär att attnya
framöver lite envägskommunikationen tydlighandlar mycket den traditionella medom

rollfördelning information, imellan aktiv sändare skickar och passivut mottagareen som en som
tvåvägskommunikationbästa fall informationen. Framtiden kommer bygga där allatar emot att

bådeanvändare ha rollen kommer kunnakan och sändare. Konsumentenmottagare attsom
preferenser,tydliggöra sina vilka Sportresultat och vilka aktiekurser han eller hon intresseradärt.ex.

ocksåFöljaktligen möjligheter för företag och organisationen effektivareöppnas att ettav. nya
marknadsföra sina produkter tjänster.och leverera ochsätt

fåocksåInteraktiviteten i den tjänsterna ställer krav infrastrukturen. Det docknya var av
föredragshållarna på någoti infrastrukturen direkt hinder förpekade bristande kvalitetsom som

överskådligutvecklingen. De problem upplevs i dag beräknas lösta inom tid.som vara
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för SverigefönsterMöjligheternas är öppet

informations- ochstår ivälSverige i dagvittnarHearingen rustatattom
områdenmångaframhållerföredragshållare Sverigekommunikationssamhället. Samtliga att

utveckling. Den tidigaapplikationsmässigteknisk ochframkanten vad gällerligger i den absoluta
avregleringen inomtidigakombination med denmobiltelefonin i Sverige idigitaliseringen inom
faktorer har skapatkonkurrenskraftig position. Dessalagt grunden förtelemarknaden ha enanges
relativt bredaremånga företag vilket skapatförutsättningar föraffärsmöjligheter och settennyanya

ocksågjordeavregleringenteknik. tidigaframgångsrika inom digital Denverksamheterbas av
följd.antal etableringarmedför flera utländska telekombolag,Sverige intressant ett stort som

Öppenhet, denför framväxtenhaft betydelsehierarkiska strukturer haravsaknadliksom nyaavav
bådeoch högskolorvid svenska universitettekniska utbildningenindustrin. Den breda anges som

varit fördel ihautbildningen ingenjörerframgångsfaktor riskfaktor. Bredden ioch enansesav
nödvändigabrister inomeventuellarisk vad gällerutvecklingen kan samtidigt utgöra enmen

hushållen anslutningar tilloch antalettillgången de svenskatill PC ispecialistkunskaper. Den breda
också utomnordiskt perspektiv.unikt iInternet är ett

från utländskai konkurrensennärvarande starkastår svenska företag förSammantaget Sverige och
vissFöredragshållarna uttrycker docki i Sverige.möjligheternas fönster finns dagaktörer, en

indenna positionbehålla ytterligare förstärkaochSverige kommer lyckasosäkerhet kring attom
många i daggår ländersnabbt ochdigital teknik oerhört görZOOO-talet.Utvecklingen inom stora

har.försprång övriga nordiska ländernaSverige och deinsatser in detför att ta som

spetskompetenser. Dettamålas ingår rekrytering ärproblemen medden hotbild kanl avsom upp
svårigheter ipåpekas Sverigesdetför samtliga ländernaturligtvis generellt problem attett men

beskattningenlåga kombination med den högalöneläget ivissa allvarligare. Dethänseenden är av
behållaföretags möjligheterbåde små minska svenskavinstandelar i företag kaninkomster och att
erbjudamöjligheterrelativtåtråvärda Utländska företag harden kompetensen. större attsettmest
erbjudapersonallockar till sigutländska bolagfördelaktiga Risken finnsavtal. attatt genom

fått i land medanställningförmånliga i företaget, vilka kan lösasoptionsrätter när ettettut personen
fördelaktig beskattningssystem.i detta avseende mer

globaltföretags bristsvenskaunder hearingenproblematik belystes ärEn annan som
från absolutdesvenska näringslivet. Bortsettproblem i detmarknadstänkande. generelltDetta är ett

förafördet mod krävsråder den kunskap ochföretagen det brist att utstörsta stor ensomen
område kommerdettakunskap inompå Tillräckligt mod ochden globala marknaden.produkt

marknadsandelama.stå framtida konkurrensensig i denförutsättning fördock attatt omvara en
detekniki utvecklingeninledningsvis tagit ledningenkan haSvenska företag t.ex. menav en ny

företag medoch engelskaårs amerikanska störresikt blikan antalett omsprungna av
marknadsföring.försjälvförtroende och avsattamer resurser

för fortsattplattformetablera stabilförsprång utnyttjas förSverige i dag har börDet att ensom
konkurrenskraft. kan skeDettastark t.ex. genom;

på både djup i utbildningbredd ochSatsningar0
samhällsvetenskapligadeutbildningarnaendast de tekniska ävenhandlar här inteDet utanom

bådeökarIT-utbildningarnaviktigt antalet studenterIT. Detaspekterna är att
tydligamöjligheterna tillhögskolenivå. Likaså viktigt ökadetgymnasial- och är att

näringslivet.samarbete medfördjupningar, ispecialiseringar och gärna nära
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Kraftfulla insatser för utveckla tjänster för digital samhällsserviceatt
framgångsfaktorEn lyckas sprida användningen deär interaktiva IT-baseradeatt av nya

applikationerna bland bredare i samhället. förAnsvaret detta kan inte endast lämnasgrupper
till kommersiella aktörer. Samhället- kommunen och andra aktörer bör aktiv del istaten, ta-
detta tydligt driva utvecklingen enkla och lättillgängliga applikationer förattgenom av
samhällsservice.

Marknadsfdringsinsatser för förtydliga Sveriges profil världsledandeatt IT-nationsom
Sverige har i dag unik möjlighet profilera lT-området. Mångasig inom utländska företagatten
besöker i dag Sverige och företagsvenska för vad framtiden har erbjuda inom IT.att attse
Detta bör utnyttjas tydligare och kombineras med kraftfull satsning profilera Sverigeatten

världsledande sådanIT-nation. En marknadsföringssatsning bör tydligare iännu änsom en
dag synliggöras i den marknadsföringen Sverige.sammantagna av
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från earingenhReferat

Översikt referatenav

års2003 nyhetskonsumti on,
Malmö HögskolaJonas Löwgren,

kommunikationområde för konst ochviktigt vid institutionenkorthet: EttiPresentationen
med särskild inriktninginformationsteknikMalmö Högskola är

inte endastestetiska värden. Det handlarsociala, etiska och att ut-om
också studera vadtekniska möjligheterna ärforska de utan att som

årsforskningsprojektet 2003beskrivergenomförbart. Löwgren ny-
åskådliggöra människors inställning tilltillhetsmedier syftar attsom

digitalaföreställningen framtidensnyhetskonsumtion i relation till om
visualiserarvisar filmmedier. Inledningsvis Löwgren enen som

för antalnyhetskonsumtionen i hemmetföreställning hur ut ettserom
år 2003.olika personer

konsumentorienteratperspektiv synsätt,Utländskt ett-
Sveriges Tekniska AttachéerMarie Persson Björkman,

Tekniska Attachéersvid SverigesMarie Björkman arbetarkorthet: PerssonPresentationen i
Utifrån honsina iakttagelser i USASillicon Valley, USA.kontor i ger

olikautvecklingenkonsumentrelaterade perspektivhär antalett av
framför deenligt Björkman alltIT-applikationer. Det Perssonär

utvecklingen. E-kommer drivaapplikationernavardagsnära attsom
på andrahålla släkt ochflitigt för kontakt medanvänds vännerattpost

för bokadet möjligtoch kalendrar görnätet attorter uppgrannarna
hålla vilka aktiviteterföräldrarna kolloch förbarbeque-partyn att

PC:nBjörkman kommeri skolan. Enligt Perssonbarnen har attsom
leva.dö datorn och nätet attmen

år framåt,teknikperspektiv 3-4tekniken i hemmetAllmänt -
Wennersten,Anders Ericss on

lådor.från PC till intelligentabelyser utvecklingenkorthet: Anders WennerstenPresentationen i
enligti kommerinformationshanteringen hemmenPC:ns monopol

lådor.intelligentaintroduktionenbrytasWennersten att avgenom
från lättarelådor robusta,skiljer sig PC:nDessa attatt vara mergenom

förmågan ochkopplauppdaterahantera och attsamt sammangenom
Med hjälp dessaolika i hemmen.kommunicera mellan apparater av
hjälp flera olikaapplikation medblir det möjligt skötaatt avsamma

försituation användarenberor denValetapparater. apparat somav
fortsättningsvis habefinner sig PC:n kommer docktillfället även att

information.mängderi hanteringen omfattandeöverlägsen roll avaven
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PC:n död länge leve möjligheter förPC:n Nya Sverigeär -

The Wireless Informatio Market,n
Per Stein, Ericsson

från hårdvarankorthet: Stein talar utvecklingenPresentationen i Per fokus till tjänsternaom
de möjliggör. Det applikationerna kommer drivaär attsom som

framåt.utvecklingen och användningen Stein killerkattmenar s
applications individuella, dvs och har sina favorittjänsterär var en som
kommer öka den individuella användningen tekniken. Valetatt av av
hårdvara användningsområdekommer bero det Steinatt som avses.
påpekar också vikten användarvänliga gränssnitt. Denav mer
mänskliga hjärnan anpassad för grafiska gränssnittär änmer
numeriska.

Internet Goes Wireless With New Devices,
Hjalmar Winbladh, Sendit

utifrånPresentationen korthet: Winbladh belyser utvecklingen inom mobili kommunikation sett
perspektiv. förutsättningarnaI takt med för betaltoperatörernas att att ta

för nyttjandet minuteri och sekunder förändras, för i ställetnäten attav
måste ocksåbli paketlösningar baserade värdeförädlade tjänster,

sinaändra beteenden och bygga kundrelationer.operatörerna upp nya
uppåt ocksåDe behöver sig i värdekedjan och bli duktigaröra att

ocksåleverera tjänster. Winbladh bild hur terminalemager en av
kommer utvecklas. PC:n kommer fortsättningsvis haävenatt att en
viktig roll kommer kompletteras flera olika fickbumamedattmen
terminaler.

C Pen Det liga Du har,mest person-
Fåhraeus,Christer C-Technology

Presentationen korthet: C-Technology har tagit fram åri produkten C-Pen i kommer attsom
marknadsföras och säljas världsmarknaden. Förhoppningen C-är att
Pen ska bli den produkt bred viljaanvändargrupp kommer attsom en
ha i bröstñckan. Den fungerar i dag främst elektronisk över-som en

bådestrykningspenna, kommer i framtiden hantera informationattmen
och kommunikation. Med inbyggd digital kamera fotograferar C-en
Pen sedan kan laddas och bearbetas i Windows. Dentext storasom ner
utmaningen för C-Technology handlar hur produkten förasska utom

Fåhraeusden globala marknaden. konstaterar påPC:ns monopolatt
lagring information kommer handhållnabrytas nedatt smartaav av

såsominstrument C-Pen.
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leve möjligheter SverigePCsn död länge PCJn Nyaär -

Från kommunikationsteknologi,informationsteknologi tillMachine Machine,to -
Bertil Hedén, MainGate

fördelarna med kommunikationBertil Hedén beskrivningkorthet:Presentationen i ger en av
organisationerFramför allt handlar det kanmaskin till maskin. attom

tillpersonella resursbehoven minskar. Maskineffektiviseras och deatt
också affarslogik. traditionellamaskin upphov till helt Deen nyger

förkommunikationslösningarna dock inte anpassade den härmobila är
påpekar fenomenmaskin till maskinlösningar. Hedén atttypen somav

måste från hanteringenpersonlig telefoni i hos operatörerna,separeras
då systemutveckling och administration.det ställer kravnya

efter PC:n,Frihet- hot eller möjlighe Sverige
ProjectRobert Henrysson, or

framtida betydelsefokuserar digital-TV och desskorthet: Robert HenryssonPresentationen i
scenarierföretagande. antal olikaför samhälle och Henrysson ettger

manicker för inmat-för framtiden. kommer finnas tänkandeDet att
sållning sofistikerade manickerinformation och mindrening och av

också Digitalförprogrammerade val.används för Han attmenarsom
få service-TV.negativa följder för public KonkurrensenTV kan t.ex.

hårdnar många företag och det gäller deför svenska att ta vara nya
marknad efter PCaffärsmöjligheter globalsom ges en zn.

Digital TV The Entertainment Highway,-
Magnus Granqvist, Digital TV Cell

via digital-TV kanGranqvist visar hur framtidens handelkorthet: MagnusPresentationen i
infor-Via fjärrkontrollen blir det enkelt framkomma taatt attut.se

Gran-pris beställa och betala.mation produkten och dess samt attom
innebär tekniskqvist fenomenet Entertainment Highwayatt enmenar

socialt beteen-mellan och inte vad gällerkonvergens TV Internet, men
också mediainstrument för förströelse vilket skaparde. TV:n är ettett

genomslagskraft för produkter och tjänstermed stark kommersiell re-
digital-TV inte slagit igenomlaterade till förströelse. Anledningen till att
fortfarande saknas.incitamenten för konsumenternaärännu att

Den talande webben,
Christer Granberg, PipeBeach

integrerarPipe ledande leverantör lösningar Inter-korthet: BeachPresentationen i är av somen
mobiltelefon-Huvudsakliga kundertelekom och talteknologier. ärnet,

fungera i fram-Granberg beskriver hur kommeroperatörer. nätet att
användasscenario för hur kommer kunnatiden och rösten attettger

överföring information via Detta kommer ytterligarevid Internet. attav
till kommunikation oberoendeöka tillgängligheten och möjligheten av

befinner sig.användarenvar
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dödPC:n länge leve PC:n Nya möjligheter för Sverigeär -

underhållning påFramtidens interaktiva nätet,
Thomas VisionBrühl, Park

står såsomkorthet: Vision fleraPresentationen Park bakom kända spel BackPacker, Polis ochi
Warmabe. Företaget har fram spel med intellektuelltsatsat att ta ett
innehåll, dvs spel baseras kunskap. WannabeDet speletsenastesom

ocksåbygger logik, där spelet ingrediens ochärtypen ny av en
marknadsföringen kring det Thomas Brühl siktannan.en ser

innehållamöjligheter för spelen direkt marknadsföring ochatt
försäljning Idag framförprodukter. spelen allt fram i formatettasav
CD-ROM eller för interaktivt spel via BrühlInternet. konstaterar att

såformatet inte relevant länge interaktiviteten säkerställs. Detär är
ingen självklarhet framtidens spel anpassade för PC.äratt
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för Sverigeleve PC:n/ möjligheterPC:n död länge Nyaär -

Välkomstanförande

Christer IT-kommissionenMarking,

internationellamånga i svenska ochspännande artiklarrubrikenefter PC:n,Post PC:n eller är
Kanske dethåller hända omkringNågonting uppenbarligen ärtidskrifter i dag. att runt oss.

teckenFörmodligen det docki dag finns.tekniska möjligheter är ävenprojektioner de ettsomav
ihållande trend.en mer

kommissionens uppdraghearing led idennaIT-kommissionen att runtett sesomarrangerar
och möjligheter dettaframför och vilka problemkommerförsöka upptäcka vadhörnet, osssom

utvecklings-försök till synliggörabörför Sverige. Hearingenkan föra med sig ett attsomses
världensprovokation imöjligenTiteln "Efter PC:n kani samhället. ett avses som enprocesser

rikedom iutvecklingen och dendynamiken ifascinerasländer. Det dock lättPC-täta är attmest av
presentationerFörhoppningen dagensframförfinnas ärteknik och tjänster attut att oss.som ser

utveckling i Sverige.kreativ och dynamiskfrågeställningar bildskaoch ge en av en

Å hearingenfå till den häralla välkomnaIT-kommissionens ber jag hälsa Ervägnar varmtatt som
projekt-område. Utfrågare Beckeström,under dagen Bospännandesynnerligen ärfokuserar ett

Affärer.journalist VeckansWeje Sandén,IT-kommissionenledare samt
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PC:n död länge leve PC:n möjligheterär Nya för Sverige-

Inledning

Björn Rosengren, Näringsminister

Det glädjeär detta viktiga seminariumöppna i dag. IT mycket viktig faktor förstor äratten en
tillväxt och ökad livskvalitet i Sverige. finnsDet anledning till stolt Sverige i dag. Detöveratt vara
finns mängd intressanta exempel spännande tillämpningar utvecklats svenskaen som av
företag. Kombinationen framgångsrika företag och bra näringslivsmiljö bådehar kvalitetav getten

Mångaoch utvecklingskraft. svenska företag ligger i absoluta framkanten den vetenskapligaav
utvecklingen. I dag utvecklas generationsnästa avancerade världsföretag. stårSverige med sunda
statsfmanser, minskande arbetslöshet och innovativt entreprenörskap starkt införett nästa
årtusende.

svårtDet peka enskilda faktorerär har haft betydelse för denna utveckling.störst Libera-att ut som
liseringen telemarknaden har varit viktig faktor, Sverige bör vidare med. Till följdav en som av

mångadenna har aktörer etablerats den svenska marknaden och tjänster och produkternya nya
utvecklats. Sverige hör i dag till de mobiltelefontätaste och PC-tätaste länderna i världen.
Skattelättnader för persondatorer har haft betydelse förutspåddes.vadstörre änstor som-Användningen Internet fullkomligthar exploderat. Med flera ocksåmarknaden haroperatörerav
priserna sjunkit kraftigt. mångaResultatet människorär har säkerhet i användningenatt en av
datorer ocksåoch därmed kommer ställa krav utvecklingen produkter och tjänster.att av
Myndigheterna går ocksåi dag nå via årRedan ska medborgarnanätet. nästa kunnaatt t.ex.
deklarera via Internet.

Efter PC:n fascinerande rubrikär hearingen. Plötsligt behövs inga burkar ien tunga utan
stället enkla pekskärmar eller mobiltelefoner. Om möjligheterna nyttjas, kommer människor att

fåkunna det praktiskt och bekvämt livskvaliteten och delaktigheten ökar inte minst förmer
människor med funktionshinder.

Men räcker denna utveckling ocksåDet viktigt öka kapaciteten i infrastrukturenär för klaraatt att
de kraven. Regeringen kommer för Sverige ska ha infrastruktur högatt tanya attansvar en av
kvalitet. Detta inte minst betydelsefullt för regionalär utveckling. Detta betyder inte nödvändigtvis

ska finansiera all infrastruktur. Det viktigt andra aktörer finnsatt staten är med. Det kanävenatt
dock konstateras IT-infrastrukturen fråga.prioriterad dagarnaär I överlämnar IT-att en
infrastrukturutredningen sitt betänkande och resultatet deras arbete kommer behandlas medattav
förtur. vårIT tids infrastruktur.är Som parallell kan den infrastruktursatsning järnvägennämnas

skedde i mitten 1800-talet. Den lånade dåsvenska regeringen 2/3motsvarande densom av av
dåvarande statsbudgeten för dåfinansiera den och revolutionerande infrastrukturen. IT-att nya
utvecklingen kanskeär genombrottsteknologi ångmaskinen tågtrafikenavsevärt större ochänen

sin tid.var

ÄmnetDagens hearing kommer bli mycket spännande. handlar vår framtid och deatt storaom
möjligheter den bär med sig.som
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möjligheter för SverigePCzn död länge leve PC:nl Nyaär -

års nyhetskonsumtion inyhetskonsumtion framtidens2003 -
hemmet

Högskolaför konst och kommunikation, MalmöJonas Löwgren, Institutionen

kommunikation på Malmö Högskola informa-område vid för konst ochEtt viktigt institutionen är
värden. handlar endastsärskild inriktning på sociala, etiska och estetiska Det intetionsteknik med

också genomförbart.studera vad Löwgrenutforska de tekniska möjligheterna ärutanatt somom
åskådliggöraårs syftar tillbeskriver forskningsprojektet "2003 nyhetsmedier" attsom

framtidens digitalanyhetskonsumtion relation till föreställningenmänniskors inställning till i om
föreställning hurfilm visualiserarmedier. Inledningsvis visar Löwgren en omen som

år 2003.hemmet utför antal olikanyhetskonsumtionen i ett personerser

årsForskningsprojektet 2003 nyhetsmedier

2003i forskningsprojekt kallatFilmen, visades inledningsvis, används instrument ettettsomsom
års på filmen användsinriktar sig särskilt digitala medier ochnyhetsmedier". Projektet ettsom

framtid.få nyhetskonsumtionen kan ihjälpmedel för människor leva sig in i hur näraatt utatt se en
konservativ teknisk MetodikenFilmen syftar till visa konventionell och intillnästatt prognos.en

på ingående rörande derasintervjuer med människorbygger först genomföra antal relativtatt ett
gånger åtföljande förklaringmednyhetsvanori dag. Därefter visas filmen eller ett enupp en par

påkring hur dedetaljer. följs sedan med diskussionkring antal Dettaett personerna serenupp
före-beskriver i relation till värderingar,möjligheter med tekniken filmen personens egnasom

ställningar och vardagliga ideal.

förhållningssättsådanaresultatet urskilja dels berorAv har det funnits strävan tra-att somen
förhållningssätteller kan pekadition hur tekniken och fungerar i dag, delsut som merser

medie-bestående forskning inomeller centrala värden i nyhetsanvändningen. I detta arbete har
bestående riktningar ellervarit värdena har antalvetenskapen bra hjälpmedel. Bland de ettett mer

nyhets-identifierats, för analys nyhetsproduktionen ochidéer vilka kan relevantavara en av
konsumtionen.

översiktlighetBehov och rutin i nyhetskonsumtionenav

Nyhetskonsumtionenriktningar översiktliga och varumärken.Den första magasin ärdessa ärav
flera andra akti-ofta något situation, dvs den sker i samband medinbäddat i komplexsker ensom

fritidsintressen,flera andra intressenter familjen, m. Detviteter därmed i konkurrens medoch m
nyhetsanvändningen mycket i kanalerförefaller så värdet fasta tider i ävenär stortatt somavvara

pålitliga återkommandeeller tiderfullständigt on-demand". Sändningarpotentiellt är som
Utifrån från detta projektnyttjas för överblick föredras. resultatenrutinmässigt skapakan att en

konsortietsin bedömning framtidens nyhetskonsumtion. Ivisar har fel idet Negropontesig att av
hårt nyhetsprodukt endastdrev han idén The Daily Me, dvsNews futurein the somom en

utifrånsålla nyheternaintresse för mig. Olika filter och skullenyheter agenter utpresenterar av
många vår människor inteönskemål. undersökningar visar forskningangivna Liksom i andra att

på till kunskap och allmänbildningkonsumerar detta Nyheter inte endast källanyheter sätt. är en
för samtal och socialtutsträckning plattform och källai lika umgänge.utan stor enen gemensam

påockså behov rutinisering nyhets-riktningarna, bygger människorsEn avsom avannan av
finns antal tänkbarasammanfattningar. För Palm Pilotkonsumtionen, justerbaraär ettt.ex. en

skjutreglage, kan användas in-interaktiva Reglaget, i form vridhjul ellerformer. t.ex. somav

17



PC:n död länge leve PC:n möjligheterNya för Sverigeär —

långställning för hur nyhetssändning ska Det handlar mindre personliga filter fören vara. om
långnyhetskonsumtion och hur tid människor vill del nyheterna. Bilradion ärta ettmer om av

exempel flera fråntagit Om jobbet ocksåtill hemmet 14 minuter skatarsom personer upp. resan
nyhetssammanfattningen lång.minuter14 Detsamma gäller för andra transportsituationervara
med andra informationsverktyg.

Nya format för nyhetsproduktion

Ett generellt drag format och idéer innehåll. Ett exempel här kan belysasär ärannat nya somom
Räddningsverkets agerande i samband med branden i Göteborg i höstas. Räddningsverket fick,

ansvarigt för säkerheten offentliga frågor frånplatser, antal allmänheten. Deytterst ett stortsom
dåvalde i Aftonbladet,samarbete med Sveriges i insåldadag och nyhetswebbplats,störstaatt mest

hearing webben. Under denna hearing hade allmänheten, eller de 40-45rättare sagtarrangera en
allmänheten vid den tidpunkten hade PC med Internetuppkoppling hemma,procent av som en

möjlighet i realtid diskutera frågoroch ställa till företrädare för Räddningsverket. fanns iDetatt
anslutning till detta relativt omfattande bakgrundsmaterial tillgängligt med speciellt framtagnaett
artiklar Aftonbladetssammanställts webbjoumalister. Poängen nyhetskällan själv, iattsom av var
detta fall Räddningsverket, valde proaktivt i form i media i för iställetatt ett nytt attagera en ny
traditionell anda skicka pressmeddelanden och tills journalisterna hör sig. Dettavänta ärut av en
spännande utveckling i framtiden också kommer innebära förändrad roll för journalisterattsom en
och redaktörer.

En tanke kommit fram påi undersökningen fokuserar det regionalt nyhets-lokalaannan som
Det handlar kanske främst stå tvåvägsTV-program där programledare kan iprogrammet. om

direktkontakt med sin publik. Publiken kan relativt liten och geografiskt avgränsad till skillnadvara
från intressemässigt avgränsad publik. frågor,Programledaren kan utreda olika lokala belysaen
och debattera medverka till olika slags handlingar i regionen. Han eller hon blir slagssamt ett

förombud tittarna eller deltagarna. Internet instrument för digital demokrati kan det härettsom
få innehåll.reellt För saker ska händasättet kommer det krävas starkare insatserett änatt att

inrättandet konferenschat. Kombinationen direktsändning och interaktivitet kanav en av vara en
viktig drivkraft.

Två dimensioner det lokala intressemässigt och geografisktav -

återfinnsVad gäller lokal förankring åtminstone två olika varianter. Den den intresselokala,ärena
dvs de intressegemenskaper redan i dag väl etablerade välfungerandeoch inom vissaärsom

områden.avgränsade För dem geografiska områderelativtär ointressanta. Inom dettagränser
kommer mycket hända i form subkulturer, inte områdenbara inom vetenskapligaatt utanav
kanske främst inom ungdomskulturen. Risken människor sin nyhetskonsumtionär avgränsaratt
till endast denna intressegemenskap och därmed missar del det händer i den andrastoren av som
lokaliteten det geografiskt lokala. Digitala medier möjliggör främjar nyhetsförmedlingoch inom—
den geografiska lokala stadsdelen, regionen eller byalaget.

Papperstidningens iroll nyhetskonsumtionen

Karaktären eller inneboende egenskaper hos olika medier område.intressant Allaär ett annat me-
dier har sina fördelar och begränsningar vilket måsteföljer de brukas speciellt sätt.att ettav
Frågan huruvida papperstidningen på årskommer existeraär 5-10 sikt. Svaret dent.ex. att
frågan förmodligen ja. Papper medium informationsbärareär och har egenskaper det ärsom som
svårt för digitala medier Kombinationen läsbarhet, översiktlighet, kvalitet, portabilitetersätta.att av
och den transistenta slit- och slängkaraktären hos förmedlarnästan känslan attpapper som av vara

i dag gammal och ointressant i i princip någotoslagbar. Särskilt för denärny men morgon, mer
krävande läsningen, längre analyser, kommer papperstidningen fortsatt aktuell.t.ex. vara
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för Sverigemöjligheterleve PC:n NyaPC:n död längeär -

exempelAndramed riksnyhet.förstsällanöverlevt de ärharLokaltidningarna trots att ennumera
medsådan tidning kommeri Malmö. EnochStockholm, Göteborgitidningen Metro snartär

tvåeller hel-intenyhetsmaterialframtiden in sittde iMöjligen köpersäkerhet överleva. av enatt
snabbare,nyhetsbyråernyhetsbyråer. kommerFramtidensnischadeflera atttäckande varautan av
officiellanätverkinformella änbyggaspecialiserade. De kommeroch attsnävare mermer

intehälften omfattanyhetsbyrå tillkannischadföretag. Enmyndighetsliknande t.ex. sompersoner
olika slag.forskarehar lön ärutan av

Frågor till Jonas Löwgren

tillgångsvårare få infor-tillenklare ellerefter PC:n gör det attutvecklingenSer Du att
funktions-tekniken,svårt till sig den t.ex.i dag harmation för att ta nyagrupper som

någoni störrenyhetskonsumenterde inte ärochvissa socialahindrade, om-somgrupper
fattning

för funktions-hjälpmedelsvårare Individuellaför andra.ochför vissablir lättareDet grupper
webb-Som exempel kangenomgå utveckling. nämnasbetydandekunnahindrade kommer att en

användasynskadadefördärmed möjliggörwebbsida, vilketskrift till tal attläsare gör ensom
tjänster via Internet.

informationssegregation. Särskiltför ökadriskfinns det docksocialt perspektivSett omett enur
många människorråda. Riskenfortsätter äron-demand-tänkandetoreflekteraderelativt attdet att

fotbollsresultat ochgår nyhetskonsumentdvs detalltför distinkta nyhetsval, storgör att avvara en
Demokratifrågan här högstdag. ärinträffarriksdagsvaletkänna tillsamtidigt inte att samma

relevant.

på PC-grundkonstaterade detochRäddningsverket attmedbl exempletDu nämnde ava
perspektiv,Sett i längrekunde delta. trorett40-45i landet endasttätheten procent somvar

tillgångdå till deharPC ochharfortfarandedet ärDu att somsom nupersonersamma
mediernanya

digi-år, ellerkommer Internet10i projektet,vi haftperspektiv det har säglitet längrelett än t.ex.
egenskapernaFunktionaliteten ochi dag.på TVmedier betraktas sätttala att sessomsamma

fått vardagliga ställningendenhadet kommerannorlundalitekommer att genomatt menvara
år brinna i2009 skullei Malmöetermedia. Om detoch radio,hand med TVi förstakonvergens en

hearing.efterföljandedelta iså alla i Sverige kunnaskulle därmeddanslokal gott ensom

undvikasdet kaninformationssegregation. Hur Duockså attfor trorriskDu nämner en

Åtminstone i dagkompetensjournalistiskavärdesätta dentvå Detsaker bör ärgöras. att somena
varumärkensinautnyttjardessa aktörerandrainforrnationsaktörer. Detetablerade ärfinns hos att

tilljoumalistiskt ellernyhetstjänsten därpåverka människors valdärigenommaximalt för ettatt av
starkprojektet har visatdeltagit ilokaltidningarservice-ansvar Demed publicoch entas. som

public service. Deproducerariksdagsuppdragsaknarderiktningambition i denna att seretttrots att
utnyttjas bättre.börSådana eller kvaliteteregenskaperidentitet.självklar del sindet avsom en
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dåRäcker det nyheterna i alltatt större utsträckning levereras on-demand, dvs den ärsom
intresserad väljer och densport är intresseradsport börsnyheter läser baraav som av
börsnyheter Människor läser kanske inte lokaltidningar i framtiden. Kan görastaten
något för främja bättre informationsspridningatt i landet eller är ökad informa-en en
tionsegregation oundviklig

Utvecklingen oundviklig inom rådandeär för tidsanda. Det talas just mycket val-ramen nu om
frihet, självständighet och marknadskrafter. Denna tidsanda påverkathar relativt starkt synen
information. Därför utvecklingen oundvikligär i den mening det kommer finnasatt att ett stort
utbud gratistjänster vilka möjligheter nischa sig helt exempelvis ellerav attger sport
börsnyheter. Samtidigt kommer det finnas aktörer försöker leva kvar sälja sinatt attsom genom
upparbetade kompetens inom public service. fårMöjligen svårtde sälja direkt till slutkonsu-att

eller slutkunder. I stället väljer de kanske etablerameriter sig nischade nyhetsbyråeratt som som
säljer vidare till Metro eller interaktiva medier inte själva genomfört.ex. redaktionellt arbete.som

Anser Du utvecklingen alltföratt är teknikdriven i dag och det kanske är andra aktöreratt
påverkaskulle behöva utvecklingen för vi inte ska hamna felattsom

månI viss så.det Lite ocksåär grand tyder dagens detta. De hörs i debattenmestprogram som
de talarär vad tekniskt möjligt ellerär kommer bli det i framtiden. Facktidningarsom om attsom
olika slag exempel detta. stårär I specialtidningar det sällan vad med digitalaav om som menas

medier eller vilken roll digitala medier har och bör iha samhället hur människor kan eller villsamt
förhålla sig till det. Detta borde dock nödvändig kunskap för den arbetar medvara en som
produktion för digitala medier.

Kan den här öppenheten för tekniki förlängningen utgöra problem forrent ettny av
framtiden, dvs vi i for liten utsträckning reflekteraratt socialaöver värden

Det förmodligen inte frågaär antingen eller. Mobiltelefoner kan tjäna exempel. dagIen om som
hör Sverige till de mobiltelefontätaste länderna mångai världen. Väldigt svenskar har en egen mo-
biltelefon, samtidigt det förmodligenär inte fler tio någotanvänder mobiltelefonenän tillen av som

ringa med, framförän allt deannat resande fot. Kärnfunktionenatt när är med mobiltelefonen är
ifrånskild platstelefoni och kvalitativtatt bättre klassisk telefoni.än Detta betyder dock intevara att

måsteden ha femtio funktioner fyra knappar och navigeringsboll. Det kan ligga faraviss ien en
teknikacceptans de producerar och marknadsför tekniken hårt.utnyttjar fördetta Detom som
skulle intressant någon leverantör eller någonutvecklare gång försökte börja medvara om
produkter fokuserar på kärnfunktionerna, dvs de centrala behoven. Därtill kan sedan flerasom
specialiteter läggas efter hand användaren behöver dem. Detta hör dock inte till vanlighetensom
vad gäller utvecklingen IT.av

Vad Du önskvärt, multifunktionsapparater mängd funktioner,ser som som rymmer en
Palm Pilot och mobiltelefon, eller singelfunktionsapparatersom

Multifunktion, i den måstemeningen de kunna hantera alltmer konvergerade medier, dvs rörligatt
bild, ljud, video, animation På det personliga planettext, jag singelfunktions-etc. även gärnaser
verktyg går på dessa kanaler gåroch kombinera efter behov.attsom attoperera som egna
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konsumentorienterat synsättperspektivUtländskt ett-

AttachéerTekniskaindustriattaché, SverigesBjörkman,Marie Persson

Attachéers kontor iTekniskatid tillbaka vid SverigessedanBjörkman arbetarPerssonMarie en
konsumentrelateradeantalhoniakttagelser USAUtifrån iUSA. sinaSillicon Valley, ettger

framför alltBjörkmanenligt PerssonIT-applikationer.olika Detpå utvecklingen ärperspektiv av
föranvänds flitigtpå utvecklingen. E-postdrivakommerapplikationernavardagsnårade attsom

möjligt förpå detkalendrarochpå andra göroch nätethålla kontakt med släkt vänner orteratt
på aktiviteterhålla koll vilkaför föräldrarnaochbarbeque-partynboka att somatt uppgrannarna

leva.ochdö datornPCcn nätetBjörkman kommerEnligthar skolan. Persson attbarnen i att men

nyhetskommunikationSituationsbunden

nyheterkanSom exempelsituationer. nämnasmånga i flera olikaolikaanvändsNyheter sätt
vad barn-villkanAndra exempelangående trafiksituationen. vetamormor somvaramorgonen

aktivitetereller vilkabarnen harvill vilka läxorföräldrarnadagen,barnen gjort under somvetasom
villdärmedsysterdotter ochmusikälskandetillnågon vill köpasker i skolan, present enensom

på infor-nyheter ochexempelmängder medfinnstrenderna. Detaktuellade mestveta ommer
ständigt har behovmation vi av.som

telefon ochbefolkningen98kabel-TV-kanaler. I dag harmängder medUSA finns det procentI av
genomsnitt 3 timmartittar iMedelamerikanennågontillgång kabel-TV-kanal.tillhar97 procent

USAvarje dag. Iminuter ärstår och 12i timmarden 7TV ochoch 45 minuter
östkusten,morfarochKanske borspridda landet.oftafamiljemedlemmarna över mormor

också sigvisatharmitt i landet. Detbarnbarnenoch med attvästkusten barnenfarmor farfaroch
starkfamiljemedlemmar ärsina utspriddakommunicera medoch enkelt kunnaviljan snabbt enatt
i dagAOLpå America Onlinebevis dettaEtt äranvändningendrivkraft i annat some-post.av

varje dag. Innane-postmeddelanden56 miljonervilka skickarmedlemmar,miljonerhar 17 caca
hälften demUngefärhushållen ha PC.amerikanskahälften deårets slut kommer attän avavmer
fler kvinnordag det änmånga Ikvinnor ärpå det lika män.och tuppkopplade ärnätet mär osom

sig.anslutermän som

applicationTillgången killerrealtidsinformationtill en-

bådeutveckling kandramatiskt. Dennakommunicera ökarkunnahela tidenBehovet ses somattav
karaktärensig hariInternetkanpositivt sägasnegativ. Med angreppsättpositiv och att av enett

idriverInternetkunskapsnytta.framför alltoch kanskekommunikationsnyttainforrnations- och en
antalfinnsanvändare. Detflerinnehåll finns, destodet ettdestosjälvtprincip sig mer- kom-ochanvändandet Internetanvändningsområden dramatiskt ökarapplikationer och avavsom

realtidsinformation.tillgången tillframför alltdethuvud Förutom ärmunikation över e-posttaget.
bambarnenvadkring görläggas ininformationexempel. Här kanbra t.ex.Kalendrar nätet är ett

förmod-kommerKalendrari skolan.de ska havilka aktiviteterför läxor ochhareller vad barnen
ochanvändandetkraftigt ökarsådan applikationapplication, dvskillerligen bli katt somenen s

förändrar beteenden.

kalendrargällerapplication vadbli killerförpotentialNågot fall i USA hari alla att powerensom
empelEtt ärkanal.via dennabarbeque-partynbokar in t exnätet är annagrannar som

byggermarknadervertikalariktning ettutveckling ifinnshandel. Härelektronisk mot somen
ökarvilkaapplikationerblikanbudgivningochAuktioner nätetintresse. storagemensamt
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användandet Internet. ocksåDemokrati intressant område.är Under förra presidentvaletettav
började Internet användas infonnationskanal. Inför valkampanj beräknasnästa Internet likahasom
mycket information, kommunikation och reklam TV-kanalema.som

Trådlös påkommunikation behovet flexibilitetsom svar av

I dag genomsnittsanvändarenär i USA uppkopplad Internet 55 minuter dag. Denna tid ökarper
ständigt och förmodligen bekostnad TV:n. Det finns i dag allt starkare behov flexibilitetettav av
i den mening människor sig mellan fritid, arbetsplats,rör hematt och arbete ett transparentmer

Samtidigt finnssätt. det behov tillgång till likvärdig informationett befinner sig.av oavsett var man
Detta ställer högre krav redskapen för kommunikation. Det har visat sig i undersökningar 1/5att

de amerikanska hushållen har PC i hemmet. Därmedän ställs ökade krav dessaav mer en att
ska kunna kommunicera med varandra för såsom skrivare ska kunna utnyttjasatt resurser

Samtidigt vill de flesta människor undvika mångagemensamt. alltför sladdar och kablar i huset.
gårTrenden alltmer i riktning trådlös kommunikation.mot

I takt med människor i större utsträckning har behov ständigtatt kunna kommunicera och haattav
tillgång till information, också intresset hosväxer mängd leverantörer tekniken. Gartneren av
Group uppskattar i sin Home Networking marknaden för denna kommerrapport medatt växaatt
600 innan år 2003. Konvergensen mellan dataprocent och telekom i kombination med
avregleringar, förändrar spelplanen och helt konstellationer dagens ljus. Som exempel kannya ser

Intel och Cisco gåttnämnas in telekommunikationsmarknaden Sun Microsystemssom nu samt
och Netscape sig trådlösin kommunikation. I Silicon Valley investerades åretförrasom nu ger
37 miljarder svenska kronor i riskkapital. Första kvartalet 1999 visar investeringstakten ökatatt
med 40 Framför allt sker investeringar i nystartade företag,procent. 2/3 fokuserar på vadvarav

händer efter PC:n, dvs telekommunikation, Intemetapplikationer och hur Internet kan spridassom
bredden.

påExempel produkternya

Frågan detär konsumenternaär utvecklingen efter PC:n. Inom film-, radio- ochstyrom t.ex.som
musikindustrin finns påexempel konvergens föder konsumentbeteenden. Exempelen som nya

frånkan musikindustrin där konsumenternastas val MP3-formatett.ex. lagrasättett attav som
och komprimera musik, fullkomligt överrumplat musikbranschen. Detta kommersätt attnya agera

påverka distributionskedjor mångaför leverantörer.att stora

Leksaksindustrin industri hållerär sig väl framme och där det skeren annan som stora
förändringar marknaden. Här finns mångai dag elektroniska leksaker fungerar PC.utansom
De har ofta smarthet PC och kan ibland också ha såIP-adress gårdeten som en att atten
kommunicera med den. Exempel Furbies, Beani Babies,är Lego Minds, Star Wars och AIBO.
AIBO liten frånhund Sonyär kostar 2,500 dollar gåroch köpa i USA sedan 1 junien attsom ca
1999. Han har känslor, tycker människor och har olika modeller för hur han beter sig.om

forskningslabbenI pågåri USA det i dag otrolig utveckling kring wareablerunt computing.om en
Exempel produkter glasögon hjälperär till navigera och information kanattsom ge som vara
nödvändig för flera yrkesgrupper behöver ha händerna fria. Smarta kläder områdeär ettsom annat
där utveckling sker i riktning plagg kan lagra information träffarmot t.ex.som om personer man
och hållersjälva reda de behövernär och vilkettvättas Kanske framtidentvättprogram. blirsom
så visionärer förutsåg vid CHI-konferensen Conference Human Factorssom senasteen grupp on
in Computing Systems i USA, nämligen människor i framtiden småkommer haatt att
magnesylliknande datorer initierade under skinnet, vilka håller reda vår personlighet och
kommunicerar med hjärnan, glasögonen våroch omgivning. I denna vision människor alltidär
uppkopplade och alltid närvarande.
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användningför ökadförutsättningEnkelhet är enen

skauppkopplade Internetvill mängdenmånga marknadenleverantörerDet i dagär attsom
För lyckask early adopters.användandet bortom deönskan bredda äröka. finns attDe att som sen

utveckla kom-framtidenUtmaningen ikrav användbarhet. ärmed ställs högadet att en
måsteSamtidigtfjärrkontrollen.navigeralika lätt använda ochmunikationskanal är att somsom

sådan utveckling ställeröverskådligt i dag. Envad TV:ninnehållet än görkunna presenteras mer
Röstigenkänning ochmarknadsförare.tekniker ochmellan beteendevetare,krav sanarbete

ochanvändandet och slippa skärmarför förenklaviktiga milstolpartalsyntes konmer attatt vara
måste enkel för användarnamycketolika enheter i hemmetKmmunikation mellantangenter. vara

hälftenkostarsjunker i dag dramatiskt. I dagför PC-apparater änhantera. Kostnadernaatt avmer
1,000 US dollar.marknaden mindreamerikanskade säljs den änPC-appanter som

PC:ns eller icke varavara

Även stordatorernajämförelse kan medPC:n död. Enförmodligen inte görasi post är
användnings-och harår finns fortfarande kvarför tjugo-trettio sedan. Deintroducerades storasoml kallatvi hittillsbefintliga strukturen. Detområden. investeringar gjorda i denfinns i dagDet stora

karaktäriserakommunicera. Detta kommer ävennågot intelligens och kanPC harär attsomsom
datorn ochPC:n död, länge leveSammanfattningsvis kan nätet.framtidens rnanicker. ärsägas att

Frågor Björkmantill Marie Persson

Sveriges positionUtifrån karaktäriseraskulle Du viljaDill perspektiv i Silicon Valley, hur
på marknaden

ifrånkommerSilicon Valley och berättaträffa företag iunderbar känslaDet är attatt manen
långt särskilt vadframme,Sverige mycketSet: telekommunikation och liggerSverige. till Internet

sig förpositioneraoerhörd möjlighetSverige haranvärdning och tillämpning.gäller attnu en
framtiden.

Är konkurrensfördelSverigesfrämst mobiltelefoner äranvändningendet den breda somav
några faktorerandrajämfört med USA eller Duser

på bredden. Svenskarnakunskapspridning ärJämfört med Sverige heltUSA har avannanen
ochi dag Stockholmförstå världen använderanvändningen teknik. Helaochsnabba tillämpaatt av

marknaden.testbänk för hur produkterSverige emotatt tassesom

Silicon Valleyjämfört med USA ochför SverigeSer några nackdelarDu

så inteödmjuka deduktiga oftaSvenskarna oerhörtmycket attityd.J det är atthandlar menom
för längeidéerföretag har brafinns mängder med väntarkommer marknaden. Det menut som

från stund. Lyckas viförstatänka globaltpå marknad. gällerglobal Detmed gå attutatt en
långt.Sverigeförändra inställning kandenna

någontingSverigeHarmasskonsumtionsmarknaden. attklassiskaUSA denofta somses
på nätetdrivkraften, kalendrarnafrån socialaUSA vad gäller denlära t.ex.

ochgeografisktockså något Landetdetta behov.har förmodligen ärJa, sett stortsvenskarna av
olika ianvändasborde sättspridda landet. Dettamånga precis i USAfamiljer överär som

affärsutvecklingen.
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påHur i USA infrastruktursatsningar och lägre priser i form flat ratesser man av

Där jag bor kan alltid uppkopplad till ingen påverkanmerkostnad. Detta har starkman vara en
hur använder Internet. Vad gäller infrastrukturen har Sverige fördelen ha haft enhetlighetattman en

påi utbyggnaden, har tänkt fåoch det finns leverantörer. pågårsätt I USA kampman samma en
mellan kabel-TV-bolagen, trådlösateleoperatörerna och andra hittar kommunicera.sätt attsom
Denna kamp driver utvecklingen infrastrukturen. förståsDet viktigt för Sverige haär attav en
bra infrastruktur. Förmodligen kommer dock marknadskraftema hjälpa till här liksom i USA.att
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framåtår4i 3 tillteknikperspektiv tekniken hemmetAllmänt -

Applications, EricssonDirectory NewAnders Wennersten,

monopol på infor-lådor.från till intelligenta PC:nsutvecklingen PCbelyserAnders Wennersten
introduktionenbrytasenligthemmen kommer Wennerstenmationshanteringen i att avgenom

lättarerobusta,frånlådor skiljer PC:nlådrr. Dessa sigintelligenta attatt mergenom vara
mellan olikakommuniceraförmågan koppla ochhantera uppiateraoch samt att sammangenom

applikation på fleraskötablir det möjligtMed hjälp dessahemmen.i attapparater sammaav
befinnerför tillfället sigpå användarenberor den situationValetolika apparatapparater. somav
omfattandeöverlägsen roll hanteringenha idock fortsättningsvisPC:n kommer även att aven

infomängder mation.av

lådornaintelligentaPC:n och de nya

Påpå ellerintelligenta boxarterminaler, nätet.tekniken kan fokus liggaNär det talas on
på termina-i ställetpresentationen intefokuserar den härfter PC:n nätetgrund utantematav

i dessa.intelligens kommer skapaslerna och den attsom

genomföramöjlighetenpå intelligens därkraftfullaslog igenon grund dessPC:n attstort gesav
svenska hem-vanligast i dei dagapplikationer. Bilden nedan visar deflera olika ärapparater som

PC:n föranvänds för förströelse,i TV:nflertalet produkter köket.TV:n, PC telefonen ochmen n,- fleragenomförsför tala I köketoch telefoneninformationshantering i vid bemärkelse att
matlagning.direkt kopplade till redskapen,aktiviteter ä t.ex.som mer

-Termlnal-NätAnvändningDagens situation

Gör Prata TittaInfo hantering

N
Modem

Tråd och f,radioIngen :" DagensTråd ittSaer"anslutning ‘nuns
,

powerline
Rdd TV-nät.InternetTele-nät

Detfå kommunikation med Internet.kraftfullFrågan PC:n ska kunnaframtiden hurinför är en
ha löstsfrågan infrastrukturenFörhoppningsvis kommerhandlar mycket atthär omom access.

kommunikationenaccessbiten, inte hellerintefåtal för presentationen dockinom Fokus ärett
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eller stårI i stället intelligenta lådor,k redan inätet. dag börjar dyka i hemmen,centrum s som upp
på TV-området i form Set boxar, vilka egentligen låda.relativt primitiv intelligent Iärtopav en
England har utvecklingen delvis någotkommit längre vad gäller digital-TV och där har TV-bola-

börjat skänka lådorbort dessa intelligenta till hemmen gratis.gen

Förutom boxarna finns bland de intelligenta boxarna Ericssons kraftfulla produkt,set top även e-
services eller ocksåe-boxen den kallas. Den uppbyggd intelligent syftebox medär attsom som en
underlätta kommunikation med olika fårsaker i hemmet. dettaI sammanhang inte mobiltelefonen
glömmas bort. Den kommer inom framtid likaha mycket intelligens kraftochatten snar som
PC:n hade.

Integration, lådorrobusthet och funktionalitet med intelligenta

Det lådornaosäkert hur de intelligentaär kommerännu hänga ihop sinsemellan. Kanske kom-att
lådamobiltelefonens intelligenta den behörighetskontrollen eller kanskeatt styrmer vara som

lådakommer varje enskild ha läsare för id-kort för säkerställa säker elektronisk handelatt atten m
ocksåDet osäkert huruvida TV:n kommerär eller integrerad med andra saker.att separatm. vara

lådorDessa intelligenta kommer dock introduceras och de kommer förändraatt att
förutsättningarna för kommunikation. lådorna frånDe intelligenta skiljer sig PC:n.nämnvärt

två årFör sedan skulle flesta lådornade ha de intelligenta onödiga. dag finns betydligtIsett som en
förståelse för behovet intelligenta lådor, dåstörre insett PC:n inte kan lösa allt. Ettattav man

till fördel för den intelligenta lådan priset endast 1.000 kronor, exklusiveärargument ärsom ca
tangentbord dyl. Ett lådaanvändaren intelligent inteär behöver skötaannat argument atto av en
underhåll och uppdatering En del Windows funktionalitet handlarstor attav programvaror. av om
underlätta lägga i i PC:n. lådornaAnvändaren de intelligenta ska inte behövaatt ny programvara av
bekymra sig ladda hem Det sköts via hjälp anpassademednätetattom nya programvaror. av

lådorKravet intelligenta robusthet.ärmanagement system.

PC-världenI kan robustheten fårsammanfattas i kommandot control-alt-delete alla användaresom
lära sig med. Detta aldrig förekommande fenomen för mobiltelefonerär TV-apparater,nyttan ett
och andra vanliga PC:n inte robust och inteden heller byggd för det. Detär är ärapparater. att vara

förvånande Microsoft själva inte insett vad händer i utvecklingen. PC-världensnarast äratt som
förståoerhört med förändringen. fåMicrosoft den här marknaden föratt snarast attsena agerar

installera Windows CE förstå lådaintelligent något PC.är änutan att att annaten en

påSamma applikationer alla terminaler

Om idéen lådanden intelligenta kommer iden tekniskt avgörande skillnadenaccepteras att att vara
kan allt har med glömmas bort. Den problematiken kommer löstgöra nätatt attmorgon som vara

vid det laget. Det blir intressant alla Frånkommer kunnaär allting. TV:ngöraatt apparater attsom
går det surfa frånInternet och skicka gårPC:n det ringa IP-telefonimed hjälpatt e-post, att av
och titta gårTV. Via telefonenäven det hantera påoch titta TV. finnsDet mängderatt e-post av
dylika teknikdrivna scenarier. Det viktiga lådorna såde intelligenta möjliggörär att att gott som
varje terminal kan genomföra alla de applikationer tidigare dedicerade. TV:n inteärsom somvar
tidigare bara kopplad till gårsak, mobiltelefonen till lådornaMed de intelligentaen en annan, osv.
det från kylskåpet,läsa TV:n, PC:n, telefonent.ex. att e-post etc.

Dagens bild framtiden blir Fråganlätt väldigt styrd tekniken. dock hur människor vill haärav av
det vilka tjänster vill utföra från vilken terminal Svaret finns förmodligen i hur TV:n,man-
telefonen, PC:n ståranvänds i dag. PC:n ofta skrivbord eftersom den denetc ett styrs typenav

aktiviteter. Därmed föredrar människor ofta frånbetala sina räkningar PC:n. godtas detDärattav
mängd olika inloggningar måste genomföras för komma in bankens intemettjänster.att atten
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situation sinaTV:n för förströelse och därmed inte lika bradäremot används göraär att
bankärendeni.

Skillnad mellan information och kunskap

ocksånågon utbyta tankar.medMobiltelefonens kämfunktion naturligtvis talaär attatt men
inteblivit sjukt ochEnklare meddelanden, förälders besked till dagispersonalen barnetattt.ex. en

personalen. Ofta handlarkan utbyta tankar medkomma till dagis. Det finns här inget behov attav
Tonåringar bra exempel. De ringerdet dock utbyta tankar information. ärän ettattsnarare om

Ändåmed väljerofta triviala lika kunde skickasvarandra och talar saker gärna e-post.rentom som
Likaså ofta informations-de förväxlas information. blandastelefonen. Tankar bör inte med

i kun-informationssamhället information,ihop med kunskapssamhället. Isamhället processas
olika kompetenser.skapssamhället människor blir duktigare korsautbytes tankar och attgenom

framför PCtvå samhälle kommer arbetenDessa begrepp bör inte förväxlas. I morgondagens atten
tilllågstatusyrkena kommunikation mellan människor hörahöra till och de arbeten byggersom

högstatusyrkena.

Personlig assistent skräddarsyr tjänsterna

tillämpningsområde. Mobiltelefonen kunna skräddarsyPersonlig kommerassistent är attett annat
svårtutifrån surfa olika aktie-informationsinhämtning individuell preferens. Det är attt.ex. uppen

såskräddarsy just de kurserkurser via mobiltelefonen. Däremot det lättwebben är att att som
fråga personlig assistentlätt tillgängliga. Andra funktioner hosi intresserad ärärpersonen enav

utifrån behöver underkan sig funktioner skolelevmobiltelefonen det.ex. att som envara anpassar
dentill miniräknare,de olika lektionerna. barnet har matematik ställer den sigNär ärrastenom

eventuellaflightnummer,radio, personliga assistenten meddelaFör den ska kan denetc. som resa
betydelsefull.förseningar, WAP-teknologin mycketdyl. I detta sammanhang kommer att varae

användas.vilken situation de skaDet viktigt reflektera vad sakerna ska till för och iär överatt vara
hållaassistent skulle kunnaElektronisk starkt En personlighandel associeras med Internet.t.ex.

familjens preferenser bröd.reda mjölk behöver köpas och den känner tillnär

PC:ns monopol i upplösning

förmodligen fulltframtiden kommer detTV:n överlägsen vad gäller förströelse och iär att vara
fåtal knapptryck. Det-direkt med hjälpmöjligt beställa snickarprogrammets verktyg ettatt av

fortsättningsvistill Medelhavet eller liknande. PC:n kommergäller kanske även attsamma resan
finns behov letaspeciell skruv till cykeln. Där detbra vid speciella inköp, attt.ex. avvara mer en

bland fortsättningsvis överlägsen.flera alternativ kommer PC:n även vara

hållet meddistansutbildning helt ochDistansutbildning ytterligare exempel. dag associerasIär ett
åtföljas med peda-PC:n. programserie andra världskriget kundeTänk dock Discoverys enom om

funktioner.haft monopol flera olikagogisk uppläggning för lära sig PC:n haratt mera.
Så finnsstark. detDrivkraften för förändring denna monopolställning dockär snart enen av

exempel kanviljan investera i detta Somstandard kommer nämnas attattgemensam vara enorm.
endast har 25Sverige mobiltelefoner medan USAoch Finland har 50 penetrationprocent

standards.mycket de har fyra konkurrerandeDetta berorprocent. att
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Frågor till Anders Wennersten

låter påDet Dig pådebatten i dag för fokuseradär mycket infrastruktur ochattsom access
vioch glömmer bort drivkrafterna i användningenatt

påAtt den allmänna debatten i samhället fokuserar infrastruktur och inte fel i sig. Det ärnät är
frågor måste lösas. Men utmaningen för Ericsson komma i utvecklingenär rättatt motsom

lådor.intelligenta Det där de affársmöjlighetema finns.är stora

Då såledesär det tjänsterna bör i fokus. Vad Du ochatt statensom vara mer anser
sådanregeringen kan forgöra understödja utvecklingatt en

svårtDet Påmed tanke den snabba utvecklingen.är detta relativt tidiga stadiumsäga handlaratt
det mycket underlätta för korsbefruktning mellan kompetenser. Ofta tillhör de arbetarattom som
med digital-TV fack och de arbetar med mobiltelefoni måsteDetta brytas ochett ett annat.som upp
i stället borde TV-producenter, tekniker fl kopplasm samman.
Har amerikansk påIT-industri och amerikanska PC-tillverkare hittills, grund dennaav
PC-centrering, såi praktiken dikterat villkoren Betyder det i fall maktförskjutningatt en

på gångär möjligheternaoch för Sverige ökaratt t.ex.

två månadernaUnder de har Microsoft och BådaNortel positionerat sig i Sverige. förläggersenaste
sina kompetenscentra kring denna årutveckling i Sverige. Detta skulle ingen kunnat gissa för ett
sedan. Det handlar förmodligen de känner de inte hänger med.att attom

Vad skulle viljaDu säga Sveriges konkurrensfördelarsom

förståttI Sverige har vikten standards. blirHär det ingenting mellan branschersamarbeteutanav
och tekniker. Den anarkistiska marknadssituationen i USA mindre bra.är

några också.Det finns innehållasäkert nackdelar Vad skulle Din önskelista Du skulleom
någonrikta uppmaning till IT-kommissionen och regeringen förvad de bör göra attom

främja utvecklingen ytterligare

frågorna.Det viktigt lösa de kortsiktiga långsiktiga någotär De ska inte regeringen sättatt styra
måstedär det finnas öppenhet för dynamik.en-
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Mobila applikationer WirelessThe Information Market-

Per Stein, Wireless Communication,Mobile Ericsson

Per belyser går frånStein hur utvecklingen fokus på hårdvaransjälva formi t.ex.av en
mobiltelefon, till de möjliggör.tjänsterna Det applikationerna kommer drivaär attsom som
utvecklingen och användningen framåt. Stein k killer applications individuella, dvsärattmenar s

och har favorittjänster kommer ökasina den individuella användningen tekniken.attvar en som av
Valet hårdvara kommer bero på det användningsområde påpekar ocksåSteinattav som avses.
vikten användarvänliga mänskliga hjärnangränssnitt. Den anpassad fär grafiskaärav mer mer
gränssnitt numeriska.än

De forsta i riktning the wireless information marketstegen mot

När mobiltelefonen kom det själva möjligheten mobilttala stod i Det vadatt centrum.var som var
brukar kalla den första generationens mobiltelefoni. För andra generationens mobiltelefoni harman

fokus i stället flyttats till designen telefonen. Nästa generations mobiltelefoner kommer attav
fokusera tjänster gårde de möjliggör. Utvecklingen i riktning the wireless informationmotsom

trådlösmarket, dvs för information.marknaden

PC:n i dag det viktigaste gränssnittetär Internet. Imorgon kommer det dock handla heltmot att om
andra produkter. Redan säljs det fler mobiltelefoner PC och inom kort kommerännu

ståmobiltelefonerna påför övervägande andel. Utvecklingen grundar sig människors alltatt en
behov nåbarauppkopplade och hela tiden.större attav vara

GPRS Generalised Packet Radio Services, eller packet data, det första in i the wirelessär steget
information market. GPRS möjliggör paketering vilketdata i sin det betydligt billigaregörturen av

dåanvända mobiltelefonen endast betalar användning i stället för vanligtatt t.ex. man per som per
samtalsminut. Med den tredje påkoppladgenerationens mobiltelefoni blir det lättare helaatt vara
dagen. Med hjälp packet data kan e-postmeddelanden skickas direkt till mobiltelefonen.t.ex.av
Redan i dag Dåtalas det dock den fjärde generationens mobiltelefoni. blir det aktuellt medom

personliga assistenter. Utvecklingen konvergens mellan telekom och datakomsmarta mot en
kommer bli mycket kraftfull.att

Behovet standarderav

Möjligheten komma via trådlösaInternet mobiltelefonen viktigt i riktning detäratt ett steg mot
informationssamhället. I avsaknad existerande standards för bygga applikationer tillattav en
trådlös informationshantering gick Ericsson med Nokia och Motorola. Det beslutades attsamman

standard samtidigtkan utvecklas konkurrensen sker själva produkterna.en gemensam som

stårMMM för mobile media mode. Liksom WWW basen förMMM till Internet.utgör accessen
WWW används för persondatorer. MMM generation till Internet viaär nästa som ger access
mobila instrument.

Det trådlösaviktigt fokusera totallösningar. När den informationsmarknaden skapas kom-är att
många på Mångaolika aktörer finnas med spelplanen. allianser och partnerskapattmer nya

kommer fram. De telefonerna kommer olikaha användargränssnitt och allaväxaatt smarta attnya
ska någon Därtill kommer det finnas behöver finnas tillgängliga.över nät.typ attav servrar som
Alla måstedessa komponenter hänga ihop. Om länk i kedjan fungerarbryts inteen

29



möjligheter förPC:n död länge leve PC:n Nya Sverigeär —

trådlösafåutmaningen för industrin i dag den inforrna-kommunikationen. Detta denär stora att-
tionsmarknaden hänga ihop.att

trådlösaDen data- och informationsmarknaden

trådlösa företagen och användning tekniken.Hittills har den marknaden främst handlat derasom av
omkringthe wireless data market, har inneburit människor tvingats släpaDetta, kan kallas attsom

måste till olika företaget för ska kommabärbara datorer, vilka anslutas t.ex.att man e-servrar
på såsom brandväggar,Detta har i sin inneburit satsningar säkerhetssystempost. tur stora m.m

marketbefintlig säkert kommer The wireless informationDetta redan marknad växa.är atten som
killerkonsumentorienterad produkt. handlar de verkligadäremot tänkt Detär som en mer om

killer application.applications egentligen väldigt individuella. Varje har sinär person egensom
stödja tjänster individen själv behov I dag det relativt kompliceratTekniken ska de har ärsom av.

trådlöst. få trådlös måste blianvändningen teknik denlogga in För bredd istörreattatt en av
betydligt enklare använda.att

användningsområden trådlösa instrumentTre for

trådlösa olikaTjänster för instrument kan delas i tre grupper:

Information e-mail with attachment, databasesIntranet0 access:
Messaging: notification, plain e-mail0
Micro-info services: push-information trafikrapporter, aktiekursert.ex.0

på förenklas filter för med okändaE-posthanteringen kommer sikt med hjälp t.ex. postatt av
avsändare. Det blir kanske i form personlig assistent, de meddelandensorterar ut somsomav en

bidra tillhellre ska till sekreterarfunktionen. Messaging applikation starkt kommerär atten som
sig till konsumentmarknaden och innebärökad användning. Här finns plain e-mail, vänderen som

tillgång inte främstmöjlighet nyttja e-mailtjänster till LAN. Denna tjänst kommer attatt utanen
hållaför kontakt medavsedd för kunna skicka bilagor kunna chatta ochatt utan attsnararevara

exempel.familj Micro-info handlar push-tjänster. Trafikrapporteroch services ärvänner. ettom
få tillgång till19 fredag i Stockholms innerstadDet kan intressant mellan kl 17 ocht.ex. attvara en

aktiekurser, lottospel,uppdaterad trafikinformation med femminutersintervaller. Andra exempel är
just möjligheten bära med sig dessa tjänster i fickan dem intressanta.Det är göretc. att som

Olika instrument for olika tjänster

utifrån Tillvariera vilken tjänst ska utföras.De instrument människor väljer kommer attsom som
de tjänster kan följande instrumentnämnts nämnas:som ovan

Information handheld PC’s, notebooks0 access:
Messaging: communicatorsphones, palmsmart types,0
Micro-info services: mobile phones, feature phones0

efterfrågas Word,till information alltjämt notebooks för hanteringFör kommer att avaccessen
detPower Point, Dessa kommer dock förmodligen fortsätta minska i storlek. Inometc. att nya

området fåkommer phones betydelse. De kommer hamessaging störreatt stor attsmart en
gällerskärmar mobiltelefon och grafik i färg. kompromisser dock vadIngaän görspresenteraen

får kommerstorleken, den inte den i fickan. För micro-info servicesstörre än attvara passar
också någotmobiltelefonerna spela roll k feature phones vilka har störreatt stor enen men s

display för flerkunna hantera applikationer.att
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långtrådlösa ofta tid eftersom dagenstjänster. DetI dag alltför komplicerat användadetär att tar
sådan e-postmeddelanden viaanvändning. hem 40-50infrastruktur anpassad till Attinte är etttaen

också något kommer56K och kostar ungefär 500 kronor. Dettamodem l h är atttar somca
förbättras med packet data.

från streamingUtvecklingen SMS till video

från vanligt framför allttill video streaming. I dag SMSBilden utvecklingen SMSnedan belyser är
små för skickainteanvändargränssnittet medbland ungdomar. Trots är anpassat atttangenteratt

användning mobiltelefonenmånga SMS i stället. Dennaungdomar användaväljertext att nya av
i framtiden.andra krav utvecklingen produktenkommer ställa heltatt av

snxcsscm

M essaging
Video

Streaming

interna/strategiv
rexvGPns WWW
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direkt tillEfter GPRS möjliggör meddelanden kan kommadetta kommer t.ex. smartatt ensom
påslagen. Nästapacket data alltid kanphone. Nyckeln den grund ärär stegatt varaav

Dåtidsfråga mobiltelefonen. blirkamera blir integrerad ibildhanteringen. bara innanDet är en en
familjfotograferade via mobiltelefonen, till ochdet personliga vykort,möjligt skicka vänner.att

efterväxande marknadeni dag den tredje snabbastMarknaden för digitala kameror är
mobiltelefoner och PC.

tjänster, väderleksrapporter,Som blir möjligt olikatidigare nämndes det att prenumerera
fåmöjligt den visuelltphone blir det dessutomaktiekurser, trafikrapporter, Med attsmartm m. en
framtidkommer det imarknad spel. Med säkerhetpresenterad. En ärstor varaen snarannan

ocksåMobiltelefonen kommervia mobiltelefonen.möjligt spela interaktiva spel Internet attatt
slåfå Några iexempel blir möjligafunktionen fjärrkontroll i hemmet. värmenär attsomav

slåeller kaffet hem. Defritidshuset, luftkonditioneringendra vägensemesternner
också tillgängliga via mobiltelefonen.lådorna tidigareintelligenta nämndes kommer attsom vara
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mänskliga ihågDen hjärnan inte konstruerad för komma numerisk information. Människanär att
har betydligt lättare minnas talad information information i bildform. Därföreller äratt
utvecklingen röstigenkänning grafik för fler användarvänligaoch oerhört viktig möjliggöraattav
tjänster och funktioner via mobiltelefoner.

Frågor till Per Stein

När videoDu downloading och streaming realitetärtror att en

svårtDet beror hur mycket människor villiga betala för tjänsterna instrumenten.och Detär äratt
år,precisera gåtti antal vad gäller kameror har utvecklingen mycket snabbt. l dag kanatt t.ex.men

få kamera chip och det inte alls omöjligt in den i mobiltelefon. Detläggaärett attman ner en en
ocksåkrävs dådock det möjligt titta bilderna kostnader.och innebär det Detäratt att genast mer

förmodligen slår år. så svårtinte orealistiskt det igenom inom 2-3 Längre detär än äratt tro att att
går såsia utvecklingen snabbt dennär gör.som

således frågaDet är vad människor för tjänsternaär beredda betala tekniken ochatten om
vadän är tekniskt möjligtsnarare som

Det handlar framför allt tjänsterna och tillämpningama. Det de kommer drivaär attom som
framåt.utvecklingen gått frånUtvecklingen har hittills till applikationer.design och sedan tillnät

När människor köper telefon i framtiden kommer de fundera vad de vill kunnaöver göraatten
fåmed telefonen, betala räkningar, lottospela eller in väderleksrapporter.

ståMicrosoft och Intel är övertygade det PC:n i förär kommeratt centrumattom som
någonanvändningen i framtiden. Enligt Dig det framför mobiltelefonen i formär allt som

kylskåpeterbjuder tjänsterna. Electrolux det är och andra det ärtror att tror att
microvågsugnen kommer använda. Kommer i framtiden haatt attsom
multifunktionsinstrument eller instrument for varje tjänstett

Det kommer förmodligen finnas våramängd olika instrument i hem i framtiden. Redan i dagatt en
har mängd olika två-treför funktion. flesta har kassettbandspelare iDeapparater t.ex.en samma
sin i utifråni bilen,ägo, Instrumenten kommer väljas hur och desommarstugan, etc. atten en var
ska efterfrågasanvändas. Telefonen kommer fortfarande för överföring tal. PC:n kommeratt av
fortfarande ha sin roll och för ocksåmarknaden den kommer växa.att att

Anser Du svenska och nordiska företag har försteg i den här utvecklingenatt ett

finns trådlösDet de hävdar Stockholm för GSM-teknik och det finns vissäratt ett centrumsom en
sanning i detta. Fördelen för Sverige förekomsten standarder och defacto standarder. iDettaär av

trådlöshetkombination måstemed satsningar försteget. försteg utnyttjas förDettautgör attnu
trådlösytterligare förstärka industrin. USA finnsI det vad gäller kommunikation 4-5 olika system

försvårarvälja mellan vilket för användarna.att
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DevicesWireless With NewInternet Goes

Winbladh, SenditHjalmar

utifrån perspektiv. Imobil kommunikationWinbladh belyser utvecklingen inom operatörernassett
och sekunderbetalt för nyttjandet i minutertakt förutsättningarna förmed nätenatt taatt av

ocksåmåstebaserade på värdefärädladeförändras, stället bli paketlösningar tjänster,för iatt
uppåtbehöverbygga kundrelationer. De sigändra beteenden ochsina röraoperatörerna upp nya

drivkraftenockså Föredraget handlarbli duktiga på levereravärdekedjan och tjänster.i att om
också bildfram. Winbladhoch mjukvaran Senditbakom utvecklingen, applikationer tar ger ensom

ha viktig rollfortsättningsviskommer utvecklas. PC:n kommerhur terminalerna även attatt enav
kompletteras medflera olika fickburna terminaler.kommer attmen

för GSM-operatörerapplikationsplattformarSendit ledande producenten av-

Företagetapplikationsplattformar för GSM-operatörer.Sendit världsledande vad gällerär grun-
1994 kundeår utvecklingen GSM. Redandades 1994 till del baserat visionenstor manom av

idigital kommunikation. Sendit baserati riktning mobil ochutvecklingen skulle ärmotattana
och mjuk-fler hälften arbetar med FoUStockholm och har 100 anställda, änvaravca personer
i London,Försäljningskontor finns etableradevaruframställning för plattform utvecklas.den som

från Microsoft villligger publikt bud företagetHong Kong och Seattle. För tillfället ett som
deraspå Sendits fokus mobiloperatörerna ochbolaget i Stockholm.köpa och FoU ärsatsaupp

uppåt värdekedjan.behov sig iposition marknaden deras rörasamt attav

Från differentieringsfaktortjänsterdigital teknik till värdeforädlande som

de till 100år Telia och Europolitanför 5-6 sedan kunde Comviq,Redan säga att procentvar
ordDå differentieringsfaktor. Sverige har med andradigitala tekniken verkligdigitala. denvar en

mobiltelefoniförsprång generations harmobiltelefonin. Sett tillstarkt inom den digitala nästaett
kundbas 5 miljonerväl upparbetadSverige betydligt ochoperatörer av camogna enmer

användare.

positionerarfrån marknaden. Dessasig inDe börjar dock konkurrens operatörer tarsomnya
betydligtkunna levererasig leverera GSM-nät eller digitalainte nät attutanatt mersnarare

inteockså teknologi ochutnyttja det faktum de harvärdeförädlade tjänster. De kan att nyare en
har här val. Antingenslutanvändare. etableradetelefoner hos sina Demängd gamla operatörerna ett

så går också värdefulla tjänster till sinaför erbjudapris eller de inväljer de konkurrera med attatt
kunder.

möjligheter forOmvärldsförändringar operatörerger nya

sådanpåskyndar nummerportabilitet. Denmånga utvecklingen. EnDet finns drivkrafter ärsom
så låg 20-30 iundertill andelen byteranledningen operatör ärstörsta procentatt somsom

gått igenommåste lagförslag redantelefonnumret bytas. finns dockSkandinavien Detär ettatt som
behålla telefonnumret handet personligai innebär konsumenten harEuropa rätt atttrotsattattsom

fungerar mellanför säkerställa konkurrenseneller hon byter Detta sker nätopera-nätoperatör. attatt
nedåt minut. Operatörernaprisernakommer leda till alltDettatörema. störreatt peren press

dåtvingas relation med konsumenterna.bygga typ avupp en annan
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End-User Technology Servicesand mapping
— internet basedwindows. M services
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förstaDet generationsskiftet, mellan generation två, övergången frånoch generation skedde iett
analoga till digitala Drivkraften bakom detta behovetnät. bättre talkvalitet och bättrevar av
frekvensutnyttjande. Det andra skiftet frånstundar sker första digitala till den andranätetsom nu
generationens digitala kallat UMTS. Drivkraften bakom utvecklingen möjligheternanät, är attnu
öka bandbredden. stårMarknaden därför inför behov konvergens. Precis dataindustrinett av som
insåg årför 10-15 sedan, inser mobiloperatörerna fokus står hårdvaraninte längreatt utannu
vad den ska användas till tal. Desto avancerade lösningar erbjuds,utöver desto störremer som

hårdvara Hårdvaranbehov finns det. i detta fall leverans mobilär bandbredd. I PC-branschenav av
talas det i stället processorkraft.om

Operatörema har möjlighet följa med i den tredje generationens mobiltelefoni. Detta kan skestor att
förstårde såkunna tillfredsställa månganär mobila och konvergerande behovatt satsa att som

möjligt för den slutanvändare använder deras De bör kunna erbjuda paket olikanät. ettsom av
applikationer och tjänster lätta gåranvända. frånär Konkurrensen mellan nätenatt attsom vara
fokuserad basstationer, växlar, täckning prisoch minut till totalt serviceutbud.ettper
Utvecklingen gåri denna riktning snabbt marknad Skandinavien.en mogen som

frånUtvecklingen taltelefoner till mobila terminaler

finnsDet symbios mellan infrastrukturtillverkare, terminaltillverkare och de byggeren som
applikationerna, vilka driver behovet Påbandbredd. terminalsidan finns gällerdet vadav mer

frånutvecklingen taltelefoner till olika tvåmobila terminaler tydliga handlartrender. Delstyper av
det den terminaler ska bäras med i fickan, Communicator eller phones,typ t.ex. smartom av som
dels handlar det terminaler för avancerade lösningar. De sistnämnda kommer attom mer vara
tvådelade såsommed blåtandteknologier mellan den lilla taltelefonen finns ii klockan ellersom
fickan. Den telefonen kan användas modem till intelligent lösning, PDAett t.ex.som en mer en
eller PC.en

PC:n kommer inte försvinna fortsätta i antal användare. Samtidigt kommer detväxaatt utan att att
finnas hel del olika satelliter omkring terminalen. ocksåFormen PC:n kommer sannoliktrunten

förändras årDet kallades PC för l0 sedan inteavsevärt. detsamma det vi i dagatt ärsom som
kallar PC. flestaDe notebooks och laptops i dag i storleken uppåt1,5 kilo och medan PCären en
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förteknologier,mängd olikafinns härDet10 kilo ochårför sedan vägde10 närmare menenmer.
lösningen fungerar.viktigastdetslutanvändaren är att

för slut-möjliggöraiår flesta dagförutsåg 1994, devidSendit attLiksom satsarstarten
skrivbord.sina Dettasitta vid ärbehövaflexibelt storkunna arbetaanvändarna att enutanatt mer

för denteknologilösningartvå initiativfinnsDetapplikationsbyggare.Senditutmaning för som
Nokia ochEricsson,två år. förstaDetinom eller ärhavi alla kommerterminal ettattsom

plattformtekniskSymbian vill byggaoperativsystemetPsion medföretagetMotorola ensomsamt
företagMicrosoft och deinitiativetDet andra äranvända i terminalen.kommerde somattsom

kallatoperativsystemmindreaktiva i skapavilkaPC-sidan,plattformar äranvänder deras ettatt
frånuppåt värdekedjan,sig iförflyttavill med dettaMotorolaNokia ochEricsson,Windows CE.

medgränssnittgrafiskt baserat störregränssnitt, tillrelativt enkelti dagtaltelefoner med enmer
initialtCE fokuserarWindowsmarknaden.redan attCE börjardisplay. Windows varasynas

sedaninfrarött ochellermodemmobiltelefon,kommunikation viatvådelad lösning med etten
valmöjlighet ochdå innebärtvå initiativ, detfinnsdetblåtand. för konsumenternaDet braär att en

tillämpningar.flera olikaprispressförhoppningsvis större samten

applikationerpaketeringUtveckling och av

Påtjänsterna.determinalen ochlösningar mellan denkraftfullarelativthandlarDet nyanyaom
och olikaInternetinformationskälla kommertvå möjligheter. Enfinnskonsumentsidan att vara

ochNetwork, YahooMicrosoftexempelmobila. Ett ärkandärtjänster göras atttyper somav
såsominformationstjänsterolikautbuderbjuderportallösningarandra typerstörre ett stort avav

exempelEtt ärinformationanpassadlokalt etc. annataktieinformation,spel, restauranger,t.ex.om
Precisterminalen.medtillsammansfrån mobiloperatörenförpackadekommerde tjänster som

såinköpet, kommer operatörenmobiltelefonen vid attaktiverati redanvoicemail dag ärsom
vilja byggakommerapplikationer/tjänster. Destrategiskasäkerställa vissa att upp en

stickeranvändarenNärför användaren.enkeltoch det skalojalitetsrelation med konsumenten vara
tillgång tillfungera,inforrnationstjänstervissa enklavoicemail och t.ex.in SIM-kortet ska e-posten,

sidorna.gula

Änanvändningensådana ökar näten.applikationernai utvecklingen ärDet första avsteget somav
detGPRSdatalösningarPacket görsekund.ellerså betalt minutlänge operatörernatar perper
ökaförintressantDärför blir det operatörernatjänst.alternativt attpaketmöjligt betaltatt ta perper

adressdata-till olikainformationsförfrågningsmöjligheter ocholikaanvändningen. E-post, access
dvssamlar in data,två handlar operatörernasådana applikationer. Stegexempelbaser attär om

så de förbättrarpositivtslutanvändaren sättförsettings attkontrollerar användarnas e-ett
Personligaproaktivt.tjänsterföreslå uppdateringar ochmöjlighetenochposthanteringen att nya

informationenbegränsarmed filterockså fram nätetassistenter kommer somatt tas som
SIM-kort kanmedbetalningar. Tillsammanshandlartredjeanvändaren. Detskickas till steget om

Äventransaktioner.andrabetalningar ochgenomföraföranvändasde terrninalerna typeratt avnya
för mobil-differentieringsmöjlighetavgörandebliinformation kommerpositionsbestämd att en

operatören.

också viktigtGPRS Detteknologi, äri dag. WAPfinns redan ärTekniken för detta annan.enen
såsom ICSASenditskundanpassasmjukvaruplattformar kanfinnsför detoperatören att som

framfaktor för ärviktig operatörernaplattform. En att taSmart AccessInternet Cellular annan
kostnadbåde ochutmaningslutkunderna. Dettatill ärfaktureringssystemavancerade storenmer
tillsekundbetalningochminut-går från kretskoppladför i dag nyaoperatörerna persom nu

för kunden.informationenpå viktighur ärtransaktioner ellerlösningar, byggdainnovativa
säljaduktigadag delösningarna. Isälja de ärmåste också duktiga attbliOperatörema att nya
ochgäller tjänsteruppåt värdekedjan vadisigmed dei taktmobiltelefoner, rörenkla attmen

säljkanaler.också ochleveransermåste gälladettaprodukter
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Olika operatörer och kundergrupper av

Operatörerna kan tvådelas in i olika de redan i dag långsiktigt på byggasatsargrupper, attsom
värden för slutanvändare och de väljer pipa informationer någonfinnsatt motsom vara en som

ex Internet eller i företagetsannanstans nätverk. Den sistnämndaute koncentrerar påsig att
billigast och till ha den konkurrenskraftiga organisationen föratt kunna konkurreravara mestser att

med allt lägre priser. Kunderna kan delas in i dels företagsmedborgare, dels SOHO Small Office
Home Office och konsumenter.

Mobile Internet/intranet examples
souozcousumen

NE K WTEGRA TEDOPERA TOR HOS TING SOLUTIONSMncrosQftIBT. data centreOPERATORS - V V VV 5°."° . CSA.GSM Operator5u|L hosted
qeuamopVALUE Exchange servers

MOBILE EDITION OF
TUNNELLING ESTABLISHED INTERNET
Wireless Knewledgeius PQRTALS/SERVICESOPERATORS -

ServiceARE A PIPE CNNcentre Mobilev
Piping Corp. Ian appl,to MSN Mohilelwireless Hotmails ~

Reuters Mobilee

För den första handlaroperatörer det skapa helhetsgrepp uppåtoch sig igruppen att röraettom
värdekedjan. För de endastoperatörer erbjuder gäller det finna levererasättsom att attaccess nya
billigare eller bättre För SOHO och konsumentlösningarna gäller fördetaccess. operatörer att
förpacka lösningarna tillsammans med tenninalen i attraktivt prispaket och till kunden blirett attse
abonnent också tjänsterna. Sendit har applikationsplattformar för multipla kanoperatörer som
kundanpassas utifrån olika behov för små företag, hemkontor och konsumenter. Operatören kan
också användas endast för tillgångmöjliggöra till information på Internet. CNNatt Mobile, MSN
Mobile, Hot Mail, Reuters och Yahoo kommer inom framtid ha gränssnitt föratt ettm en snar
mobila terminaler.

Problem och möjligheter för Sverige

Sverige och Stockholm långtligger fram i utvecklingen. Ca 50 befolkningen mobil-harprocent av
telefon, 50 har Internetuppkoppling och 50 har PC. Det faktumprocent Microsoft ochprocent att
Nortel vill lägga FoU i Sverige visar det finns goda förutsättningar för framgångsrika.bli Detatt att
handlar ocksådock företagsklimatet i Sverige ska bra ochatt svenska företag behöverom attvara
skaffa sig globalt marknadstänkande.ett

Ett problem för närvarande de ochär den kompetens viktigastatt för framtidenärpersoner som
redan bristvara IT-området.är Det lätt för denna kompetensär flytta dåutomlandsen att
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investe-handlar deFörhoppningsvisarbeta.sittinternationell i sätt nyaredan attbranschen är
rekryterabarainteEricsson,inklusive attinternationella företagen,från de omringarna större

optionsmöjligheternadärandra länderellertill USAflyttas mmskasedanpersonalkompetent som
tillväxt.skapaförverktygdåliga trubbigaochSverige atthardagslägetSverige. Iibättreär än

problema-skattesituationengrundoptionerochvia aktier äranställdatillVärdeöverföringar av
minstmåste landet bliområde ochdålig på dettafrån tillgåttSverige har sämsti Sverige. nutiska

internationellaöverhängandeRisken attstå konkurrensen. ärsig iandra förlika bra annarsattsom innanutomlandsflyttatjänarsvenskarnalångsiktiga optioner där attSverige,iföretag satsar ger
iföretagmultinationellahos satsati dagfinns redanSådana tendenser somoptionema.de löser ut

Sverige.

WinbladhFrågor Hjalmartill

konkurrens-Sverige skafördetvad krävs attfrån företagsklimatet, varaOm vi bortser
kraftigt

förstårlångsiktigtförsprånget virelativautnyttja det härmöjlighetbästavärldens omSverige har att
SverigehadeInternetbranschengällerVadbibehålla positionen. t.ex.måste förvad göras attsom LabMediaIkonSverigevuxit ideharstartade. VisstInternetmånga innovativa företag mennär

också harkonsulterdeförstås delvisberorutlandet. Detta attifl. somoch Spray växer merm iproduktföretagflertaletNukonsulttjänster". växer uppSverige och "attsvårt i exporteraväxaatt
utomlands. Det ärstället förSverige iikunnaföretag växadessahjälpagälleroch det attSverige att

tilldärifrånpersoner. Attl00 stegetSverige ca tastorlek iSenditssmå företagdrivalätt att avupp
dvs görai företaget,anställda atttill debelöningssystemolikahjälpmedväxaatt av

mindreelleri daganställdatill de ärvärdeökningfrån företagets merförmögenhetsöverföringar
från Sverige.flyttarföretagenriskfinns det utDärföromöjligt. attstoren

utbudbegränsatalltförSverige i dagi ettvihar avInternet,användningengällerVad av
viadeklarerabli möjligt attdet skainledningsvis atttaladeRosengrentjänster Björn om

tjänsteutvecklingeniaktivtbehövasamhälletskulleInternet, mervara

mångatillräckligtdet finnsutvecklingeniviktigast attdrivkraft samtärDefinitivt. Tjänsternas
tjänsterna.fram de härkunnasnabbt kommerSverige tamänniskor i attintelligentainnovativa som
balansbraMenblikommertjänsterexakt vilka att stora. avsvårt endock sägaDet är somatt

skatteklimatharmoniseratmedkompletteratriskkapitalister, ettochinnovatörerentreprenörer,
tillledaskulleUSAValley,Siliconområden världeni t.ex. uppexpansivaandragentemot

år Sverige.iinom 5jobb100,000 nya
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Vision C Pen Det personliga Du harmest-

Christer Fåhraeus, C-Technology

C-Technology har framtagit produkten C-Pen år kommeri marknadsföras och säljas påattsom
världsmarknaden. Förhoppningen C-Pen skaär bli den produkt bred användargruppatt som en
kommer vilja ha bröstjickan.i fungerarDen dag främstatt i elektronisk överstryknings-som en

kommer framtideni hantera både information och kommunikation.penna, att Med inbyggdmen en
digital kamera fotograferar C-Pen sedan kan laddas och bearbetas Windows.text i Densom ner

utmaningen för C-Technology handlarstora hur produkten ska föras på den globalaom ut
marknaden. Fåhraeus konstaterar PCsns påmonopol lagring informationatt kommer attav
brytas ned handhållna instrument såsom C-Pen.smartaav

Företaget C-Technology

C-Pen läsandeär och översättande Den blev nominerad på Cebit-mässanen och blevpenna.
product of the show PC World i Stockholm 1999. Företaget C-Technology årgrundades 1996
och har i dag 50 anställda. C-Technology är marknadsförings- och utvecklingsföretag.ett De
sysslar inte med produktion eller direktförsäljning. Fokus ligger konsumentorienterad
bildbehandling, integrera digitala kameror med snabbaatt för detgöra möjligtattprocessorer att
läsa och skriva Företaget finns Ideon i Lundtext. tillsammans med Ericssons utveckling av
tredje generationens mobiltelefoni blåtandgrupp.och Ericsson delägare i C-Technology.är numera

C-Pen för inläsning texten penna av-

Produkten ska åretunder börja säljas alla intressanta marknader världen Eftersom detöver. är en
helt produkt finns också chansen etablera helt varumärke. En viktigny att uppgift i dettaett nytt
sammanhang licensieraär teknologin då den i framtidenatt kan mångaanvändas i andra produkter.
Intelligenta läsande kameror eller kommer finnas såintegrerade i allaattpennor gott som
handhållna i framtiden.apparater

C-Pen i sinär nuvarande skepnad elektronisk överstrykningspenna. användsDen vanligen som en
markeringspenna det läses in fotograferas, tolkas och lagras textfil imen ochsom ensom pennan
överförs trådlöstsedan till PC. Kort detär anteckningar. Densagt sätt lätten ett nytt äratt ta att
använda och integreradär med Windows. Dessutom kan ord läsas in och direktöversättas med
hjälp inbyggt lexikon.ettav

C-Pen kan till femtio bilder i sekunden.ta Den fotograferar i realtidupp och pusslar sedantexten
ihop bilderna till sammanhängande bild där sedan bokstäverna kan analyseras.en Funktionen
kräver hög processorkraft och relativt avancerad bildbehandling. Fördelarna med C-pen denär att

detgör möjligt tillgodogöra sig mängderatt och bearbeta den påstora lättaretext sätt.ett
Ursprungligen det studenters behov läsa mängder stod i fokus.att harvar stora Nu dockav som
flera olika användargrupper identifierats. Till hösten lanseras två olika varianter professionellen-variant lite dyrare ochär anpassad för projektledare, och litesom enklaret.ex. variant anpassaden
för studenter.

Nya applikationer med kommunikation och översättning

Den skrivande ocksåska bli elektronisk kan forma bokstäverpennan olikaen penna som
underlag. Den tolkar också skriften och anteckningarna. Den lästs in kan skickastextsparar som
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hantera denkunnahandlar detfax, SMS eller Ividare via telefon atte-post. stort omsomen
ocksåtillgång C-Pen kommerständig vill ha till.människorinformation kommunikationoch som

Microsoft Outlook.synkroniseras medatt t.ex.

fram. Den kommeröversättningspennadediceradLite fram i tiden kommerlängre att tasen mer
kanblir det första instrumentetmarknaden ochframför fokusera den kinesiskaallt att som
år.miljon elektroniska översättaredag säljs det i Kinahela meningar. I änöversätta perenmer

marknaden. Pennanockså C-Penprodukt kalladframtid kommerInom utmouseenen snar
navigatoranvändaskunnadå också i dag. Det kommerroll harkan denöver att somta som musen

dokument,dubbelklicka,möjligtoch det kommer öppnavilka underlag helst attatt varasom
betydligtfrån traditionellaskillnad denläsa Till ärin dokumenten, mertext pennanmusenm m.ur

ergonomisk.

sig i fickanbära medEn for alla funktioner -lätt attpenna

År kan in ibasic-krets,C-Technologys sättaslansering C-Module,2000 planeras somegenaven
the Magic Stick. Denframhandhållna därefter kommerinstrument. Den produkt äralla att tassom

innehålla digital kamerawhiteboard-penna ochungefär likakommer somatt ensomvara grov en
elektroniskt i denlagraskunnagår Videofilmer med. Allt skrivet kommerdet sikt korta attatt ta

ikommunicera med alltkunnakommeranvändas Denoch den kommer kunna attatt som mus.
Magic StickPC eller TV.blåtand, telefon, PDA,omgivningen har t.ex. smart enenensom en

På sedan deskärmen kani omgivningen.helstkopplas till vilken skärmkommer kunnaatt som
Magicblåtand kommunicerarViabankuppgifter,agendan,personliga dokumenten, etc tas upp.

FörhoppningenInternet, dyl. ärGSM-telefon, intranät,Stick med modem, attnärmsta ett een
fickan.med sig iStick blir den produkt alla bärMagic som

årets kommer 25Vid slutteknologin fram.C-Technology mycket tasatt patentera casatsar som
Strategin lanserahuvudvarumärket.finnas inlämnade där C-pen ärpatentansökningar är att egnaatt

Magic Stick-generationen.C-Pen-generationen och sedanprodukter i

få starkinformation kommerlagringförPC:n det dominerande instrumentet attavsom
fram i formhandhållna kommerinstrument. Dekonkurrens även smartaatt tassmarta avav

isigha medförhoppningsvis blir intressantadatainsamlingsinstrument att som en pennasom
bröstfickan.

FåhraeusFrågor till Christer

konkurrenterjämfört med eventuellateknikmässigtHur ligger ni till tids- och

bild-i realtidförekommer, göraSå Digitala kamerorvitt vi heltvi attärvet menensamma.
bredafinns relativtapplikationennågon den förstaFörbehandling finns inte annanstans.

navigeraskriva ochläsaapplikationen medpatentskydd. Vad gäller text,att som en mus,en penna
försprång marknaden.både tekniskthar vi tidsmässigt ochett

internationelltbestår för lyckasutmaning iVad Er största att

Världsmarknadsföringarbeta. äretablerasprida teknologin ochDet väldigt dyrt sättär attattatt nya
frågan detför Den när ärutmaning äroerhört kapitalintensivt och utgör att vetastorastor oss.en

sig. Generelltska lönaför högt för detprodukten fortfarandedags Kanske prisetär attatt satsa.
svåraste.varumärket detkonsten spridakan det ärsäga är attattsett somman
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Finns tillräckligtdet med riskkapital i Sverige, eller tvingas företag söka sig utomlands for
kunna öka kapitaletatt

C-Technology har haft någramed riskkapital och inte upplevt iproblem. Problemet främstärtur
det tidiga skedet. Här bör högskolorna spela roll i erbjuda forum, därstörre entreprenöreratt etten

fåoch uppfinnare kan hjälp med sekretessavtal, patenttips och finansiärer. Den flaskhalsenandra är
den begränsade kunskapen i Sverige konsumentmarknadsföring världsmarknadsbasis.om
Hennes Mauritz och Ikea har visserligen färrelyckats, det finns exempel i tekniskamen mer

Även svårighetersammanhang. Ericsson har med detta.

Har vi tillräckligt med kompetens i dag for driva den här utvecklingen i Sverigeatt

Tekniskt Sverige det bästa landet i västvärlden utvecklaär teknologi. Det beror delssett att ny
tillgången till välskolade ingenjörer, dock inga elitskolor vilket önskvärt, dels för attvore
ingenjörema billiga.är

Tycker SverigeDu testmarknad ihar hjälpt till utvecklingen den häratt som av
produkten

Sverige tålmodiga,bra testmarknad grund vi villiga och vinna, kunnigaär äratt att testaen av
och lT-frerade.

alltså frånSverige skulle kunna fungera bra modell göra för sedanatt avstamp attsom en
påsigkasta massmarknader Kinaut t.ex.som

fall någontingJa, i alla vad gäller västmarknaden. Kina helt Där har till deoch medär annat.
professionella svårighetervarumärkena komma in.att ens

Vad Du hämmande och begränsande faktorer i Sverigeser som

C-TechnologyFör problemet reda hur marknadsföringen världsmarknadär skaatt ta en
till. Fördelarna i Sverige vi för småhar lätt samarbeta. Stora företag kanär samarbeta medatt att

områdenföretag inom revolutionerande och den internationella marknaden.nya

Vilken önskan skulle Du vilja rikta till samhället regeringen Vad skulleoch de kunna göra
for underlätta och befrämja utvecklingen efter PC:natt

områdenHögskolorna bör inte forska inom industrindär redan själva forskningbedriver utan
på långsiktig ocksåistället forskning. någonborde finnas förDet i Sverigesatsa utrymmemer

form begåvade påelitskolor fådär individer kan utlopp för sin vilja lära sig redanattav
grundskolenivå. genomgåDen generation jag tillhör fick fullkomligt katastrofal grundskola. Deten

gåttsäkert mångahar bra för detta, flesta känner begränsadede deras kunskap ärtrots attmen nog
områden.flera ocksåinom Dubbelbeskattningen svårare iproblem det investeraär görett attsom

svårareSverige, eftersom den det räkna hem vinster. satsningEn nationellgör störreatt
ocksåbredband skulle bra för Sverige.vara

En utvecklad infrastruktur är med andra ord viktig

SverigeJa, ligger perifert och glest befolkat. måsteFör vi ska kunna hävda det finnasär att enoss
infrastrukturbra i alla bemärkelser.
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också hos depå, användningenkan ökaden byggerSer och teknikenDu C-Pen,att som
medicinskamedmänniskorsvårt teknik,sigtillskäl t.ex.olika har att ta nygrupper avsom

nedsättningarfunktionsmässigaeller

kanhjälptalsvårigheter. Medpropåer angående dyslexi och texthaft fleraJa, vi har manpennans
ochsvårt och tydaläsa ävenharmånga människorhjälpa textkanuppläst i Detta attörat. som

år.65alla30-40 överdvsmänniskor med nedsatt procent personeravcasyn,
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Machine FrånMachine, informationsteknologito till kommunika-
tionsteknologi

Hedén,Bertil MainGate

Bertil Hedén beskrivning fördelarna med kommunikation maskin till maskin. Framförger en av
allt handlar det kanorganisationer ejfektiviseras och de personella resursbehovenattom att
minskar. Maskin till maskin också upphov till helt affärslogik. De traditionella mobilager en ny
kommunikationslösningarna dock anpassadeinte för den härär lösningar. Hedén påpe-typen av
kar maskin till maskin fenomen måste från personlig telefoni hanteringenatt i hossom separeras

då det ställer helt påoperatörerna, krav systemutveckling och administration.nya

Automatisk trådlösövervakning med kommunikation M2M

Det finns i dag antal maskiner i ständigt behovär service och har inbyggdett logik.som av som en
Alla dessa maskiner potentiella användareär mobil kommunikation. Tag företagt.ex. ettav som
har 500 läskedrycksautomater Det essentiellt dessa fungerarär ochute stan. att ärautomater
fyllda med till försäljning. Varje timma inte fungerar eller slutautomaten ärvaror som en vara
innebär direkt förlust för företaget. I dag kräver underhållet personella Med hjälpen stora resurser.

trådlös kommunikation maskin till maskin M2M kan i stället automatisk övervakningav en av
signaler behov påfyllnadservice ellerautomatema ge om av av varor.

finnsDet dock antal problem med de traditionella mobila kommunikationslösningama.ett Med de
GSM-operatörer hittills dominerat den svenska marknaden har övervakningen 500som auto-av

inneburit 500 abonnemangsansökningar, 500 abonnemang, 500 fakturor ochmater 500 onödiga
kundtidningar brevlådani månad.varje Trots leverantören övervakningssystemet hävdaratt attav
de och endast kundär det inte möjligt bli så,är betraktad eftersom det traditionellaen atten

abonnemangsynsättet är kund fokusmed abonnemanget. trendett Enen annan som man ser
mångainom produktproducerande företag i dag pågår frånutveckling där fokus hårdvaraär att en

går fokus tjänster. T.ex. kommer leverantören kopieringsmaskinermot i dag säljerav som
hårdvara, i framtiden sälja tjänsten kopia. fårDärigenom kontrollbättreatt över sinman en

ifrågamarknad försäljning service och tillbehör.t.ex.om av

områdenaDe olika primärt intresseär för M2M är:som av

Mätning/styrning och avläsning
Larm
Kortcentraler kredit/cash
Automater
Fleet management0

De fördelarna trådlösmed teknologistora är:

Flexibilitet0
Driftsäkerhet
Ekonomi
Logistik0
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Sverigemöjligheter förPC:n/ Nyadöd länge levePC är:n -

M2MFördelar med

i dagfunktionerantalautomatiseringi huvudsakfördelarnainnebärSammantaget ett somaven
maskin.mellan människa ochrelationochpersonellakräver stora resurser en

Canon kanpåaffärslogiken helt sätt.också denmöjligheterM2M erbjuder ett nyttatt se egna
lastbilar. Dettaföri ställetVolvo säljerför kopiatorer.kopior i ställetexempelvis sälja transporter

faktiska problemetdetvärdekedjan och lösasin roll iomdefinierakaninnebär företagenatt egen
kvarstårhårdvaran hosmöjligt. Agandethårdvaran detsälja görkundenhos än att avsomsnarare

underhåll drift maskinerna.ochföretagethjälp M2M skötersäljaren, med avavsom

M2Mhanteringen hosfrån personlig telefoni i operatörerna.måsteM2M fenomen separerassom
Sverigekan konstaterasadministration. Dessutomsystemutveckling och atthelt kravställer nya

användas förtelefoni kanmobilapplikationer iutvecklingförunik kompetenshar somaven
M2M.

Frågor HedénBertiltill

mobiltelefonenpersonligadenmaskin jämfört medmaskin tillmarknadenärHur stor

avläsning elmätareel-marknadenmaskiner. Tittaintelligentafinns mängdDet t.ex. avstoren
den totaladelendastintresse och dettaanslutningspunkter är5,2 miljonerfinnsdär avenav

för M2M.marknaden

området, finnspå detdet härforsta renodlade GSM-operatörendenNi är men
huvudverksamhet ärsinvid sidanEuropolitan,Comviq ochkonkurrenter, t.ex. avsom

långtSverigeinternationellt Liggerpå detmarknaden. Hur ärdelar den härinne av
framme

trådlös kom-GSM förjobba meddet gällerlångt vi ligger förstframme ochSverige ligger när att
mellan maskiner.munikation

industritraditionellutvecklingen mot atti förlängningen för konsekvenserDuVad avser
Canonhårdvara ochi exemplen Volvoi forfunktion ställetsäljer som

kundenoch knytavärdekedjanfram iskaffa positioner längrebåde möjligheter attDet attger
till sig.närmare

marknadendå den härbestår utmaning i vad gällerVad er

abonne-kostnaderna förpå operatörssidanförändringarhandlar framför allt attDet pressaom — innebärvilketvolymberoendemarknad kommerpå kommunikation. Dennamobil att varamang
få sinaochvolymerduktig hanteramåste storaoperatör extremt att neratt varaman som

overhead-kostnader.

ocksåsamhällsservicenutvecklaeffektivisera ochanvändas forteknikenden här attKan

effektivitetsvinster,avsevärdateknikenexempel där kanbraabsolut. HemtjänstenJa, är menett ge
områden.många andrafinnsdet även
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möjligheter för SverigePC:n död länge leve PC:n.’ Nyaär -

Frihet hot eller möjlighet-
Sverige efter PC:n

Robert Henrysson, Projector

Robert Henrysson fokuserar på för samhälle ochdigital-TV och dess framtida betydelse
företagande. finnasHenrysson antal olika kommerför framtiden.scenarier Detett attger
"tänkande" mindre sofistikerademanicker för sållninginmatning och ochinformationav
manicker används för förprogrammerade Digital TV kan fåval. ocksåHan attsom menar

följder för svenska företagnegativa public ochservice-TV. Konkurrensen hårdnar mångafört.ex.
det gäller på efterde affärsmöjligheter marknad PC:n.på globalatt ta vara nya som ges en

Olika manicker för enklare och sofistikerad informationshanteringmer

Människor kommer framtiden fåi tillgång olika terminaler ellertill sina favorittjänster viaatt
manicker. Antagligen kommer flera exempelolika terminaler tjänst,användas för ärettatt samma

aktietjänst från tidigtHagström Qviberg uppdateras på kvällen elleren sent morgonensom
via PC eller dådylikt. Senare skall det finnasdag, Ericsson gåttnästa kanske 10 procent,upp
möjlighet mobiltelefonen signalerar knapptryckninggått skaaktien enkelMedatt att upp. en
användaren kunna besluta för teaterbiljetter,sig köpa letseller sälja. många,Applikationernaatt är
buy it"-tjänster fl. Principen tillgängligaanvändaren underär nyttjar de finnsmanickerattm som
dagen för enklare uppdateringar hjälper tillden med denkraftfulla manicken i hemmetattmen mer

sofistikerade bearbetningen informationen Dessutom finnskommit in dagen.undermer av som
det möjlighet med dessa informationsofistikerade manicker sigtillgodogöra äratt mer som
dedikerad till de behov tillanvändaren manickerDock kommer inte tillgången till dessaangett. nya
i sig någoninnebära revolution för själva bestämmadagens samhälle. Människoratt kommer att

och hur de vill använda de olika tjänsterna.när

Mottagning tjänster information efteroch sker efter känsla, intebehov situation,ochav
tillgänglighet. Vi kommer INTE individanpassade tjänsteranvända EN terminal för allt,att utan
kommer flyta flera terminaler varandra.under loppet stödjeröver dag. Tenninalemaatt av en

Intelligenta och förenklardatorer vardagenagenter

påståendeEtt efter justPC:n kommer människor vadär ha personligannat att vetatt agent somen
den vill ha just i tilldenna stund. någon skillnadAgenten besitter intelligens,form motpersonen av
dagens PC. Människor kommer inte Internet ochanvända denna påteknik sättatt somsamma
PC:n. Människor kommer inte villigt agent-tänkandetsig ned och villigt söka,sättaatt utan
kommer dyka vårai liv Människoroch det kommer vår kommerbli del vardag.att attattupp en av

intresserade få bryrden information och sig intede vill ha de vill ha denatt närvara av omsom
tekniken bakom detta.

BBC har skrivit forskare i de har fåUSA lyckatsuppfunnit den biologiska dvsdatorn,om som
levande partiklar fylla i information, utveckling kom-tänka och vissa beräkningar. Dennaatt göra

påverkainte dagens människa, datorer meddet behövainteatt är matamer ett steg mot attmen
information problem den ska lösa den kan tänka själv.ett utan attom oss,

När vi inte behöver söka eller allt naturligtvis till"brus" runtomkring så kommerta emot seoss,
slipper det agentenatt genom
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möjligheter för SverigePC:n Nyadöd länge levePC:n är -

Digtal TV interaktivitet valfrihetfullochger

påstående frihet välja TV-ha fullEtt sista människorEfter PC:n kommerhandlar TV. attattom
från Premiärfilmerhela världen.efter önskemål tillgång till TV-programmedochprogram

innebärDigital-TVvisas premiärvisas i USA.kommer i deSverige exakt samtidigtTVatt som
också Staffan Ling i TV. Ettfå leka medmöjlighet med ochtill interaktivitet, t.ex. atten vara

interaktivt.på På själva hävdarexempel detta dei ärdagens TV4:sutbud är rymmen somprogram
någon utsträckning DetDigital-TV finns hushållensådant i i ännu.implementeratinte storsom

digital-TV.finns dock information medännu större möjligheter att ta emot

Sveriges och den konkurrensmöjlighetersvenska kulturens

vi i dagbara förTekniken kommer våra efter PC:n. Menlivfortsätta dominera även attatt att
marknadsmässigabehållatekniken. sittbehärskar kommerSverigeBetyder det inte attatt

försprång England, Frankrike eller USA.mot

den harså vi levererarivägDet efter teknikenär PC:n ellersnarast när attutanatt somrusar
ocksåför svenska företagtill, kommerförstå vill använda denansträngt vad konsumenternaattoss

implementerad isåsomfart och denPublic service-TV, ärmark till globala aktörer.att tappa
för medinte platsSverige, kommer finns helt enkeltslås Deti konkurrensen.totalt attt.ex. att ut

innehåll reklam iochbegränsade medel nå kontrollkvalitet. Statligmed hög överbreden massa
sinain medhaverera tekniken kommerTV kommer dengrundfullständigt. Mestatt att nyaav

förVill vi reklammöjligheter och i varje sekund.verkligen villtill livs detgör vi kanatt seoss
svenska i fåbarn TV-rutan så vi det.kommer att se

detpåskyndning invasionenSvensk kultur kommer teknikensockså att utarmas avgenom
språket. huvudfinnsengelska Titanic, like inteEtt kulturfenomenet överexempelutmärkt är vars

ochdistributioni Europa. Med så snabbare hit,innehållet mycketteknikens kommahjälp kantaget
befolkningenreklamförsäljning majoritetenoch förkan deskötas direkt i USA och största av

sådan kraft ochattraktivaste Hollywood-produktionema våra medTV-apparaterkan finnas
sofistikeradesnabbhet Med hjälpmed konkurrera.svensk film mäktaroch TV inteatt att av

mätmetoder liknande redamöjlighetför finns detde form Internet att ta somtar vemsom nu
vilket marknadsapparatertittar också betalt. Medmöjligheterdärmedoch storaatt taprogram

bredd och så utländska intressenteroch snabbhet kommerhjälp tekniken,i distributionen, med av
delar film och kultur kommerkakan Då fara svenskfinns deti alla led. attatt ta stora stor attv en

engelskspråkiga det finnsförsvinna, det kommer eftersomförbud förinte hjälpa medatt program
många användaren,så alternativa påpekat, konsumenten,och tidigareutsändningstekniker, som

kommer själva kunna vill och inte villdet hanvälja, och välja bort,att se.

Ökade också samhällsservicesamhällsklyftor formöjligheterökademen

Efter vissa samhällsgrupperPC:n kommer kanske baraöka. Detsamhällsklyftorna äratt som
dåligadåliga tjänsterprodukter,klarar betala andra blirför TV,parkettens överöstaatt attav avse

äldrevården, viadåligaoch budskap. förstöd sättNär implementerasdigital TV attettett somsom
från han eller honreturkanalen dennes hälsakontrolleraäldre hem att se omgenomen persons

vård baraföljer det invanda kommer dennaTVn varje dag,och attmönstret sätt typt.ex. av
teknik. tjänsterimplementeras i med De"rika" löses inte enbartProblemenkommuner etc. som

funktion deerbjuds fokus och dem dentill konsumenterna måste iha användarnaEfter PC:n ge
detmanickerkräver. Vi kommer terminaler ochfungerar med hjälp ärinse det somatt att avsom

detfungerar det tekniska finesseri verkliga först med är över ärlivet. När hypen över att nyavara
Är ocksådetkundlojalitet intäkter.vanligt ochvarumärket service skaparkvaliteten iochsom som

vågavåga sig,förnyanödvändigt svenska, ochbara denmarknaden änatt större attse som
vågaoch intemationalisera. Då affärsmöjligheter.finns detutmana nya
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PC:n död länge leve PC:n.’ möjligheter förNya Sverigeär -

Möjligheter till individuella lösningar

Ett exempel affärsmöjligheter den personligaMy TV, TV-kanalen, därär användaren alltidnya
fåkan sina önskemål tillgodosedda vad gäller val En tjänst siglägger deöverav program. som

vanliga TV-kanalema, med starkt varumärke, och hjälper TV-konsumenten välja detett nytt att
bästa samtliga kanalers TV-utbud.ur

Ett exempel, Den Förlängda den personaliserade långttjänsten, bortomär deannat armen,
tekniska finnsportaler i dag. Här kan samspelet mellan teknik, backtjänster och framför alltsom
människor hjälper till med problemlösning bli utmärkt hjälpmedel för hanteraett attsom
biljettbokning, bokning shopping, middagsplanering, ocksåmöten, komplexaav men mer
problem.

Fler exempel: möjligheterna för vad tekniken på musikområdetkan oändliga. Musikföretaggöra är
i dag framgångsrika fåansedda ochär kan sin marknad förändras i slag. gigantiskUrsom ettse en

mängd musik kan flertalet intressanta tjänster skapas. Det kan handla ladda ocht.ex. attom ner
skapa CD-skivor med konvolut. Konkurrensen kommer frånöka heltegna att typeregna nya av
företag, kostnadsryggsäckarna hos förlag och aktörer i dag.utan utav

såledesTekniken mängd möjligheter. För del dem det dock inte bara teknikenäratt tager en nya av
måste bemästras, människors måsteäven använda den. Svenska företagsätt medutan attsom en

fast fot i förståverkligheten hur tjänar vågai den ekonomin, sedan förnya, utmanaman pengar nya
och intemationalisera

Frågor till Robert Henrysson

Kan jag tolka Dig Sverige ligger väldigt bra till våratt vad gäller tekniken och attsom
förståelsesvaghet ligger i vi inte har tillräcklig föratt användarnasnarare

Många företag talar i dag teknik och design, det fåväldigt talar affärsmodellerärom men som om
vilket egentligen det viktiga efter PC:n ochär Internet. Det handlar skapa och drivaattom
lönsamma företag. Framtidens företag drivs erbjuda tjänster och lösningarattgenom som
människor vill ha.

Anser Du företagen gör det i dagatt

Nej, vi alltför ofta helt felaktiga lösningar. Ett exempel marksänd digital-TV, där finnsär detser
oerhört mycket förbättra hur det ska lanseras kunderna. Oavsettsättet vadutrymme att mot som
skrivits det inte fel med markbundnaär sändningar eller digital-TV, det hade kunnatmen genom-
föras betydligt genomtänkt Förseningarna grund osämjasätt. vad gällerett mer av vem som
skrivit avtalet för föreller tidigt borde ha undvikits, bara exempel.sent ettsom

påBeror detta tjänsteutbudet tekniskt synsättatt styrs ettav

någon gårJa, sade i det finns pilotermängd kring digital-TV, alla har haft teknisktatt att etten men
fokus. finns påDet exempel företag har i gått frågattekniken och i stället ochstruntat utsom
människor vad de vill digital-TV. Trots vi i Sverige har helt mognad för tillatt att tase en annan

Digital-TV, tittar vi istället hur utlandet ska lansera exakt Fåsaker. i Sverige bliross samma
fåexalterade "fler kanaler" med marksänd TV, de flesta har redan kabel Ny TV, medattav

möjligheter, åtminstonedet folk beredda lyssna tillär att
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för Sverigemöjligheterleve PC:n NyaPC:n död längeär -

mindresamhällsklyftor och alltGår i riktning ökade ettutvecklingförhindra motdet att en
kvalitetsprogramutbud av

nyttja dettamöjlighetdärföroch det finnslångt vad gäller teknikenSverige ligger fram attstoren
flerviktigabli kostsamt. DetSverige, för det kan äralltför mycket bara iexperimentera attutan att

det finns toleransmarknader där göravågar sina idéeroch mot attstörreentreprenörer testaut
möjligheterSverigekommergår detoch igen. Detfel det äroch där attatt satsa nyagesomomom

i framtiden.
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PC:n död länge leve PC:n möjligheterär Nya för Sverige-

Digital TV The Entertainment Highway-

Magnus Granqvist, Cell ConsultingDTV AB

Magnus Granqvist med hjälpvisar film hur framtidens handel digital-TV kan kommaviaav en att
fjärrkontrollenVia blir det enkelt fram information produkten och dessut. prisatt tase samtom

beställa och betala. Granqvist fenomenet Entertainment Highway innebär tekniskatt attmenar en
konvergens mellan TV och Internet, konvergensinte vad gäller socialt beteende. TV:n ärmen etten

förinstrument förströelse ocksåvilket skapar media med stark kommersiell genomslagskraftett
för produkter och tjänster relaterade till förströelse. Anledningenär till digital-TV intesom att
slagit igenom incitamenten för konsumenternaännu fortfarandeär saknas.att

För exempel den genomslagskraft traditionell television har, visaratt ett Magnus Granqvistge
inledningsvis filmklipp från intervju med Monica Lewinsky.ett en

Digital TV möjligheter for elektronisk handelger nya

l anslutning till intervju med Monica Lewinsky blev ABC, det amerikanska TV-bolaget, full-en
ständigt nedringt frånkvinnor hela USA. Inte för innehållet,de upprörda föröverattav utan attvar
de ville vilket läppstift Lewinsky bar under intervjun. ABC hade inte den informationen,veta men
företaget, Club Monaco gjorde sig tillkänna och kunde påtiodubbla priset ändåprodukten och öka-försäljningen I digital TV DTV, skulle kunden direkt kunna skärmen hurenormt. en se
mycket produkten kostar och dessutom köpa den, hjälpmed fjärrkontrollen till TV-apparaten.av
Självklart gäller inte detta för ordinära där mellan journalistik, opartiskhetgränserna ochprogram
kommers och ska förbli tydligaär tekniken kommer finnas möjlig använda.att attmen

Konvergens mellan medier inte sociala beteendenmen

Entertainment Highway fenomen innebärär konvergens mellan det i dag kallas In-ett som en som
och television. Det digital underhållninginfrastruktur förär och elektronisk handel.ternet Deten

i framtiden kommer bli intressant i elektronisk handel inte enbart Internet,ärattsom utan snarare
kombinationen mellan olika medier. Olika förståelsemedier besitter olika egenskaper och fören
dessa föroch kombinationen för framgångsrikt.avgörande DTV ska bliär att

Det sker i dag teknisk konvergens mellan olika media, det sociala i relationbeteendet tillen men
dessa olika media skiljer fortfarande åt.sig betydligt påEn rörlig bild fåPC kan helt kontoretten

upphöra med arbetet, medan rörlig bild TV däremotatt sedan decennier något deären en som
flesta för givet. En PC och Internet vi främstanvänder för informationshanteringtar och
kommunikation, medan TV i första hand föranvänds förströelse och underhållning.

Stark påkommersiell genomslagskraft baserad förströelse

TV-mediet mångmiljonpublikkommer sin fåmed inverkan den elektroniskaatt en enorm
handeln i framtidens television. visarDet inte minst dagens 30-sekunders fårreklamspottar som

besöka webbplatser, ringa in beställningar och besöka butiker. Hennesatt Mauritzatt köpeross
halv timma programtablåni för visa sin modeshow i Milano och det leder tillatten enormen

ökning omsättningen i de fysiska butikerna. Oprah Winfrey viftar med bok sinunderav en
talkshow och den blir direkt bestseller. Digital-TV kommer plattform kunna för inatten som
marknadsplatsen i direkt anslutning till de visas i TV.program som
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dödPC:n länge leve PC:n Nya möjligheter för Sverigeär -

Ett s.k. hyper där alla produkter synliga under avsnittexempel ärannat är etten soap, som av en
psåpa går köpa direkt, on-line via TV:n, peka produkten med fjärrkontrollen ochatt attgenom

fåbeställa. innefattar möjligheter informationEn sändning ett sportevenemang attav mer om
idolerna, framförbeställa supporterprylar och kanske allt boka Vadslagning resultaten, löpande
under evenemanget.

Incitament enskildesaknas för den konsumenten

fåttDTV har inte det genomslag prognosticerats, främst anledningmed detännu ännuattsom av
inte finns frånincitament för den enskilde konsumenten analog TV till digital.överatt

få.Utrustningen för dyr och fördelarna för aggressiv marknadsföring i kombinationEnär mer
med värdeförädlat utbud nödvändighet. fallet iDetta Storbritannien därär ärett t.ex.mer en
hårdvaran, uppnåboxen, delas kostnadsfritt. Utrustningen kan distribueras gratis förset-top ut att
volymer i användning och tjänsterna efter mediets i förstaegenskaper. TV är sagtanpassas som

också ståhand media för förströelse därför förstaoch ska tjänsterna i hand i direkt relation tillett -
förströelse.

Frågor till Magnus Granqvist

Vilken tjänster Du kommer nyttjas via TV:n och vilka tjänster nyttjas viatyp tror attav
andra instrument

Förmodligen kommer människor fortsättningsvis välja för tjänsterkontorsrummet hemmaäven att
såsom underhållsbetonadebankärenden medan tjänster nyttjas via TV:n, direktköpt.ex.mer av
olika produkter reklamförs i TV:n.som

från påDen utveckling Du beskriver skiljer sig vi USA,vad hörde därmorgonen om
trenden förär nätet används kommunikation människor emellan. Det Du beskriveratt
handlar avancerad form home-shopping eller postorder.mer om en av

inte kommunikativTV:n plattform. Den erbjuder framför allt avkoppling. Däremot kanär en
många människor förmodligen tänka sig köpa halsband eller kontrollera hur börskursernaatt ett
gått viaunder dagen TV:n.

Instämmer Du med vision dödRobert Henryssons public service-TV:som

håller mångaNej, inte riktigt. Public service-TV i dag hög kvalitet. Trots svenska hem i dagatten
tillgång uppåthar till 50 kanaler, väljer de flesta i själva verket endast mellan 5-6 kanaler, däribland

public service-kanalema. framtiden kommer ligga off line. blir möjligtI TV-programmen Detatt
för tittaren intresserarladda hem endast de honom eller henne.att program som
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PC:n död länge leve för SverigePC:nl Nya möjligheterär -

Den talande webben

Christer Granberg, BeachPipe

Beach ledande leverantör lösningar ochPipe Internet, telekom tal-integrerarär en av som
teknologier. Huvudsakliga kunder mobiltelefonoperatörer. Granberg beskriver hur kom-är nätet

fungera framtiden och för hur framtiden kommer kunnai scenario iröstenatt ett attmer ger
användas vid överföring information Internet. kommer ytterligare ökavia Detta attav
tillgängligheten kommunikationoch möjligheten till oberoende användaren befinner sig.av var

Tillgång påtill information baserade talteknologi

Pipe personliga talteknologi.Beach arbetar med nyhetssändningar med hjälp Företaget startade iav
juli 1998 och kommer under 1999 etablera testtjänst i Stockholm i samarbete medattsommaren en

antalett partners.

mångaInternet ligger till grund för det vad Pipe Beach och andra IT-företag arbetar med.mesta av
gårFörmodligen kommer information i framtid via Utvecklingen iall distribuerasnära nätet.atten

nåbari riktning informationen befinnerdag ständigt ska människor sig.mot att oavsettvara var
få tillgångTjänsterna ska portabla och möjliga till via digital-TV, PC eller telefon. Deattvara vara

tillgångtekniska förutsättningarna finns för till informationredan i dag användargrupperatt storage
i integrerad form.

Fyra huvudkomponenter for talbaserad interaktion

Fyra huvudkomponenter, eller grundteknologier, för interaktion information kan identifieras:av

så låtertalTalsyntes datorgenererat tal med hjälp datornär sätt att0 man av genererar som mer
mångaeller efterliknamindre bra kontaktiskt. Tidigare gjordes försök mänskligaatt

mekanismer stämband och struphuvud. dag används dock i kommersiellaI systemsom en
påteknik bygger röstdatabaser. Med denna teknik spelas mänskliga in ochrösterannan som

låterdärefter delas inspelningen i ljudsegment. väldigt bra.mycket korta Resultatetupp

Talförståelsesystem därmedkänner igen ord inom visst sammanhang och kan kopplas ihopett0
med olika tjänster, till exempel talstyrning telefonitjänster talinteraktion med webtjänster.ochav

Talförståelsesystem 0rdl skapar eller flera grammatiker definierar vilka ochman en som
förståsmeningar ska vid givet tillfälle.systemet ettsom av

talförståelseDiktering besläktat med dikteringsmjukvaran skaparmed den skillnadenär nära att0
fri text.en

Talverifiering teknologi innebär människa kansig starkare. Denär växer att0 en annan som en
identifieras hjälpmed och algoritmer.röstprovav

Behov tillgänglighetav

tillgång många viktigTeknologin finns och kan till viktiga tjänster för samhällsgrupper. Enge
går information myndighetersynskadade. I USA utvecklingen i riktning allär mot attgrupp som
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möjligheter för SverigePC:n död länge leve PC:n Nyaär -

konvertering till muntligtillgänglig för synskadadepublicerar skaInternet även genom envara
presentation.

påtjänster webben ställsberoende information ochGenerellt i takt med vi blir alltmergäller att av
vanlignå från former accessformer, till exempeltjänster olikaallt högre krav kan dessaatt av

telefon, handdator, PC och TV.

Informationsströmmen till individenanpassas

för personligPipeBeach tagit fram konceptMed kombination internet- och talteknik har ett enen av
radionyhetssändning med den skillnadenfungerar ungefärnyhetssändning. Tjänsten attsom en

våroftast mobiltelefonför varje individ. Eftersom vi harinformationen specialanpassadär
dentjänst för bli uppdaterad medtillgänglig helst ringa sinkan när senasteattman som

nyhetssändning i bilen.lyssna sin personligainformationen. Till exempel kan man

Frågor Christer Granbergtill

få tillgångtillgång till Internetdetta alla har till telefon kanInnebär att som

Både ihåg det finns Internetnej. viktigt komma delaroch Det ärär att storaatt an-av som
multimediala sajterna. Det kommergrafiska öka med detill gränssnitt och detta kommer attpassat

fåtal olikaalltså någon surfning kommer finnasinte bli aktuellt med slags fri det att ettutanatt
månganå olikavilka kommer vilja sina kunder och erbjuda tjänstersajter, sätt.att

svårigheterfunktionsnedsättningbli hjälpmedel människor med ellerKan detta för attett
läsa

absolut.Ja,

Är pånågot perspektivröstigenkänning i internationelltSverige särskilt braär ettsom

forskningsområdet.gång långtBåde nej. låg framme Dessvärreoch En i tiden Sverige väldigt
frånfrån idéernaSverige, företag kommersialiseradestartades i till skillnad i USA, inga som

någonfått fått spridning i Sverige.universiteten. Detta har till följd talteknologi inte storatt

område påsvårigheter på relativt litetgrund svenskan ärHar Sverige dettastörre att ettav
språk

påinspelningarnaför fram de olikaJa, det relativt insatser krävsDetstämmer. är att tastora som
befolkning efterkälken, speciellt iSverige med sin lillatalsyntesen. Naturligtvis hamnar

konkurrens med amerikanska aktörer.stora

Vilka konkurrenternaär

tidigt potentialenvåra amerikanska företag,Konkurrenter inom specifika nischer är settt.ex. som
med talteknologi vanliga PC-maskiner.användaatt

fråga omni avslöja vad det handlarEn sista de ni gör. Kantesterom

det kommer handlaDessvärre inte alltför mycket Det jag kanännu. säga är attatt om evenemangs-
infonnation.
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dödPC:n länge leve PCsnl Nya möjligheter för Sverigeär -

underhållning påFramtidens interaktiva Internet

Thomas Brühl, ParkVision

stårVision Park bakom flera kända spel såsom BackPacker, och Wannabe. harPolis Företaget
på fram spel med intellektuellt innehåll, på kunskap.spel baseras Detsatsat att ta ett senastesom

spelet Wannabe bygger också på logik, där spelet ingrediens ochärtypen ny av en
marknadsföringen kring det Thomas Briihl på sikt möjligheter för spelen atten annan. ser
innehålla direkt marknadsföring och försäljning produkter. spelen framför framI dag allt itasav
formatet CD-ROM eller för interaktivt spel Internet. Brühl konstaterar formatetvia inte äratt

sårelevant länge interaktiviteten säkerställs. självklarhet framtidens spelDet ingenär äratt
föranpassade PC.

spelbranschen växande marknaden-

Vision Park företag tillverkar spel. dagsläget formatet framför allt CD-ROM för PC.Iär ärett som
Företaget har tagit fram antal produkter blivit Bland dekända marknaden. kändaett mestsom

gått såldaspelen finns bl BackPacker 350,000och Polis. BackPacker har bäst med enheter.a ca
på innehåll, gårSpelet baseras intellektuellt det för kunskap dennebättre spelaren har.ett mer

måsteFormatet spelar egentligen ingen roll förutom interaktivitet möjlig.att vara

går ocksåUtvecklingen inte bara handla programmering musik ochspelmot att utan omom av
trender. Ett bra för blir helt konceptspel allt viktigare. I dag etablerasett nytt nyamanus

år. åretspelmarknaden, marknad med 40-50 varje Förra passerade spel-växer procenten som ca
årpå ibranschen omsättningen för videouthyrning och allt branschen skiv-pekar att passerar

industrin. Vision Park finns ställen: Stockholm, Danmark. FöretagetGöteborg och sedanärtre
år tillbaka SBI-listan.ett noterat

på bådeWannabe produkt baserad spel och trenderen-

Vision skrivit ochParks produkt kallas Wannabe. Birgitta Stendahl har Dr Albansenaste manus
bådemusiken. Spelet finns för Konceptet byggerPC CD-ROM och Intemet-spel.som

exklusivitet det ocksåoch avgränsbarhet. Wannabe själva spelet, helaärär änmer
såpamarknadsföringen omkring. korthet kan beskrivas slags Internet, därI speletrunt som en

går kändisar,den spelar aktivhar roll. Det välja mellan flera olika karaktärer deattsom en varav
frånflesta lätt känns igen verkligheten. Spelet form satir, vilket harär storgetten av

i påuppmärksamhet Flera kändisar har känt sig spelet, förmodligenkränkta mycketpressen. av
grund den här formen satir därmed Handlingenoch väcker uppmärksamhet.ärattav av ny mer
utspelar sig TV-station där den spelande ska karriär fram helaoch sig i hierarkin. Detgöra taen
börjar mindre station Därifrån sigbamavdelningen, längst i hierarkin. gäller det taatten ner

till station, och tills hamnar världstäckande spelarenöver TV-station därnästa nästa, osv man en
förhoppningsvis blir ensam.

Vinner dels skaffa områdendels god kunskap de olikagör rätt vänner,attman genom genom om
påbehandlas de olika TV-stationerna. sprida desinformation andra,Ett sätt ärannat attsom om

allianser och kanske bli Litetillsammans med människor och byta informationrättstoppa osv.
går Påi fråndet till verkligheten med andra 0rd. kan träffas iInternet spelare olika platsersom

måste på sålandet. Spelarna aktiv del i det händer och själva för sinasätttar en som ansvara
handlingar. Varje tisdagskväll Adam Alsing själv med och spelarär nätet.
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fördöd länge leve PC:n/ Nya möjligheter SverigePC är:n -

Samarbeten marknadsföringför bättre

flera olika aktörer, Vecko Revyn ochi samarbete medVad gäller marknadsföringen sker den t.ex.
har byggacentrala punkten. Andra bolagTelia. För Vision Park spelet denär satsat att
meningsfull. Chatför chatten ska blichatwebbar. finnas sammanhangDet bör dock är ettattett

gårområde finns mycket kvarsnabbt i USA i dag. Detmycket göra,växer att t.ex.som
spelet handlarviss intäkt och mervärde till spelet. Avenproduktplaceringari spel omsom ger en

underhållning.mycket kunskap detär ytterstom ren

måste. säkerställs. Som tidigareviktiga interaktivitetenI framtiden inte CD-ROM Det ärär ett att
människor vill spendera sin tidtjänster framdet viktigt intressanta görär attsagts att tas som

detta.

Frågor till Thomas Brühl

står internationell jämförelseHur sig den svenska spelbranschen i en

står också Norden, England och Japan.Sverige sig väldigt bra i jämförelse med USA, övriga
vår Sverige hartradition teknik, tekniska högskolor, IAnledningen kan industriella med etc.vara

underhållningockså underhållning, estetisk med den enklavarit duktiga vad gäller musik och
film,fonngivningen. Eftersom sammansmältning dessanordiska spelbranschen är tre samtaven

bibehålla position.bör Sverige ha goda möjligheter braatt en

framgångsrik musikindustrispelindustrin förutsättningar bli lika svenskHar att som

svenska musikartistemas fram-strukturskillnad branscherna. del deDet finns mellan En stor aven
gångar på Artisternainternationella ägandet inte Sverige till del. harkommer grund det storaav

nått nivåsin kommunala musikskolorna. Trots dettavuxit och nuvarande mycket tack deupp vare
från amerikanska koncemema. Ivinsterna dotterbolagen till de tyska ellertransporteras ut

i Sverige.spelbranschen det svenska och vinsternaHär detär tvärtom. ägareägs stannarmesta av
läkemedelsindustrin vid utveckling produkter.Precis för det initiala kostnaderär stora av nyasom

frammeväl finns kostar inte mycket producera.När de det att

mångastår amerikanska ochsig de kunskapsbaserade i konkurrensen med deHur spelen
våldsbaserade blirrisk för kunskapsspelenasiatiska spelen Finns det attmer en
tråkigastämplade ungdomarnasom av

människor ofta kravfinns målgrupp kunskapsbaserade spel. I Norden ställerDet för störrestoren
Innehålletspelen. spelar roll.störreen

någonbåde försöktedutainment. Har användaDet talas entertainment ochi dag erom
någonteknik utbildningsverksamheti form av

område. finnas hos reseföretag ellerför produkterna bordeJa, det intressant Intressetär t.ex.ett
liknande BackPacker kunnatjänsteproducerande i skulle produktföretag Där ensom reser grupper.

användas i utbildning.personalens

Är påtrånga utveckling det teknik-för den här branschensVad Du den sektornäranser
området utformningeneller andra konstnärligaär det den

före-medarbetarna, det detSom de flesta baseras allt kunskapen hosandra branscher är ärsom
så de vill kvar.Därmed det viktigt bygga strukturenärtagen. att att stanna
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På område svårigheter,vilket upplever ni gäller det eller denprogrammerare mer
konstnärliga sidan

Generellt pådet lättare rekrytera grafiker och manusförfattare,är mycket grundsett att attav
marknaden överetablerad för dem. Marknaden för dock överhettad. Deär är ärmer programmerare
svåra hitta samtidigt kan finna underhållningdet roligare arbeta med änatt attmen programmerare

bokningssystem.t.ex.

någon åtgärd frånSkulle Du kunna samhällets sida skulle kunna främjaange som
branschen och utvecklinger

Det handlar till del utbildningssystemet. låtaSverige borde bättre människorstor att taom vara
år.till sin kreativa kraft mångaredan i Alltför ingenjörer blir i form.stöptavara unga samma

Redan i gymnasiet ha de förlorat sitt uppfinnarbehov. Sedan klarar sig utbildaattman genom
påmänniskor handelshögskolor, där någotendast lär sig förvalta redan finns. Det ärattman som

viktigt för Sverige det finns påmänniskor investera i bolag och idéer iatt tror attsom nya nya
stället för inbara sina banken.sättaatt pengar

på årNi har legat SBI-listan sedan tillbaka och har hel del kontakt medett en
fått svårigheterna fåriskkapitalister. Har ni känna eller har det varit lätt gehör förattav

produkterera

gåttVi har BackPacker väldigt bra. Därmed har vi kapitalet med Nu handlar detsom oss. mer om
informera kring vad tillanvänds och vad levererar i aktieägarnas intresse. Självklartatt pengarna

mångakommer det korrigeringar framöver och bolag kommer följaha medatt oturen att ner.
Samtidigt det påspännande bransch sigär och där mycket finns vinna för denrör atten som som
håller sig framme.
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två perspektividagenSammanfattning av

Åsa Lennerlbfoch LennartITNilsson, Dagens

denvärld,skönaDuassociationerantalpresentationer harLennart: Dagens gett ett varav nya
efterlåter fantastisktdettitelnframtidsvision, AvHuxleys ärtiteln Aldoussvenska enmenen.

1984. Detframtidenskräckskildringframgår det artdettids läsning är somsammaatt avaven
ochbåde möjligheterbaksida. Det gällernegativi detta ochbåde positiv utopi attfinns seenen

utopin.realiseraandraelleroch välja det sättetrisker attatt ena

Åsa: vadFrågan dockmöjligheter.mängd ärteknikenMånga har konstaterat att nyaenger
gårtill. Det nästanolika instrumentanvända alla attvad de villvill ha ochegentligenmänniskor

människor iskahurMenska bestämma.konsumenternafrån talarnavädjanviss attutröna omen
omöjlighet.i sigefterfråga morgon Deti ärde kommerproduktervilkadag kunna att enveta

tjänsteutvecklingen.drivervilket i sinteknikdriven,måste utvecklingenFörmodligen dock turvara
ellertjänsternaochprodukternatill sigantingenställning tillfår konsumenternaSedan taattta

har makt.faktisktkonsumenternaexempelMP3Utvecklingen ärförkasta dem. attettav
utbredningen.dentjänsterna kommerdet de vardagsnära storaFörmodligen attär gesom

å andraå teknikdrivet,sidanmedligga i just dettamöjligenkanLennart: En att vara enamotsats
teknikdrivenmedTankenmarknadsmekanism.låter ärtjänstedrivet. attsidan Det enen rensom

ellerkonsumenternavilka sedanmarknaden antarmängd produkterutveckling uttas en
nödvändigtnågotautomatik eller ärmed dennaFrågan blir bra annatdetförkastar. är omom

Åsa: rådinte alla harökariskerarsamhällsklyftoma när att tadagenFlera nämnde under attsom
får nöjamedan andratjänster,avanceradefå råd väldigtNågra köpahartjänsterna.till sig de attnya

lån imed berättaibörjade storastatensmassutbudet. Björn Rosengrensig med att ommorse
statligaexempel i radenbaraDetjärnvägsnätet. ärför bygga1900-talet ettbörjan avutattav

iutvecklingenockså fått oväntad skjutsharPC till hemmensubventioner. Subventionen enav
samtaletska tjänaför detelefonernasubventionerarMobiltelefonoperatörema attSverige. pengar

långListan kansubventioneras. görasbörjargång förrän boxarnaiinteDigital-TV kommeroch
nödvändiga.visat sigsubventionerexempel däröver

villoch detoch behövermänniskor vill hasakerpåpekar de utvecklarAllaLennart: att som
vadkan dehurgenomlöpts. Menharutvecklingsprocessen vetahelahelst innanutvecklarna veta

lekmanomöjligt fördetvad de vill ha, ärnärkonsumenternavill och hur skamänniskor ha veta en
imöjligtframtiden Skulle detimöjliggöra att satsavad tekniken kommerförutsäga att varaatt

siglåta bekantamänniskormöjligt ochskulle kunnavadexempelförväg uppbyggda varasom
kanskeintresse,i företagenssjälvklartsimuleringar liggerDettaformmed idetta, ment.ex. av

sida.frånockså det allmännasstödjasprylar kunnadessaframtagningskulle aven

Åsa: företagandraMicrosoft ochfrån PC-tillverkare,ickehar visatsUnder dagen menprov
frånringaPC:n. Det skatillfler funktionerför samla allt attbästa t.ex.i sittförsöker dag göra att

mängdflesta hadeframtiden kommerioch detdagen attdras ärPC:n. En slutsats kan att enav
spännandemycketlådor. blirintelligenta Detfulllägenhetenochi handväskanolika instrument av

fall blii allafjärrkontrollen verkarinnehålla. Kampenkommervilka funktioner dessa att omatt se
hårdare.allt

fickor och intetalatshittills endastdetsammanhangkan i dettaLennart: Det noteras att om
varit manliga.talarna harSå samtligahandväskor. gott avsom
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Åsa: Situationen tämligen förekommandeär vanligt det förmodligen mångalikaärtrots att
kvinnor drivermän utvecklingen. Men det oftastär talar skägget.mänsom som som ur

Lennart: Undersökningar visar i första handmän intresseradeär tekniken, medanatt av
kvinnor i utsträckning intresserarstörre sig för vad tekniken ska användas till. Detta kan vara
betydelsefullt. Kanske det bra för branschen fler kvinnor korn in med sitt perspektiv "vadvore om
ska det här användas till". Som pensionerad professor i psykologi det naturligt peka detär att
mänskliga perspektivet. Det i dettaär sammanhang oroande höra vi ständigt skaatt att vara
tillgängliga, ständigt uppkopplade och ståständigt i för informationsflödet. Detta kancentrumvara

farligt, dels för den mentala hälsan, och dels för det farligt för kreativiteten.vara stress ärannat, att
Detta borde intresse för företagen. Kreativiteten tvåberoendeär samspelandevara av av processer,
dels tillgångha till information och interaktion, delsatt ha tillfälle till ostörd reflektion, denatt typ

avslappning där det sker bearbetning mångaidéer. I yrken denna möjlighetav stängsen av av
den ständiga interaktionen.genom

Åsa: Syftet med den här ocksådagen komma med synpunkter till vad regeringen böratt göra.var
Det har visat fåsig konkreta Någrasynpunkter. påpekathar företagsklimatet bör förbättrasvara att
och skattereglerna bör vad gäller kunnaatt över sina anställda optioner i företaget.att Deses ge
flesta verkar lita till infrastrukturutbyggnaden kommer lösa sig med tiden.att att

Lennart: Det välär och väl med optioner för de anställda, vilka fårgott är optioner desom men
ska använda prylarna distribueras ut Vid rundabordsdiskussion jag nyligensom som en som

ledde med 30-åringarteknikvana handlade det mycket vilken framtid människoren grupp om
egentligen vill ha, våradvs hur gångbarn ska leva och hur dagens människor påverkakanen
framtiden vettigt frågaEnsätt. gällde det politiskaett ledarskapet uppfattades levaannan som

förgångenkvar i värld, fullständigt aningslöst förändringar framför dem och kunnaen utan attom
de visioner och den sammanhållning skulle behövas.ge som

Moderator: Under dagen har det talats mycket kommersiella tjänster börsnoteringar, ellerom som
köp läppstift. Kanske det dockär samhällstjänstema fåegentligen kan fartav som
användningen. Det kanske inom samhällstjänsterna,är möjligheten boka läkarbesök viat.ex. att

teknikennätet, verkligen kommer till nytta.som

Lennart: Utvecklingen medborgarkontor i hemmen önskvärt.av vore

Moderator: Frågan hur detta påverkarär väldiga teknikfokus människans utveckling. Hur kan
olika i samhället skyddas i detta brus information mängdenoch tek-svaga grupper enorma av av
nik Behövs regleringar

Åsa: Min förhoppning det förenkla tråkigaskaär alla vardagsrutiner, deklarera.att Dettat.ex. att
tillsammans med flera andra tjänster sådantunderlättar drar sig för villochgörasom attsom man
ska enklare och smidigare.

Moderator: Kan underhållningsandelökad i televisionen risk för samhälletutgöraen en

Lennart: Den ökade valfriheten oroväckande. låterär Det bra alla får tillgångmänniskor till allatt
världens infonnation. Men olika väljernär olika blir resultatet i realiteten ökadsegmentgrupper en
segregering. Samtidigt svårtdet förhindra sådanär utveckling tillgången påbegränsaatt utan atten
information vilket inte önskvärt.är

Åsa: Det väl bara hoppasär användningen Internet och olikaatt produkter ochatt tjänster kanav
öka tack Bingolotto underhållningsprogram.och andra Kanske underhållningenkanvare göra att

fårmänniskor för andraögonen tjänster.upp
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FritzeskundtjänstFax:08-69091 Telefon:91. 08-69091 90.

PC:n dödär längelevePC:n-
möjligheter tor Sverige,SOU 1999:86nya-

frånEn hearingcn"Efter PC:n"anordnadrapport av
IT-kommissioneni juni 1999.Rapport1/99.
KanbeställasfrånFaktaInfo Direkt. Fax:08-58767171.
Telefon:08-58767100.E-post:order@faktainfo.se
Webbplats:www.faktainfo.se

Rapporter påutgivna uppdrag ellerav
i samarbete med I T -kommissionen

Data IT i Sverigeom
Statistisksammanställning gjordIT Statistiskaom av
Centralbyrånpåuppdrag IT-kommissionen.av
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IT världen Nationella initiativrunt -
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IT världen Regionalainitiativrunt
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