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Närhet och ovständ 

FORORD 
1 enlighet med sitt syfte arrangerar och ge-
nomför TELDOK frän tid till annan studiere-
sor för att for sina svenska läsare kunna doku-
mentera särskilt intressanta förhållanden i 
utlandet - och i Sverige - som gäller tidig 
användning av nya teleanknutna informations-
system. Studiebesöken beskrivs i rapporter, 
vanligen med bidrag frän samtliga medrese-
närer, som utkommer efter studieresan. När 
TELDOK Redaktionskommitté 1988 plane-
rade den större studieresa till USA som be-
skrivs bl a i den här rapporten, hade TELDOK 
kunnat rapportera frän egna studieresor i 
Storbritannien, Frankrike, Västtyskland och 
Japan - men inte USA. 

Arbetet med att samla, skriva och trycka 
innehållet i en TELDOK Rapport brukar kosta 
mellan 50 000 och 250 000 kronor. Det stod 
tidigt klart att det skulle bli dyrare att arrang-
era och genomföra en studieresa i USA. Bl a 
av det skälet beslutade TELDOK Redaktion-
skommitté att den här gängen komponera en 
noggrannt planerad och termatiskt uppbyggd 
studieresa, där resedeltagama anmälde sig att 
sä gott som hela tiden följa studiebesöken i 
nägon av tre temagrupper. De tre ämnesområ-
den som dessa grupper skulle studera gällde: 

1 Gränssnitt mellan människor och da-
torer (nya tekniker och nya system) 

2 Framgångsrik användning av informa-
tionsteknologi inom distribution av 
varor och tjänster 

3 Regional utveckling, informations-
teknologi och telekommunikation i 
USA och Canada 

Från Redaktionskommitténs sida svarade 
Göran Axelsson och Bengt-Ame Vedin for 
planering och samordning. Bengt-Ame Ve-
din kunde tyvärr inte delta i studieresan som 
därför pä plats leddes av Göran. 

Den tredje resegruppen leddes av profes-
sor Lars Nordström, rektor vid Handelshög-
skolan i Göteborg. Rapportredaktör var kon-
sulten Bemdt öquist, som normalt verkar i 
det egna företaget KOINOR AB. Lars är 
kulturgeograf och Bemdt är specialist pä 
Kompetensutveckling I NORr, vilket här 
betyder Östersund och nomit. 

Den här rapporten. Närhet och Avstånd, 
visar ett USA och Canada med mänga ansik-
ten och innehåller kom för läsare med olika 
intressen. Några frågor rapporten belyser är: 

• utnyttjar man i tvä sä marknadsoriente-
rade samhällen som USA och Canada 
informationsteknologin pä ett medvetet 
sätt för att påverka landsbygdens ut-
veckling? 

• vem har ansvaret för telekommunika-
tionspolitiken och på vilket sätt försöker 
man tillförsäkra även landsbygden till-
gång till en bra IT-infrastruktur? 

• hur påverkar användningen av informa-
tionsteknologi centralisering och decen-
tralisering av beslutsfattande och lokali-
sering av verksamheter? 

• kan samhällets service och tjänster för-
bättras med IT? 

Svära frågor som rapporten ger sig i kast med. 
I avsnittet Lästips, sid 21 finns en vägledning 
om var olika ämnen behandlas. 

Bemdt öquist har skickligt ställt samman 
våra detaljintryck frän ett stort antal studiebe-
sök, tillsammans med analyser frän rapporter 
och papers, till en spännande rapport. Den 
innehåller hans och resegruppens intryck av 
en kontinent där man har "samma" regionala 
problem som vi har, och där storföretagen 
skickligt utnyttjar IT för att utveckla markna-
der och verksamhet. Tack sä mycket Bemdt! 

Thord Fjällström har layoutat rapporten, 
och gjort den läsvänlig på ett mycket spän-
nande sätt. Ska andra författare ta efter? Vad 
säger läsarna? 

(Bertil Œïwrngren Cöran ßbceCsson 
Ordförande i Ledamot i 

TELDOK Redaktionskommitté 
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Samman-
fattning 

Utgångspunkter 
Informationsteknologin i vid bemärkelse 
har fått en mycket stor användning i det 
amerikanska och kanadensiska samhället 
Inom nästan alla delar av näringslivet och i 
mängt och mycket även inom den privata 
sektom, dvs även i hemmen utnyttjas den 
dagligdags. Informationsteknologin består 
såväl av överföring av meddelanden som 
styming av industriella eller produktions-
tekniskaprocesser. Informationsteknologin 
används inom det mycket viktiga massme-
diala området men även inom undervis-
ningen, tekniksektorn, försvaret, sjukvår-
den, industriproduktionen, handelssektom 
etc. På ett eller annat sätt är informations-
teknologin involverad i alla samhällets oli-
ka delar. 

Den mycket kraftiga utbyggnaden av in-
formationsteknologin i det amerikanska och 
kanadensiska samhället har skett framför 
allt under 80-talet när den tekniska och 
ekonomiska utvecklingen har lett till att 
modem informationsteknologi relativt sett 
har blivit billig och mer användaroriente-
rad. Det finns därför all anledning att fråga 
sig vilka konsekvenser denna enorma ex-
pansion av informationsteknologi har fått 
på det amerikanska och kanadensiska sam-
hället. 

Den studieresa som genomfördes inom 
ramen för TELDOK försökte besvara denna 

fråga och svaren torde i hög utsträckning ha 
betydelse och relevans även för svenska 
förhållanden. Vid en jämförelse mellan USA 
och Sverige bör man dock hålla i minnet att 
US A är ett mycket marknadsorienterat sam-
hälle. Den offentliga sektoms styming är 
blygsam och då det gäller näringsliv, sam-
hällsutbyggnad och regional utveckling är 
det den privata sektom som helt dominerar 
och de offentliga insatserna är mycket 
modesta. Härigenom har informationstek-
nologin blivit en del i det amerikanska maik-
nadsorienterade produktionssystemet och 
utnyttjas där det finns ekonomiska motiv. 

Man kan inte, till skillnad från Sverige 
och i viss mån Canada, säga att informa-
tionsteknologin har setts som ett väsentligt 
instrument för att i någon högre utsträckning 
påverka samhället i någon viss riktning. In-
formationsteknologin används såväl av pri-
vata förelag som offentliga organ där det 
anses lönsamt Någon särskild ambition med 
informationsteknologin har således inte 
funnits och någon särskild uttalad samhäl-
lelig politik vad gäller informationstekno-
login finns inte heller. Informationstekno-
login är följaktligen att betrakta som ett 
mycket naturligt inslag i en marknadseko-
nomi där denna teknik ersatt andra mindre 
lönsamma tekniker. 

Samspelet mellan informationsteknolo-
gi och en samhällelig politik har tillämp-
ningar inom exempelvis det regionalpolitis-
ka området Eftersom det saknas en politik 
för informationsteknologi saknas det i stort 
sett också en medveten regionalpolitik. Det-
ta gäller då särskilt US A därav tradition den 
enskilde individens vilja att röra sig, bosätta 
sig där han vill och utveckla sina egna lev-
nadsvillkor har varit stark. I Canada finns en 
mer uttalad samhällelig regionalpolitik även 
om den ändå inte är helt jämförbar med de 
ambitioner som finns tex. i de nordiska 
ländema. 

Bristen på genomtänkt regionalpolitik 
får naturligtvis konsekvenser på en studie 
som syftar till att finna samband mellan 
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Närhet och avstånd 
informationsteknologi och regionalpolitik. 
I den mån det finns sådana ambitioner, tex. 
inom vissa delar av Canada, har naturligtvis 
informationsteknologin studerats och ut-
nyttjats där så varit motiverat Informa-
tionsteknologin i Nordamerika är följaktli-
gen ett inslag i en samhällsmodell där sta-
ten uppmuntrar modem teknik och tekni-
kanvändning, men där man inte söker styra 
den åt något särskilt håll. I den mån den kan 
utnyttjas såsom ett regionalpolitiskt styrin-
strument beror således på om detta instru-
ment visar sig vara mer effektivt än andra 
redan tillämpade instrument Nägon sär-
skild politikmed klara regionalpolitiska am-
bitioner inom det informationsteknologiska 
området kunde vi således inte finna. 

I Nordamerika har informationstekno-
login i vid mening spridits mycket snabbt 
Den påverkar som tidigare nämnts hela det 
dagliga livet allt ifrån morgonnyhetema på 
TV till de sista börsrapportema sent på 
kvällen. Inom näringslivet och den offentli-
ga sektom är datoriseringen konsekvent 
genomförd. Samtidigt finns det brister i 
informationsteknologins användning som 
får en nordbo att höja på ögonbrynen. 

Informationsteknologin vilken skapar 
stora möjligheter att samutnyttja informa-
tion kommer på ett dramatiskt sätt i kon-
flikt med andra amerikanska traditioner som 
antikartellagsliftningen. Denna lagstiftning 
syftar till att upprätthålla konkurrensen 
mellan olika delar av näringslivet och för-
hindra missbruk av såväl information som 
oligopol- eller monopolsituationer. Det finns 
därför idag en stor misstänksamhet bland 
lagstiftare mot modem informationstekno-
logi. Den får till exempel inte utnyttjas på 
sådant sätt att den kan komma att strida mot 
antikartellagstiftningens anda. Detta inne-
bär, till skillnad frän svenska förhållanden, 
att banker och kreditinstitut inte får utnyttja 
gemensamma register. Det har lett till att ett 
system liknande vårt bankomatsystem varit 
omöjligt att etablera i USA. 

Motsvarande förhållande gäller inom 

stora delar av näringshvet i övrigt t ex. 
inom försäkrings- och sjukvårdssystemen. 
Konflikten mellan ett mer liberalt orienterat 
konkurrenssystem, där omsorgen om den 
enskilde gentemotde stora företagen och de 
tekniska landvinningar som gjorts inom in-
formationsteknologin, leder till en situation 
vars slut idag är svär att fömtse. Troligtvis 
kommer såväl antikartellagstiftningen som 
andra lagstiftningar dock att förändras nå-
got eftersom det inte går att hejda informa-
tionsteknologins framsteg. Redan nu dis-
kuteras t. ex. förändringar i den lagstiftning 
som förhindrarkabel-TV-bolagattäven äga 
TV-stationer och telenät Även bankema 
kommer troligtvis att få tillstånd att samkö-
ra delar av sina register för att man härige-
nom skulle kunna bygga upp ett gemensamt 
bankomatsystem. 

Regionala konsekvenser 
Den mycket kraftiga utbyggnaden av infor-
mationsteknologin får självfallet många 
regionala konsekvenser. Rent allmänt kan 
sägas att informationsteknologi följer det 
traditionella teknikspridningsmönstret. 
Detta innebär att nyheter först etableras i 
urbana områden för att därefter successivt 
spridas till mera rurala sådana. Eftersom 
modem informationsteknologi har många 
ekonomiska fördelar så kommer stora orter, 
som snabbast kan dra nytta av tekniska 
nyvinningar, att få ett ekonomiskt försteg 
framför landsbygdsområdena som därmed 
hamnar allt mer på efterkälken. I figuren på 
nästa sida är detta förhällande åskådligg-
jort 

I USA diskuteras nu nästa befarade steg 
i denna utveclding. Det finns nämligen risk 
för att den nu upprätthållna servicen i gles-
bygdsområdena kommer att försämras inte 
bara relativt utan även absolut. Tele- och 
TV-bolagen vill t. ex. ogärna reinvestera i 
telenät på landsbygden eller bygga ut andra 
förbindelser som gör att man kan upprätt-
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Tatort 

Liten användning 
av infonnations-
teknologi — 

Sent atnyttjande 

Tidigt ntnTttjande 

Stor anTindning 
av informations-
teknologi 

Lands t>^d 

Informationsteknologi 
etableras först i städerna 
och sprids sedan efterhand 
till landsbygden 

hälla en hygglig teletrafik. Insatserna kon-
centreras kontinuerligt till de största ortema 
även om glesbygden relativt sett är billig att 
försörja. Fortsätter denna utveckling kom-
mer, i stället för att teletekniken skulle möj-
liggöra en spridning av informationen, lands-
bygdsområdena att få det sämre under 90-
talet än vad de haft under 80-talet. Det är 
således lätt att konstatera att den hittillsva-
rande tendensen i USA är att modem tele-
teknik leder tiU en koncentration av bebyg-
gelse och ekonomiska aktiviteter till större 
orter. 

Den slutsats som kan dras av detta kon-
staterande är attinformationsteknologi, som 
egendigen är avståndsöverbryggande och 
följaktligen skulle kunna leda till ett bosätt-
ningsmönster som blir mer spritt än det som 
för närvarande gäller, troligtvis får rakt 
motsatt konsekvens. På gmnd av att av-
ståndsfaktom upphör att vara styrande kom-
mer andra faktorer i stället att vara utslags-
givande. Dessa faktorer torde i allmänhet 
gynna en koncentration av ekonomiska 
aktiviteter. Självfallet kan denna tendens 
brytas i den mån man använder informa-
tionsteknologin som ett regionalpolitiskt 
styrinstrument. 

Avsaknaden av regionalpolitiska ambi-
tioner i USA innebär att man inte kan finna 
några påtagliga exempel pä hur man med 
modem IT-teknik har annat än mycket 

marginellt kunnat påverka utvecklingen. En 
lärdom för svenska förhållanden är att tek-
niken i sig är sä pass flexibel att det med 
klara uttalade regionalpolitiska ambitioner 
borde vara möjligt att mycket väl kunna 
utnyttja teleteknik för att understödja en ut-
veckhng även i glesbygden. 

Organisations-
förändringar 
Modem informationsteknologi har som sagts 
ovan fått en mycket stor användning inom 
näringsUv och offentlig sektor. Genom att 
man kan samla mycket stora informations-
mängder till databaser med omedelbar till-
gänglighet påverkas också möjlighetema 
att bygga upp stora koncerner och organisa-
tioner. Den globalt sett mycket snabba ex-
pansionen av storföretag och multinatio-
nella företag skulle vara omöjlig utan denna 
informationsteknologi. I USA finns inom 
samtliga samhällssektorer gigantiska före-
tag som dominerar den amerikanska mark-
naden men också stora delar av den glo-
bala. En generell tendens inom dessa före-
tag är att man strävar efter att decentralise-
ra produktion och mindre beslut så långt 
möjligt medan man centraliserar strategi-
ska beslut och vissa funktioner såsom kapi-
talplacering, kunskapsutveckling och lång-
siktig strategisk planering. 
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Centralisering 

Produktion i 

ZM*** 

TT-
'användning 

, Besluts-
fattande 

Decentralisering 

Informationsteknologi 
används i storföretag för 
att centralisera strategis-
ka beslut och för att de-
centralisera produktion 

Utvecklingen kan beskrivas som i bild-
en ovan där produktion decentraliseras till 
de delar av hemlandet eller världen där pro-
duktionsbetingelserna är mest gynnsamma. 
Sedan koncentreras makt och strategiskt in-
flytande till ett huvudkontor med ständig 
tillgänglighet till varje enskild produktions-
enhet Detta huvudkontor kan i sin tur vara 
relativt litet och lokaliserat i en vacker miljö 
med höga kvalitativa fömtsättningar. Sär-
skilt mnt omkring och i utkanterna av de 
stora ortema i USA har flera globala kon-
cerner nu placerat sina huvudkontor. Med 
hjälp av modem IT-teknik kan man hälla sig 
ständigt ajour med vad som sker ute pä 
fältet Genom de modemakommunikations-
systemen vad gäller flyg och andra trans-
portmedel finns också möjligheteratt snabbt 
personligen förflytta sig till enskilda pro-
duktionsenheter om så skulle vara önskvärt 
Det mesta kan dock styras från dessa cent-
ralt placerade huvudkontor och man kan 
göra snabba förändringar i produktionen 
utan att behöva i egentlig mening förflytta 
sig ifrån huvudkontoret 

Modem informationsteknologi kan där-
för sägas gynna uppkomsten av multina-
tionella globala företag som verkar pä en 
världsmarknad och som placerar produktio-
nen antingen där den är billigast ur produk-
tionssynpunkt eller där man lättast kan 
upprätthålla och befästa en marknadsposi-

tion. Globaliseringen av världshandeln i 
den mån den sker inom storföretagens ram, 
är följaktligen en indirekt följd av den 
modema informationsteknologins fram-
marsch. USA har i detta fall varit ett före-
gångsland men motsvarande tendenser tor-
de gälla inom den japanska industrin och i 
tillämpliga delar även inom den svenska. 
Utvecklingen av Asea Brown Boveri är ett 
exempel på det senare. Huvudkontoret har 
endast 100 personer anställda och koncer-
nen sammanlagt 210 000 runt omkring i 
hela världen. Huvudkontorets ambitionerär 
att med en central ledning i Zürich kontrol-
lera verksamheten utan att ingripa annat än 
när man upptäcker något fel eller man vill 
ändra inrikming i något avseende. I övrigt är 
all produktion och alla beslut decentralise-
rade. Informationsteknologin kan därför 
sägas peka fram emot ett utvecklingsmön-
ster, där stora företag ofta marknadsledande 
inom sin sektor, konkurrerar i mängt och 
mycket genom att ha tillgäng till informa-
tion om såväl produktion och marknad som 
konkurrentemas beteende. Informationstek-
nologin är således ett av de viktigaste kon-
kurrensmedlen storföretagen emellan. För-
etag som saknar resurser ellerambitioneratt 
bygga upp denna typ av information kom-
mer genomgående att hamna pä efterkäl-
ken. 
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Lokalt bosättnings-
mönster 
En del i resan var att studera i vilken ut-
sträckning man med informationsteknologi 
skulle kunna bryta upp delar av det etable-
rade dagUga bosättnings- och arbetsmönst-
ret Frågeställningen var i vilken utsträck-
ning det gick att med hemarbete avstå ifrån 
att resa till sitt traditionella arbete och hur 
man härigenom skulle kunna lätta trycket 
på kommunikationsleder, minska energi-
förbrukningen och mängden avgaser. 

I USA har denna fråga varit mycket dis-
kuterad och stora experiment har gjorts i 
syfte att förändra det traditionella arbete-
bostadsmönstret Erfarenhetema hittills har 
dock pekat på att det är svårt att annat än 
någon eller några dagar i månaden vistas i 
hemmet om man vill uträtta ett kvalificerat 
arbete. Kraven på att ha kontakt med kolle-
ger, att ha närhet till information av annan 
karaktär än den som kan förmedlas via tele-
teknik etc är så stora att än så länge är 
tendensen till hemarbete mycket blygsam. 
Det är möjUgt att detta pä sikt kan ändras 
och i ännu längre perspektiv kan det kanske 
för vissa yrken gå att helt undvika resor till 
en särskild arbetsplats. Många människor 
skulle i så fall kunna sköta sitt arbete hemma 
och på det sättet slippa timslånga resor. 
Nackdelama såsom de har uppmärksam-
mats i USA är dock att avsaknaden av so-
ciala kontakter i arbetet på sikt blir störande 
för individen, samtidigt som det minskar 
hans/hennes yrkesskicklighet Den troliga 
slutsatsen är därför att hemarbete får ökad 
betydelse men ändå blir av marginell karak-
tär. Härigenom kommer hemarbete, kombi-
nerat med informationsteknologi, att vara 
ett komplement tiU det traditionella bosätt-
nings- arbetsplatsmönstret. 

Slutsatser 
Informationsteknologin har under 70- och 
80-talen fått ett enormt genomslag i stort 

sett alla delar av det amerikanska och kana-
densiska samhäUet. Troligtvis ligger USA i 
detta avseende ett antal är före Sverige och 
därmed är detmöjligtattgöra en bedömning 
av vad som kommer att ske i Sverige när vi 
om några är hamnar i samma situation som 
USA för närvarande befinner sig i. 

Den genereUa sammanfattande slutsat-
sen man kan dra av det besök vi gjorde i 
USA är att informationsteknologin inte 
skapar några nya egna samhällsförändring-
ar. Det växer inte fram några nya macroten-
denser i USA som en följd av informations-
teknologins genombrott Det medför exem-
pelvis att storstädema tillväxer i ännu snab-
bare takt som en följd av att informations-
teknologin lättast kan utnyttjas där. 
Storstädema kan också snabbast tillvarata 
de ekonomiska fördelama av denna teknik. 
En annan sådan tendens är att storföreta-
gens marknadsandelar ökar möjligheten till 
en snabbare global marknadsposition när 
informationsteknologin utnyttjas till fullo. 
Informationsteknologin är följaktligen ett 
av de viktigaste konkurrensinstrumenten vid 
globalisering av världshandeln och vid stär-
kandet av de multinationella företagens 
konkurrenskraft 

Informationsteknologin påverkar egent-
ligen inte heller det lokala bosättnings- och 
resemönstret i USA. Möjligtvis kan det pä 
sikt förändra strukturen något så till vida att 
man kan kombinera arbete-bosläder i högre 
utsträckning än vad som tidigare varit fallet 
Detta skulle således leda till att den ameri-
kanska drömmen om det egna huset kan fä 
en viss ytterligare befästning. Detta hus 
skuUe inte bara vara en plats att bo i utan det 
skuUe också i viss utsträckning kunna fun-
gera som en arbetsplats. 
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Göran Axelsson Jerker Andersson Björn Egerth 

^ 

Thord Fjällström Robert Gabrielsson Anders Hedlund 

Anders Lundström Lars Nordström Apinya Viriyavattanakul 

Deltagarna i gruppen "Tema 3" 
Berndt Öquist 
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Resans måL 
innehåll och 
uppläggning 

TELDOK har till syfte att medverka tiU 
snabb och lättillgänglig dokumentation 
beträffande användningen av teleanknutna 
informationssystem. TELDOK arrangerar 
därför bl a studieresor och konferenser för 
att dokumentera och sprida infonnation be-
träffande praktiska tillämpningar av telean-
knutna informationssystem. 

TELDOKs resa9- 19april 1989 värden 
första till USA och Canada. Med den be-
gränsade tid som stod till vårt förfogande sä 
var det inte möjligt att täcka alla delarna av 

denna enorma kontinent. De besökta plat-
serna fick därför inskränkas till två i östra 
USA, nämUgen New York och Washing-
ton, en i de centrala delarna nämligen Fort 
Collins samt sju platser i västra delen av 
USA. Sex av dessa ligger i närheten av San 
Francisco och Los Angeles samt den sjun-
de, Seattle, en bit norr om dessa. De platser 
som besöktes i Canada var dels huvudsta-
den Ottawa och dels Toronto. Dessutom be-
söktes Vancouver pä Canadas västkust 

TELDOK hade inför US A-resan valt ut 
tre temaområden och arrangerat ett besöks-
program för varje tema. För varje tema har 
en separat rapport skrivits. För detta arbete 
hade TELDOK engagerat tre ämnesexper-
ter och rappomedaktörer. För studieresan 
hade TELDOK utvalt följande temaområ-
den: 

Tema 1 
Intelligenta display-gränssnitt (Man Machi-
ne Interface - MMI)) för främst kunskaps-
baserade datorsystem (beslutsstödsystem, 
expertsystem, AI) för användning pä kon-
tor, dock inte i konstruktionsmiljö. Forsk-

Vancouver| 
-«a^ 

Seattle 

CANADA 
T , Ottawa 
Toronto I ' . ——I 

Los Angeles 

K 
Mew York San Francisco Collins 

Washington DC 

Resmålen för "Tema 3"-gruppen (april 1989) 
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ning, utveckUng och tidig avancerad an-
vändning. 

Tema 2 
Användning av teleanknutna informations-
system inom distribution av varor och 
tjänster, olika system i betalningsväsendet 
samt ekonomiska signalsystem och EDI 
(Electronic Data Interchange). Tidig an-
vändning av systemen eller experimentan-
vändning hos företag, myndigheter och 
hushåll, cost/benefitanalyser, införande-
processer och speciella åtgärder i teknik-
spridningen. 

Tema 3 
Informationsteknikens möjligheter att på-
verka regional utveckling och balans mel-
lan olika regioner, och särskilt mellan städer 
och landsbygd. Intressanta exempel, utred-
ningar, utvärderingar, planerade satsningar 
i USA och Canada. 

Deltagarna i tema 3 : 
• Jerker Andersson, INFOLOGICS, 
Sollentuna 
• Göran Axelsson, Civildepartemen-
tet, Stockholm 
• Björn Egerth, Datakultur AB, 
Stockholm 
• Thord Fjällström, ABF, Stockholm 
• Robert Gabrielsson, KOINOR AB, 
Umeå 
> Anders Hedlund, Statens Industri-
verk, Stockholm 
•AndersLundström,COMDAKAB, 
Östersund 
• Lars Nordström, Handelshögsko-
lan, Göteborg 
• Apinya Viriyavattanakul, Svenska 
Handelsbanken, Stockholm 
• Bemdt Öquist, KOINOR AB, 
Östersund 

Seminarier och möten 
Under de 10 dagar som vi besökte Norda-
merika sä genomförde vi i tema 3 totalt ett 
40-tal programlagda besök och diskussio-
ner pä olika platser i USA och Canada. För 
att vi på den korta tid som stod till värt 
förfogande ändå skuUe kunna täcka in så 
många aspekter som möjligt på data- och 
telepolitiken och effekten av dess tillämp-
ningar så hade besöksobjekt av delvis olika 
karaktär utvalts. I bUaga 1. återfinns samtU-
ga och där redovisas ocksä de seminarier 
som arrangerades i New York och i San 
Francisco. 

Sammanfattningsvis har vi i USA och 
Canada samlat materialet till rapporten 
genom: 

• Seminarier och diskussioner 
• Besök hos federala myndigheter och 

organisationer 
• Besök hos delstats- och provinsmyn-

digheter samt organisationer 
• Besök hos lokala myndigheter och 

utvecklingsorganisationer 
• Besök på universitet och FoU-organi-

sationer 
• Besök hos ett antal företag 
• Besök hos'Think tanks" eller tanke-

smedjor 
• Rapporter och utredningar 

Rapportförfattare för 
tema 3 

Bemdt öquist har skrivit rapporten med 
stöd av anteckningar som deltagama gjort i 
samband med besöken och seminarierna. 

Multimediarapport 
Bjöm Egerth och Thord Fjällström har 
producerat en multimediarapport som dels 
bygger pä tema 3-rapporten och dels egna 
iakttagelser som Bjöm och Thord gjorde 
under resan. 
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Fråge-
ställningar och 
begrepp 

Vår egen referensram 
Fysiska transporter i olika former - för såväl 
människor som produkter - tar tid och är 
dessutom kostsamma. UtveckUngen inom 
samhälle och näringsUv har lett till att kra-
ven pä såväl snabbhet som kvalitet i de 
fysiska transportema har ökat avsevärt Man 
talar i dag allt oftare om just in time för 
varutransporter. Även kraven på person-
transporter har ökat vilket också lett till att 
aUt fler verksamheter lokaliseras i närheten 
av flygplatser, varifrån man snabbt kan för-
flytta sig till olika delar av världen om så 
behövs. Kostnadsutvecklingen för de fysi-
ska transportema har dock inte varit lika 
gynnsam som när det gäller att överföra 
information. 

Transporter av infonnation väntas gä 
allt fortare och även bli allt biUigare. Detta 
som en följd av informationsteknologisys-
tem som bygger på och drar nytta av bl a di-
gitaliseringen, optoutvecklingen och mikro-
elektronikutvecklingen. Den snabba utbygg-
naden av digitala telefonväxlar har möjlig-
gjort ett allt större utbud av avancerade tele-
och datatjänster. Man talar numera allt ofta-
re om informationsteknologins avstånds-
överbryggande förmåga och dess förmåga 
att skapa möjligheter till kontakter, som 
annars i många fall inte skulle komma till 
ständ av tids-, kostnads- och avständsskäl. 

Datakommunikationsnätverk och kom-
muniktionstjänster av olika slag som ger 
kontakt med marknader och kunskapscent-
ra i andra och större regioner, blir i allt högre 
grad den mest ekonomiska och praktiska 
lösningen. För att vidmakthålla och etablera 
konkurrenskraftiga verksamheter - och då i 
synnerhet kunskapsbaserade verksamheter 
- blir avancerade IT-system en kostnadsef-
fektiv lösning på nödvändig kommunika-
tion, för arbete och för kompetensutveck-
ling. God tillgång till och hög kvaUtet på 1T-
utmstning har därmed blivit allt viktigare 
konkurrensmedel, företag, organisationer 
och regioner emellan. ViU man frän samhäl-
lets sida skapa likvärdiga fömtsättningar för 
en regional utveckUng - eUer undanröja re-
gional obalans - måste man vara beredd till 
satsningar i sådan infrastruktur som innebär 
att människor och verksamheter i olika 
områden har likvärdiga fömtsättningar att 
välja mellan och utnyttja såväl fysiska trans-
porter som nätverk för tele- och annan infor-
mationsöverföring. Med tanke på de starka 
kraven på lärande och olika former av 
kompetensutveckUng som behövs för de 
som skaU utveckla IT-veiktyg och IT-sy-
stem och även för de som skall utnyttja 
sådana system så är utbildningens omfatt-
ning och kvalitet också av fundamental 
betydelse. 

Frågeställningar vi 
velat belysa 
Samspelet mellan informationsteknologin 
och en samhäUeUg poUtik har tillämpningar 
inom det regionalpolitiska området Men 
nyttjar man i två så marknadsorienterade 
samhällen som USA och Canada informa-
tionsteknologin på ett medvetet sätt för att 
kunna påverka utvecklingen på landsbyg-
den? Vem har ansvaret för telekommunika-

15 



Närhet och avstånd 
lionspolitiken och på vilket sätt försöker 
man tillförsäkra även landsbygden tillgång 
till en bra IT- infrastruktur? VUken typ av 
åtgärder anser de federala och delstatsmyn-
dighetema är särskUt viktiga? Detta var 
några av de frågor som vi gäma ville få 
belysta. 

I Nordamerika har man genereUt sett en 
mycket omfattande användning och utveck-
ling av informationsteknologin. Men inne-
bär denna utveckling att även landsbygds-
områdena fått en snabbare ekonomisk ut-
veckling? Kan man med informationstek-
nologi bryta upp det etablerade dagliga 
bosättnings- och arbetsmönstret? Hur på-
verkar nyttjandet av informationsteknolo-
gin i företag och organisationer fömtsätt-
ningama för centralisering eller decentrali-
sering av beslutsfattande och befogenheter 
samt lokaUsering av verksamheter. 

Telependling och datorstött distansar-
bete har länge diskuterats som ett sätt att 
minska rusningstrafiken, begränsa luftföro-
reningarna och att skapa möjUghet till friare 
arbetstider. Vilken ofattning har telepend-
lingen i dag och vilka bedömningar gör man 
för framtiden? Vilken typ av verksamhet är 
särskilt lämpad för telependUng och dator-
stött distansarbete? 

Kan även samhällets serviceoch tjänster 
förbättras med IT? På vilket sätt använder 
man sig av telesatellitema för att nå ut med 
service och kunskap även till de avlägsna 
och glesa områdena? 

Vad sker inom IT-området i universite-
ten och i FoU-organisationema? Har till-
skapandet av Centers of Excellence i Cana-
da medfört att man nätt ut med strategisk 
kunskap inom IT-området även utanför 
universitets- och forskningsmiljöerna? 

Det var för att fä svar på ovanstående 
frågeställningar och vilken typ av effekter 
som informationsteknologin i vid mening 
ger upphov till och dess koppling till regio-
nal utveckling som var av speciellt intresse 
för oss i tema 3. Att vi därtiU upplevde och 
lärde oss ett antal andra närliggande ämnes-

områden har medfört att vi breddat rappor-
ten. Vi har kort sagt, beskrivit det viktiga vi 
uppfattade kring våra gmndläggande frå-
gor, samt även tagit med annat material som 
vi bedömer vara av intresse för en svensk 
publik. 

Vadar 
informations-
teknologi (IT)? 
Informationsteknologi (IT) är ett ständigt 
återkommande uttryck i denna rapport. IT 
är också något som vi möter i olika sam-
manhang i det dagliga Uvet, utan att det för 
den skuU alla gånger klart framgår vad det 
stär för. För att underlätta förståelsen av 
rapporten och vad vi menar med informa-
tionsteknologi och några viktigare samband 
mellan informationsteknologin och verk-
samheter där den används ges här en kort 
förklaring. 

Informationsteknologi är en universiellt 
användbar teknik som de flesta verksamhe-
ter använder. Den omfattar databehandling, 
modem kommunikation och elektronik i 
produkter. IT omfattar både maskinutmst-
ning och programvara samt metoder och 
hjälpmedel för att kunna använda IT-base-
rade informationssystem. Eftersom kom-
munikationstekniken successivt blir mera 
digital så närmar sig databehandlingen och 
kommunikationen varandra. Även röstkom-
munikationen kan numera sägas skötas med 
hjälp av IT. 

Än så länge brukar vi exkludera TV-
utsändningar, kabelnät och TV-apparater 
från IT, liksom ljudanläggningar i bilar och 
hem. Men även här används digital teknik 
allt mer, vilken leder till att lagring av ljud, 
bilder och data är pä väg att omfattas av IT-
begreppet Den ökade integrationen,mellan 
IT och de tekniker och system som använ-
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der IT, medför att det blir mindre menings-
fullt att tala om IT i den snäva bemärkelse 
som ordet haft under de senaste 10 åren. 
Kanske är det istället önskvärt att hitta ett 
nytt begrepp som ett uttryck för avancerad 
användning av IT och därtill relaterad tek-
nik? 

ITs primära funktion är att överföra, 
lagra och bearbeta data i olika former. IT 
förmedlar, lagrar och bearbetar bilder, röst-
er och datauppgifter. Informationen från 
IT- baserade system används för beslutsfat-
tande och för att lämna information om 
olika förhållanden. Därmed påverkar IT-
baserade system företagens och olika orga-
nisationers verksamhetsinriktning, besluts-
fattande, organisation, kompetensbehov, lo-
kalisering och samverkansmönsler. IT-
systemen skapar effekter på dessa och andra 
områden. 

Vad är "rural 
areas7'? 
Ett sätt att se om IT har en avståndsöver-
bryggande förmåga är att studera om det är 

någon skillnad i utvecklingstakt mellan ar-
betslivet i städema och områdena utanför 
dessa, dvs rural areas eller det som vi här i 
fortsättningen väljer att kaUa landsbygd. 
Om man använder sig av 50 miles-regeln, så 
får man den ungefärliga storleken på en 
stad, inklusive förorter, mätt från stadens 
centmm. Områdena utanför betraktas sedan 
som rural areas, landsbygdsområden, även 
om de för den skull knappast är att betrakta 
som landsbygd i vår svenska bemärkelse. 1 
många fall har sådana landsbygdsområden 
utvecklats till självständiga regioner med 
egen service, främstberoende på inflyttning 
som orsakats av faktorer som kan härledas 
till den näraliggande staden. E>e riktigt glesa 
och avlägsna områdena, remote regions, 
kan också inbegripa mindre städer, som 
dock inte har kommunikationsmöjligheter 
eller serviceinrättningar som gör att man 
hänger med i den modema utvecklingen. 

Vanligen avses i USA med landsbygd 
ettområde elleren kommun som har mindre 
än 50 000 människor i städer eUer byar. 
Cirka 2 000 områden - kommuner - anses i 
USA tillhöra landsbygden. Över åren har 
som framgår av bilden här nedan en allt 

100-r 

Landsb. yta 
Landsb. folkm. 

1950 1960 1970 1980 1986 

Såväl landsbygdens ytareal som dess folkmängd har minskat kontinuer-
ligt sedan femtiotalet. 
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Landsbygdsbefolkningens viktigaste inkomstkällor fördelar sig enligt 
staplarna i diagrammet. 

mindre del av såväl yta som befolkning 
kommit att tillhöra landsbygden. 

Landsbygdsområdena är mer eller min-
dre specialiserade inom en näringsgren. 
Vanligast är ett beroende av jordbruk, gruv-
verksamhet och den typ av industriell tiU-
verkning som har sin bas i dessa verksamhe-
ter. De viktigaste inkomstema på landsbyg-
den framgår av bilden här ovan. 

Vilka generella 
slutsatser kan dras 
av ett kort besök? 
Att göra ett tio-dagarsbesök i Nordamerika 
som upptar en sjättedel av jordens landareal 
och att därefter någorlunda rättvist försöka 
återge utvecklingen inom informationstek-
nologiområdet är inte lätt Uppgiften blir 
inte lättare av att området dessutom har vitt 
skiftande fömtsättningar från öst till väst 
och från syd till nord. 

DärtiU måste betonas att det är oerhörda 
svårigheter att på kort tid sätta sigin i hur det 

amerikanska samhället fungerar. Dels gäl-
ler det att tolka utveckUngen i en förbunds-
republik, USA, som består av 50 delstater 
och dels en förbundsstat Canada, som be-
står av 12 provinser. Om man skall jämföra 
med något annat - som vi har närmare inpå 
oss men för den skull kanske ändå inte 
känner bättre till - så skall man göra det med 
hela Europa, med de olika stater och fömt-
sättningar som där råder. 

Den federala regeringens och parlamen-
tets, senatens, befogenheter i US A är i prin-
cip begränsade till frågor som rör utrikes-
och försvarspolitiken. Andra viktiga frågor 
som exempelvis forsknings- och utbild-
ningspolitiken, arbetsmarknads- och kom-
munikationspolitiken bestäms i hög grad av 
delstaterna själva. Därmed så uppstår bety-
dande skillnader inom ett och samma poli-
tikområde, dels mellan landets olika delar 
och dels mellan städer och landsbygd. Som 
en följd därav kan telekommunikationer 
och informationsteknologi få bättre eller 
sämre grundläggande förutsättningar i de 
olika delarna av denna stora kontinent. 
Samtidigt måste också betonas att samhäl-
lets planering och program inte tillmäts lika 
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avgörande betydelse i USA som i mycket 
högre grad än i Sverige förlitar sig på mark-
nadskrafterna. 

Att då tro sig kuna dra genereUa slutsat-
ser om vilken effekt som nyttjandet av data-
och telekommunikationer har inom ett så 
stort område som Nordamerika borde mot 
denna bakgmnd inte vara möjUgt - åtmins-
tone inte om man lägger mera vetenskapU-
ga aspekter på uttalandena. Ändå tror vi att 
de huvuddrag i slutsatserna som presenteras 
är någorlunda representativa och att de 
därmed kan ha sitt värde att förmedla. En 
viktig anledning därtiU är att våra studieob-
jekt mera valts utifrån att de skulle vara rep-
resentativa för ett vardagligt sätt att utnyttja 
data och telekommunikationssystem än att 
vara exempel på spetsteknik eller spetsan-
vändning. Sådan teknik och exempel på 
dess användning studerades av de två andra 
TELDOK-gmppema. Till sist - men för den 
skull inte mindre betyde Isefullt - måste fram-
hållas att de experter vi mötte vid semina-
rierna och i samband med besöken gav oss 
en god vägledning för våra bedömningar 
och slutsatser. 

Tag således rapporten för vad den är, 
min sammanfattning av hur jag och mina 
medresenärer säg på användningen - och 
uppfattade de viktigaste tendenserna - inom 
ett antal områden som berörs av telekom-
munikationer och informationsteknologi. 
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Lästips efter 
intresse-
områden 

Allmän information om resan 

Samhällsorientering om USA 

Inledningen av rapporten informerar om 
målet med resan och dess uppläggning. Där 
finns ocksä deltagama i Tema 3 presentera-
de och en närmare redovisning av syftet 
med resans tre studietemata. 

Som introduktion till rapporten finns 
där också beskrivningar av begreppen "in-
formationsteknologi" och "rural areas (gles-
bygd)" för att ange vilket perspektiv som 
använts för rapportens iakttagelser och re-
flektioner. 

Sidorna 13-14: Resans mål, innehåU 
och uppläggnmg 
Sidorna 15-20: Frågeställningar vi 
velat belysa 

Som en nyckel för förståelsen av vad som 
finns i rapporten redovisas i översikt olika 
områden av samhäUsutveddingen i USA. 
Många av dessa uppgifter, dock inte alla, 
kan sägas gäUa generellt ocksä för utveck-
lingen i Canada. 

Områden som tas upp översiktligt är 
befolkningsförändringar, arbetsmarknad, 
utbildning och utbildningsspridning i olika 
folkgrupper, tjänste- och servicesektorns 
utveckUng, samhällsstrukturens förändring-
ar och landsbygdsförändringar. 

Detta avsnitt är en aUmän samhäUso-
rientering. I redovisningen för myndighe-
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Närhet och avstånd 
ters användning av informationsteknologi, 
både i USA och Canada, finns också sam-
hällsorienterade inslag frän ett politiskt och 
förvaltande perspektiv. 

Sidorna 27-40: USA - ett land med 
många ansikten 

Telekommunikation i ett 
politiskt perspektiv 

Detta innehåUer en redovisning av bak-
gmnd och utveckUng av telekommunika-
tionspolitiken i USA under de senaste de-
cennierna. Avskaffandet av Bell's mono-
polställning har format en ny situation som 
förändrar grundstrukturen i telekommuni-
kationen i USA bäde från samhäUets ut-
gångspunkt och från de enskUda hushäl-
lens. Hur ser standarden för telekommuni-
kation ut? Hur påverkas den sociala struktu-
ren av en förändrad telekommunikations-
politik? 

Sidorna 41-53: Telekommunikations-
politik i USA 
- Bell's telemonopol 
- AT&T och andra bolag 
- Telekommunikationsstan-
darden i USA 

Användning av 
informationsteknologi i små 
och stora företag 

Rapporten innehåUer redovisningar från 
besök i ett antal stora företag och beskriv-
ningar av deras användning av informa-
tions-teknologi, den påverkan detta har på 
organisationen och deras strategier för an-
vändning av informationsteknologi nu och 
i framtiden. 

En del i rapporten tar särskilt upp hur 
strategiema för användning av information-
steknologin påverkar företagens val av orter 
för lokalisering. Där redovisas också en del 
resultat från forskningen om de strukturella 
förändringama i storstadsområdena och hur 
detta förändrar företagsstruktur och boen-
destruktur i dessa områden. 
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Myndigheternas användning 
av informationsteknologi i 
USA och Canada 

Närhet och avständ 
Sidorna 54-70: 
General Foods 
- Databehandlings- och kontorssystem 
- Informations- och kommunika-
tionssystem 
- Effekter och bedömningar 
Bechtel Group Inc. 
- IT-strategier och IT-system 
- Kontorssystem 
- Utmstning för bUdtelefoni 
- Expertsystem för kunskapsstöd 
Avon Products Inc. 
- DatabehandUng och kommunikation 
Unocal Corp. 
- Databehandling och kommunikation 
- Kontorssystem 
- Effekter och bedömningar 
Hewlett-Packard 
- Telekommunikations- och kontors-
system 
- Dalabehandling och kommunikation 
- Videokonferenser via satelliter 
Effekter på organisation och besluts-
fattande 
Sidorna 71-77: Hot eller möjligheter 
för småföretagen 
- EDI-nätverk och lastdatainforma-
tionssystem 
- Automatisk fordonsidentifikation 
ITs effekter på företagens lokali-
seringsval 

En redovisning av myndighetemas förhåll-
ningssätt till informationsteknologin och 
deras användning av den finns för både 
USA och Canada. Redovisningen innefat-
tar både den federala nivån och delstatliga 
nivån i USA och den federala och provins-
nivån för Canada. 

Sidorna 78-85: Användning pä fede-
ral nivå i Canada 
- Myndighetemas ansvarsfördelning 
- Teknik- och kunskapsspridning 
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Informationsteknologi inom 
forskning och utveckling 

-SateUiter för att möta ekonomiska 
och sociala behov på landsbygden 
- Användningsområden för satelliter 
- Skräddarsydd teknologi för 
speciella behov 
- Telemedicin 
- Utveddingsarbete inom telemedicin 
- Programdistribution för radio och tv 
- Distansundervisning 
Sidorna 85-90: Användning på 
federal nivå i USA 
- PPS- presidentens prioriterade system 
- USAs Statskontor (Office of 
Management and Budget) 
- FTS 2000 - ett federalt informa-
tions- och kommunikationssystem 
Sidorna 91-98: Användning på 
provinsnivå i Canada 
- Teknik- och kunskapsspridning 
- Program för regional utveckling 
genom utbildning, Vancouver, B.C: 
- Distansundervisning 
- SPARK-rapporten (Strategic Plan-
ning for Applied Research and 
Knowledge) B.C: 
- Informationssystem för väghållning 
- System för väderinformation för flyget 
- Centrum för företagarservice 
- Affärsnätverk 
Sidorna 99-106: Användning på del-
statsnivå i USA 
- Washington State 
- UtveckUngsprojekt inom tjänste-
sektom 
- Konsekvenser av avancerade tele-
kommunikationer 
- Försök med telependUng 
- Telependling och datorstött distans-
arbete 
- Datorstött distansarbete 
- TelependUng i Fort Collins, Colorado 

Rapporten innehåUer redovisningar med 
exempel på hur universitet och olika ut-
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Efterord 

veddingscentra i USA och Canada arbetar 
för användning av informationsteknologi. 

Sidorna 107-114: Användning och 
utvecklmg av informationsteknologi 
- Tekniska forsknings- och utveck-
lingscentra, Ontario, Canada 
- Samarbete samhälle- näringsUv 
för kunskapsspridning, Ontario, Canada 
- Multimedia- kommunikation för 
röntgenbildsdiagnos, Ottawa, Canada 
- Center för Telecommunications 
Management, Los Angeles, USA 
- UtbUdning med tvåvägsvideo i 
industriföretag, Stanford University, 
USA 

Denna del innehåller deltagamas personU-
ga reflektioner om resan i USA. De intryck 
och association«- som redovisas kan vara 
ett ytterUgare perspektiv för att komma 
närmare förståelsen av de mera faktabeto-
nade och rationella delarna av rapporten. 

Sidorna 115-124: Personliga intryck 
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USA - ett land 
med många ansikten 
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USA 
- ett land 
med många 
ansikten 

Stora 
variationer i USA 
Att USA är ett stort land kan man se pä 
mänga olika sätt, inte minst genom de stora 
skiUnader som finns mellan olika regioner i 
landet. I nordöstra USA finns närmast vad 
vi skulle kalla svenska levnadsförhållan-
den, medan man i södem har 10 procent 
arbetslöshet och ett löneläge som är 2/3 av 
det genomsnittliga i landet, dvs samma 
löneläge som i Spanien och Portugal. 

Inkomstmässigt finns det således stora 
skiUnader trots att det finns en lagstadgad 
minimilön på 3,35 dollar per timma. Men 
det beloppet har gällt sedan 1981, trots att 
prisökningen varit 44 procent sedan dess. 
Visst betalas många bättre, men fast food-
kedjoma i Washington D.C. betalar bara ca 
5 dollar per timma. Lönen för blue collar 
workers, dvs industriarbetare, varierar mel-
lan 3,35-25,0 dollar per timma. De följande 
beskrivningama av USA sett i ett regionalt 
perspektiv gör inga anspråk på att vara fuU-
ständiga. De tar t ex. inte upp förändringar-
na i USAs ekonomi, handelsbalansens ut-
veckUng som en följd av förändringar i 
exporten och importen. I redovisningen har 
tonvikten i första hand lagts pä några av de 
faktorer som vi tror är avgörande för skill-
nadema i utveckling mellan landsbygd och 
städer. I andra hand har vi försökt att beskri-

va nägra speciella särdrag och fömtsätt-
ningar som gäller för landsbygden, eller 
rural areas, i USA. 

Befolknings-
förändringar i USA 
Ett stort dilemma i USA är att den tidigare 
positiva naturliga befolkningsutvecklingen 
- som var en följd av babyboomen - nu har 
utvecklats till dess motsats. Trots att invan-
dringen nu uppgår till 450 000 per år och att 
utvandringen bara är 160 000 per år så 
minskar landets befolkning. Detta leder på 
s ik t till alt såväl arbets- som köpmarknader-
na totalt sett kommer att minska i USA, 
vilket allt fler företag och myndigheter häl-
ler pä att bli medvetna om. 

Den framtida arbetskraftsbristen i USA 
anser man sig i aUmänhet kunna lösa med en 
ökad invandring och då helst med välutbil-
dad arbetskraft men även import av billig 
arbetskraft (outbildad) och gästarbetare 
dyker upp som altemativ. Det stora proble-
metärdock, anser många.alt USA måste bli 
mycket mera produktivt vilket innebär att 
man skulle behöva förse sig med ännu mera 
välutbildad arbetskraft 

Intresset för befolkningsprognoser ökar 
mot den här bakgrunden i USA. Rapporter 
som utarbetats visar på att det amerikanska 
samhäUet i framtiden kommer att bestå av 
aUt fler äldre människor och aUt färre bam 
och ungdomar. Eftersom detta redan idag är 
en realitet så intresserar sig näringsUvet allt 
mer för att få behålla de äldre i produktio-
nen, även efter deras pensionering. Man 
utvecklar därför service och tjänster som 
skall underlätta för pensionärerna att fort-
sätta att arbeta på deltid. Deltidspensione-
ringama har som en följd av detta ökat 
betydUgt under senare tid. 

En annan följd av att man får fler pen-
sionärer i USA är att befolkningsomflytt-
ningarna mellan olika stater ökar. En stor 
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del av pensionärerna föredrar att flytta tiU 
områden med bra kUmat och god service. 
Detta har lett till att man i många delstater, 
som har dessa grundfömtsättningar, med-
vetet satsar på att locka tiU sig pensionärer. 
Det är som framgår av bilden nedan framför 
allt från den nordöstra delen av USA som 
denna åldersgrupp flyttar och deras flytt-
ningsmål är i hög grad mellanvästern och 
södra USA. 

De förändrade ekonomiska fömtsätt-
ningama i USA under 80-talet har också 
resulterat i en ökad flyttning från landsbyg-
den in till storstadsområdena. Under perio-
den 1980-84 uppgick den till ca 30 000 per 
år, men under de senaste fem åren har flytt-
ningen in till städema uppgått till ca 500 000 
per är. Detta är en omfattning som till och 
med överträffar den under 1950- och 60-
talen, när den stora urbaniseringen ägde 
mm. De bakomliggande faktorema till des-
sa flyttningar är främst tillbakagången i tra-
ditionella verksamheterpå landsbygden och 
den expansion som sker inom IT-relaterade 
service- och tjänsteverksamheter framför 
allt i storstadsområdena. Hårdast drabbas 
de nordöstra och västra delarna av USA av 
utflyttningarna som i hög grad berör yngre 
människor. Förändringama i landsbygdens 
sysselsättning visas i bilden på nästa sida. 

Självfallet så får så stora befolknings-
omflyttningar som det här är fråga om stora 
regionala konsekvenser och då inte minst i 
storstadsområdena som redan har problem 
med bostäder och trafikstockningar. Men 
det är trots aUt inte alla storstadsområden 
som kan räkna med att få del av de stora 
befolkningsomflyltningama från landsbyg-
den in till städema. Lika lite får landsbyg-
den någon större del av de tillkommande ar-
betstUlfällena inom de IT-rclaterade servi-
ce- och tjänsteverksamheterna, och detoav-
seu om deras IT- infrastruktur är att anse 
som godtagbar eller inte. 

Arbetsmarknaden 
i USA 
Som framhölls redan i inledningen till detta 
kapitel är det inte meningen att här ge en 
fullständig redovisning av hur den ameri-
kanska ekonomin och arbetsmarknaden ut-
vecklats fram till i dag. I stället skall några 
väsentliga skillnader mellan landsbygds-
och stadsområden beröras. Som en bak-
gmnd till detta skaU här bara konstateras att 
utvecklingen under 80-talet fram till slutet 
av 1987 var rekordartad. 36 miljoner nya 

Utflyttning från olika 
landsbygdsområden förde-
lat på åldersgrupper 
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Förändringar i procent 
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jobb hade tillkommit under den tiden. Men 
som alltid så rymmer en sådan allmän ut-
veckUng dock stora förändringar inom sig. 
Både positiva och många negativa. Syssel-
sättningen inom mera traditionella lands-
bygdsnäringar som jordbruk, skogsbruk, 
gra werksamhet gick kraftigt tiUbaka under 
1970 och delar av 80-talen, men är trots 
detta betydelsefulla näringsgrenar i vissa 
områden i USA. Den största märkbara skUl-
naden mellan landsbygds- och stadsområ-
den är därför den fortfarande höga syssel-
sättningen inom dessa näringar på lands-
bygden. 

Skillnadema i utveckUng mellan stads-
och landsbygdsområdena i USA har ökat 
kraftigt sedan år 1982. Endast i nordöstra 
delen av USA har landsbygden lyckats hålla 
samma utvecklingstakt när det gäller sys-
selsättningen som stadsområdena. Detta är 
i och för sig anmärkningsvärt med tanke på 
att området från att ha varit krisdrabbat 
under 70- talet nu har vänt utvecklingen till 
dess motsats. Man upplever där i dag när-
mast en överhettning. 

Den negativa utvecklingen inom syssel-
sättningen för landsbygden i USA har varit 
speciellt stor under 80-talet eftersom tre av 
de större näringslivssektorema under den 

perioden haft en tillbakagäng. Det gäller 
jordbruket som, trots stora federala insatser, 
har förlorat en mängd arbetstiUfällen. Men 
det gäUer också gruvindustrin och den typ 
av industrieU tiUverkning som har sin bas i 
landsbygdsområdena. 

Intressant att notera är att trots den all-
männa tiUbakagången i sysselsättningen som 
man haft i stora delar av USA, så har kvin-
nosysselsättningen ökat enormt och uppgår 
till 72 procent vilket är näst högst i världen 
efter Sverige. Detta har bl a att göra med att 
mänga familjer behöver två inkomster för 
att klara sig. Men personalomsättningen 
bland kvinnorna är stor, framför allt som en 
följd av att man saknar bamomsorg eUer att 
den inte räcker till för alla de som har behov 
av sådan. Det finns i USA 1,5 miljoner 
bamplatser men det verkliga behovet upp-
går enligt beräkningar till 24 miljoner. 
Tendensen är att antalet bamplatser kom-
mer att ökas pä privata initiativ. Det är 
framför allt större företag som bygger ut sin 
egen daghemsverksamhet som ett sätt att 
förse sig med kvinnlig arbetskraft och för att 
också hälla personalomsättningen på en 
rimUgare nivå. 

Arbetslösheten på landsbygden har under 
80-talet naturligt nog varit betydUgt större 
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Arbetslöshet i städerna och på landsbygden 1979 -1987 

än i stadsområdena. I 80-talets början var 
den genomsnittliga arbetslösheten pålands-
bygden bara 7 procent högre än i stadsom-
rådena. År 1987 däremot så var den 40 
procent högre. Trots att det totala utbudctav 
arbetskraft minskade dramatiskt under pe-
rioden har skillnadema i sysselsättnings-
grad mellan städema och landsbygden såle-
des ökat I bilden ovan visas denna utveck-
ling. Skillnadema i arbetslöshet mellan oli-
ka områden i US A och mellan olika typer av 
regioner ökar också. Vad man skulle kunna 
kalla svensk arbetslöshetsnivå finner man 
enbart i nordöstra USA, där man också har 
sociala förmåner ungefär som i Sverige. På 
många andra håll i USA är såväl fömtsätt-
ningar som synsätt i dessa frågor betydligt 
annorlunda. 

Som på många andra håll i världen är 
ungdomsarbetslösheten i USA stor, ca 13 
procent. Den är för svarta ungdomar, spe-
ciellt i vissa områden, mycket högre. Som 
exempel kan tas Chicago där den uppgår till 
53 procent och Washington där den är ca 50 
procent. Detla samtidigt som näringslivet i 
dessa områden söker folk till sina verksam-
heter! 

Folkgrupper och 
utbildning i USA 
Tidigare har framgått att USAs befolkning 
karakteriseras av att det blir allt flera ål-
dringar och att ungdomarna blir allt färre. 
För ett näringsliv som blir allt mer kompe-
tensberoende för att klara den framtida 
konkurrensen blir det därmed en kamp om 
de välutbildade. De som har en god utbild-
ning kommer följaktligen att vara de som är 
mest attraktiva på arbetsmarknaden och 
företagen kommeratt vara ytlcrstangclägna 
om att på olika sätt knyta dem till sig. 

Den amerikanska arbetsmarknaden har 
en prioritering av folkgrupper. Vita män är 
mest intressanta, men av de ungdomar som 
framöver kommer ut på arbetsmarknaden 
utgör dessa bara 15 procent. De grupper 
som dämäst är intressantast för näringslivet 
är vita kvinnor, sedan hispanics, dvs spansk-
lalande befolkning och sist de svarta. Så 
uttrycker den svenska arbctsmiljöattachén 
situationen på den amerikanska arbetsmark-
naden. 

1 genomsnitt går 70 procent av befolk-
ningen i stadsområdena vidare till utbild-
ningar inom high-shools, jämfört med 60 
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procent av befolkningen i landsbygdsområ-
dena. Denna skillnad i utbildningsbenägen-
het har bestått sedan 60-talet. Man kan 
emeUertid konstatera att det också förekom-
mer betydande skiUnader i utbildningsbe-
nägenhet mellan olika delar av USA. Lägst 
är den i sydöstra delen av landet och högst 
på västkusten, där delstaterna och ett flertal 
städer mera medvetet satsar på skolväsen-
det och den högre utbildningen. Intresset för 
utbildning sammanhänger i hög grad med 
befolkningens sammansättning och in-
komstlägena i olika områden. 

Inom den sydöstra delen av USA där 
man har en låg utbildningsbenägenhet har 
man en stor gmpp inflyttade spansktalande 
människor, hispanics, som nu uppgår tiU 
10-11 procent av befoUcningen. Den är 
därmed nu snart lika stor som de svarta. 
Många av dessa hispanics är välutbildade 
som satsar mycket och målmedvetet på 
fortsatt utbildning, vilket också i viss mån 
gäller asiaterna som är en annan stor in van-
drargrupp. Hispanics är också affärsinrikta-
de och startar därför ofta företag, där man 
dock oftast bara anställer "sina egna", vilket 
skapar oro och motsättningar mellan dem 
och den svarta befoUcningen. Man tar nu 
över de svartas jobb. 

Sammantaget leder detta till att de svarta 
som funnits längst i US A och länge gått och 
väntat på sin chans till utbildningar och 
bättre jobb och liv nu ser sig omspmngna av 
två nya folkgrupper. Detta är något som på 
sikt kan vara en ny tändande gnista om man 
inte i tid kan hitta sätt au få in de svarta i 
utbildningen för att ge dem den chans och 
möjUghet man väntat på. 

De nuvarande inkomstema räcker inte 
till för stora befolkningsgmpper i USA. 
Speciellt då i områden som varit utsatta för 
större strukturförändringar. Bostads- och 
levnadskostnadema har ökat mycket mer än 
minimilönerna sedan dessa fastställdes år 
1981. Som följd därav är cirkaa 1 procentav 
befoUcningen i USA utan bostad och det 
finns 700 000 skolbarn som kommer från 

famUjer utan bostad. Detta resulterar i att 
25 procent av bam i skolåldern är "drop 
outs" från skolan, dvs de har straffat ut sig 
från skolsystemet Många av dessa bam 
försörjer sig genom att tigga eller genom ett 
liv mer eller mindre vid sidan om lagen. 

Ett stort framtida problem kommer där-
med att vara vad som händer när dessa bam 
och ungdomar skall ut i förvärvslivet I all 
synnerhet som man vet att av de 24 miljoner 
nya jobb som kommer att tillskapas fram till 
år 2000 så kommer endast cirka 5 procent att 
vara av den karaktären att de kan skötas av 
folk utan utbildning. Resten av jobben, 95 
procent, kräver att man har minst High 
Scool, dvs att man har en 12-årig grundut-
bildning. 

Många av dessa" drop outs"kommer ald-
rig i närheten av en dator och kommer där-
för att ha stora svårigheteratt få ett jobb i ett 
alltmer kommunikations- och informations-
beroende samhäUe som ofta kräver denna 
typ av kunskaper redan för inträdesjobben 
på arbetsplatsema. En studie som utförts av 
Office of Technology Assessment, OTA, 
visar att det finns ca 1,5 milj. datorer i det 
aUmänna skolväsendet dvs 1 dator på 30 
elever. Men som man konstaterar från OTAs 
sida så är skillnadema mellan olika områ-
den i USA betydligt större. I områden med 
stor andel minoriteter så är tillgången på 
datorer i utbildningsväsendet betydligt 
mindre. Samma är förhållandet i ett flertal 
landsbygdsområden som har svagt skatteun-
derlag. Bäst är tillgången på datorer inom 
skolväsendet i förorterna till storstädema. 

För att börja råda bot på dessa brister 
finns stiftelser som backar upp icke-v instgi-
vande utbildningscentra där ungdomar i alla 
åldrar kan få datorträning och utbildning. 
Sådana centra stöds ofta ekonomiskt av 
större företag och datorföretag som skänker 
utmstningar. På många håll hjälper offendi-
ga bibliotek också till, men de 25 000 dato-
rer som finns vid de 115 000 offenüiga 
biblioteken i USA förslår inte långt. 

Om näringslivet skall kunna klara en 
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fortsattnödvändig strukturomvandling, som 
innebär att en stor del av traditionella ar-
betsuppgifter försvinner och ersätts med 
ännumerakunskapskrävandearbete.såökar 
också kraven på att beslut flyttas ned i 
organisationema viUcet förutsätter tiUgång 
till mer infonnation. AUa får på sikt mera 
kvalificeradejobb, de mindre kvalificerade 
automatiseras bort Därmed ställs ytterliga-
re nya krav pä ett utbildningsväsende som 
enligt de flesta redan i dag är undermåligt 
Det räcker inte med att man har bra utbild-
ningar på universitetsnivå om gmndutbild-
ningama inte är tillfredsställande. De krav 
som ställs på en allt större del av arbetskraf-
ten än 

• förmåga att visualisera 
• förmåga till begreppstänkande 
• processförståelse 
• förmåga att dra slutsatser utifrån sta-

tistiskt material 
• verbal kommunikationsförmåga 
• förmåga till individuellt ansvarsta-

gande 

För att klara den framtida UtbUdningen i 
ett informationssamhäUe och för att kunna 
förse arbetskraften med det nödvändiga da-
takunnandet gäller inte bara att man skaU 
kunna behandla teknologiska frågor. Det är 
minst lika viktigt attman kan skapa kunskap 
om tankearbetet i förhåUande tiU tekniken. 
Konsekvensen av detta synsätt leder till att 
man måste se på datakunskap bäde i ett 
pedagogiskt och ett utbildningsstrategiskt 
perspektiv. Detta i sin tur leder till att man 
också måste förstärka lärarutbildningen, 
förbättra läromedlen och utveckla utbild-
ningsmetoderna. 

När Office of Technology Assessment 
OTA, fick kongressens uppdrag att utreda 
dessa frågor viUe kongressen även innefatta 
telekommunikationema. OTA ansåg dock 
att den frågan skulle behöva behandlas i en 
särskild utredning. Därför behandlas inte 
frågor om telekommunikationemas roll i 
studien. Ändå har OTA erfarenhet av pro-

jekt med telekommunikation. Som exempel 
nämnde man ett projekt där läraren "tog 
med sig elevana till Medelhavet" genom 
att via sateUit sända interaktiva program 
från Medelhavsområdet till USA. OTA har 
dock funnit att kostnaden för att använda 
telekommunikationer i utbildningen fortfa-
rande är mycket hög. Men man sex ändå 
goda möjUgheter för att använda telekom-
munikation i distansundervisningen i större 
utsträckning i framtiden. 

Ett generellt problem för utbildnings-
projekt är dock enUgt OTAs mening att det 
saknas ett nationeUt ledarskap, viUcet är 
liktydigt med att det är stora brister i sam-
ordningen mellan olika projekt och huvud-
män. Fä av de program som startas går 
uppifrån och hela vägen ner, och inget eller 
fä av dem är samordnade med andra pro-
gram eUer åtgärder. 

Av beskrivningen ovan kan man förle-
das att tro att utbildningsfrågorna är helt 
eftersatta i USA och att landet därmed pä 
sikt skulle vara dömt till en evig kräftgång. 
Så är det naturUgtvis inte, även om den 
aUmänna uppfattningen tycks vara att man 
har stora problem att bearbeta i det obliga-
toriska skolsystemet I sammanhanget skaU 
man inte heller glömma bort den tradition 
man har inom näringslivet i USA med en 
omfattande företagsutbildning som kan 
bedrivas internt inom speciella avdelningar 
eUer extemt i samarbete med t ex. högsko-
lor. Många exempel fmns också på storföre-
tag som har egna universitet med åtskilliga 
tusen elever per år. Men som tidigare fram-
gått så är problemen koncentrerade till de 
lägre nivåerna. 

Sett i ett framtidsperspektiv borde Ut-
bUdningen dock få goda möjligheter att 
förbättras och utvecklas. President George 
Bush lovade i sin presidentvalskampanj att 
utbildningsområdet skulle prioriteras. Det 
är dock värt att notera att den totala stats-
budgeten för innevarande år har skurits ner 
och det är inom den nedskurna ramen som 
utbildningen skall prioriteras. 
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Tjänster 
och service 
- hur påverkas de 
av IT? 
Den del av näringsUvet som utvecklats mest 
under de senaste decenniema är service-
och tjänstesektom. Detta är ett förhåUande 
som gällersåväl i Sverigesomandra västeu-
ropeiska länder, men i ännu högre grad i 
USA, där över 70 procent lever på tjänster, 
definierat som det som inte är industri eller 
jordbruk Service och tjänster har utveck-
lats positivt dels som en egen näringsgren 
men dels ocksä för att alla andra verksamhe-
ter får ett allt större inslag av service och 
tjänster i sig. De flesta tjänstema skulle t ex. 
inte finnas utan den industriproduktion de 
så intimt hänger ihop med. 

För deltagama i tema 3 ingick det inte att 
speciellt titta på vad som händer inom servi-
ce- och tjänstesektom. Inte desto mindre 
kan man konstatera att det ärinom verksam-
heter som är stadda i snabb utveckling som 
det kan vara intressant att försöka bedöma 
vilka konsekvenser som en sådan utveck-
ling får. Sker tiUväxten enbart i områden 
som har en stor marknad, dvs i storstadsom-
rådena, eUer sprids tillväxten även till lands-
bygden och underlättas i så fall denna sprid-
ning av den nya informationsteknologin? 

Att det som händer inom service- och 
tjänstesektom är intressant besannades vid 
våra besök. Stora insatser görs frän myndig-
heters och organisationers sida för att få ett 
bättre grepp om omfattningen och utveck-
lingstendensema. Sådana tendenser har vi 
sökt fånga upp i våra besök och också för-
sökt tolka och förmedla de konsekvenser 
som de kan få för den regionala utveckling-
en och för sättet att organisera och bedriva 
olika typer av verksamheter. Inte minst vårt 
besök i staten Washington handlade om 
detta. 

Tjänster 
Trygghetsrådet har företagit två temaresor 
till USA, den ena för att studera det s k 
kunskapssamhället, den andra för att söka 
klarhet rörande begreppet tjänstesamhället 
Bengt-Ame Vedin har för trygghetsrådets 
räkning sammanstäUt materialet från dessa 
resor i rapporten "Den nya ekonomin: 
Tjänster, kunskap eUer industri". Några 
fakta frän denna rapport redovisas här för 
att skapa en bättre gmnd för förståelsen av 
de synpunkter och slutsatser vi drar i rap-
porten. För den som är intresserad av att 
tillägna sig kunskaper om tjänster rekom-
menderas Bengt-Ame Vedins rapport. 

Ett viktigt skäl till tillväxten av tjänste-
sektom är att vamproduktion i olika former 
kräver aUt fler inslag av sädana tjänster som 
konstruktion, finansiering, kommunikation, 
forskning och utbildning (75 till 85 procent 
av produktens förädlingsvärde). Ett annat 
skäl är att allt fler företag valt att skilja ut 
intema tjänsteavdelningar - staber - och 
göra detta tidigare intema tjänsteflöde tyd-
ligt. 

Somliga tjänster är entydigt riktade till 
produktionssektorn, typ företagskonsulter, 
forskning, juridiska råd och datatjänster. 
Andra, som restauranger, underhållning, 
social- och hälsovård, riktar sig till indivi-
den, till konsumentsektom. De flesta utgör 
dock en blandning. Låt vara med en mer 
uttalad marknadsinriktning åt det ena eller 
andra hållet fastigheter, bank, försäkring, 
energi, telekommunikation, sophantering, 
distribution, återförsäljning, ja även utbild-
ning, hotell och resor. 

Bland tjänster är det bara banker, försä-
kring, energi, gas etc samt personliga tjänster 
och transporter som har en tiUväxt som 
enbartär i nivå med tillverkningsindustrins. 
Telekommunikation, finansmäkleri, affärs-
och juridiska tjänster, hälsovård och i viss 
män handel växer däremot betydligt snab-
bare. Tjänster av typen skoputsning, ham-
burgerrestauranger och "tvätta varandras 
skjortor" är inte på tillväxt, utan krymper 
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snarare. Det gör också detaljhandeln och så 
sakteUga även sysselsättningen i traditio-
nell bank- och försäkringsverksamhet 

Detär andra och mer kvaUficerade delar 
av tjänstesektom som tycks öka. Direkta 
producenttjänster, inklusive bank- och för-
säkring, omfattar mer än 25 procent av 
ekonomin och mer än själva industripro-
duktionen. Den senare behöver helt enkelt 
tjänstemas uppbackning och omvänt Utan 
produktion - (nästan) inga tjänster! 

En myt som avfärdas i Bengt-Ame 
Vedins rapport är att tjänster skulle vara 
småskaliga. Att tjänster inte kan lagerhåUas 
och att de produceras vid konsumtionen 
medför att det ofta finns begränsningar i 
storlek för de producerande enheterna, som 
måste vara nära kunden. Men det är ändå 
möjUgt att nå stordriftsfördelar med många 
enheter i samma företag eller organisation. 
Franchising är ett exempel på detta. 

Service visar visserUgen något lägre 
koncentration än tiUverkning, men förhål-
landet blir det omvända om vi utesluter 
detaljhandeln. Inom banker och finansiella 
tjänster ökar koncentrationen, liksom inom 
transporter. Inom detaljhandeln är det ingen 
märkbar förändring, medan de största före-
tagens marknadsandel inom försäljning 
minskar något Men om småskalighet inte 
är något automatiskt inom tjänstesektom, så 
finns ändå, vid sidan av de stora företagen, 
utrymme för sådana med en mycket specia-
liserad profil. 

Vittnesmålen om de förändringar som 
informationsteknologin för med sig kom-
mer från alla företag, tillverkande som 
tjänsteproducerande. Forskare och analyti-
ker återspeglar detta i sina rapporter. Infor-
mationstekniken är dock inte bara en driv-
kraft utan den drivs också av andra tenden-
ser som nya transportsystem, större företag 
som måste bli flexiblare, en växande offent-
lig sektor, mer non-profitverksamhet (ut-
bildning och vård i USA), globalisering och 
även annorlunda befolkningsstruktur med 
mer individualism. Datorer och teleteknik 

ändrar det sätt på vilket servicesektorn är 
uppbyggd. 

Service 
De mera konsumentinriktade tjänstemas och 
servicens utveckling hänger i hög grad 
samman med den ändrade befolkningssam-
mansättningen, de nya livsstilarna och de 
ändrade preferenserna hos människor. 

Den långsiktiga effekten av befolknings-
sammansättningen blir lägre födelsetal, 
mindre familjer, längre livslängd och dras-
tiskt fler enpersonsfamUjer. De pensionera-
de som är en snabbt växande gmpp beter sig 
annorlunda än många andra konsumenter. 
De behöver mera av tjänster som hälsovård 
och hemservice. Många lever som ensam-
stående och inte på pensionärshem. Sam-
mantaget är detta faktorer som påverkar 
omfattningen och inriktningen av den servi-
ce som kommer att efterfrågas och hur den 
skall distribueras. 

Andra ytterst viktiga faktorer för ut-
veckUngen av service och tjänster är förstås 
den höga kvinnliga förvärvsfrekvens man 
har i USA. Många familjer har nu två in-
komster, men samtidigt ont om tid. Tiden 
blir en allt större bristvara - och det leder till 
ökad efterfrågan på tjänster men även pä 
teknik som ersätter tjänster - video, mikro-
vågsugn, talande frys etc. Samtidigt med 
detta önskar man sig ett förfinat liv. Man viU 
uppleva, kunna experimentera och berikas. 
Därför uppstår aUehanda exotiska restau-
ranger, varuhus osv. Man får en ökad indi-
vidualisering, en allt mer ökad strävan bort 
från konformitet. 

När det gäller service och tjänster är det 
viktigt att ha klart för sig några speciella 
kännetecken som skiljer dem från exempel-
vis andra produkter. När det gäller service 
och tjänster gäller det att sätta konsument-
en, kunden, i centmm. Det försummas nä-
stan alltid i produktions- och marknadsfö-
ringen av andra produkter, där konsument-
en betraktas som den andra sidan, en extem 
faktor. När det i stället är så att konsumenten 
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är den som är grundbulten, den som leder 
utvecklingen - inte producenten! 

Den avreglering som skett inom stora 
delar av service och tjänsteområdet ger nu 
konsumenten bättre produkter och tjänster, 
mer att välja på. Därmed blir det problem 
för leverantörema om man inte beaktar de 
specifika egenskaperna hos service och 
tjänster. Dessa specifika egenskaper än 

• att de bygger på erfarenhet 
• att de inte finns på lager 
• att produktion och konsumtion sker i 

ett steg. 

Som en följd därav blir det olika trans-
aktioner för varje kund och därmed ocksä en 
individuell reaktion. Man kan därmed inte 
tala om marknadssegment eUer nischer. 
Varje konsument är en nisch, som dessutom 
ändrar sig med tiden. 

Nya konsumentmönster 
Det är självklart omöjligt att uttala sig om 
vilka konsumentmönster som kommer att 
bU bestående för framtiden. Vad man kan 
konstatera är dock att icke varuhusförsälj-
ning som dörr till dörrförsäljning och party-
försäljning är på väg att dö ut Försäljning 
via postorder ökar däremot kraftigt Den typ 
av försäljning som bygger på automatiska 
telefonsvarare, transfereringar och elektro-
nisk banking har gått trögt även om den 
elektroniska bankingen nu ser ut att öka. 
Den totala omfattning är dock fortfarande 
liten. 

Den elektroniska shoppingen är mera 
mera utbredd i städer än på landsbygden. 
Den är mera geografiskt skiktad än demo-
grafiskt Utvecklingen framöver beror på 
hur man har tillgång till nät och apparater. 
Potentialen är dock stor om bara tekniken 
finns där och är lättanvänd. 

Vid vårt besök på BeU Northem Re-
search, BNR, till 70 procent ägt av Nothem 
Telecom och till 30 procent av Bell Canada, 
fick vi ta del av de tankegångar de hade om 
att göra teknUcen lättanvänd. Deras utgångs-

punkt var att en positiv utveckUng för elek-
tronisk shopping bara skulle uppnås om det 
fanns ett verkUgt behov av servicen och att 
det krävs att man utvecklar hela konceptet 
Man skall se kommunikationsnätet som ett 
nytt medium för att utveckla nya service-
tjänster. 

Men skall det då behövas en mängd 
olika apparater för var och en av de fram-
tida elektroniska tjänstema? Nej, inte enligt 
BNRs uppfattning. Med ISDN så underlät-
tas och skapas fömtsättningar för denna typ 
av verksamhet och tjänster eftersom det då 
blir lika lätt att hantera nödvändig utmst-
ning som det idag är att sköta en vanlig 
telefon. Snabbheten, enkelheten och kvali-
teten samt att man kan prata, diskutera och 
accordera med varandra, samtidigt som man 
ser produkten, är styrkan. 

På vår fråga om vad denna typ av tjänster 
kommer att kosta för kunden menar BNR au 
de skall vara gratis. Man hänvisar tiU hur det 
är med andra media av typen tidningar, 
radio, TV mm. Där är det den som vill 
annonsera och därmed sälja som betalar för 
det hela. Det finns ingen anledning att det 
skall vara någon annan ordning som skall 
gälla i det här fallet I sä fall blir det ingen 
stor omfattning på det hela. Det är väl kan-
ske därför som man inte heUer varit så 
lyckosamma med de videotex-försök som 
gjorts och som inte slagit väl ut. Där är det 
ju den som vUl köpa som får betala för sin 
vUja att köpa, oavsett om det är försäljaren 
som är beroende av att man köper just från 
honom och just den vara som han härtill för-
säljning. 

Ser man det utifrån företagens utgångs-
punkt har det bU vit en succé med postorder-
försäljningen även om kosmadema är höga. 
En viktig fördel är att UPS- postkontoren 
finns över hela landet och därmed fär man 
en effektiv distribution av varoma. Vad 
man från företagens sida skulle behöva är 
ett effektivt uppföljningssystem för att vär-
dera kundreaktioner på o 1 i ka produkter som 
är många, eftersom man skall tillgodose så 
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många och olika behov. Ett problem i sam-
manhanget är svårighetema att kunna an-
passa prissättningen och att kunna ge en mer 
personlig service, vilken i dag är låg. TiU 
detta kommer att olika produkter kan behö-
va olika annonser och reklam. 

Pick up stations för olika saker är något 
som kommer i framtiden. De är ett slags nya 
butiker eUer uppsamUngsställen där man 
samlar och plockar ihop de vans' kunden 
vUl ha och förbeställt och som sedan kunden 
bara behöver gå in och hämta. Detta kan 
kanske jämföras med glesbygdsbutikema i 
Sverigedär man får apoteksvaror, post sprit 
mm. Just pick up stations kan komma att 
utvecklas eftersom det är en service som ef-
terfrågas av såväl pensionärer som dubbe-
larbetande barnfamiljer. 

Samhälls-
strukturens 
förändring i USA 
En studie som för kongressens räkning ut-
förts av Office of Technology Assessment 
OTA, gäUer hur kommunikationstekniken 
förändrar utveckUngen av samhället och 
vilka konsekvenser detta ger i framtiden. 

I studien konstateras att det sker en för-
skjutning av ekonomiska maktcentra i dag i 
USA. Frän att tyngdpunkten tidigare har 
varit koncentrerad till en Unje norr - söder på 
östkusten har de nu växlat till en väsdig 
linje. De traditionellt starka områdena i 
nordost har därmed fått lämna ifrån sig sin 
statusposition tiU områdena i sydväst. OTA 
har i sin studie funnit att tiUväxten såväl 
ekonomiskt som befolkningsmässigt ligger 
i förortsområdena mnt stora städer och tä-
torter. Man kan vidare se av statistiska fak-
ta att citykämoma i städema har slutat att 
växa, medan tillväxten nu sker i områdena 
runttätortskämoma, suburban areas. Denna 
utveckling förändrar strukturen i förorts-

områdena från boendeområden till arbets-
platsområden. Förskjutningen äger i och 
för sig mm inom ramen för storstadsområ-
dena vilket leder till att storstädema totalt 
sett fortsätter att växa, även om det sker 
strukturella förskjumingar inom deras ra-
mar. 

Varför kan då New York City och andra 
storstadsområden fortsätta att växa? Är inte 
nackdelama med att leva, arbeta och pendla 
större än de fördelar man kan ha av att bo i 
ett storstadsområde? Fömtom de hårda sta-
tistiskt belagda fakta som OTA bygger sin 
studie på, finns det också några mjuka, in-
tuitiva, kunskaper om storstadsområdenas 
tillväxt som ingår i OTAs förklaring till det 
som sker. För företag är det viktigt att fin-
nas på ett ställe där det finns tillgäng till 
goda produktionsförutsättningar, kunnig 
arbetskraft och bra geografiskt läge. Men 
det gäller också för företagen att ha nära till 
en god kulturmiljö. Den kan mte beskrivas 
i form av fakta utan är mera av anekdotisk 
karaktär. Några exempel på sådana fakta är 
att: 

• det är en fördel att ha tiUgång till 
människor med olika erfarenheter 
som därmed kan och är lämpade för 
mänga olika saker 
• det är en fördel alt ha tillgång till 
välutbildade människor 
• country-club-effekten, dvs man 
kan genom att högutbildade dras till 
varandra skapa goda förutsättningar 
för olika familjemedlemmar när det 
gäller utbildning, arbete, service och 
fritid. Dessa områden blir därmed 
ytterligare attraktiva-

Hela miljön är alltså viktig för såväl de 
enskUda individema som för företagen. 
Därmed så dras de båda till områden som är 
mångfacetterade, samtidigt som områden 
som saknar dessa miljöer inte förmår att 
attrahera människor eller företag. Förekom-
sten av en eller ett fåtal i och för sig viktiga 
faktorer är inte tUlräckligt för att skapa 
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tillväxt Jämförelser mellan olika delar av 
USA visar t ex. att enbart bra utbildnings-
möjUgheter inte är nog för att skapa tillväxt 
i ett område. 

Landsbygden och 
framtiden 
Historiskt har landsbygden överlevt på sina 
lokaliseringsspecifika fördelar. Där har 
funnits mineraler, skog och grödor som en 
marknad på andra håll b ehövt, men som den 
inte själva kunnat producera till samma låga 
kosmader eUer med samma ekonomiska 
effektivitet. Få samhällen på landsbygden 
har till följd av detta historiska arv utvecklat 
en diversifierad ekonomi. Många samhäl-
len är därför alltför beroende av en enda 
industri eller större arbetsgivare. 

Den utveckling som skett under 80-talet 
har dels ägt mm i samhällen i omedelbar 
närhet av storstadsområdena och dels i 
områden som kunnat attrahera turister eller 
pensionärer. Den ekonomiska utveckling 

som skett i storstadsområdena är i hög grad 
beroende av andra faktorer än de som tradi-
tionellt har funnits på landsbygden, nämU-
gen sådana som bygger på tiUgång till spe-
cialiserade mänskliga resurser, informa-
tionsbehandling och telekommunikationer. 
Därmed har skillnadema i utvecklingsför-
utsätmingama mellan de flesta landsbygds-
och storstadsområdena ökat ytterligare. 

Endast två typer av landsbygd har ut-
vecklats under 1980-talet. För det första 
områden med högvärdiga naturresurser som 
passar för rekreation som attraherar turister 
och äldre människor som söker ett attraktivt 
boende. För det andra områden som attrahe-
rar ägare tiU "footloose"-verksamheter som 
inte kräver några andra lokaliseringsspeci-
fika fömtsättningar än bra miljö, högkvali-
tativa telekommunikationer och snabba och 
tillförUtliga transporter. Bilden nedan visar 
inom vilka områden man beräknar att en 
ökning av antalet arbetstillfäUen sker fram 
till år 2005. Frågan blir hur många av dessa 
som nya jobb som kommer till landsbyg-
den. 

Förändringar i procent 1994 - 2005 

Export 
Ffirsvar 

Myndigheter jggfiaäMBafiSflf"™™"™"'™' 
iTiiid, nöjen [ ^ r jy^MMMgM 

Handel, komm. 
Utbildning 

Priv. konsumL 
Vård 

Transporter 
Byggnads 

Livsmedel 

Diagrammet visar det ökande antalet arbetstillfällen inom 
olika yrkesområden som Office of Technology Assessment 
(OTA, Washington DC) redovisat i rapporten "Technology 
and the American Economic Transition" (1988) 

2005 
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Landsbygd - i omedelbar närhet av stor-

stadsområden - har också ökat sin befolk-
ning under 80-talet Många av dessa områ-
den enbart för att de är attraktiva för bosätt-
ningar och som därmed successivt utveck-
lats till satellitorter till storstädema. 

Baserat på existerande trender kommer 
de traditionella fördelama för landsbygden 
inte att vara tillräckliga för att kunna gene-
rera ny tUlväxt I dagens mer globala ekono-
mi har industriema i dessa områden förlorat 
för mycket av sin in- och utlandsmarknad 
till andra länd«* för att kunna expandera. 
Industrin i sig är också otillräcklig som 
tillväxtmotor. AUtför mänga företag har 
automatiserat eller sökt sig utomlands där 
man har lägre löner och tillgång till utbildad 
arbetskraft Service och tjänster som i och 
för sig utvecklas positivt gör det emellertid 
inte i samma takt på landsbygden som i 
andra områden. 

I en industriell miljö som allt mer bygger 
på en sammansättning av delar som skall le-
vereras just in time, desto mer framträder 
nackdelama för exempelvis landsbygden. 
Ju längre bort från marknaden som sådana 
områden är belägna desto svårare är det att 
på andra sätt kompensera sig för tids- och 
avståndskostnadema. En tidigare betydel-
sefull faktor som låga markpriser spelar 
också allt mindre roU. Att kompensera tids-
och avståndskostnadema med lägre löner är 
inte heller möjligt annat än i undantagsfall. 
Om det emeUertid finns medel för att över-
brygga distansproblemen för landsbygden 
så kommer existensen för samhällena i 
sådana områden att kunna bero på andra 
faktorer som befolkningens preferenser om 
bosättningsort och livskvaliteter. 

En annan aspekt på problemen på lands-
bygden är den ekonomiska specialisering-
en. Typisk landsbygd saknar en diversifie-
rad ekonomi. Få sådana områden har en bra 
balans meUan jordbruk, industri, service, 
tjänster, offentlig verksamhet osv. En poU-
tik för utvecklmg av landsbygden som bara 
tar sikte på enstaka branscher kommer där-

för att misslyckas. Från den utgångspunk-
ten så är det viktigt att identifiera beroenden 
av telekommunUcationer inom många olika 
typer av verksamheter som industri, jord-
bruk, service, tjänster, utbildning, hälso-
vård osv. Detta för att sedan pröva hur en 
telekommunikationspolitik kan påverka 
utvecklingsmöjligheterna på landsbygden. 

Detta innebär att en poUtik som skall 
vara framgångsrik för att understödja en 
utveckling av landsbygden i USA inte kan 
vara sektorsspecifik. Den måste kunna 
genomföras på bred bas och vara så allsidig 
att den träffar alla de nackdelar som är 
förenade med att bedriva verksamheter på 
landsbygden. Sådana områden med liten 
befolkning, små skalfördelar, länga avstånd 
till marknaderna och mer begränsad till-
gång till information, teknik och specialise-
rad service kommer förmodligen alltid att 
bU eftersatta i en ren marknadsekonomi. 
Inte desto mindre skulle de uppdykande te-
lekomminika tion teknologierna med stöd av 
den federala regeringen och delstatsrege-
ringarna kunna hjälpa till att reducera de 
naturUga skal- och distansnackdelama och 
ge ytterUgare fömtsättningar för service-
och tjänsteverksamheter. 

USAs många 
ansikten 
- reflexioner 
En viktig fråga för USA är hur ekonomin 
och maktbalansen kommer att påverkas av 
den minskande befolkningen och ändrade 
befolknmgssammansättnmgarefterår2000. 
En annan är hur den ökade befoUcningen i 
CaUfomien och på västkusten över huvud 
taget påverkar dessa områdens attraktivitet 
Hittills har man haft den synen att luftföro-
reningar är ett tecken på ekonomisk utveck-
ling och därmed något som man får accep-
tera. Mycket tyder nu på att man börjat och 
framför allt måste börja tänka om. Intresset 
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för flexibla arbetstider, telependling mm är 
exempel på hur man börjat bekymra sig om 
miljön och hur man genom att mer systema-
tiskt utnyttja sig av informationsteknolo-
gms egenskaper nu provar sig fram för att 
lösa trafik- och miljöproblem. I andra områ-
den så är man restriktiva med vilken typ av 
verksamhet man skall tillåta så att man inte 
förstör den naturliga attraktivitet som områ-
det har. 

Det förefaller dock som om man i fram-
tiden kommer att få en ökad polarisering 
dels mellan olika områden i USA och dels 
mellan olika gmpper i samhället. Utan 
möjUgheter till omskolning och fort- och 
vidareutbildning för de som förlorar sina 
arbeten på landsbygden så är inte denna 
arbetskraft intressant Därmed så finns inga 
motiv för företag och organisationer till 
decentralisering eller utflyttning av nya 
intressanta införmationsteknologiska arbe-
ten. Detta fär då till effekt att dessa områ-
dens fömtsättningar att ta del av utveckling-
en ytterligare försämras eftersom man inte 
har en tillräckligt stor egen bas fören positiv 
utveckling. Detta skulle i och för sig dä ge 
stort utrymme och möjlighet för en federal 
eller delstatlig politik som syftar till revita-
lisering av näringslivet i sådana områden 
och för en satsning på utbildning på lands-
bygden för att göra dessa intressanta för nya 
verksamheter. Någon sådan kraftfull och 
medveten poUtik kunde vi inte se genom-
förd i USA medan vi i Canada däremot fick 
flera sådana beskrivningar på aktiviteter 
som man driver i det syftet. 

Något som i hög grad är förvånande är 
varför man inte vidtar åtgärder för att för-
bättra utbildningsväsendet eftersom god ut-
bUdning också är granden för ett fortsatt 
framåtskridande i landet på sikt. Det före-
faller som en "stmtspolitik" att hänvisa till 
och gömma sig bakom att utbildningsfrågor 
i princip är delstatemas angelägenhet. Yt-
terst handlar det ändå om nationens väl och 
ve och därmed borde det vara ett nationellt 
intresse att åtgärda bristema. 

NäringsUvets reaktion på bristema i Ut-
bUdningen verkar naturlig i ett marknadso-
rienterat land. Får man inte via utbildnings-
väsendet den utbildade arbetskraft man be-
höver på sikt så rekryterar man i första 
hand den vita manliga ungdomen och ger 
dem den utbUdning de behöver och garante-
rar dem en karriär inom företaget i utbyte 
mot en anställning. 

En strategi för regional utveckling borde 
i hög grad omfatta en höjning av kvaliteten 
hos arbetskraften för att man därigenom 
skall kunna ta del av tillväxten inom tjänste-
och servicesektom som i hög grad består av 
inf ormati onshanterare - folk vars jobb är att 
skapa, bearbeta och förmedla information. 
Dessa jobb representerar nya möjligheter 
för befolkningen pä landsbygden men de 
kräver ocksä utveckling av nya färdigheter. 
Unga människor som skall in på arbets-
marknaden måste därför vara välutbildade 
och äldre måste upprätthålla eller förbättra 
sina kunskaper för att kunna hänga med. 
Efter att ha tagit del av de insatser inom ut-
bildningsområdet som görs på både den 
federala och provinsnivån i Canada så fär 
man en känsla av att man där om tio år har 
ett helt annat konkurrensläge och därmed 
utvecklingsfömtsättningar. Den enda far-
håga som vi kan se är att man likt många 
områden i norra Sverige hamnar i en utbild-
ningsfälla. Man ger människoma en utbild-
ning som bara har en marknad och efterfrå-
gan på andra håll i landet, viUcet resulterar i 
en flyttning från området av den anledning-
en. Många välutbildade från Canada flyttar 
till US A, där man är eftertraktad. Av det kan 
man lära att man måste få till stånd verksam-
heter på hemmaplan som också efterfrågar 
de människor man utbildar. 
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IT - samhällets 
nätverk 

Telekommunikations-
politik i USA 
Att kort och uttömmande försöka besvara 
frågan om vem som har ansvaretför utform-
ningen av telekommunikationspolitiken i 
USAär inte lättlTeleverkets tidskrift TELE 
där USAs telepolitik skärskådats framhålls 
att ansvaret ligger på inånga parter. Politi-
kens utformning och inrikming är resultatet 
av ett maktspel meUan dessa inblandade 
parter. De som det handlar om är bl a ett 20-
tal federala myndigheter, liksom flera ut-
skott och underatskott i kongressen som 
alla är inblandade i utformningen, genom-
förandet och handhavandet av amerikansk 
telekommunikations- och informationspo-
licy. Därtill kommer att de 50 delstaterna i 
viss mån utformar sin egen telepolitik och 
att många hundra teleföretag och intresseor-
ganisationer vill påverka utvecklingen. 
Inflytelserika roUinnehavare är dessutom 
AT&T och de sju regionala Bellbolagen. 

Det invecklade spelet om telepolitiken i 
USA faller i hög grad tillbaka på hur USA 
styrs i stort, med en strikt delning av den 
statUga makten i tre grenan den lagstiftan-
de, den verkställande och den dömande 
makten. Konstitutionen som är över 200 år 
gammal försökte skapa balans mellan dessa 
tre, så att ingen av dem skuUe dominera över 
de båda andra. Inom alla tre grenarna finns 

organ som har inflytande över telekommu-
nikationema 

Presidenten som både är regerings- och 
statschef fattar själv efter hörande av sina 
rådgivare alla regeringsbeslut TUl sitt för-
fogande har han hela förvaltningsapparaten 
- fömtom Vita Huset - även de 14 departe-
menten och en rad andra federala organ, 
som ofta går under benämningen The Exe-
cutive Branch eller The Administration. Av 
de 14 federala departementen är det främst 
tre som på olika sätt har inflytande över te-
lepolitiken. Det är då främst 

• Handelsdepartementet och dess 
underavdelning för telekommunUca-
tioner och information, NTIA. Ex-
port och import av tele- och dataut-
rustning är viktiga frågor för depar-
tementet som nu med intresse tar del 
av integrationen i Europa och noga 
bevakar att denna inte ytterUgare 
skaU försvära amerikansk export. 

• Justitiedepartementet som har en 
underbyrå för antitrustfrågor. Den 
skall bevaka att inga företagsgrup-
per växer sig så starka att de bildar 
landsomfattande monopol eller kar-
teller. Det var justitiedepartementet 
som öppnade processen mot AT&T, 
som ledde tiU splittringen av kon-
cemen 1984. 

• Försvarsdepertementet vars roU i 
lelepoli tiken sammanhänger med att 
försvaret är en av USAs största an-
vändareav telekommunikationeroch 
att försvaret har speciella krav i frå-
ga om säkerhet och tillförlitlighet. 

De två viktigaste organen för utform-
ningen av USAs telepoUtik är handelsde-
partementets underavdelning National Te-
lecommunications and Information Admi-
nistration, NTIA, och det oberoende centra-
la organet Federal Communications Com-
mission, FCC, i Washington. 

• NTIA som därmed är regeringens 
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poUcyskapande organ är, eller gör 
anspråk på att vara, rådgivare till 
presidenten. NTIA gör utredningar 
ochpubUcerar rapporter och haräven 
till uppgift att svara för frekvenstiU-
delningar för federala verk och myn-
digheter, däribland försvaret 

• FCC svarar forden praktiska tillämp-
ningen av de lagar på telepolitikom-
rådet som kongressen stiftar. Det 
sker genom att FCC övervakar och 
reglerar radio- och telefonbolagens 
verksamhet. FCC har fått vidsträck-
ta befogenheter och har tillämpat 
dem med stor frihet viUcet lett till 
konflikter med både kongressen och 
andra organisationer. 

Oklarheterna om vem som egendigen 
har huvudansvaret för utformningen av 
USAs telepoUcy har lett till att NTIA i en 
utredning har föreslagit en nyordning. En-
ligt förslaget skall handelsdepartementet -
och i första hand NITA självt - överta rollen 
som främsta poUcyskapande organ, medan 
FCC enbart skulle ha till uppgift att verk-
ställa departementets policy. 

Varför avskaffades 
Bells telemonopol? 
Tillkomsten av ny teknologi i slutet av 1970-
talet och början av 80-talet ledde till stora 
diskussioner och sedermera en insikt om 
nödvändigheten av att bryta upp världens 
största privata telemonopol. Det var Bellsy-
stemet med AT&T - i folkmun kallat Ma 
Bell - som var moderbolaget för de 22 
AT&T-bolagen som tUlsammans hade mer 
än 800 000 anställda. AT&T-bolagen betjä-
nade större delen av USAs abonnenter på te-
lekommunikationsområdet och hade hand 
om praktiskt taget all långdistanstrafik. Man 
hade bolag som svarade för forskning och 
utveckling och tillverkning av teleutrust-

ning. Men verksamheten hade blivit så stor 
och omfattande att den var tungrodd. Från 
många håll hävdades att det var nödvändigt 
att bryta monopolet öppna marknaden för 
konkunens och minska regleringarna om 
USA skulle kunna vara konkurrenskraftigt i 
en framtid där telekommunikationema 
skulle spela en alltmer framträdande roll. 

Dessa diskussioner ledde ti 11 att AT&Ts 
monopol skulle upphöra frän 1 januari 1984. 
Bl a två huvudfrågeställningar diskuterades 
livligt mellan försvararna av USAs telemo-
nopol och de som viUe avskaffa telemono-
polet 

* Hur skall man kunna introducera ny 
teknik snabbare, stimulera till ny 
service och nya telekommunikations-
tillämpningar, införa nya typer av 
utmstnmg och samtidigt bevara 
USAs konkurrenskraft på världs-
marknaden när vare sig teleindustrin 
eUer regleringsförespräkama kunde 
veta om något enstaka grepp hade 
förutsättningar för au lyckas eller ej? 

• Hur skall traditioneUa gränser mellan 
reglerad och icke reglerad verksam-
het klaras när dator- och kommuni-
kationsteknologin utvecklas? Det 
ansågs inte politiskt möjligt att ut-
vidga regleringarna inom telekom-
munikationsområdet till dataindust-
rin, lika lite som det var ekonomiskt 
möjligt eller klokt att kräva nya tele-
kommunikationstillämpningar med 
nya regleringar. 

Regleringsförespräkama valde att inte 
kväva konkurrensen inom det allt viktigare 
telekommunikationsområdet. Resultatet 
blev en uppdelning av AT&T i 7 regionala 
telefonbolag, en gradvis avreglering och re-
konstruktion av marknaden. Beslutet inne-
bar bl a att AT&T skuUe få behålla långdi-
stanstrafiken och tillverkningen av teleu-
trustningar men att det skulle ske i konkur-
rens med andra företag. Man fick också 
rätten att etablera sig på datormarknaden. 
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Federal Communications Commission, 
FCC, fick till uppgift att övervaka över-
gången till en mer öppen och konkurrensut-
satt marknad. 

AT&T och andra 
telebolag 
När den nya ordningen träddeikraft 1984 så 
tog sju regionala holdingbolag. Regional 
Bell Operating Companies, RBOCs, eUer 
Baby Bells, över de 22 lokala telefonbola-
gen i BeUsystemet Den ansvarsfördelning 
som nu gäller mellan AT&T och RBOCs är 
att AT&T ansvarar för datorer, långdistans-
nät och avancerad utrustning. RBOC skall 
genom sina lokala telefonbolag i första hand 
svara forden lokala telefonservicen. Beslu-
tet innebar att de förbjöds bedriva långdi-
stanstrafik och tillverkning av teleutrust-
ning. De fick enligt beslutet inte heller till-
handahålla informationstjänster men väl att 
sälja utmstning och bedriva annan konkur-
rensutsatt verksamhet genom särskilda dot-
terbolag. 

En viss lättnad har Bellbolagen fått i för-
budet att tillhandahålla informationstjän-
ster som videotex och audiotex. Telebola-
gen har fått rätt att genom gateways förmed-
la sådana tjänster, men tillåts inte producera 
innehållet i informationen. Just att fä dessa 
begränsningar avskaffade är nu ett av Bell-
bolagens mest eftertraktade mäl. 

Uppdelningen av det tidigare telekom-
munikationssystemet i ett AT&T och sju 
regionala RBOCs, har skapat ett nytt regle-
ringssystem som både Bellföretagen och 
andra oberoende teleföretag måste vara 
uppmärksamma på. Kontinuerlig översyn 
av dessa förhållanden utövas av den fédéra-
le domaren Harold Greene, som har en 
avgörande betydelse för vad främst RBOCs 
kan engagera sig i. Ett bekymmer för de 
lokala Bellbolagen och landsbygds tele före-
tagen är ett beslut från kongressen som rör 

AT&Ts långdistanstaxor. 
Enligt ett beslut som skall tillämpas frän 

1 juU 1989 skall AT&Ts långdistanstaxor 
beräknas på nytt sätt. Man har avskaffat den 
tidigare vinstbegränsningen och ersatt den 
med maximitaxor som räknas ut genom en 
formel som tar hänsyn till inflationen och 
till AT&Ts produktivitetsvinster. Efter ju-
steringar för inflationen ska taxoma totalt 
sänkas med minst 3 procent om året. AT&T 
har emellertid möjlighet att höja en del taxor 
och sänka andra. Man har även ett taxegolv 
för att man inte skall utnyttja sin domineran-
de stäUning på ett sätt som skadar konkur-
rentema, i första hand långdistansföretagen 
MCI och US Sprint 

Delokala Bellbolagen beklagar att vinst-
begränsningen inte samtidigt avskaffades 
för dem. Kongressen skall dock se hur ut-
veckUngen blir för AT&T under de kom-
mande fyra åren innan man tar ställning till 
Bellbolagens önskemål. AT&Ts kunder -
från storföretag till hushållsabonnentcr - är 
kritiska och befarar att AT&T skall försäm-
ra sin service för att därmed förbättra sina 
vinster. 

Andra förhållanden som kan vara värda 
att uppmärksamma vad gäller telepolitiken 
i USA är att lokala telefonbolag inte enligt 
lag får bedriva kabel-TV-verksamhet inom 
de områden där de svarar för telefonservi-
cen. FCC kan visserligen bevilja undantag 
från regeln, men ser helst att förbudet av-
skaffas för att öka konkurrensen inom detta 
område. Om telefonbolagen får tillhanda-
hålla kabel-TV-service kan det vara ett 
incitament för dem att anlägga och investe-
ra i fiberoptiska förbindelser till bostäder. 

För närvarande är AT&T det enda lång-
distansföretaget för de flesta av landsbyg-
dens telefonabonnenter därförattfåav lands-
bygdsväxlama har uppgraderats för likvär-
dig tillgång till konkurrenters långdistans-
nät Även om växlama vore uppgraderade 
är det osäkert om Microwave Communica-
tions Inc. MCI, och U.S. Sprint och andra 
långdistanskonkurrenter skulle betala kost-
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naderna för att utvidga sitt nät och sin utrust-
ning för att ansluta dem till växlama på 
landsbygden. 

Efter de avregleringar som genomför-
des 1984 i samband med slopandet av Ma 
Bells monopol har prisema för lokalsamtal, 
som är 90 procent av alla samtal, ökat med 
40 procent medan långdistanssamtalen bU-
vit 38 procent bUUgare. 

På väg mot 
en ny tele-
kommunikations-
politik? 
Landsbygden drog tidigare nytta av Ma 
Bells monopol genom de intema korssub-
ventioner som transfererade en del av kost-
nadema för landsbygdens service över tiU 
städemas kunder. Nu skapar telekommuni-
kationskonkurrensen ett tryck på varje 
sträcka och tjänst att själv svara för sina 
egna kostnader. Utan noggrannt planerad 
poUtik kan därmed det långsiktiga målet att 
förse aUa i landet - och då speciellt på 
landsbygden - med vanlig telefonservice 
komma att hotas. 

Landsbygden i USA behöver hjälp för 
att få förståelse för de negativa sidoeffekter 
som en politik som i första hand skapats för 
stadsområdena kan få för landsbygden. 
Landsbygden behöver också hjälp att över-
tyga om att stadsområden inte är de enda 
som tjänar på att ha en bra telekommunika-
tionspoUtik och därmed bra telekommuni-
kationer. 

Det finns i USA en ökad medvetenhet 
om att man med hänsyn till den utveckling 
som varit under 80-talet kan behöva omprö-
va telekommunikationspoUtUcen. Detta 
framgick också vid vårt besök på Office of 
Technology Assessment OTA, som fått i 
uppdrag att utarbeta grunderna för en sådan. 
Utgångspunkten för studien är hur männi-

skan ska kunna fungera i de ökande infor-
mationsflödena. Hur skall människan kun-
na delta i samhällets angelägenheter och 
förbättra sina ekonomiska villkor och öka 
sin sociala mobiUtet? 

Fyra nyckelord används av OTA för att 
ange hur vUlkoren skall kunna formas i en 
ny kommunikationspoUcy i USA: 

• TiUgängUghet Hur ska man bygga och 
använda kommunikationsnäten? Hur 
ska man använda kommunikations-
näten som navigeringsverktyg? Hur 
ska man undvika att kommunika-
tionsnäten styrs av grind väktare? 

• Säkerhetsfrågor Hur påverkas den 
personUga integriteten av en utbygg-
nad av kommunikationsnäten och 
tjänstema? 

• Standard ViUcen standard ska man ha 
för systemen? Måste man anpassa 
sig till intemationell standard? 

• PubUc network VUka är samhällets 
behov av nätverk för information? 
Vad får näringslivet använda sig av? 
Hur ska man koordinera en nationell 
policy inom kommunikationsområ-
det? 

I studien skaU man också beakta följan-
de tre perspektiv på kommunikationsnäten 
och de konsekvenser detta gen 

• TelekommunUcationer skall ses som 
en handelsvara på en marknad. 

• Telekommunikationer skall ses som 
en språngbräda för ekonomisk till-
växt för hela samhället 

• Telekommunikationer skall ses som 
en möjUghet att väga ekonomi sk tiU-
växt mot sociala mål. 

Tidigare har maktspelet om inflytandet 
över besluten om telepolitiken redovisats. 
Mot den bakgranden har vi svårt att se om 
det i framtiden kommer att råda större jäm-
likhet mellan stad och land och vilka åtgär-
der som man i så fall är villiga att vidta för 
att uppnå detta. Att frågoma dock är bety-
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delsefulla för utvecklingen på landsbygden 
framgår bl a av en rapport som utarbetats 
med stöd av The Ford Foundation till the 
University of San Francisco. I rapporten 
"Rural America in die information age: 
Telecommunications PoUcy for Rural De-
velopment" framhålls att om man skall till-
försäkra landsbygden i USA mera likvärdi-
ga förhållanden inom telekommunikation-
sområdet är det dags att omformulera målen 
för telekommunikationspoUtUcen i Ameri-
ka. Det finns tre huvudskäl för detta: 

• för att driva pä ny ekonomisk utveck-
ling och effektivitet genom att tiU-
handahåUa en gmndläggande tele-
kommunikationsinfrastruktur 

• för att hjälpa landsbygden i USA att 
anpassa sig till den nya marknads-
platsen för telekommunUcationer 
genom speciell transfereringspolitik, 
och 

• för att förstärka samhällena pä lands-
bygden med möjligheter att delta i 
den nationella ekonomin på samma 
vUlkor som stadsområdena kan. 

Önskvärda federala och 
delstatliga mål 
Det långsiktiga målet är att alla i Amerika 
skall ha tillgäng till telekommunikationer. 
Nedan framgår att man är en bra bit ifrån ett 
förverkligande i dag. De flesta av de hushåU 
som inte har telefon i dag saknar den dock 
mera för att man inte har råd än på gmnd av 
den geografiska belägenheten. För de som 
saknar telefon för att de nu Ugger för långt 
bort för att bU betjänade med konventioneU 
teknik så kan teknUcen med mobiltelefoner 
som nu är tiUgänglig användas för att full-
följa målet Under fömtsättning att finan-
siering via Rural Electrification Admini-
stration, REA, finns tillgänglig framöver 
kommer därmed de flesta av de återstående 
delade förbindelsema att vara uppgradera-
de till mitten av 90- talet. 

Med nuvarande investeringstakt kom-

mer det emellertid att ta mer än 25 är innan 
telefonväxlama på landsbygden är uppgra-
derade tiU digital teknik, viUcet behövs om 
man skall förse dessa områden med samma 
service som de flesta stadsområden redan 
har i dag. 

I rapporten Rural America in the Infor-
mation Age framhåUer författarna att ett 
primärt mål för en aUom fattande landsbygds-
utvecklingspoUtik bör vara: 

"Att uppmuntra teleföretag på lands-
bygden att tillhandahålla telekommuni-
kationer och informationstjänster till 
rimliga priser och jämförbara med de 
som är tillgängliga i stadsområdena". 

För att detta primära mål skaU kunna 
uppnås bör den federala och delstatliga 
politiken enligt rapporten speciellt sträva 
mot: 

• attgöra telefontjänster tUlgängliga för 
aUa 

• att skapa egna förbmdelser med det 
publika nätet för alla 

• att förbättra telefonservicen tillräck-
ligt mycket för att tillåta snabb och 
tillförUtUg överföring av faxdoku-
ment och data 

• att förse telefonanvändare på lands-
bygden med likvärdig tiUgängUghet 
till konkurrenskraftiga långdistans-
förmedlare 

• att förse telefonanvändare på lands-
bygden med lokal tillgång till value 
added datanätverk 

• att tillhandahålla räddningstjänster 
med automatisk nummeridentifika-
tion på landsbygden 

• att utveckla mobUtelefonservicen 
• att göra touch-tone och custom cal-

ling service tiUgänglig inklusive 
sådan service som trepartssamtal, 
samtalspåskyndning och samtal 
väntar 

• att göra röstmeddelandetjänster tUl-
gängliga via lokalsamtal 

• att hjälpa teleföretag på landsbygden 
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att tillhandahålla sådana telekom-
munikationer och sådan informa-
tionsservice som i dag är allmänt 
tUlgänglig i tätortsområdena 

I rapporten anges ett antal specifika 
åtgärder som man bör vidta från kongres-
sens sida. Dessa omfattar bl a att koordinera 
politiken meUan olika statliga organ inklu-
sive affärsdrivande verk så att man i hela 
USA skapar likvärdiga fömtsättningar när 
det gäller telekommunikations- och infor-
mationstjänster. 

Standard för 
telekom-
munikation i USA 
Bellföretagen har ca 100 milj. Unjer av de 
totalt 130 milj, som finns i USA. Bellföreta-
gen svarar således för servicen till ca 80 
procent av US As ca 84 milj. telefonhushåll. 
Trots detta betjänas dock största delen av 
landsbygdens hushåll av 1400 oberoende 
telefonbolag. Det största oberoende telebo-
laget. General Telephone and Electronics, 
GTE, ger service till ca 8 procent av dessa 
telefonhushåU. De dämäst två största obe-
roende teleföretagen, United Telecommu-
nications och Contel svarar tillsammans för 
servicen till 4 procent av hushållen. Resten 
ca 8 procent delas på de mer än 1300 andra 
lokala teleföretagen. 

Trots att man i US A gjort stora ansträng-
ningar för att förse aUa hushåll med tillgång 
till telefon är det fortfarande ett stort antal 
hushåll som saknar sådan. Bedömningar 
som gjordes 1986 av FCC visade att 6,8 
miljoner hushåU saknade telefon. Man skul-
le kunna tro att flertalet av dessa är belägna 
pä landsbygden där investeringskostnader-
na är höga för att dra nya ledningar. Men 
faktum är att de flesta av de hushåll som 
saknar telefon faktiskt finns i städema. 

En utförligare analys har visat att in-
komsten är ett bättre prognosinstrument än 
den geografiska belägenheten för att uttala 
sig om ett hushåU har telefonservice eller 
inte. FCC har således konstaterat att av 
hushåll som har en inkomst som är mindre 
än 5 000 $ så saknar 27 procent telefon 
medan det är mindre än en procent av de 
hushåll som har en Utkomst på mer än 75 
000 $ per år som saknar telefon. FCC har 
vidare funnit en hög korrelation mellan 
hushåll som får matkuponger och de som 
saknar telefonservice. 

The Economic Management Consultants 
International, Inc. har beräknat att det bara 
är 183 000 hushåll i USA som saknar tele-
fon på grund av en geografisk belägenhet 
som innebär stora avstånd till städer och 
större befolkningskoncentrationer. 

För många av hushåUen med avsides 
läge skulle man kunna lösa problemen med 
radiotelefoni. BasicExchange Telecommu-
nications Radio Services (BETRS) är en ny 
service som är tillgänglig för de lokala nät-
företagen. Denna teknik gör det möjUgt för 
lokala växelföretag att tillhandahålla för-
bindelser via radiolänk i stäUet för via den 
traditionella koppartråden. Den initiala 
kostnaden för lokala teleföretag att erbjuda 
radiotelefonservice uppgår till ca 3 000 $ 
per hushåll viUcet kan jämföras med ca 10 
000 $ med tidigare teknik. 

Det har under 80-talet varit en generell 
nedgång vad gäller antalet telefonförbin-
delser som delas mellan flera användare. 
MeUan 1984 och 1987 har antalet sådana 
förbindelser minskat från 4,2 till 3,1 miljo-
ner. Fleranvändarförbindelsema represen-
terar ca 2,5 procent av alla förbindelser i 
USA. Sådana fleranvändarförbindelser är 
inte jämnt fördelade mellan Bell-företagen 
och de oberoende teleföretagen. De senare 
hade 21 procent av alla telefonförbindelser 
i USA, men hela 62 procent av alla fleran-
vändarförbindelser. Störst andel fleranvän-
darförbindelser har man i södra USA (US 
South Central) och dämäst i nordöstra USA. 
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Lägsta andelama har sydöstra USA och 
norra USA (US North Central). 

Trots omfattande investeringar som görs 
för att digitalisera telefonväxlama är det 
knappast troligt att vare sig BOCs eller de 
andra teleföretagen kommer att klara av att 
digitalisera alla dessa före sekelskiftet, om 
man inte kan påräkna ytterligare stöd från 
Rural Electrification Administration, REA. 
När det gäller kvaliteten i förbindelsema så 
har enligt RE As beräkningar 10-12 procent 
för högt bakgrundsljud eUer för stor osäker-
het i fram för allt dataöverföringarna. Enligt 
REA har 3 procent av abonnentema så låg 
kvalitet i nätet att förbindelsema ansågs 
påverka service- och utnyttjandemöjlighe-
tema så mycket att det kan vara hämmande 
på tillväxten för företag som har behov av 
dataöverföringar. 

Standarden för 
telekommunikation 
ökar dramatiskt i 
storstäderna 
Som bl a framgått av TELDOK-rapporten 
nr 39 "Telehamnar - utvecklmg och tren-
der" så har det under det senaste decenniet 
skett en utveckUng mot att man till vissa 
storstadsområden koncentrerar allt mer 
sofistikerade telekommunikationssystem, 
s.k. teleports eller telehamnar. Utformning 
och inrikming på verksamheterna vid tele-
hamnama varierar dels från land till land 
och dels inom ländema. 

Affärskonceptet för telehamnama är i 
huvudsak att sälja telekommunikation tiU 
storkonsumenter eUer sådana kunder som 
har specieUa krav på service. Telehamnen 
kan knyta ihop citykämans hus med kontor 
i förorter eUer ute i landet lika väl som 
kontor pä andra kontinenter. Långdistans-
kommunikationen sker via fiberkabel eller 
sateUit och kompletteras med lokala och 

regionala höghastighetsnät av fiberkabel 
eller m ikro vågslänkar. Olika teletjänster och 
annan service byggs ut av telehamnen eller 
hyrs in frän teleförvaltningar, satellitbolag 
eller nätleverantörer. Själva telehamnen 
lokaliseras tiU ett område en bit från city, 
ofta till ett industriområde under uppbygg-
nad och den kombineras ofta med ett kon-
torsområde, dit högteknologiföretag och de-
centraliserade funktioner i stora organisa-
tioner lockas genom extra teleservice. Tele-
hamnen konkurrerar således genom bättre 
tjänster eller pris med den regionala teleför-
valtningen. 

Många telehamnar har tagit fasta på 
lokala behov och fömtsätmingar, som att 
samverka med hamnar, flygplatser, exploa-
törer av nya markområden, företag som vill 
flytta ut kontor från hårt belastade cityom-
råden osv. Andra säljer helt enkelt telekom-
munikationstjänster. En telehamn är såle-
des en koncentrationspunkt för olika typer 
av teletjänster liksom för informationsöver-
föring mellan alla typer av leverantörer av 
teletjänster och informationsanvändare. 

Enligt World Teleport Association, 
WTA, kan telehamnen beskrivas som en 
interaktion mellan affärsverksamhet, trans-
port, informatik, elektroniska tjänster och 
regional utvecklmg. Här kombineras såle-
des målen hos offentUga organ med nä-
ringslivets behov genom de nya möjlighe-
tema att använda avancerad informations-
teknologi. Telehamnen kommer enligt WTA 
att utvecklas till morgondagens ekonomi-
ska centra. 

Man kan i princip skilja på två olika 
typer av telehamnar. En typ av telehamnar 
som arbetar inom ett land och en annan som 
har intemationell trafik som sin huvudupp-
gift Telehamnen för inrikestrafik kan be-
tjäna en regional omgivning och tillhanda-
hålla förbindelse till satellittjänster för 
konsumenter, förbinda privata nätverk och 
förbinda kunder utan att det lokala telebola-
get medverkar. I det syftet kan man vara av 
intresse för en region som kan ha behov av 
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lokal utveckling och modernisering av ett 
område eller decentralisering bort från city-
kärnan, distribution av TV och radio, kabel-
TV etc. 

Den internationella telehamnen har 
dessutom åtkomst till ett intemationeUt 
satellitsystem och en eller flera nätleveran-
törer i andra länder. Den kan dra nyttaav det 
ökande informationsutbytet över nationeUa 
gränser som blir allt mer komplext och där 
kunden behöver köpa specialkompetens. 
Den skall därför kunna omvandla dataström-
mar så att de kan transporteras vidare ut i 
världen och den skall kunna ge service åt 
anländande intemationell trafik. En sådan 
telehamn kan sä småningom bli en del av ett 
större koncept - en världsomspännande te-
lehamn. 

Det globala nätverket för telekommuni-
kation slutar hos den individuelle använda-
ren som använder nätverket för en rad 
kommunikationstjänster. Telehamnen kan 
höja effektiviteten i en kommunikationsin-
tensiv byggnad genom att via mikrovågs-
länkar eller optiska fibrer förbinda den med 
andra byggnader. Sådana tjänster kallas of ta 
Smart Parks eller intelligenta kvarter. För 
att attrahera hyresgäster till nya exploate-
ringsområden inom Smart Parks erbjuder 
exploatörer sina kunder kommunikations-
förberedda byggnader med driftstyming och 
telefonservice av olika slag etc. I dessa 
Smart Houses fär hyresgästerna tUlgång till 
gemensamma telefonifunktioner, lokala nät 
för datordrift, datorkapacitet kontorsinfor-
mationssystem, elektronisk post inpasse-
ringssystem, lokalövervakning mm. 

Telehamnaroch telekommunikation kan 
som framgåttanvändas för att öka decentra-
liseringen från storstadsregioner genom att 
understödja specialiserade former av kom-
munikation. Dekan självfallet ocksä an vän-
das för att bidra till en regional utveckling 
av ett område om detta anses önskvärt Tele-
hamnama kommer emellertid inte att styra 
en sådan trend av sig själva, men de kom-
mer att ge möjlighet till den om man sä vUl. 

De två besök vid telehamnar som nedan 
redovisas representerar de två olika typer 
som nämnts. Av beskrivningen framgår 
också att man i Canada med hjälp av satel-
litteknik och särskUt utvecklad mobil tek-
nik försöker lyfta ut delar av den kvalifice-
rade servicen ti U landsbygden för att därige-
nom underlätta den regionala utvecklingen. 

Telehamnen I New York 
Telehamnen eller teleporten i New York är 
en knutpunkt eUer handelsplats för tele-
kommunUcationer. Telehamnsidén föddes i 
slutet på 70-talet då staden New York stod 
på minens brant och företagen flydde från 
staden. Fartygstrafiken utgjorde inte längre 
samma viktiga inkomstkälla. Den gryende 
informationsåldern skuUe passera regionen 
obemärkt förbi om ingenting gjordes. 

Man satsade pä att staden New York 
skulle erbjuda nya effektiva telekommuni-
kationer för all slags informationsbehand-
ling - långt bättre än den service som lokala 
och nationeUa teleförvaltningar kunde läm-
na. Därigenom skulle man förbättra den 
ekonomiska utvecklingen och skapa nya 
arbetstillfällen. 

I juni 1984 undertecknades en slutlig 
överenskommelse mellan hamnmyndighe-
terna och staden New York. Samarbetspart-
ners är också finans-och nätföretagen Merrill 
Lynch och Western Union. Hamnmyndig-
hetema driver en kontorspark på mark som 
leasas från New York City. Kommunika-
tionsfunktionerna drivs av bolaget Teleport 
Communications New York som bUdades 
för att skapa en helt ny marknadsnisch -
försäljning av skräddarsydda, högeffektiva 
teletjänster. Konsortiet ger service åt ett 50-
tal huvudkunder via ett satellitcenter och ett 
optiskt fibemät som når 46 större byggna-
der. I vissa fall står man även för det lokala 
nätet i huset, t ex. i fallet World Trade 
Center nr 2 pä totalt 114 våningar som ägs 
av Merrill Lynch. 

Informationsflödena in och ut från re-
gionen går via telehamnens satellitcenter 
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och dess förbindelser med inrikesnätet för 
långdistanstrafik och intemationella nätfö-
retag. Informationen till regionen går i ett 
fiberoptiskt nätverk på ca 240 km ut i New 
York och New Jersey. Informationen ska-
pas eller bearbetas i kontoren, datacentra-
lerna och de TV- studios som anslutits till 
nätverket, liksom i telehamnens kontors-
park. Ryggradsnätet består av två huvudlin-
jer som av säkerhetsskäl löper helt olika 
vägar. Nätet övervakas av ett säkerhetssy-
stem. Kapaciteten i näten motsvarar 20 000 
samtidiga telefonsamtal. Trafiken i nätet är 
digital. 

Kommunikationscentret för satellittra-
fik ligger i närheten av kontorsparken, på ön 
Staten Island, 17 km frän Manhattan. Det 
har fyra intemationeUa antenner och 10 
nationeUa, vilka omges av en antenngård 
för att skydda mot stömingar. Av de inter-
nationella ägs tre antenner av telehamnen, 
medan den fjärde ägs av COMSAT och 
TRT Communications, vilka bl a ger servi-
ce till London Docklands' telehamn. Av de 
10 nationeUa antennerna äger IDB Commu-
nications och American Satellite Company 
fem stycken. COMSAT har installerat en 
antenn för global videotransmission. 

Telesat Teleport, Toronto. 
Canada 
Canada var det tredje landet i världen att 
placera en satelUt i bana mnt jorden och det 
första landet med en telekommunikations-
satellit Telesat är det företag som äger 
Canadas alla inhemska ANIK-satcIIiter. 
Anik betyder vän på Inuit, eskimåemas 
språk. Telesat ansvarar också forden största 
delen av satellitkommunikationen och man 
fördelar kanaler mm. Telesat ägs till 49.9 
procent av staten och till 50.1 procent av 
privata intressenter. Det statliga innehavet 
kan komma att säljas i framtiden då man 
säger sig inte vUja ha myndighetsinflytande 
om det inte är nödvändigt 

Man har flera stora centraUserade tele-
hamnar i Canada. Dessa finns placerade i 

Montreal, Toronto och Edmonton. YtterU-
gare en byggs i Calgary och det finns planer 
att bygga en i Vancouver. Inför utbyggna-
den av sateUitkommunikationen fattades 
beslutomattcentraliseraresursematiU stora 
telehamnar tiU vilka kundema kopplar sig 
via optisk fiber. Av förståeUga skäl placera-
des dessa centraler i stora befolkningscen-
tra och därmed ökade kommunUcationsmöj-
lighetema för företag i dessa centra och 
deras närregioner. 

De viktigast fördelama med denna cen-
tralisering är: 

• Komplett service med all typ av 
sändning/mottagning 

• Stordrift ger lägre avgifter 
• Stordrift ger bättre anläggning, kraft-

försörjning osv 
• Man kan nå högre kompetens hos 

personalen. 

Telehamnen har två huvudfunktioner; 
utsändning av radio- och TV-signaler samt 
dataöverföring punkt-till-punkt, telefoni 
såväl som bredbandig kommunikation. Vad 
gäller utsändning så har man både de regul-
jära TV-kanalerna, nägra radiokanaler och 
s.k. Businesstelevision. Det sistnämnda är 
utsändningar som företag bl a bestäUer för 
kommunikation med sina anställda. ViU 
man sända en timme kostar det cirka 6000 
dollar. Dessutom finns det envägskommu-
nikation för diverse information såsom 
aktiekurser och väder. 

VadgäUeröverföringarpunkt-till-punkt 
sker den huvudsakligen genom att man 
multiplexar de olika abonnentema. De 
överför sina data till telehamnen via optisk 
fiber eller möjUgen mikrovågslänk. På så 
sätt umyttjar man stordriftsfördelama. Det 
finns också möjlighet att sätta upp små 
sändarstationer på avlägsna platser. Sedan 
1984 har man ett stort antal små sändarsta-
tioner distribuerade efter behov. TeknUcen 
man använder kallas VSAT, Very SmaU 
Aperture Terminal. Med dessa förser man t 
ex. indianbyar och säsongsberoende gruv-
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driftmed digital telefoni. Man erbjuder även 
fuU tvåvägs videokonferenser, antingen i 
sammanträdesrum vid en telehamn eUer med 
hjälp av transporterbar utrastning. Det finns 
ocksä en digital videokanal som dock ännu 
inte används. 

SateUitema har tvä strålar som täcker 
östra respektive västra Canada. Eftersom all 
TV sänds via sateUit räcker det med en 
hopfäUbar antenn som tagits fram av firman 
Sky ware. De flesta kanalema är emellertid 
försedda med förvrängning, scrambling, som 
i princip har omöjliggjort hemmottagning-
en för TV, man hänvisas till kabeldistribu-
tion. Man kan emeUertid tänka sig att denna 
typ av enkla, transporterbara mottagare kan 
användas för andra tiUämpningar i framti-
den. Ytterligare exempel på tillämpningar 
och hur de används för att nå ut med service 
och kunskap kommer senare i rapporten. 

GTE's Smart Park och 
Smart Houses 
Vid ett besök hos General Telephone and 
Electronics, GTE i Thousands Oaks, några 
mil utanför Los Angeles, fick vi ta del av 
GTE's Smart Park-koncept och de försök 
som man också gör inom ISDN, Integrated 
Services Digital Network. 

Efter mer än tre års planering har GTE 
börjat att införa fiber i konsumentledet i 
södra CaUfomien på ett sätt som verkar 
nydanande. Företaget samarbetar med ex-
ploatörer för att bygga in långsiktigt hög-
värdiga kommunikationsmöjligheter i nya 
affärs- och industriområden innan byggna-
dema konstmeras och innan ens hyresgä-
stema har identifierats. Detta program kal-
lar GTE för Smart Parks. 

I dag har dessa Smart Parks bUvit reali-
teter pä sju ställen i södra CaUfomien och 
GTE utvecklar konceptet och sprider det nu 
till alla GTE-områden dvs tiU GTE Florida, 
GTE North, GTE Northwest och GTE 
Southwest 

En Smart Park utformas så att alla bygg-
nadskomplex som finns i området skall ha 

tUlräckligt med kapacitet och förbindelser 
för vilken röst- och dataservice som hyres-
gästerna än kan ha. Denna kapacitet garan-
teras av ett kommunikationscenter som är 
sammanlänkat med teleföretaget. Inom 
området förses deolikavcrksamhetemamed 
kommunUcationsmöj ligheter via ett hybrid-
nät av koppar och fiber. Detta stomnät är 
planerat och dimensionerat innan byggna-
tionerna sätts igång. En hyresgäst har redan 
vid inflyttningstillfäUet därmed tiUgång till 
aU den kapacitet som behövs och den kan 
vid ökade behov lätt kompletteras. 

GTE ser Smart Park-programmet som 
något alla parter vinner på. Exploatörerna 
av marken får en garanti för att man får 
hyresgäster, eftersom man nu vet att goda 
telekommunikationer med value addedtjän-
ster är något som efterfrågas av många 
hyresgäster och företag vid lokaliseringsbe-
slut För hyresgäster med ökande kommu-
nikationsbehov och krav på ny teleservice 
så kan en Smart Park vara lösningen på 
problemen, speciellt som man garanterar 
mycket snabb telekommunikationsservice 
jämfört med vad som kan fås på andra håll. 
För teleföretaget innebär det att man fångar 
upp företag med växande kommunikations-
behov som annars löser sina trafikbehov 
med by passförbindelser varvid teleföreta-
get går miste om intäkter. 

SmartPaik-servicen kan självfaUet också 
omfatta mer än röst- och dataöverföringar. 
Det kan handla om: 

• alarm/säkerhetstjänstermedbildöver-
vakning på avstånd av byggnaders 
inre och yttre miljöer 

• dalaöverföringar med hög hastighet 
mellan en hyresgästs lager och dato-
rer 

• videotex-tillämpningar som att till-
handahålla interaktiv information till 
besökare 

• videokonferenser eller möten med 
hjälp av tvåvägs-videobilder 

• datorstödd konstmktion som tillåter 
ingenjörer och konstruktörer att 
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skicka och erhålla ritningar och be-
redningsunderlag 

• elektronisk postservice 
• telefonsvarsservice utan telefonsva-

rare 
• sensorer som på distans avläser exem-

pelvis energikonsumtion 

Byggnader inom dessa Smart Parks kan 
om man så vUl göras tiU Smart Houses. GTE 
erbjuder sig i så fall att arbeta tillsammans 
med var och en av hyresgästerna för att 
utveckla de individuella kontoren så att de 
motsvarar vad hyresgästerna viU ha och för 
att de skall kunna dra maximal nytta av den 
infrastruktur som finns runt ikring dem. 
Vad det då kan handla om fick vi en aning 
om genom att ta del av de försök med det 
tjänsteintegrerade digitala telenätet - ISDN 
- som pågick. 

Syftet med ISDN-försöken som påbör-
jades under 1987 och den demonstrations-
verksamhet som GTE utförde vid högkvar-
teret och vid sitt försäljningskontor i Thou-
sands Oaks, CaUfomien, var att öka kunska-
pen om: 

• ISDN-tjänster som i framtiden verk-
ligen kan vara funktionella och an-
vändbara för bl a deras interna 
användare dvs hyresgästerna i Smart 
Parks och Smart Houses 

• vilka tjänster som bäst passar för 
snabb elektronisk överföring av in-
formation med morgondagens tele-
kommunikationsnät 

• vilka datorapplikationer som kan 
skötas mer effektivt om man använ-
der sig av ISDN-tjänster 

• vilken payoff-tid kunder kan räkna 
med 

I försöken medverkar föratom 34 perso-
ner från GTEs ledningspersonal också för-
säljningspersonal pä olika försäljningsstäl-
len. Ca lOOOaffärskunderpåtreolikalSDN-
demonstrationsställen finns också med i 
försöken som genomförs med 2B+D- för-

bindelser. De specifikademonstrationer man 
i första hand genomför än 

• att visa samspelet mellan det publika 
nätet och GTEs packet switched 
public datanät 

• den interaktiva hopkopplingen vid 
fil-till-filöverföringar och bildskärm-
till- bildskärmsöverföringar 

• elektronisk post och överföring med 
message heralding 

• gmpp 4-fax med synkron överföring 
vid höga hastigheter 

• GTE Data Services'Videotex med 
röst-, data och färggrafik 

• Custom CalUng Services 
• Custom Local Area SignalUng Servi-

ces (CLASS) 

Utvecklingen av 
telekommunikation 
ökar gapet mellan 
stad och land 
Det är ett betydande antal hushåll och före-
tag i USA som saknar vad vi skulle vilja 
karakterisera som nöjaktiga telekommuni-
kationsförbindelser. Med nuvarande utbygg-
nadstakt framför allt av digitala växlar på 
landsbygden kommer man också där att ha 
dålig standard ett antal år framöver. Samti-
digt som delar av landsbygden således fort-
farande väntar på en minimiservice så byg-
ger man i storstadsområdena ut anläggning-
ar av typen telehamnar som erbjuder en allt 
mer sofistikerad service med högkvalitativa 
förbindelser med omvärlden. I mindre stä-
der så sker en utveckling mot en mindre typ 
av telehamnar. Smart Parks, Smart Houses 
osv där man på samma sätt fast i mindre 
skala, erbjuder samma typ av kvalificerad 
service för de företag som etablerar sig i 
denna miljö som i telehamnama. 

Samtidigt som man håller på att förse 
landsbygden med den basala tele- och infor-
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mationsteknologiservicen så byggs stads-
områdena ut med ännu mer kvalificerad 
service. Det mtryck detta ger är att gapet 
mellan landsbygd och storstadsområden 
därmed inte minskar, utan snarare ökar. 
Landsbygdsområdena som har ett begrän-
sat underlag får allt svårare att hänga med i 
utvecklingen. 

Mot den bakgranden är vårt intryck att 
det behövs betydUgt aktivare insatser från 
federala och delstatsmyndigheters sida om 
man finner sådan utveckling mindre önsk-
värd och om man därför vill åtgärda den. 
Det förslag till telekommunikationspolitik 
som redovisats och som man vill att den 
federala nivån skall acceptera som ett rikt-
märke är mte heller enligt vår mening till-
räcldig för att minska gapet Den är snarare 
enbart ett uttryck för en ambition att försä-
kra alla i USA en minimiservice inom tele-
kommunikationsområdet. 

De centraUserade telehamnar som nu 
byggs upp ger naturligtvis högre service, 
bättre tiUförlitlighet och högre flexibUitet. 
För att dra nytta av tjänstema vid sådana 
förutsätts det emellertid att man befinner sig 
inom ett område där man via optisk fiber 
kan koppla sig direkt till centralen vid 
telehamnen. Man är därmed beroende av 
telenätens utbyggnad och kvalitet Man har 
genom centraliseringen till telehamnen 
också monopoliserat de tjänster som har 
med sändning och mottagning av signaler-
na att göra. Det är positivt såtillvida att man 
kan driva en enhetlig utveckUng, effektivi-
sera och standardisera. Kontrollen blir na-
turligtvis också lättare att utöva, Uksom att 
man erhåUer en ökad säkerhet 

Monopoliseringen innebär emellertid 
också att man måste förse konkurrentema, 
som bl a sysslar med produktion av sateUit-
relaterade tjänster, med god service. Detta 
kan leda till konfliktsituationer, då konkur-
rensen om den snabbt växande maiknaden 
för kommunikationstjänster är hård. 

Vad gäller de avlägsna delarna av landet 
ger sateUittekniken som sådan en utmärkt 

möjUghet för företagsetablering och sam-
hällsservice. Detta dock under den förut-
sättningen att man i likhet med vad som görs 
i Canada umyttjar VSAT-stationer. För en 
rimlig kostnad kan man då få hög dataöver-
föringskapacitet och telefoni varhelst man 
önskar. Med dagens sjunkande teknologi-
priser kan snart när varje by förses med en 
VSAT-station och kabel-TV med sateUit-
mottagning, medan vanlig markförbindelse 
ställer sig allt för dyrbar på gmnd av de 
långa avstånden och svagt befolknings- och 
näringslivsunderlag. 

Under vår vistelse i USA visades ett 
påtagligt för att inte säga rörande intresse 
för de telestugor, telecottages, som med 
stöd av olika samhällsinsatser utvecklas på 
olika håll i Sverige. Telecottages sågs av 
amerikanarna dels som intressanta exempel 
på "en liten infrastruktur för telekommuni-
kationer" och dels som ett intressant exem-
pel på hur man kan uppmuntra mera kvali-
ficerad användning av telekommunUcatio-
ner på landsbygden. Den typ av service som 
i aUmänhet tillhandahåUs vid de svenska 
telestugorna dvs fax, telex, elektronisk post, 
datahantering osv handhas i US A av privata 
företag och servicebyråer. Man fann dock 
idén som sådan så intressant att den enligtde 
personer vi mötte var värd att studera vida-
re. Deua har också skett under sommaren 
1989 då bl a Jämtlands län, där idén om te-
lestugor för övrigt först iscensattes, fick be-
sök av Dr. Heather E. Hudson från Univer-
sity of San Francisco som barett uppdrag att 
ytterUgare pröva telestugeidén. 

Ett intryck vi fick av Heather E. Hudson 
var att man i USA skulle pröva idén om 
telestugor, men att inrikmingen på verk-
samheten kunde bU något annorlunda än i 
Sverige. En inrikming mot telemarketing 
som hon också fick se exempel på vid sitt 
besök föreföll att vara den mest intressanta 
inriktningen. Hur som helst så skulle försök 
i USA förberedas så att man kan utvärdera 
de starka och svaga sidoma hos telestugor-
na innan man går vidare i större skala. 
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Företagens 
IT-använd-
ning 

På vår resa besökte vi ett antal företag i US A 
för att ta del av deras synpunkter och erfa-
renheter av data- och telekommunikations-
tillämpningar. De företag som besöktes var 
alla stora företag med en omfattande verk-
samhet såväl inom USA som 
utomlands.Valet av företag styrdes delvis 
av att TELDOK tidigare låtit undersöka en 
del av företagen och därmed följt dem under 
en längre tid. Därmed skulle det vara möj-
ligt att bättre se hur och i vilken riktning som 
utvecklingen går. Det andra skälet för att 
besöka just stora företag var att det då också 
skulle vara möjUgt att få en uppfattning om 
var utvecklingen i ett intemationeUt pers-
pektiv kan vara på väg. Redan här måste 
dock betonas att det inte på något sätt är en 
ensartad utveckUng som man kan se hos de 
besökta företagen. 

Informations-
system (IS) i stora 
företag 
Vid ett anförande under ett seminarium i 
San Francisco sammanfattade Dr. Alan 
Purchase, som länge studerat storföreta-
gens dataplaner, de huvudsakliga trenderna 
i stora företag i USA på följande sätt 

Under 1970-talet byggdes system med 

terminaler mot stordatorer. De var placera-
de centralt och sköttes av särskild personal. 
IS-folket var professioneUa på IT-området 
och arbetade heltid med dessa frågor. Man 
lade särskUd vikt vid säkerhet, dataskydd 
och tiUgängUghet och hade en hel del pro-
blem pä dessa områden. Registren var cen-
traliserade. Företagen köpte från en datorle-
verantör och fick ett starkt stöd från denne. 

Ibörjanav 1980-taletinleddes PC-revo-
lutionen på kontoren. Vidare började det 
komma fram färdiga programpaket på mark-
naden. I mitten av 80-talet hade storföreta-
gen börjat satsa påen struktur där terminaler 
och PCs var anslutna till minidatorer, som i 
sin tur var anslutna till stordatorer. Företa-
gen spred ut datakraften och registren. IS-
verksamheten började ledas från användar-
enheterna med budgets och kravställande. 
Företagen köpte utmstningen frän flera 
leverantörer och fick mindre stöd från var 
och en av dem. IS-specialistema fick en allt 
mer stödjande roll i organisationen. 

Idag är storföretagens inrikming att 
bygga nätverk och att länka dessa genom 
hela organisationen. Att tillhandahålla mera 
datorkraft på skrivborden, både till hand-
läggare, chefer och kontorspersonal. Kraft-
fuUa programvaror köps in. Användningen 
av röstbrevlådor ökar kraftigt i USA (men 
inte i Sverige) och där har man också en stor 
tillväxt i s.k. EDI-system. EDI, Electronic 
Data Interchange, är alltså för USA-företag 
ett mycket intressant altemativ till den kon-
ventionella pappershanteringen på konto-
ren, framförallt därför att den information 
som överförs på detta sätt är direkt bearbet-
ningsbar i datasystemen. En fömtsättning 
för detta är dock att den är standardiserad. 
Vad kommer storföretagen att inrikta sig på 
under 1990-talet? Dr. Purchase förutser att 
det blir en bred an vändning av persondatorer 
och arbetsstationer med kraftfulla funktio-
ner och stor lagringskapacitet genom opti-
ska minnen. Programvarorna kommer att 
bli allt mera sofistikerade, ger stöd till be-
slutsfattandet och förmedlar kunskaper. 
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Näten byggs ut både de intema (LAN) och 
de extema (WAN). Vi får därmed en kraftig 
tillväxt i de dokumentlösa transaktionerna. 

Vad kommer då storföretagens lednings-
frågor att handla om? Dr. Purchase betonar 
företagens arbete med säkerhet, till förlitlig-
hct och noggrannhet Det krävs en avsevärt 
mera effektiv IT-planering. Bättre stöd till 
de s. k. slutanvändama inklusive utbUdning 
av dem. Tydlighet i budgeteringen och en 
bra kostnadskontroll krävs eftersom det är 
uppenbart att datakostnaderna kan växa hur 
mycket som helst. Katastrofberedskap blir 
viktig eftersom företagen är sä beroende av 
sina nätverk och datorer. Ett huvudproblem 
bUr att leda de nya komplicerade utveck-
lingsprojekten hos storföretagen, där så 
många hänsyn skall tas, och där inrikming-
en blir att öka intäktema, bredda markna-
derna, och finna nya affärsidéer. 

General Foods 
General Foods, White Plains, utanför New 
York, aren av världens största tillverkare av 
livsmedel med 48 fabriker i US A, 6 i Cana-
da och 22 i Europa. Den mest kända produk-
ten på den svenska marknaden är Gevalia. 

Ägarbyten och omorganisationer har 
varit relativt frekventa under senare tid. 
General Foods ägs sedan nägra år av Philip 
Morris, som således inte enbart tillverkar 
cigaretter. Även livsmedelsföretaget Kraf fts 
hade köpts in och skulle föras ihop med 
General Foods (GF). Den nya konstellatio-
nen Kraffts-General Foods (KGF) har till-
sammans en omsatming på 20 miljarder S. 

Mycket av resonemangen och beskriv-
ningama vid vårt besök utgick från hur det 
såg ut före samgåendet med Kraffts. En 
representant för företaget som arbetade med 
informationssystem vid högkvarteret, be-
rättade att verksamheten vid GF-US A dela-
des in i sju olika divisioner, bl a dessert, 
bageri, drycker och frukostprodukter. 

Det var intressant att notera att indel-

ningsgrunden för affärsenheter är enbart 
varomas karaktär ur distributions- och håll-
barhetssynpunkt Så finns t ex. en affärsen-
het för frusna efterrätter, en annan för kyl va-
ror, en tredje för torkade efterrätter och en 
fjärde för efterrätter som distribueras på 
postorder (!). För varje affärsområde finns 
sedan enheter för tillverkning, distribution 
och försäljning. 

Databehandlings- och 
kontorssystem 
Vid högkvarteret för General Foods, USA 
finns en enhet för Information Management 
med ca 290personer. På divisionsnivå finns 
sedan 100 personer utspridda med ansvar 
för information management En av de 
centrala teserna för förelaget är att informa-
tionsstrategin måste avspegla affärsstrate-
gin. Därför måste det finnas ansvariga för 
informationssystemen på varje division. Den 
deklarerade filosofin är attdivisionema skall 
betraktas som högkvarterets kunder. 

Högkvarteret har främst ansvaret för 
den tekniska systemarkitekturen. De vikti-
gaste principerna anses vara att hålla fast 
vid en öppen arkitektur baserad på ett visst 
urval av industristandarder (främst IBM). 
Man söker då uppnå en balans mellan flexi-
bUitet och kontroll. Ny teknik utvärderas 
tidigt i syfte att bestämma dess möjliga roll 
i arkitekturen. På detta sätt ges en ram för 
planering och tekniska beslut samt en bas 
för angivande av riktUnjer. Det finns också 
ett antal datasystem (köp, försäljning, lager, 
etc) som är gemensamma för aUa divisio-
nerna. 

På divisionsnivå har den informations-
ansvarige till uppgift att 

• stimulera användningen av IT 
• anpassa system till divisionens behov 
• utveckla nya användningsområden. 
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Informations- och 
kommunikationssystem 
Information System Manager på Dessert 
Division gav oss en genomgång av det 
informationssystem som används för efter-
rätter vid General Foods, USA. Som sådan 
betraktas han, i enlighet med företagets filo-
sofi, som försäljare inom divisionen. Han 
ska försöka övertyga chefema för divisio-
nens fem business units att införa olika 
typer av förbättringar. 

Desserts Division Infonnation System 
handhar totalt 113 olika datasystem/pro-
gram. På varje business unit finns folk som 
hjälper till med informationshanteringen. 
Ansvaret på divisionsnivå är att håUa ihop 
helheten, se till att det sker utbyte av erfa-
renheter, samt att ge stöd vid genomförande 
av förändringar. Dataprogram som utveck-
las vid en enhet sprids till andra enheter när 
folk träffas eller genom gemensamma ut-
veckUngsprojekt 

Den ansvarige för informationshante-
ringen i den intemationeUa delen av GF, 
kompletterade bilden genom att berätta om 
hur man genom informationssystemet hål-
ler Uiop tiUverkning och distribution av flera 
olika produkter i många olika länder. Han 
försökte också belysa hur alla dessa busi-
ness units kan koordineras vad gäller infor-
mationshantering. 

Ett instmment för detta är den informa-
tionsplanering som varje enhet måste bedri-
va i enlighet med ett mönster som är gemen-
samt för hela företaget En annan koordine-
rande kraft är de industristandarder som 
företaget ansluter sig till. Vidare sluter före-
taget avtal med vissa datorleverantörer om 
rabatter vid köp av viss utrustning. När det 
gällersystemaikitekttu-är detsvårtatt dikte-
ra vUlkoren - att nå koncensus är en bättre 
modeU. 

Elektronisk post är ett viktigt sätt att 
hälla ihop företaget Man räknade upp föl-
jande möjliga faciliteter i ett system för 
elektronisk post: 

• Meddelanden 
• PM + dokument 
• DatatabeUer (spreadsheets) 
• Grafik 
• Symboler (image) 
• Röst 

Av detta finns redan de tre första i det 
system GF använder. Resterande delar är 
fortfarande för dyra och kanske kommer att 
förbli sä under en längre period. 

År 1986 fattades inom General Foods 
beslut om att avskaffa vissa beslutsnivåer. 
Man gjorde försök med att decentralisera så 
långt som möjligt Nyckelorden var dels 
enkelhet och dels personal ownership of 
results. Mer makt och ansvar lades därför pä 
förelagets affärsenheter medan högkvarte-
ret enbart skuUe ansvara för mål och strate-
gier, strukturfrågor, samt större resursallo-
keringar. 

En decentralisering hade således genom-
förts, men våra sagesman var angelägna att 
markera att det skedde försiktigt och att en 
decentralisering inte har något egenvärde. 
För mångproduktföretaget General Foods 
är dock en viss decentralisering nödvändig 
och rationeU. Varje produkt inom General 
Foods har sin egen logik och logistik, vüket 
kräver ett decentraliserat beslutsfattande. 

Som motexempel angavs cigarettdivi-
sionen inom PhiUp Morris som var mycket 
centraUserad med bl a aU FoU centralt pla-
nerad och beslutad. Det finns fyra cigarett-
fabriker, men de ser alla likadana ut Där 
vinner man inget på en decentralisering. 

Som ett svar på våra frågor om framti-
den redovisades en plan (vision?) av ett 
kommande distributionssystem mellan oli-
ka tiUverkande enheter inom koncemen: 

Fabrik A —>FabrikB —distr ibu-
tionscentral C. 

Det ställs ett antal krav på informations-
systemet för att detta distributionssystem 
ska fungera rationellt: 
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• samma typ av datorer bör användas av 

alla enheter 
• begrepp och business codes måste 

vara entydigt definierade 
• databasema måste vara desamma 
• time-pulsemåste vara densamma, dvs 

det krävs en synkronisering av upp-
dateringar, inventory reporting m m 

• ansluming tiU EDI-standard. 

Effekter och bedömningar 
Man gjorde från GF bedömningen att det 
krävs mer av centraliserat beslutsfattande 
för att utnyttja fördelama med ett sådant 
system. Centralisering gör att kontrollen 
bUrbättre. 

På vår direkta fråga svarade GF-tjänste-
männen att verksamheten kan lokaliseras 
nästan var som helst Frågan har också ak-
tualiserats i samband med sammanslagning-
en med Kraffts. EgentUgen borde två enhe-
ter flytta från White Plains tiU Philadelphia. 
Men det har bUvit svårare att få folk att 
flytta. Dessa personer skulle dock i och för 
sig kunna vara kvar i White Plains och 
arbeta på distans med hjälp av elektronisk 
post och andra hjälpmedel. 

Ett hinder för detta är att de högsta 
cheferna, senior management i amerikanska 
företag är konservativa och inte vUl använ-
da nya kommunikationshjälpmedel. De viU 
läsa på papper och se folk i ögonen när man 
fattar sina beslut 

Frågan om decentralisering och framti-
den kopplades av representanten för Gene-
ral Foods Intemational ihop med EG 1992 
och den inre marknaden. Nu har General 
Foods Centers of Expertises i både Frankri-
ke och Tyskland. Det är ännu för tidigt att 
säga men kanske blir det i framtiden en 
ytterligare specialisering så att man i Fran-
krike exempelvis får hand om kunskapsom-
rådet A och i Tyskland kunskapsområdet B. 

Bechtel Group Inc. 
Bechtel Group Inc. är ett av världens största 
privata konsult- och entreprenadföretag. 
Med sina 18 000 anstäUda driver företaget 
årligen 1300 projekt i 75 länder, huvudsak-
ligen inom konstruktion, byggnation av 
kraft- och oljeanläggningar, raffinaderier 
och annan processindustri. Som ett av 
världens största kunskapsföretag anser Be-
chtel att de anstäUda och deras motivation 
och arbetsförhållanden är av största bety-
delse för företagets resultat 

Med en vikande marknad i början av 80-
talet har man tvingats ändra företagets stra-
tegi på två sätt Man har skaffat fler mindre 
kunderoch projekt med hjälp av en aktivare 
marknadsföring och man har diversifierat 
och utvecklat sig inom intiUiggande områ-
den såsom miljövård, informationsteknolo-
gi och konstruktion inom transportsektom. 
Den viktigaste utvecklingen för företaget i 
framtiden ser man i förvaltningen av mänsk-
liga resurser och en ökad intemationell 
aktivitet 

Förändringen i företagets affärsstrategi 
har lett till att man också genomgått en 
omfattande omstrukturering. Man har dra-
stiskt minskat personalen, framförallt inom 
administrationen på meUannivå, och skapat 
en plattare struktur med kortare beslutsvä-
gar. Bechtel menar att stora företag, som har 
liknande överlevnadsvilUcor måste satsa på 
organisationsutveckling och personalut-
veckling. Hierarkiska organisationer måste 
ersättas med nätverksorienterade strukturer 
som är löst sammansatta, delar på resurser 
och har porösa gränser som talar för autono-
mi och få nivåer. Människor flyttarsig snabbt 
meUan enheterna när det behövs. På Bechtel 
har man hittiUs minskat från 17 nivåer till 
högst 7. Men ytterligare utplattning av orga-
nisationen behövs! 

På stödområdet innebär det att organisa-
tionens stödsystem frikopplas från nätverks-
organisationen. Systemen skall stimulera 
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till innovationer och det ankommer på 
medarbetama att själva välja de mest effek-
tiva verktygen - från en arsenal. 

iï-strategier och IT-system 
Bechtel Information Technology är en stra-
tegisk stödorganisation inom Bechtel Group, 
Inc. Gmppen arbetar främst inom koncer-
nen tiUsammans med andra avdelningar för 
att öka automatiseringsgraden i informa-
tionssystem enUgt den IT-strategi som fast-
lades år 1987. Man har i första hand koncen-
trerat sig på uppbyggnad av nätverk för 
sammankoppling av koncemens olika delar 
och resurser. IS-avdelningen ägnar sig då åt 
stödsystemen och gör dem allmänt och enkelt 
tillgängliga. Användarenheterna ägnar sig 
åt att anpassa system samt att ta fram de 
specialsystem som de kan behöva. Utgångs-
punkten är att Bechtels gmndinformation 
skall kunna nås av aUa. 

Denna utveckling skall också fortsätta 
enligt den IT-strategi man fastlade år 1987. 
Genom koordinering av basapplikationer 
inom koncemen och kunskapsuppbyggnad 
hos de anställda skall man öka effektivite-
ten och därmed konkurrenskraften. 

Bechtel satsar mycket intensivt på infor-
mationsteknologi och ger ett intryck av att 
ligga långt framme. Man äger ocksä ett 
antal bolag inom olika dataområden såsom 
AI, finansservice och programvara till verk-
ning. Företaget köper dock i första hand 
färdiga lösningar och använder existerande 
standards. Inom flera områden, främst Al-
teknologi och telekonferenser, etablerar man 
egna system där det inte finns någon stan-
dard atttUlgå. Man försökersedan intresse-
ra sina samarbetspartners för dessa system-
lösningar. I framtiden ansa- man att viss 
informationsteknologi kan ingå som en del 
av omkostnaderna för att administtera pro-
jekt Bechtel anser informationshantering-
en som så pass viktig att man kommer att 
ställa krav på kundens möjligheter till 
kommunUcation. 

Bechtels IT-strategi har följande huvud-
punkter: 

• Använd tUlgängliga standards 
• Bli oberoende av datorleverantörer, 

använd öppen arkitektur 
• Koordinera utveckling av program-

vara, om möjligt: köp färdig 
• Utnyttja telekommunikation, dvs 

integrera nätverk 
• Utveckla mänskliga resurser, dvs 

utbilda 

Man påpekade att två saker är av central 
betydelse vid införandet av en ny teknik och 
informationsteknologi. Först och främst 
behövs det en förkämpe högt upp i företags-
hierarkin som driver frågan. Dessutom måste 
teknUcen vara lättanvänd, i både teknisk och 
social mening. 

Bechtel tror starkt på att man i framtiden 
kommer att ha totalintegrerade system, 
inklusive underleverantörer och kunder, man 
kallar detta ett sömlöst, seamless, system. 
Ett sådant system innehåUer databaser, tele-
foni, voicemail, elektronisk post och kon-
torsautomation, överföringen skall inte 
bestå av data utan av dokument, dvs komp-
letta ritningar i form av CAD-dokument 
osv. 

Kontorssystem 
I ljuset av teknikutvecklingen och den tidi-
gare omnämnda IT-strategin har man inom 
Bechtel beslutat att även rationalisera sin 
dokumenthantering. I sä stor omfattning 
som möjligt skall dokument överföras elek-
troniskt Två huvudkrav som gäller är att 
programvaran skall vara kompatibel och att 
datorsystemen skall kunna kommunicera. 
Man vinner i huvudsak i hastighet och stan-
dardisering vilket ger enklare ratiner. 

Som belysande exempel kan man näm-
na Bechtels totalintegrerade ekonomisy-
stem. Från att tidigare ha haftett 60-tal olika 
system är man nu nere i tre stycken som 
ombesörjer såväl löneutbetalningar som 
kundutbetalningar och hanteringen av for-
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dringar i så gott som hela koncemen. Man 
anser att investeringar av denna typ är nöd-
vändiga på kort sikt och ger en klar konkur-
rensfördel på läng sikt 

Eftersom de fysiska avstånden inom 
koncemen är så stora har den nya teknolo-
gin fört med sig flera fördelar. Dels har man 
fått möjUghet till samarbete som tidigare 
varit för kostsamt, både i pengar och tid, 
dels har man etablerat samarbete mellan 
partners som tidigare varit isolerade från 
varandra. Systemintegreringen har alltsålett 
till att man brutit igenom avdelningsgrän-
serna och etablerar nya kontakter på ett 
friare sätt 

Produktionen har rationaliserats och och 
handläggningstider har förkortats. Man har 
i viss mån decentraliserat sin organisation 
genom att beslutsfattandet delegerats. Sam-
tidigt har övervakningsmöjlighetema ökat 
med det ökande informationsflödet Vad 
avser sysselsättningen så har man avsevärt 
minskat personalen på mellannivå. 

Vad man nu främst strävar efter är att 
knyta såväl kunder som underleverantörer 
till sig genom att utnyttja EDI även i den 
extema kommunUcationen. Man arbetar 
redan med överföring av CAD-dokument 
och bestäUning och betalning gentemot un-
derleverantörer. 

Följande organisatoriska effekter påpe-
kades: 

• Initiait gjorde man vidlyftiga an-
strängningar, vilket medförde krav 
pä samordning 

• Man har fått effektivare lagerhante-
ring 

• Man har fått ett minskat kontorsarbe-
te 

• Man har fått en förenklad of ferthan te-
ring och utvärdering 

• Man har fått en förändring av den 
funktionella strukturen (gamla av-
delningar har delvis försvunnit och 
ersatts med nya). 

Bechtels utrustning för 
bildtelefoni 
Bechtel, som harmångakontorpå så många 
olika platser, har börjatanvändany kommu-
nikationsteknologi för att understödja sam-
arbetet och samverkan. Projekt kan behöva 
genomföras med ddtidsengagerade männi-
skor som är lokaliserade på olika håll. 

För sådana ändamål har Bechtel börjat 
med bUdtelefoni mellan sju olika kontor. 
Huvudkontoret i San Francisco och konto-
ren i Oak Ridge, Gettysburg och London är 
exempel. 

Systemet heter AT/T Accunet och kan 
våren 1989 användas i 50 städer i USA. Det 
bygger på 2 x 56 kbit/s överföring med upp-
ringning och kopplade förbindelser. Med 
dagens priser kostar en anläggning 40 000 -
50000doUar. 

Bechtel an vänder si tt bildtelefonisystem 
för: 

• utbildning i bl a juridiska frågor 
• 2-timmars möten för högsta ledningen 

och olika kommittéer 

Fördelningen mellan dessa två använd-
ningar är ungefär 50/50. TV-monitom är av 
normal storlek och systemet är lämpat för I 
- 3 personer samtidigt på en plats. Ett sådant 
system måste vara tUlgängligt, och inte kräva 
alltför lång planering i förväg. Bechtel 
använder systemet 50 - 60 procentav antalet 
tillgängliga veckotimmar, viUcet verkar vara 
en övre gräns. Är apparaten för mycket 
upptagen fungerar inte användningen. Be-
chtel har planer på att inkludera stora kun-
der i systemet. För närvarande gör man 
försök med uttustning hos tre kunder. 

Vi deltog i ett bildtelefonmöte till Was-
hington och kunde notera att bild- och ljud-
kvaliteten var utomordentlig, givet förut-
sättningen att det är två parallella teleför-
bindelser som ger kapaciteten. Den bildko-
dare som används kommer från Picturetel. 
Ljudkvaliteten är bra med högtalande tele-
fon. Kostnaden är 100 dollar per timme för 
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en sådan kommunikation. Den förra tekni-
ken som var tiUgängUg - analoga videomö-
ten - gav en timkostnad på 600 doUar. 

Bechtel viU satsa på denna enkla form av 
digital bUdtelefoni därför att man ser den 
som en del i ett kommande publikt system, 
baserat på ISDN. Det måste vara en bUUg 
kommunikation med bra ljudkvalitet och 
med acceptabel bUdkvalitet Ekonomin för-
hindrar att man skall kräva högkvaUficerad 
bUdöverföring. 

Eftersom büdtelefonisystemetär beroen-
de av den nya teletekniken, finns det för när-
varande enbart i storstäder. Man har emel-
lertid stora förvänmingar pä ISDN och tror 
att tekniken kommer att finnas överallt i 
mitten pä 90-talet Detta innebär emellertid 
inte att man kommer att decen traUsera eller 
centralisera sin verksamhet med anledning 
härav. I första hand är det en fråga om att 
minskaavstånden, minskakommunikation-
skostnadema och förenkla kommunUcatio-
nen inom den struktur man redan har i dag. 

Det huvudsakliga motivet för video-
konferenser i USA Ugger i eUminering av de 
långa tider som transporter tvärs över kon-
tinenten faktiskt tar. Man kan också göra 
andra tidsvinster eftersom man har möjUg-
het till spontana möten som inte skulle ha 
genomförts om man varit hänvisad till face 
to face-kontakter eller till andra teknologier 
som t ex. telefonkonferenser. Undersök-
ningar i USA har visat på att det i allmänhet 
tar 47 dagar innan det är möjUgt att få till 
stånd möten mellan flera direktörer, om 
kravet är att de skall mötas personligen, 
medan man kan fä tiU ständ ett videokonfe-
rensmöte inom en vecka. 

Användningen av videokonferenser 
verkar nu stå inför ett större genombrott i 
USA. Enligt uppgifter som vi erhöU finns 
det nu ca 1000 utrustningar av olika slag 
som i dag är i användning. Den ökade an-
vändningen verkar dels ha att göra med att 
tekniken bU vit allt mera användarvänUg tiU 
ett rimUgare pris och dels att den för kom-

munikationsintensiva personer upplevs som 
ett bra altemativ tiU fysiska resor. 

Bechtels expertsystem för 
kunskapsstöd 
En av de mest märkbara effektema när man 
minskar antalet anstäUda som Bechtel gjort, 
är förlusten av experter. För att bättre kunna 
utnyttja den personal som har medelgoda 
kunskaper vill man därför bygga expertsy-
stem för att stödja dem. Man anser att man 
på så vis kan bibehåUa sin totala kompetens-
nivå inom företaget ttots personalneddrag-
ningar. 

Bechtel AI Institute har ett flertal mark-
nadsområden såväl inom som utom koncer-
nen. Man utvecklar bl a Al-applikationer 
och täcker dä in hela området från kun-
skapsinhämming via konstruktion till drift 
Man har utvecklat metoder för att bedöma 
möjUgheten att införa Al-teknologi inom 
olika verksamheter. Projekten bedrivs ofta 
med hjälp av prototyputveckling. Utveck-
lingsgmppen består av cirka 20-talet ingen-
jörer. 

Man marknadsför också programvara, i 
första hand Nexpert Object från Neuron 
Data. Här poängteras särskilt nödvändighe-
ten av att kunna underhålla kunskapsbasen 
och flytta en applikation meUan olika dator-
system. Nexpert Object finns i de flesta 
datormiljöer, vilket alltså innebär att man 
kan låta datom växa med problemet 

Företaget är väl medvetet om att deras 
viktigaste resurs är den personal man har 
och den kunskap som den besitter. Man 
tillvaratar därför kunskapen genom expert-
system och ställer den till förfogande även 
för lägre utbildade för att därigenom höja 
deras kompetens. Detta är ett mer sympa-
tiskt förhållningssätt till expertsystem än 
det som redovisades under vårt seminarium 
i New York. Enligt det synsättet hade man 
accepterat att skolsystemet inte fungerade 
och utvecklade expertsystem för att outbil-
dade skulle kunna sköta relativt enkla saker. 
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Avon Products Inc. 
Avon Products Inc. är ett av världens största 
direktsäljande företag. Avon Products Inc. 
tillverkar och säljer parfymer genom hem-
försäljning. Som ett komplement säljer 
man också smycken och man har under de 
senaste åren också satsat på parfymförsälj-
ning via detaljister. Man har cirka 1,5 
miljoner försäljningsrepresentanter i hela 
världen, varav 420 000 i USA. Man har 
cirka 100 000 distriktschefer och cirka 100 
divisionschefer. Alla dessa ingår i ett nät-
verk som täcker hela världen utom öst-
blocket 

Databehandling och 
kommunikation 
För att klara kontaktema med den kraftigt 
distribuerade säljstaben började man tidigt 
med att förse de cirka 100 divisionschefer-
na med PC i hemmet IstäUet för brev fär de 
nu aUa data såsom försäljningsstatistik och 
personaladministration överförda nattetid 
via modem. Man vinner därmed både tid 
och adminstrationskosmader. Detta system 
införs nu även till distriktschefema. De får 
därmed snabbare information om bl a de en-
skilda försäljarnas status, hur deras orderlä-
ge ser ut och hur de ligger till ekonomiskt 
Detta anser man vara mycket viktigt då 
företagsidén baseras just på denna relation; 
distriktchefens engagemang i sin grupp av 
försäljare. Man bör hålla i minnet att 
personalomsättningen bland säljarna är 100 
procent om året, med en topp i ansluming 
till julruschen. 

Vad gäller datorer och IT så har man 
egen program vamutveckling vid huvudkon-
toret och de olika intemationella stödcen-
tren. Profilen ger mtryck av att vara konser-
vativ med konventionell utnyttjande av IT 
och försiktig och stegvis utveckling. Inför 
framtiden tror man på ISDN och möjUghe-
ten att överföra all data via telefon med hjälp 
av PC-datorer. Man har onekligen en hel del 

att automatisera och stödja i det vitt distri-
buerade försäljningsnätet Hittills har man 
huvudsakUgen ersatt de regelbundna ut-
skicken av beställningar och försäljnings-
statistik som tidigare ombesörjdes med brev. 

Ett annat experiment som man gjort var 
direkt orderinmattiing från säljarna med hjälp 
av en tonsändande knappsats och telefon. 
Försöket slog inte väl ut på grund av kostna-
den för knappsatsen och den höga omsätt-
ningen på säljstaben. Det konventioneUa 
systemet beräknades vara bUligare och idén 
övergavs därför. 

Unocal 
Corporation 
Unocal Corporation är moderbolag till Union 
Oil Company of California, som arbetar på 
många platser i världen med alla aspekter på 
energiproduktion och energidistribution. 
Verksamheten är vertikalt integrerad från 
de första leden, bl a oljeutvinning, till de 
sista leden, bl a bensinförsäljning i till 95 
procent egna bensinstationer. Namnet 
Unocal används bäde för moderbolaget och 
Union OU. 

Unocal arbetar mest med olja och natur-
gas men anser sig också vara ledande i fråga 
om alternativa energiresurser. Företaget är 
världens största producent av geotermisk 
energi. Unocal tillverkar och försäljer des-
sutom en rad petroleumprodukter, kemika-
lier, gödningsämnen och specialmetaller. 

Unocal hadeca 18 000 anställda år 1988, 
varav ca 15 600 i USA. Intäktema uppgick 
till ca 10 mUjarder dollar. Det sjunkande 
oljepriset från 1986 och övemtbudetav råolja 
under 1988 har minskat lönsamheten i ol-
jeproduktionen, medan de verksamheter 
inom Unocal som köpt råolja har gynnats. 

Den nya företagsledningen, som utnämn-
des i juli 1988, har formulerat fyra verksam-
hetsmål för Unocal: 
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• öka lönsamheten 
• utvidga basen med energiresurser 
• utveckla en tiUfredsstäUande lönsam-

het pä alla företagets tillgångar samt 
• understöd innovationer och kreativi-

tet som främjar företagets långsikti-
ga tUlväxt 

Databehandling och 
kommunikation 
Corporate Information Services (CIS) an-
svarar för databehandling och kommunUca-
tion. Sedan juli 1988 rapporterar CIS till 
Corporate Development som i sin tur är 
underställt Administration. Administration 
rapporterar till Unocals CEO. Det visar att 
Unocal har många organisatoriska nivåer 
för själva företagsledningen och CIS är 
inplacerat pä relativt låg nivå. CIS är indelat 
i fem enheter: Information Services, Com-
puter Services, Telecommunications Servi-
ces, Planning & Administration och Strate-
gic Development Antalet anställda är ca 
250, varav ca 140 är professionella, 110 är 
teknisk personal och endast 5 är sekreterare. 

Det är inte vanUgt i Sverige att storföre-
tagets dataenhet även har ansvar för företa-
gets telekommunUcationer. I Unocal har detta 
länge varit fallet eftersom man finner det 
svårt att skilja pä samordning av kontors-
funktioner från samordning av telekommu-
nikationen. 

Unocal satsar på en decentraliserad 
verksamhet och det återspeglas även på CIS 
verksamhet. De användande enhetema är 
profit-centers och ska motivera sina IT-
an vändningar från lönsamhets- och genom-
förandesynpunkt. CIS ska godkänna alla 
större systeminstaUationer och därvid se till 
att de bygger på de normer som gäller för 
Unocal samt att installationerna är lönsam-
ma. Ett särskilt förslagsdokument används 
där CIS begär uppgifter om ändamål, pro-
blem eUer affärsmöjUghet, införandeplan, 
effekter på budgets, investering, årliga 
kosmader under fem år, besparingar och 

produktivitetsförbättringar under fem är 
samt riskbedömning. Chefen för CIS beslu-
tar under viss beloppsgräns, finansdirektö-
ren i andra fall. 

Granskningen att normerna följs är ett 
led i att samordna koncemens IT-lösningar. 
Lönsamhetsbedömningen är snarast ett 
kompetens- och expertstöd till de beställan-
de enheterna eftersom de måste svara för 
kosmadema för investering och underhåll. 
Unocal har fem större datacentraler i Los 
Angeles, Houston, San Francisco, Schaum-
berg och Brea utanför Los Angdes. TU-
lämpningama är uppddade på de fem cen-
tralerna. Houston- datom är dessutom back-
up för de övriga IBM-kompatibla datorer-
na. Alla datorer har inventerats i juli 1988. 
Inventeringen visar att olika divisioner har 
speciella datorer (IBM, Datapoint, DEC, 
HP, Wang samt PCs). Antalet PC uppgick 
till ca 2000. 

I USA har Unocal investerat i ett nät 
med mikrovågslänkar längs med de pipeli-
nes som utnyttjas i företagets verksamhet. 
Nätet användes först för att kon uoll era funk-
tionen hos pipelines men togs efterhand i 
bruk för analog röst- och datakommunika-
tion. För all typ av kommunikation, säger 
Unocal, och därmed menar man röst-, data-
och faxtrafik. Huvudstråket går från San 
Francisco via Los Angeles tiU Texas och 
därifrån till Schaumberg, lUinois. Mellan 
detta huvudstråk och platser i ca 20 delstater 
hyrs ledningar för att tiUgodose behov av 
röst- eUer datakommunikation hos Unocals 
anstäUda eUer system. De 750 mikrovågs-
länkarna täcker in ett avstånd på 290 000 
miles och de fysiska ledningarna i nätet 
uppgår till 72 000 miles. Totalt hanteras i 
nätet ca 3 mUjoner "samtal" per är. Unocal 
har varit ett ledande företag i fråga om att 
förfoga över ett eget nationellt kommunika-
tionsnät 

Man har nu planer på att modernisera 
detla nät genom att anlita sig av ett separat 
kommunikationsföretag i stäUet för att 
själv ansvara för det. Ett virtueUt nät byggs 
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upp och expanderas från dagens 300 kon-
torsplatser till ca 600 platser. Numera finns 
fiberoptiska nät över hela USA och Unocal 
räknar med att sädana nät ska användas. För 
utlandskommunikation finns fasta nättjän-
ster till Japan, Filippinerna, ThaUand, Sing-
apore, Indonesien, Storbritannien, Norge 
och Nederländema. Det används för telex 
och för elektronisk post Frän början var 
detta ett telexnät vüket gav den snabbaste 
kostnadsminskningen. Enheten Telecom-
munications Services har 95 anställda och 
en budget pä 14 miljoner dollar. Utöver de 
egna systemen använder Unocal även andra 
kommunikationstjänster, t. ex. publika 
tjänster. De totala kosmadema, inklusive de 
fördeegna näten är ca35 mUjoner doUar per 
år. 

Kontorssystem 
Funktionen Office Information Systems är 
ansvarig för forskning och införande av 
teknologier för kontorsautomation i Uno-
cal. Tidigare arbetade CIS med att införa 
ordbehandling för sekreterama. Då var focus 
på kosmadsminskning. Den standard kring 
Wang och Datapoint som då etablerades 
syftade till kompatibilitet Numera är inrikt-
ningen att införa kontorssystem hos de pro-
fessioneUa i företaget som har en betydelse-
full roll för Unocals dagUga verksamhet De 
tjänster CIS inför är: 

• elektronisk post och meddelandesys-
tem, för att utbyta information både 
lokalt på arbetsplatsen och globalt 
över hela världen 

• kalkylering, för att underlätta besluts-
fattandet och strategisk planering 
genom att simulera resultatet av fi-
nansiella scenarios 

• datahanteringssystem, för att ge åt-
komst till företagets databaser med 
texter, bilder eller numeriska data 

• kalendersystem, för att underlätta för 
ledningen att utnyttja sin tid mera 
effektivt 

• publiceringssystem, för att stödja 

ledningen när de tar fram rapporter 
och dokument Systemet är avsevärt 
bUligare än fotosättningssystem 

• system för grafiska presentationer för 
att stödja lednmg och chefer när de 
viU kommunicera data i grafisk form. 
Systemet är avsevärt bUligare än 
extema tjänster och ger kort om-
loppstid. 

Tjänstema bygger på vissa standards. 
Wang utsågs som företagsstandard år 1980 
för ordbehandling och kontorsautomation. 
Detta var ett uttryck för en stark vilja från 
företagsledningens sida att ha en stark 
samordning i dessa frågor i Unocal. Wang 
är fortfarande huvudleverantör med 31 
system i USA och 16 system utanför USA. 
Wangs MAILWAY används för elektro-
nisk post Den elektroniska posten omfattar 
90 000 sidor per månad. Dessutom skickas 
ca 7000 fax-meddelanden per dag. 

Unocal går nu i USA över från MAIL-
WAY tiU Wangs OFFICE programvara. 
Inom två år skall även installationer utanför 
USA ha övergått till OFFICE. OFFICE ska 
förmedla kontakten mellan Wang-systemen, 
de IBM-kompatibla stordatorerna och ol ika 
PCs i Unocal. OFFICE ska också tillhanda-
hålla en användarkatalog för hela Unocal i 
realtid. 

Pä stordatorerna är IBMs kontorssystem 
PROFS installerat med en brygga mellan 
PROFS och OFFICE. OFFICE ser också tiU 
att data och dokument kan utbytas automa-
tiskt mellan PC och Wang samt att PC kan 
utnyttja Wangs ordbehandling. Därutöver 
har CIS på nätverket utvecklat ASCII regi-
steröverföring till/från stordatorerna, kopp-
ling till telex, koppling till extema databaser 
och koppling till extema typografiska 
tjänster. 

Unocal söker reaUsera att alla Wang-
användare, terminalanvändare mot storda-
torerna, användare av minidatorerna eller 
persondatorema ska kunna få åtkomst till 
alla system som finns pä nätverket. Syftetär 
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att tillhandahålla automatiserade kontors-
system till anstäUdapä alla nivåer för att öka 
produktiviteten och stödja beslutsfattandet 

Effekter och bedömningar 
Unocal har frän 1980-talets början satsat på 
att den accelererande teknikspridningen 
skulle ske på ett kostnadseffektivt sätt. Man 
betonade besparingar och att få fram sam-
manhängande och gemensamma lösningar. 
När avancerade projekt inleddes, t ex. det 
intemationella elektronisk post-nätet börja-
de man med telex. Det var en beprövad 
teknik och lätt att sprida. Senare förde man 
in de mera avancerade tjänstema, som är 
svårare att hantera, i den nya infrastruktu-
ren. 

Unocal har på senare år velat ompriori-
tera sin organisation och beslutsstruktur. 
Man övergår från en distriktsorganisation 
till en regionorganisation, där regionen är 
det större området Antalet personer som 
rapporterar till en chef ökar från 7 - 8 till i 
storleksordningen 30. Antalet nivåer min-
skar. Beslutsstrategin är att decentralisera 
med tydliga mål och resultatkrav. Den nya 
informationsteknologins roU är att stödja 
denna utveckling. Enhetema måste fråga 
sig viUcet affärsmål man har och på vilket 
sätt IT kan stödja detta. I utredningsarbetet 
blir enhetema därmed problemorienterade 
och är intresserade av att välja de lämpliga-
ste lösningarna. Systemutvecklingen sker 
till stora delar på huvudkontoret, nära sak-
enheterna, men långt från Unocals datorer. 

Skall de anställda fortsätta att jobba i 
kontor eller kommer mycket av arbetet att 
förläggas till bostaden? Detär enligt Unocal 
viktigt med lagarbete, att jobba i gmpp och 
ha nära kontakt, även med skilda kompeten-
ser. Ökat hemarbete tror man mte på. Däre-
mot har Unocal bestämt sig för att flytta, 
från Los Angeles Downtown tiU någon annan 
förort tiU Los Angeles. Den väldiga sky-
skrapan är såld. En kombination av orsaker 
ligger bakom detta. Brandmyndighetema 

godkänner inte fastighetens sprinklersy stem, 
det är för mycket asbest i luftsystemet och 
man viU finna en annan framtidslösning. En 
tänkbar lösning för Unocal är att ha flera 
mindre kontor i flera av förorterna och att 
sammanbinda dem med den typ av Tl -Unjer 
( dvs 1,5 Mbit/s kommunikationslänkar, 
som brukar ge 24 samtidiga telefonsamtal 
eUer motsvarande ) som finns i USA. 

Redan nu har Unocal erfarenhet av sådan 
uppdelad verksamhet I Brea som ligger 30 
miles från Unocal i downtown finns forsk-
ningsenheten med användare över hela 
världen. 

Unocal har även funderat pä hur datorer 
och annan utrastning bör arrangeras i fram-
tiden. Själva datorema placeras lämpligen i 
vad man kallar block houses där enbart ett 
fåtal människor arbetar. Bort från södra Ca-
Ufomien med risken för jordbävningar. Till 
datacentralerna kopplas con trol centers som 
ligger på en annan plats och som har kom-
munikation med datacentralen med t ex. 
Tl -linjer. Personal för systemunderhåll och 
programmeringkan finnas på en tredjeplats. 
Där finns kanske också sy stem utvecklama. 

Det är viktigt att kunna samla och kon-
centrera människor på en plats. Unocal ska 
söka undvika att tvångsförflytta människor. 
Den framtida verksamheten bedrivs i en 
miljö som beskrivs som urban, but not metro. 
Det är viktigt med ett kort avstånd till en 
intemationell flygplats. Det mest önskvär-
da är < 30 minuters resväg till flygplatsen. 
Unocal har 8 -10 egna flygplan. 

Beträffande ny kommunikationsteknik 
avser man inte attsatsa på videokonferenser 
och bUdtelefoni. Audiokonferenser är lämp-
ligt och många gånger tillräckligt! Man 
måste kostnadsmotivera videomöten. I ut-
bUdningssammanhang används ofta en-vägs 
video och två-vägs audio. Men man är 
medvetna om att andra företag bedömer 
detta annorlunda. ARCO t. ex. satsar stort 
på videokonferenser. 

Någon anledning för att Unocal skulle 
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satsa på ISDN finns inte! Den existerande 
nätlösningen innebär att Unocal redan har 
flera av de funktioner som ISDN är tänkt att 
tillhandahålla. Men ISDN studeras ändå på 
Unocal. Företaget är medlem i Intemational 
Communications Association (ICA) och där 
diskuteras bl a ISDN-erfarenheter. Unocal 
följer även utvecklingen inom Europa och 
EG : s svårigheter att harmonisera införandet 
meUan medlemsländerna där Italien, Väst-
tyskland, Frankrike och Storbritannien gjort 
gemensam sak i ett tidigt skede. 

Unocal följeräven de amerikanska före-
tag som redan satsat på ISDN-Iiknande lös-
ningar, t ex. Federal National Mortgage 
Association, Massachusetts Institute of 
Technology, Shell Oil Company i Texas, 
West Virginia University samt Progressive 
Computing, Inc. (som var det första kom-
mersiella ISDN-kunden i USA). 

Hewlett Packard 
Läsaren bör inledningsvis uppmärksammas 
på att företaget Hewlett Packard, HP, skiljer 
sig från de fyra andra företagen som besök-
tes i den bemärkelsen att HP är ett bland de 
främsta företagen som utvecklar och säljer 
utrustning och system inom information-
steknologiområdet Syftet med besöket hos 
ett teknikleverantörsföretag var att se om 
och i vilken utsträckning ett sådant företag 
mera medvetet utnyttjade IT-teknUcen uti-
från de frågeställningar vi skuUe belysa. 

Företaget Hewlett Packard fyller i år 50 
år. Det startade sin verksamhet med tiU-
verkning av oscillatorer men har i dag cirka 
20 000 större produkter. Dessa produkter 
omfattar bl a datorer, nätverk, mät- och ana-
lysinstrument inom forskning och utveck-
ling samt elektroniska komponenter. Om-
sättningen uppgår till ca 10 miljarder $ per 
år och företagets årliga tillväxt under 80-
talet har uppgått till 16 procent Av omsätt-
ningen härrörde 1988 ca 48 procent från 
verksamheten i USA, 34 procent från Euro-

pa och 18 procent från resten av världen. 
Några andra data om HP ger en uppfatt-

ning om företagets verksamhet och därmed 
också informationsbehoven och hur de har 
utvecklats under 1980-talet Är 1988 hade 
HP87 000 anstäUda varav 56 000 iUSA, 19 
000 i Europa och 13 000 i resten av världen. 
Man har 55 tiUverkningsenheter fördelade 
på 16 länder och ca 440 service- och försälj-
ningsstäUen i 78 länder. 

Telekommunikations- och 
kontorssystem 
Liksom andra storföretag i USA så har 
Hewlett Packard en Director of Infonnation 
Systems som lyder direkt under Chief Fi-
nancial Officer som också är Senior Vice 
President Vid värt besök så redovisades de 
uppgifter som ligger på Corporate Tde-
communications and Office Systems, CTOS. 
De verksamheter som CTOS ansvarar för 
än 

• Transmission and Engineering 
• Data Networks 
• Integrated Office Systems 
• Geographic Net Coordination 

Hewlett Packards 
Informationsstruktur 
CTOS's viktigaste uppgifter för att man 
fuUt ut skaU kunna understödja HPs affärs-
idé är: 

• att tillhandahålla de verktyg som hjäl-
per tiU att utveckla HPs verksamhet 
trots en ökande komplexitet och allt 
större geografisk spridning. För att 
klara detta måste man snabba upp in-
formationsflödena, öka tillförlitlig-
heten och kvaliteten i verksamheten 
samt reducera kosmadema 

• att förse HP med en konkurrensför-
del genom strategisk användning av 
telekommunUcationer och kontors-
automation. Detta skaU göras ge-
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Förändringar av dataöverföringsvolym för olika verksan 
hetsområden inom Hewlett-Packard 1980 -1988 

• 1980 
B 1988 

t-

nom att ständigt förse kundema med 
extraordinär information och en fuU-
god service 

• att stödja användningen av integrera-
de lösningar. Sättet au göra detta på 
är att integrera OA-verktyg i företa-
gens tillämpningar; länka ihop per-
sondatorer, minidatorer och storda-
torer samt väva ihop användningen 
av röst-, data- och video- informa-
tion på arbetsstationsnivå 

• att lämna bidrag tiU HPs produktstra-
tegi genom att tillföra slutanvändar-
erfarenheter i produktema och i den 
strategiska utvecklingen. 

Databehandling och 
kommunikation 
Dataöverföringsvolymen hos HP har ökat 
kraftigt mellan 1980 och 1988 och samti-
digt ändrat karaktär vUket framgår av ovan-
stående figur. 

Lägg märke till att dataöverförings voly-
men har ökat med en faktor 2000 mellan 
dessa år. Den totala dataöverföringsvoly-
men uppgick 1980 till 0,1 Gb/månad och 
1988 uppgick den till 200 Gb/månad. 

Volymen inom Manufacturing & Engi-
neering har således inte bara ökat i relativa 

tal utan också kraftigt i absoluta tal. Där har 
dataöverföringsvolymen ökat med mer än 
fyra tiopotenser. För att klara överföringen 
av information mellan sina vericsamheter 
har HP ett omfattande Europa- och Pacific-
nät för röst data och video. Omfattningen 
av US A-delen framgår av figuren nedan. 

Hewlett Packards 
transmissionsnät 
för röst, data och video, 
Hewlett Packards långsiktiga, strategiska 
informationsteknologiska visioner uttrycks 
i följande tre punkter: 

• HPs plan är att utveckla ett privat, 
världsomspännande, digitalt höghas-
tighetsnät som sammanbinder HP-
lokaliseringar till en campusliknan-
de telekommunikationsmiljö 

• Nätet skall fungera för nya applika-
tioner som är en blandning av röst, 
data och videoteknologi och som 
kräver sofistikerad bandbreddskont-
roll 

• Denna vision inkluderar en kombina-
tion av privata resurser och länkar 
till aUmänna IS DN-nät för kontakter 
utåt täckning av glesa områden. 
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HP NET Americas 
Transmission, Voice, Data. Video 

SFB» 

Exempel på Hewlett-Packards transmissionsnät för röst, data och video (jan 1989) 

backup för olyckliga omständighe-
ter som owerflow och ofömtsebara 
tekniska fel. 

Video-konferenser via 
satelliter 
Vid HP har man sedan ett antal är haft ett 
videokonferenssystem för att klara kontak-
tema med sina tillverknings- och försälj-
ningsstäUen i såväl USA som Europa. Vi-
deokonferenssystemet som är installerat på 
98 platser i Nordamerika och på 12 platser 
i Europa framgår av figuren på sidan 68. 

Hewlett Packards 
satellitvideonät 
Ett mycket viktigt användningsområde för 
HPs videokonferenssystem är arbete i olika 
utvecklingsprojekt där man t. ex. kan länka 
samman en projektgrupp i Palo Alto med en 
projektgrupp i Europa. Här upplevdes vi-
deokonferenser som ett effektivt hjälpme-
del. Andra vUctiga användningsområden för 
videokonferenser är koncernchefens press-
konferenser och tal till de anstäUda. Vidare 

användes videokonferenssystemet för in-
formation om nya produkter, tekniska pro-
gram och vid intemutbildning. 

Det är slående hur olika attityderna 
gentemot teknik - och här särskUt informa-
tionsteknologi - är meUan företag som har 
ett eget teknikkunnande som en bärande 
affärsidé och de som är utan detta kunnande. 
Sättet att utnyttja sig av videomötestekni-
ken för att klara utvecklingsarbeten på dis-
tans och att sammanbinda olika HP-lokaU-
seringar med ett privat världsomspännande 
digitalt höghastighetsnät till en campusm il-
jö var för oss imponerande. Förmågan att 
också mycket snabbt sätta sig in i de gles-
bygdsproblem vi målade upp sammanhäng-
de säkert också med teknikkunnandet och 
de egna erfarenhetema av avståndsproble-
matiken. De råd vi fick var att bl a att se till 
att skapa bästa möjUga informationstekno-
logiska fömtsätmingar för företag i glesa 
regioner. 

HPs professioneUa sätt att nyttja de in-
förmationsteknologiska verktygen kommer 
sig naturligtvis av att detta samtidigt är 
deras sätt att övertygande marknadsföra sina 
produkter genom att uppvisa sina egna till-
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företagets affärsstrategi. Informationsstra-
tegin skall vara ett ordentligt stöd för före-
tagets ledning i ansträngningama att göra 
det effektivt och lönsamt För oss så var det 
dock oklart om det enbart var ett mål man 
hade, eUer om företagets informationsstra-
tegi verkligen hade denna strategiska roll. 

Däremot är det uppenbart att Informa-
tion Managements härda grepp om de mer 
vardagliga informationsfrågorna i företaget 
är en nödvändighet. Man har en mängd 
olika datasystem inom företaget. Dessa 
måste hållas ihop centralt för att man skall 
kunna fä in den information man behöver 
och för att kunna förse sina enheter med den 
information som behövs för att kunna styra 
företaget Resultatet av detta blir dock som 
vi ser det att den starka centraliseringen av 
utvecklingsfrågorna till högkvarteret går ut 
över den lokala flexibiliteten och mer de-
centraliserad utveckling och ansvar. 

Inom General Foods gäller att alla 
gemensamma och sanktionerade system 
måste utvecklas centralt efter en gemensam 
strategi. Anledningarna för detta angavs 
vara: 

• att de flesta användama av systemen 
är centralt placerade 
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Exempel på Hewlett-Packards nät för videokonferenser ( dec 1988) 

lämpningar. Det behöver dock inte vara 
någon nackdel om deras lösningar kan vara 
tillämpliga pä andra verksamheter och man 
kan dra nytta av deras erfarenheter. Genom 
att syssla med egna tekniska utvecklings-
projekt har man också en insikt om nödvän-
digheten av uthålUghet för att nå uppsatta 
mål. Även erfarenheter av det slaget borde 
komma många andra företag och organisa-
tioner till del eftersom man generellt sett har 
alldeles för Ute tålamod. 

IT-effekter på 
organisation och 
beslutsfattande 
Hos General Foods representanter kunde vi 
inledningsvis inte undgå att märka en viss 
irritation över ett aUtför frekvent omorgani-
serande av företaget och att ägargmppen 
inte primärt verkade intressera sig för före-
tagets behov utan mer på företagets ekono-
miska avkastning. Intressant att notera var 
dock det klara uttalandet om att informa-
tionsstrategin i företaget måste avspegla 
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• att kosmadema för underhåll och 

nödvändiga ändringar blir lägre 
• att det av kontrollskäl var lättare med 

central utveckUng 

KGF anser att en nyckelfråga vid infö-
rande av informationsteknologi är en an-
passning av IT-support till business. Man 
uttryckte det även så här. Hur skall man 
kunna öka business and profit utan att prata 
teknik och hur kan man fä stöd genom hela 
organisationen? För att lösa detta använder 
sig KGF av en projektplan i förändringsar-
betet. 

Beslutsfattandet inom KGF är decentra-
liserat så långt som möjligt för att skapa 
ansvarskänsla i det lokala företaget och 
behålla kontakten med marknaden och 
produkten. Specifika system och system för 
beslutsstöd ligger därför lågt i organisatio-
nen bl a med hänsyn till den skiftande karak-
tären på de ingående företagen och produk-
tema. Beslutsgången i stort mellan och inom 
företagen skiljer sig dock inte trots avstån-
den. 

En slutsats som, trots företagets uttalan-
den, kan dras är att företaget väl svarar mot 
den förutfattade mening man kan ha om hur 
ettamerikansktmultinationelltföretag fung-
erar. Det toppstyrs utifrän rena vinstkrav. 
Det som KGF själva anger som lokal styr-
ning tycks vara hänförbart till beslut på de-
taljnivå. 

Det viktigaste budskapet företaget för-
medlade beträffande informationsteknolo-
gins inverkan på organisation och besluts-
fattande var att graden av decentralisering 
alltid måste avgöras utifrån verksamhetens 
art. Utifrån det synsättet var det möjligt att 
bokföringen i framtiden kan komma att 
skötas lokalt Beslut om produktion med 
kort livslängd bör sannoUkt också kunna 
förläggas lokalt Mer varaktiga produkter 
kan i en framtid komma att tillverkas i en 
enda fabrik för en hel kontinent 

Även inom Bechtel är informationsstra-
tegin ett verkligt stöd för företagets verk-

samhet Man verkar inom Bechtel ha kom-
mit långt i nätverksuppbyggnaden och 
användningen av nätverket för en effektivi-
sering både inom företaget och mellan för-
etaget och dess underleverantörer och kun-
der. 

Den centrala koordineringen man utö-
var, gör att informationsteknologin växer in 
i företaget och hela dess verksamhet på ett 
naturUgt sätt. Företaget verkar uppenbarli-
gen vüja ligga i framkanten på utvecklingen 
och drar sig därmed inte för att självt ut-
veckla det man har behov av, för att sedan 
intressera sina samarbetspartners för sam-
ma lösningar och genom flera och stora 
användare därmed etablera en standard. 

Företaget kan på det sättet också fungera 
som en motor och dragkraft för utveckling-
en och införandet av information steknologi 
och intressanta system även i andra företag 
som man samarbetar med. Â andra sidan 
finns också en uppenbar risk för företag som 
inte parallellt anpassar sig Bechtels stan-
dards att man därmed kommer att stå utan-
för ett fortsatt samarbete. 

Företaget är ett typiskt exempel på ef-
fektema av informationsteknologin. IT för-
stärker åt båda hållen, både uppåt och nedåt 
Beslutanderätten i stort, systemutveckling, 
drift mm centraliseras allt mer. Därmed 
ökar övervakningsmöjlighetema. I det allt 
mer utvecklade nätverket så knyts företa-
gets enheter allt närmare varandra, vilket 
också gäller för andra företag som man 
samarbetar med. Användningen av IT-sy-
stem sprids däremot allt längre ned i organi-
sationen vüket ökar utrymmet för att fler 
arbetsuppgifter av enklare slag kan förläg-
gas allt närmare kundema och marknader-
na. 

Avon har visserligen egen programva-
mutveckUng vid huvudkontoret och vid de 
intemationeUa stödcentren, men det mtryck 
man får av förtaget är ändå att man är kon-
servativa och konventionella i förhållande 
till hur man kan utnyttja informationstekno-
login. Genom en mer aktiv hållning till IT 
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och en medveten satsning på en högre kva-
litet på informationen förefaller det vara 
möjUgt att effektivisera i det vitt distribue-
rade försäljningsnätet och därmed förkorta 
administrationstidema. Med tanke på den 
stora personalomsättningen i säljstaben och 
de kontinuerliga utbildningsbehov som 
därmed föreligger, förefaller det underligt 
att man inte umyttjar nätet förattgedemen 
bättre utbildning och därmed större möjUg-
heter tiU egna initiativ. 

IT och arbetsplatsmiljo 
I USA finns förvisso ett stort antal datorise-
rade arbetsplatser. Det är svårt att säga om 
Sverige, med sina ca 1,44 miljoner bild-
skärmsarbetsplatser våren 1989, eUer USA 
har störst spridning. Vad vi däremot kan 
notera är att mänga amerikanska arbetsplat-
ser har lagt mindre vikt vid ergonomi än i 
Sverige. Detärofta intesamma genomtänk-
ta kontorsmUjö som vi är vana vid. 

Har då datoriseringen i USA bidragit tiU 
stimulans och tillfredsställelse för de an-
ställda eller tiU ökad styming? Färska rap-
porter från Office of Technology and As-
sessment OTA, och från fackliga organisa-
tioner i USA visar på en elektronisk över-
vakning på datoriserade arbetsplatser som 
vi är ovana vid. En nyligen genomförd 
svensk undersöknmg vid arbetsmarknads-
departementet har visat att även om svenska 
system innehåller funktioner för övervak-
ning av anställdas arbete, så utnyttjas inte 
dessa funktioner. 

I boken the Electronic Sweatshop av 
Barbara Garson, en bok som kom ut 1989 
hävdas att datorema förvandlar framtidens 
kontor till gårdagens fabriker. Garson häv-
dar att många system centraliserar besluts-
fattandet Som en tillämpning på Frederick 
Taylors (1836-1915) principer söker många 
amerikanska företag ersätta utbildad arbets-
kraft med sädan med lägre kvalifikationer 
och med lägre anspråk på lön. Datasyste-
men underlättar denna förändring. Exempel 
från McDonalds och från American AirU-

nes visar att datasystem medför minskade 
krav på yrkeskunskap och inlärningstid. 
Därför rekryteras anstäUda med lägre kvaU-
fikationer. Chefemakan via systemen över-
vaka deras arbete. 

Även arbetstidema förändras. Männi-
skor som arbetar med datorer har kanske 
arbetstider meUan kl 9-11,12-13 och 14-18. 
Om det är då som kundtillströmningen är 
som störst. En annan amerikansk utveck-
ling, enligt Barbara Garson, är att bygga 
datasystem som minskar behovet av chefer 
på mellannivån. Här finns motivet att min-
ska antalet organisationsnivåer och sänka 
administrationskostnaderna. Mellanchefer-
nas höga löner driver upp dem. 
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IT-utveckllng 
- hot eller 
möjlighet för 
småföretagen 

EDI - nätverk och informa-
tionssystem för lastdata 
Vid hamnmyndigheten. The Port Authority 
of New York & New Jersey, pågår upp-
byggnaden av ett EDI-nätverk som skall bli 
en viktig del av deras informationssystem. 
Arbetet som påbörjades 1984 med uppbyg-
gandet av databasen och därefter utvecklan-
det av EDI-nätverket har tagit lång tid att 
genomföra. 

Systemet befinner sig ännu i en pilotfas 
och dokumentationen testas av ett 10-tal 
användare. För trafiken skall man använda 
sig av en trepartslinje som tiUhandahåUs av 
General Electric. Informationen tillhanda-
hålls av intressenterna i hamnens verksam-
het och hamnmyndighetens uppgift är att 
föra samman all information tiU en plats och 
där göra den tiUgängUg för rederier, tull-
myndighet speditörer m fl. Informationen 
till intressenterna tillhandahålls via ett Elec-
tronic Mail Box-system. 

En fömtsättning för att olika leverantö-
rer och kunder skall kunna utbyta informa-
tion är att byggklossarna i informationssy-
temet kan anpassas till varandra. Det måste 
skapas gränsytor som är väldefinierade och 
standardiserade. En modell för detta har 
definierats OSI (Open Systems Intercon-
nection).F&'telehamnar är standardisering-
en nästan ett krav för att de skall kunna 
kommunicera med många kunder som 

använder ol ika datorfabrikat och med andra 
telehamnar. 

Systemet för godshanteringen, ACES, 
Automated Cargo Expediting System är ett 
Open System som tillhandahåller informa-
tion om läget och status för skeppslaster. 
Det har utvecklats för att reducera kostna-
dema och öka servicen samt effektiviteten 
i att göra affärer vid hamnen i New York & 
New Jersey. 

ACES sparar tid genom elektronisk 
förmedling av lastdatainformation. Varje 
användare fär senaste tillgängliga informa-
tion om fartygens tidtabell, lastinnehåll och 
lossning, inklusive: 

• ankomstnotis frän fartygsföretag till 
tullklarerare, med information som 
ankomsttid,konossement container-
nummer och typer 

• leveransordcr från tullklarerare till 
terminaloperatörer med instruktion 
om vilka varor som skall plockas 
upp och deras mäklariden tifikation s-
nummer 

• laststatusinformation från terminal-
operatörer till tullmäklare om lasten 
lossats, om den väntar på inspektion 
eller om den har klarerats, eller om 
containern är på ett chassi. 

Informationen överförs mellan hamnen 
och kundema via en Electronic Mail Box 
som utvecklats av hamnmyndigheten till-
sammans med General Electric. 

Via Maü Box-systemet kan även små 
och medelstora företag få del av informatio-
nen om man är anslutna till systemet som 
kunder. Till Maü Box-systemet finns i dag 
100 redare anslutna, 400 tullagenter och 6 
marinterminaler. Systemet kommeratt läg-
gas ut på transportföretagen. Många av 
hamnens kunder i dag är små företag, men 
man vill från Port Authorities sida inte tvinga 
på dem EDI även om man från Ekonomi-
departementet gäma ser att man kan hjälpa 
små exportföretag att använda EDI efter-
som detta enligt de större företagen är en 
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fömtsättning för att man i framtiden skall få 
göra affärer med dem. 

En av de tekniska dri vkraf tema för tele-
hamnama är EDI, Electronic Data Inter-
change. Dessa frågor behandlas utförligare 
i tema 2-rapporten. Av betydelse i samband 
med spridningen och umyttjandet av IT-
system hos smä och meddstora företag är 
uttalandet att under 1990-talet kommer alla 
företagattbehövaEDI-system för sina trans-
porter och relationer tiU kunder och under-
leverantörer. EDI skaU användas för att öka 
hamnens konkurrenskraft och man försöker 
nu att påverka även andra hamnar alt använ-
da sig av EDI-standard. EDI anges också 
vara ett bra verktyg för att hålla kostnadema 
nere för de medverkande företagen. Man får 
tUlgång tiU väsentlig information cirka en 
vecka före fartygens ankomst och därmed 
kan man planera alla de olika ingående mo-
menten på ett sätt som inte är möjligt i dag 
när man egendigen inte kan få samma typ av 
information förrän fartyget anlöpt hamnen. 
Med andra ord detta system är en fömtsätt-
ning för företagens utvecklmg av "just-in-
time" och för att hålla sina lagringskostna-
der nere. 

Visserligen hatte hamnmyndigheten inte 
kommit sä långt på EDl-vägen som vi trott, 
men man var klar över färdriktningen. Stora 
företag, man nämnde General Electric, Du 
Pont Sears kommer bara att göra affär» 
med leverantörer som klarar fullödig EDI. 
Omvänt hävdar hamnmyndigheten att små 
och medelstora företag - som om S år inte 
har EDI-relationer med sina stora kundföre-
tag - inte heUer kommer att ha några storfö-
retag som sina kunder. De kommer inte att 
kunna fungera som underleverantörer till 
dessa. 

Detta är en intressant slutsats för lands-
bygdsområden i såväl USA som Sverige. 
Samtidigt som EDI-systemen innebär att 
affärerna mellan storföretagen och småfö-
retagen blir avståndsoberoende - viUcet 
gynnar småföretagen på landsbygden - så 
innebär en långsam spridning av EDI-syste-

men till sädana småföretag att dessa inte 
längre fär vara med och leverera. Således 
både en möjlighet och ett hot i samma pro-
cess! 

Om systemet är ett bra sätt att håUa nere 
kosmadema för de större medlemsföreta-
gen skulle det kunna vara det även för smä 
och medelstora företag om EDI fanns tiU-
gänglig som en pubUc service-funktion. 
Någon diskussion om detta har inte före-
kommit och tanken på det verkar inte heller 
finnas. En public service av EDI skulle 
emellertid skapa fömtsätmingar för samar-
bete mellan små företag viUcet skulle göra 
dem konkurrenskraftiga även gentemot de 
större som redan är anslutna till systemet 

The Port Authority är en stor användare 
av telekommunikationer. Man är därför 
intresserade av ISDN och de tilläggstjänster 
som man därigenom kan få. Genom ISDN 
skuUe man bl a kunna få och nyttja uppgifter 
om uppringande nummer, vilket skuUe vara 
en fördel för Port Authority som tydligen 
ofta är utsatta för bombhot 

Automatisk 
fordonsidentifikation 
Ett annat intressant exempel som vi fick 
information om hos the Port Authority of 
New York and New Jersey var Automatic 
Vehicle Identification System (AVIS). AVIS 
är ett är ett automatiskt lastbüsidentifika-
tionssystem som kan användas i flera olika 
sammanhang. Ett samarbete pågår med 
andra intressenter för att undvika kaos ge-
nom att skapa en gemensam standard och 
för att bredda användningsmöjligheterna. 
De tiUämpningar som var mest uppenbara 
och där man föreföU att ha kommit längst 
med var: 

• för automatisk betalning av vägtullar 
för framför allt större fordon 

• som underlag för transport- och tra-
fikplanering för myndigheter 

• som underlag för fraktprissättning för 
åkerierna 
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• för att automatiskt kunna lokalisera 

var lastbilarna befinner sig så att 
man via satellit eUer via radio kan 
varna för trafikproblem och lotsa 
dem en annan väg 

Systemet bygger på att fordonen är för-
sedda med transpondrar som noterar när 
fordonen passerar över tullgränser och där 
man vid passagen identifierar typ av fordon, 
antal axlar mm för att därmed bl a kunna 
fastställa hur höga vägtullavgiftema skall 
vara. Att denna tillämpning är intressant 
framgår av att man i New York-området 
inom 45 km radie har 6 olika tullområden 
och att lastbilar pä samma köming kan 
passera 4 olika vägtuUstationer. 

Samma system kan användas för såväl 
bussar som olika typer av mindre fordon. 
Just nu provas systemet på ca 2 500 bussar 
som automatiskt debiteras vägtullavgifter 
och i en tredje etapp kan även andra bilar 
utnyttja systemet Intresset för systemet 
varierar över USA. I västra USA är man 
mest intresserade av planerings- och styr-
möjligheterna medan man i östra delen är 
mest intresserade av vägtuUsystemet 

Systemet är uppbyggt utifrån de spec ifi -
ka trafik-och transportförhållande som råder 
i USA. Inte desto mindre bör ett par av til-
lämpningarna kunna vara av intresse även i 
Sverige. TeknUcen med transpondrar til-
lämpas redan om än i andra sammanhang. 
Någon speciell tUlämpning som skdlekunna 
innebära uppenbara fördelar för landsbyg-
den ser vi dock inte. 
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ITs effekter på 
företagens 
lokaliseringsval 

Vilka effekter har informationsteknologin 
för företagens vd av lokalisering? Vilka 
överväganden görs från företagens sida? 
ViUcen betydelse för lokaliseringsvalen har 
IT i förhållande till andra faktorer ? General 
Foods menar att man för varje aktivitet i ett 
företag måste ställa sig frågan om en centra-
liserad eller decentraliserad lösning är den 
effektivaste totdt sett för företaget. Tekni-
ken i sig ger om man så vill goda möjligheter 
till utlokalisering av verksamheter, men det 
är inte tillräckligt Det finns så många andra 
faktorer som väger tyngre och som man 
också måste ta hänsyn till. Dit hör bl a 
arbetskraft service och infrasttuktur. Om 
man skdl omlokdisera verksamheter så 
handlar det därför mera om flyttningar från 
innerstan ut till någon förort i närheten än att 
flytta ut någonstans på landsbygden. 

Någon geografisk omflyttning har Be-
chtel Group Inc. inte önskat eller ansett sig 
behöva. Den informationsteknik som före-
taget använder sig av i sin verksamhet har 
medfört att man varit och är hänvisad till 
större centra där kvaliteten i telekommuni-
kationsnätet är god och där den framtida 
utbyggnaden av kommunikationsnäten 
också kommer att ske. Även om man från 
Bechtels sida inser att teknUcen i framtiden 
ger möjligheter till ett friare lokaliserings-
val så har man ingen avsikt att utnyttja detta. 
Vid ett mera dlmänt införande av exempel-
vis ISDN-teknik i USA kommer företaget 

att dra nytta av tekniken genom att minska 
avståndet och förenkla kommunikationema 
inom den struktur man har i dag. Någon 
omlokalisering tiU något annat område är 
däremot inte aktuell. 

Inom Avon Products vUl man i framti-
den se en centraUserad ordermottagning 
placerad med avseende pä kostnaden för 
arbetskraft och tillgången till god telekom-
munikation. Kostnadema för arbetskraft 
anser man i dag vara al Ide les för höga i New 
York-området Detta kan i en framtid inne-
bära att man gör en satsning pä telemarke-
ting och att man då kan lokdisera försälj-
ningsverksamheter utanför New York och 
att man då bl a kan ta hänsyn till andra 
faktorer som dialekter. 

Ett förhållande som ledningen emeller-
tid påpekar är att Avon är ett utpräglat 
imageföretag. Man måste därför beakta hur 
kundema tänker och ta hänsyn tiU sina af-
färsrelationer. Man viU därför finnas cen-
tralt i New York och där ha möjlighet till 
face- to-facekontakt med kundema. Därför 
har man ett relativt stort huvudkontor i den 
dyra, men fashionabla mUjön på 57:e gatan 
på Manhattan. 

Den starka centralisering inom de ex-
portinriktade branscherna som ägde mm 
framför dit på 70-tdet ser därmed ut att 
fortsätta och denna gång med stöd av de 
möjligheter som informationsteknologin 
ger. Den centralisering av makt som dia 
stora företag ser ut att eftersträva kan natur-
ligtvis rediseras idag utan att man behöver 
centralisera verksamheten fysiskt Informa-
tionsflöden och styming kan istället centra-
liseras med hjdp av dator- och informa-
tionssystemen. 

Informationen och informationsflödena 
rör sig med hjälp av telekommunikations-
nätet fritt i systemet mellan olika orter. 
Människor däremot kan inte röra sig Uka lätt 
som informationen, man har byggt fast sig 
på en viss ort. Vid förändringar i sättet att 
organisera och bedriva verksamheterna i 
företag och organisationer får man åtmin-
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stone i det korta perspektivet därmed en 
omfattande pendling och cross traffic. Tra-
fiksystem och annan infrastruktur låter sig 
inte lika lätt anpassas till nya omständighe-
ter som telekommunikationema. 

Flerarepresentanterför universitets- och 
andra resurscentra som studerar informa-
tionsteknologins effekter pä samhdlet pe-
kar på ett antd nya mönster man nu börjar 
kunna se. Man har börjat få en industrialise-
ring av förorterna. Centmm, eUer om man 
så viU Central Business District (CBD) 
finns kvar som en transaktionszon för vUcti-
ga möten och affärsuppgörelser samt för 
verksamheter som kräver kundkontakter, 
front office. I en ring dämtanför finns infor-
mationszonen, med back office-arbetsplat-
ser som inte kräver kundkontakter och i om-
rådet utanför denna zon förläggs sedan 
tillverkningen (manufacturing zone). Se 
figuren nedan. 

Informationsteknologin ger sdedes fler 
vdmöjligheter vid lokdiseringsbeslut När 
arbetstiUfdlena kommer till förorterna på 
jakt efter det som är mest attraktivt nämU-
gen den vita manliga och kvinnUga arbets-
kraften, white mde and female workforce. 

så uppkommer bilköerna på de nya ställena. 
Transportsystemet som är en gammd infra-
struktur var ddrig tänkt och byggt för om-
fattande transporter mellan förorterna. 

Resultatet av detta blir ett nytt ortssy-
stem utanför stadskärnorna. Begreppet 
suburb passar inte in på denna nya typ av 
förorter eftersom de mte är underordnade 
CBD som tidigare förorter var. Det som 
bromsar en snabb utveckling av denna typ 
av rater och som därmed hdler liv i de 
gam la städema är svårighetema och kosma-
dema att ersätta den gamla infrastrukturen 
och bygga ut den infrastruktur som de nya 
noderna behöver. 

En möjlig strategi för landsbygdsområ-
den utanför storstädema anses vara au bygga 
upp ett nätverk av småstäder som speciali-
serar sig med olika typer av service, där t. 
ex. en ort tilIhandahdler sjukhusservice, en 
annan utbildningar och en tredje ort bank-
service och finansiering. Men självklart 
räcker inte detta. Man måste uppmuntra 
näringsUvet att utveckla verksamheter ock-
så. Men man skdl inte rekrytera företag 
utifrån, utan i stäUet rekrytera folk som hdt 
landsbygden som uppväxtort 
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Det finns i dessa sammanhang några 

viktiga saker att ta hänsyn till om man v ill få 
igång en utvecklmg av landsbygdsområ-
den: 

• Förekomst av magnetisk infrastmktur 
dvs, optokabel, telehamnar och bra 
telekommunikationer samtprogram-
varucenters. Denna typav infrastruk-
tur attraherar företag och är därför 
strategisk 

• Förekomst av sead institutions, t ex. 
universitet eUer högskolor. Dessa 
skaU vara utspridda för att kunna 
organisera och utveckla human acti-
vities, dvs utveckla människor som i 
sin tur skdl utveckla och driva nya 
vericsamheter 

• Förekomst av organisatorisk samver-
kan. Samverkan mellan organisatio-
ner och företag som kan hjdpa före-
tagen att ta i anspråk sådan ny teknik 
som utvecklar företagen och dess 
produktion är nödvändig. Det kan 
handla om att hjdpa dem med CAD, 
CAM, FEM, osv. Detta är inte en 
uppgift eUer ett intresse för maskin-
och datdeverantörer m fl. 
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Myndigheternas IT-användning 
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IT-användning 
på federal 
nivå i Canada 

För att få en uppfatming om hur man på den 
federala nivån i USA och Canada ser på 
informationsteknologin och dess använd-
barhet för att stimulera en regiond utveck-
ling gjordes ett antd besök hos federala 
myndigheter och organisationer. Önskvärt 
hade självklart varit att kunna göra parallel-
la besök i de båda ländema för att på så sätt 
kunna se om det är större olikheter i deras 
syn pä dessa frågor. Med den begränsade tid 
som stod till vårt förfogande var det inte 
möjUgt 

Myndigheternas 
ansvarsfördelning 
Myndighetemas ansvar på olika nivåer i 
såvd Canada som US A är väsenüigt annor-
lunda än vad vi är vana från Sverige. Arbets-
och ansvarsfördelningen mellan den fede-
rda nivån och de tio provinsema i Canada är 
i stort följande. Den federala nivån har ett 
självklart ansvar för försvarsfrågor och utri-
kespolitik. Ansvaret för sjukvård, skolor, 
naturresurser och andra delar av välfärdssy-
stemet ligger däremot på provinsema. 

Inom andra politikområden är däremot 
ansvarsfördelningen inte lika klar vilket gör 
att båda nivåerna ägnar sig åt dessa frågor. 
Det gdler då bl a frågor om arbetsmark-
nadspolitik, regionalpolitik, industripolitik 

och forskningspolitik. Eftersom den federa-
la regeringen mte har rätt att styra provins-
regeringarna medför det att man får ett 
omfattande samordnings- och förhandlings-
arbete mellan de båda nivåerna för att und-
vika ett dubbelarbete. 

Inom de flesta politikområdena finns 
generella överenskommelser om ansvars-
fördelning, mål och prioriteringar för att un-
derlätta arbetet för regiond och ekonomisk 
utveckling. Dessa kompletteras sedan med 
spccialavtal och överenskommelser om 
samarbete inom olika sektorsområden. 

För den som gör ett besök hos antingen 
den federala eller provinsnivån så kan det 
mot den bakgrunden vara svårt att klargöra 
vad den ena eUer den andra nivån har svarat 
för när det gdler åtgärder som vidtagits. 
Båda nivåema har för övrigt ett intresse av 
att framhålla betydelsen av sina egna insat-
ser, åtminstone om de kan uppfattas ha gett 
ettgottresultat Den följande redovisningen 
är i viss mån ett exempel på nämnda svårig-
heter. 

Canada kan sägas ha en 1 ikartad struktur 
som Sverige med den skillnaden att deras 
befolkning är koncentrerad pä tvären med-
an vår är på längden. Likheterna med Sveri-
ge när det gdler svårighetema att nå de glest 
befolkade områdena gör att vi med gott 
resultat kan utbyta erfarenheter som är til-
lämpbara i respektive land. Canada är också 
ett land där man redan har stor erfarenhet av 
telekommunikationsteknik för att nå hela 
landet med olika typer av samhällsservice. 

Beskrivningen, som på intet sätt gör an-
språk på att vara fullständig, tar sin ut-
gångspunkt i en diskussion vi hade med det 
kanadensiskakommunikationsdepartemen-
tet och kompletteras sedan med detaljinfor-
mation som vi erhöll vid de andra besöken. 

Det kanadensiska kommunikationsde-
partementet Communications Canada har 
ett annat ansvarsområde än den svenska 
motsvarigheten. Det kanadensiska departe-
mentet ansvarar exempelvis inte för trans-
portfrågor och liknande frågestdlningar. 
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Dess ansvarsområde är Communications 
and Hedth som bl a omfattar telekommuni-
kationer, utbUddng och häl so vård med stöd 
av IT-applikationer. Med denna inriktning 
på departementets verksamhet var det na-
turligt att departementet ocksä hdt ansvaret 
för rymdfrågor, viUcet dock numera ligger 
på industridepartementet 

Departementet skapades för tjugo år 
sedan. Men redan innan man hade ett sär-
skilt departement för kommunikation, hälsa 
och utbüdning hade man i Canada börjat 
använda sig av satellitteknik. Från att en 
stor del av departementets insatser tidigare 
var inriktat mot utvecklmg av applikationer 
för satellitutbildning, hälsovård mm har nu 
allt större intresse riktats mot mera sociala 
aspekter av informationsteknologin. Inom 
ramen för departementets verksamhet ges 
därför bl a bidrag till olika kulturföreteelser, 
kulturhus och stöd till artister. 

En viktig utgångspunkt för departemen-
tets verksamhet är att dia medborgare i 
Canada skaU ha Uka tiUgång till hdsovård 
och utbildning oavsett var man bor i detta 
vidsträckta land. Access opportunity for dl, 
dl over the country är en mdsättning som 
man hdt i Canada alltsedan 1950-tdet. Detta 
innebär stora åtaganden med tanke på att 25 
procent av landets 8 miljoner hushdl finns 
i verkUgt avlägsna och glesbefolkade områ-
den. 

Mot bakgmnd av den mdsättning som 
man i Canada härom access opportunity for 
all, aU over the country är det inte så förvå-
nande att man har en lång historia av att 
utnyttja satelliter för såvd vetenskaplig 
forskning som för telekommunUcationer för 
att upprätthålla service av olika slag. De 
representanter för departementet som vi 
träffade arbetade framför allt inom området 
Computer and Communications Technolo-
gies. Informationen om departementets 
verksamhet, erfarenhet av forskning och 
praktiska resultat inom kommunUcationsom-
rådet gav oss ett starkt intryck av att man i 
hög grad litar till de möjligheter som satel-

littekniken ger, när det gäUer att utveckla te-
lekommunikationsområdet i Canada. Detta 
har säkert att göra med att det är kos tnadsef-
fektivare att utnyttja denna teknik i ett vid-
sträckt och delvis mycket glest befolkat 
land än gängse teknik. Men det har säkert 
också att göra med att man i Canada var 
tidigt ute med att dra nytta av satellittekni-
ken för att upprätthålla en god samhäUsser-
vice. 

IT i teknik- och 
kunskapsspridning 
Utvecklingen i Canada är likartad den som 
sker i Europa och USA. Den spontana tiU-
växten av befolkning och näringsUv sker i 
och runt de stora städema. Detta är en ut-
veckling som man från den federda rege-
ringens sida understödjer åtminstone vad 
beträffar utveckUngen inom data-, elektro-
nik- och telekommunikationsområdet. Man 
försöker koncentrera utveckUngen inom 
dessa IT-områden till fyra orter, Ottawa, 
Montred, Quebec och Vancouver. Samti-
digt med denna tillväxt i storstadsområdena 
så sker en minskning av befolkningen i de 
glesare delarna av landet. 

Små och medelstora företag är en av de 
viktigaste drivkrafterna i den kanadensiska 
ekonomin. Men framgång i dessa företag 
kommer inte till stånd enbart för att man 
önskar det Fömtom att man effektivt skaU 
kunna införa och använda sig av den nya 
teknik som utvecklas och som företagen har 
behov av, så krävs hårt arbete och affärs-
skicklighet. 

Genom the Industrid Research Assi-
stance Program, IRAP, siktar the Nationd 
Research Council, NRC, till att hjdpa kana-
densiska företag att utnyttja den avsevärda 
forskmngs- och tekniska expertis som finns 
i stadiga laboratorier, specialiserade forsk-
ningscentra, universitet och tekniska kon-
sultföretag. Fömtom den egna expertisen 
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finns ännu större tekniska kompetenscentra 
utomlands vars kunskap också kan använ-
das av kanadensiska företag. Teknologin 
kan stimulera företagens produktivitet, 
lönsamhet och intemationella konkurren-
skraft Betydelsefulla länkar mellan företag 
och käUor för lämpUg teknik och expertis 
inom olika väsenuiga kunskapsområden 
til Ihandahdls genom IRAPs tekniknätverk. 
IRAP assisterar i första hand industri-, na-
turresurs-, konstruktions- och serviceföre-
tag. 

Nyckelfrågan är hur man skdl kunna 
koncentrera kunskapen, säger IRAP om den 
regionala utveckUngen. SkaU den regionala 
utvecklingen bU framgångsrik måste man 
skapa en mjuk infrastruktur som Ugger över 
genomsnittsnivån i storstadsregionerna. Det 
gdler i hög grad att kunna locka intellek-
tuella till att stanna kvar eller att fl y tta u t ti U 
regionema. I denna mjuka infrastruktur 
inbegrips utbildningsmöjligheter och kul-
tur. Det är bara den regionala och den lokala 
nivån som kan åtgärda detta. De villkor man 
då måste uppfylla för att skapa livskraftiga 
regioner än 

• tillgång till teknologi och teknisk kun-
skap 

• en fungerande marknadsstruktur 
• en genereU mjuk infrasttuktur 

Sett i ett framtidsperspektiv så måste 
man sdedes utnyttja teknikens möjligheter 
ännu mer. Framför aUt är en utbyggnad av 
infrastrukturen viktig. På den hårda sidan 
inom infrastrukturen gdler det att åstad-
komma en ökad utbyggnad av fiberoptik 
där så är möjligt och i övrigt stödja sig på 
satellittekniken. På den mjuka sidan hand-
lar det om att skapa ett tekniskt kunnigt och 
medvetet ledarskap. Att frågan om den 
mjuka sidan intresserar den federala nivån 
är uppenbart eftersom man för närvarande 
hdler på med en studie för hela landet om 
det finns behov av: 

• ett utbildningsnätverk 
• ett informationsnätverk 
• ett discovery-training-nätverk 

Resultaten av de studier som utförs skdl 
ligga till grund för beslut under 1989. Om 
informationsteknologm har IRAP den syn-
punkten att ISDN drar ihop nationen ännu 
mer, man närmar befoUcningen till varan-
dra, men man är medveten om att teknUcen 
är dyrbar att utveckla eUer introducera i ett 
land som Canada. Finessen med informa-
tionsteknologin är att den bryter ner gamla 
regler/hinder och mönster. Man kan säga att 
med bra informationsteknologi är det inte 
lika nödvändigt som det var tidigare att vara 
fysiskt nära olika typer av teknikcentra, 
FoU-centra, universitet m fl kunskapscen-
tra. Den närheten kan delvis skapas med 
hjdp av informationsteknologi. Men även 
med bra informationsteknologi måste man 
ha personliga kontakt»- i inledande skeden 
när man diskuterar teknikfrågor eller andra 
viktiga saker. Det är ocksä viktigt med per-
sonUga kontakter i vissa strategiska skeden 
av utvecklingsprojekt Men man menar att 
det med informationsteknologi går att byg-
ga upp ett IT-nät som kan användas som ett 
kunskapsstöd för företag över hela Canada. 
Om man kan göra det så behöver man inte 
ha samma tiUgång tiU kritisk massa pä dia 
platser i landet Ett bra IT-nät ersätter en stor 
del av massan. 

Man konstaterar dock att det tar läng tid 
innan man från företagens och andras sida 
får acceptans för betydelsen av IT-system, 
databaser mm och framför allt att de kan 
användas som ett kunskapsstöd pä distans. 
Det man från IRAPs sida försöker göra är att 
få företagen att utnyttja de databaser som 
man har byggt upp och som innehåller en 
mängd information om bl a teknik och 
marknad och var man kan få tag på uppgifter 
som man har intresse av. Det oavsett om 
kunskapen finns i landets FoU-organ, ut-
vecklingsorganisationer och universitet el-
ler om den bara finns utomlands. 
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Satelliter möter 
ekonomiska och 
sociala behov pä 
landsbygden 
Uppskjutandet av den vetenskapUga satelli-
ten Alouette år 1962 gjorde Canada tiU den 
tredje rymdnationen, men den första som 
använde sig av kommunikationssatelliter 
för kommersieUt bruk. Sedan dess har 13 
sateUiter skickats upp, varav 9 för kommu-
nUcationen Anik Al som skickades upp 
1972 var världens första nationella tele-
kommunikationssatellit för kommersiell 
användning. Huvudsakligen används satel-
litkommunikationer för sk. sociala tillämp-
ningar, som utbildning, räddningstjänst 
telemedicin och i viss mån radio och TV-
sändningar. Mdet för detta omfattande sa-
tellitprogram är Helping Canadians use 
satellite communications to meet their so-
cial and economic needs. 

Sedan 1984 har Department of Commu-
nications systematiskt försökt att finna in-
novativa vägar att använda kommunika-
tionsteknologin genom sitt SateUite Com-
munications Applications Program, SCAP. 
Som sina föregångare försöker SCAP att 
involvera användama i utvecklingsarbetet 
genom olika serviceförsök. För att hjdpa 
organisationer att företa serviceförsök er-
bjuder SCAP: 

• teknisk rådgivning 
• gratis sateUittid 
• markstationer för utlåning 

När inte passande markstationer finns 
tUlgängliga kan SCAP utveckla ny teknik. 
Serviceförsöken ger organisationer en klar 
uppfattning om kostnader och nyttan av att 
använda sig av satellitteknik - information 
man behöver för att ta stdlning till om 
teknUcen kan göras kommersieU. 

Ett decennium av utveddingsarbete från 
Department of Communications sida har 
resdterat i en rikedom av sateUitkommuni-
kationstjänster. De mera lyckosamma finns 
inom områdena medicin, radio-, TV-över-
föringar och inom utbildning. Nuvarande 
ansträngningar är inriktade mot utveckUng 
av satellitdatanätverk och investeringar i 
högfrekvensband. 

Användningsområden för 
satelliter 
SCAPs samarbete med provinsen Ontario 
har lett till en mängd intressanta applikatio-
ner mom satellitteknologin, t. ex.: 

• väderinformation för piloter genom 
grafiska bilder som tillhandahdls för 
hela färdsträckan. Väderinformatio-
nen uppdateras kontinuerligt och 
distribueras över hela landet med sa-
telUt 

• en modifierad version av flygväderin-
formationen som används för att 
planera vintervägunderhåUet, viUcet 
gör att man fömtom att spara liv 
också reducerar kosmadema för 
snöplognmg och sändning mm. 

• att man studerar fömtsättningama att 
använda väginformationssystemet 
för att stänga vägfiler för att möta 
speciella behov från poUs, lastbüs-
och personbüstrafik 

• möjlighetema att använda tvåvägs-
röstkommunikation för flygambu-
lanser 

• att planer finns på att utvidga väderin-
formationen till dia grödodlande 
områden genom att via satellit reläa 
signder till återatsändande stationer 

• att man undersöker möjlighetema att 
poola kommunikationsbehov inom 
provinsens ministerier med hjdp av 
satellitlänkar 
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Skräddarsydd teknologi för 
speciella behov 

För att tillskapa markstationer som sva-
rar mot specifika behov så medverkar SCAP 
i att bygga prototyper och testa dem i expe-
rimentella situationer. Så fort en marksta-
tion har utvecklats och fungerar sä förs den 
över tiU industrin för produktion och för-
sdjning. Som exempel på sådan skräddar-
sydd teknik kan nämnas: 

• lågkostnadshemterminder för att ta 
emot sateUit-TV 

• transportabla sändarterminder för att 
förse satelliter med TV-sändningar 

• stabUiserade röst- och dataterminaler 
för användning på oljeriggar 

• lätta bärbara telefonterminder 

För att dra maximal industriell nytta av 
utvecklingsarbeten som genomförs så är 
industrin involverad redan på ett tidigt sta-
dium. Ibland läggs speciella utvecklings-
uppdrag på industrin med forsknings- och 
finansieU t stöd från regeringen. Oavsett om 
utvecklingskonceptet tas fram inom indu-
strin eller inom departementet sä är princip-
en densamma: SCAP tror pä att tekniken 
skaU lösa användamas behov, inte att defi-
niera dem. 

Telemedicin 
Sedan de första experimenten med satellit-
kommunikationer har Memorid University 
of Newfoundland blivit världsledande i 
användning av telekommunikationer för att 
utvidga och förbättra hdsovården i glest 
befolkade regioner. Första projekten omfat-
tade medicinkonferenser och fortbildning 
för doktorer och sjukvårdspersond via sa-
tellit Dessa resulterade i ett permanent 
nätverk som nu ger service till 45 samhdlen 
i provinsen. Detta nätverk har nyUgen ge-
nom satelUt också utvidgats till Afrika och 
Karibien. 

Att utvidga hdsovården till offshore-
oljearbetare var mdet för ett annat satellit-

komm unikationsprojekt som startades år 
1983. Genom satelUtlänkar kan läkare vid 
universiteten studera slow-scanbilder och 
andra medicinska data som överförs från ol-
jeriggar på Grand Banks. Utifrån dessa kan 
läkama ta stdlning till och rekommendera 
behandling ombord på riggarna eller om 
patienten behöver förflyttas tiU ett sjukhus 
och i så fdl hur snabbt Sjukhuset erbjuder 
nu medicinsk distanskonsultation som en 
kommersiell service för besättningar på bl a 
fartyg och oljeplattformar. 

Som ett resultat av dessa och andra för-
sök erbjuder man nu pä ett flertd hdl i 
Canada en mängd telemedicinska tjänster 
från de större sjukhusen till mindre sjukhus 
eller sjukstugor i perifera områden i landet 
där det i övrigt är svårt att ha kompetens på 
alla nödvändiga områden. Följande teleme-
dicinska tillämpningar förefaUer vara täm-
ligen vanUga: 

• TV-överföringar från operationsrum 
i mindre sjukhus till större för att där 
få expertstöd, för diagnos- och be-
handlingskonsultationer inom om-
rådena patologi, radiologi och tand-
vård 

• röst data och slow-scan videolänkar 
förkonsultationer.hdsovårdsutbild-
ning, fortbildning för doktorer och 
annan sjukvårdspersond 

• överföring av medicinska data som 
EKG, EEG, EMG, röntgen samt d-
traljud 

• telekonferenser 

Bland de telemedicinska produkter som 
departementet varit med och utvecklat kan 
nämnas: 

• en sateUittermind som ger röst- och 
dataöverföringsmöjligheter. Termi-
nden som inte är större än en portfölj 
är lätt att flytta och är bUlig i anskaff-
ning (10 000 dollar). Enda nackde-
len anses vara de höga driftskostna-
dema. 
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• en annan liten termind har utvecklats 

för att kunna placeras i ett flygplans-
fönster. Den kan användas vid sjuk-
transporter med flyg för att en läkare 
skaU kunna kommunicera med en 
sjukskötare eUer annan sjukvårds-
persond som medföljer planet och 
som med detta expertstöd vid behov 
kan behandla patienten under trans-
porten. 

Utvecklingsarbete inom 
telemedicin 
Av de större löpande aktiviteter som de-
partementet nu är inblandat i kan nämnas: 

• The Canadian Telematics and Health 
Care Centre. Detta nya centrum för 
utveckling av applikationer inom 
avancerad kommunikations- och in-
formationsteknologi har just etable-
rats i Winnipeg. Centret kommer att 
samarbeta med universitet forsk-
ningsorganisationer och industri för 
att utveckla nya produkter och 
tjänster inom telemedicinområdet 

• The Telemedicine and Educational 
Technology Resources Agency. 
Denna byrå som just har etablerats 
vid Memorid University i St. John's 
kommer att koncentrera sig på att 
producera och sälja utbildningspro-
gram inom hdsovårdsområdet, tiU-
handahåUa konsulttjänster och er-
bjuda en incubator-müjö för utveck-
ling, produktion och försäljning av 
innovativa program och hårdvaror 
och tjänster inom området hdsovård 
och utbildning. 

• Andra telemedicinska aktiviteter som 
fortsatta flygambulansförsök i On-
tario. 

Programdistribution för radio-
ochTV 
Kanadensiska satelliter har använts sedan år 
1973 för att överföra TV-program. De nya 
högre frekvensema man arbetar med idag 
har gjort det möjUgt att utveckla nya inno-
vationer som inkluderar sateUit-till -kabel-
nätverk och direkt till hem-överföringar 
genom sateUit. I dag överför t. ex. kabelkon-
sortiet La Sette program från tre stationer i 
Frankrike tiU drygt 800 000 kabelabonnen-
ter i Canada. Ett annat intressant exempel är 
att mer än 30 samhäUen i Northwest Terri-
tories, Arctic Quebec och Labrador nu får 
TV- program produceradepä Inukti tut-språ-
ket 

Canada var först med att utveckla tekni-
ken för radio- och TV-överföringar direkt 
till små hemmottagare. Nu kan man med 
satelliter ge direkt tillgång till denna service 
i hela Canada så fort efterfrågan är tillräck-
lig för att göra den ekonomiskt försvarbar. 

Distansundervisning 
Användningen av sateUiter för utbi I dning är 
nu väletablerad i Canada. Man har övergått 
från småskaliga försök som kom igång år 
1976 till permanent användnmg av kom-
mersiell satellittid. Utbildare försöker nu att 
använda sateUiter för andra tillämpningar 
än radio och TV-distribution av utbildning. 
Snart skdl satellitnätverket kunna länka ihop 
avlägsnaklassrum med hemdatorer och stora 
utbildningsdatabaser och kunna stödja den 
datorstödda utbildningen och därmed er-
bjuda studerande i avlägsna områden ut-
bildningsmöjligheter som tidigare bara varit 
förbehdlna större centra. 

De erfarenheter som man har beträffan-
de kvditeten i teleutbildningar är att de 
hdler minst samma kvalitet och ger lika bra 
studieresultat som de utbildningar som ges 
vid universiteten. Anledmngen till detta kan 
vara att elever som deltar i teleutbildningar 
är mera s tudiemoti verade. Annars gdler det 
förhällandet att elever med låg studiemoti-
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vation klarar teleutbUdmng sämre än mer 
traditioneU utbüdning. 

Följ Canadas exempel 
Sammanfattningsvis är det enligt vår me-
ning en imponerande målmedvetenhet man 
i Canada uppvisar när det gäUer att utnyttja 
sig av de möjligheter som sateUittekniken 
ger och för att ocksä ge mdet om Helping 
Canadians use satelUte communications to 
meet their social and economic needs ett 
reeUt innehdl. 

Även om vi i Sverige inte har de av-
ståndsproblem som man har i Canada så 
borde det vara värt att ta närmare del av de 
erfarenheter som man skdfat sig i Canada 
bl a när det gäUer distansundervisning och 
telemedicin. Detta då specieUt för anstdlda 
i företag och organisationer i områden som 
ligger på för stora avstånd från umversitet 
och högskolor för att det skdl vara möjligt 
att förse sig med nödvändig fort- och vida-
reutbildning. 

Den generositet som man visar från 
myndighetemas sida när det gdler villkoren 
för företag att kommersialisera produkter 
som man varit med och utvecklat i ett sam-
arbete med federda ellerprovinsmyndighe-
ter är imponerande. Regeln är att förelaget 
eller företagen som medverkat i denna pro-
cess gratis får överta kunskap och prototyp 
för att sedan försöka sätta denna i produk-
tion. Samhället fär i dia faU tillbaka sin 
insats i sammanhanget genom den produk-
tion och sysselsättning och utveckling som 
förhoppningsvis blir resultatet Detta syn-
sätt kanske skuUe vara något att ta efter 
också i Sverige? 

Det förhållandet att vi i Sverige sedan en 
tid haren satellit vars användningsområden 
inte är helt faststdlda och där beläggningen 
av den inte heUer är klar, borde kunna leda 
till att man även i Sverige funderar på om 
man skulle kunna tillgodose ekonomiska 
eller sociala behov som inte kan tiUgodoses 
på annat sätt - i vart fdl inte utan mycket 
höga kosmader. Närmast till hands att pröva 

verkar då i första hand tillämpningar inom 
distansutbildning och telemedicin i våra 
glesbygdsområden. 
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IT-användning 
på federal 
nivå i USA 

Presidentens 
prioriterade system, 
(PPS) 
Den federda regeringen har insett informa-
tionsteknologms strategiska roU och fäster 
stor vikt vid utvecklingen och införandet av 
informationssystem i administrationen. Ar 
1984 började man med en genomgång av ett 
antd större informationssystem vilket led-
de till ett antd av presidenten prioriterade 
system, Presidentd Priority Systems, PPS, 
som får den högsta ledningens uppmärk-
samhet och engagemang. Dessa system, som 
vdts utifrån storlek, komplexitet eUer att de 
representerar nya prejudicerande tillämp-
ningar inom informationsteknologin, går 
nu i spetsen för en ny era av framstående 
system inom den federda regeringen. 1989 
fanns tio sådana PPS-initiativ. Investering-
ama i dessa system beräknades i 1990 års 
budget tiU 1,4 miljarder dollar och syste-
mens totda livstidskostnader till 13 miljar-
der dollar. 

PPS-programmet ger rikliga möjUghe-
ter att skdfa sig betydelsefulla kunskaper 
och erfarenheter av vad som krävs för att 
man framgångsrikt skdl kunna införa stena 
system. Användning av kostnads- och in-
täktsanalyser som ett beslutsunderlag, stan-
dardiserad programvara och applUcationer 

som ansluter tiU intemationell standard är 
några viktiga kännetecken för lyckade sy-
stem. 

Office of 
Management and 
Budget - USAs 
Statskontor 
Vid det besök som gjordes på det federda 
Office of Management and Budget OMB, i 
Washington D.C. fördes diskussionerna med 
utgångspunkt frän en S-årsplan som man 
har för att möta ADB-hantcrings- och tele-
kommunikationsbehoven inom den federa-
la regeringen. S-ärsplanen är resultatet av 
ett samarbete mellan OMB, Generd Servi-
ces Administration, GSA och Department 
of Commerce. 

Planen som ingår i the Presidentd Prio-
rity Systems, PPS, är i första hand inte ett 
program eller en handlingsplan för den 
federala regeringen, utan i stället en infor-
mation tiU offentUga myndigheter, till de 
som sdjer utmstning och tjänster, till depar-
tementen och en information till allmänhe-
ten om informationsteknologitiUämpning-
ar som behövs för att sköta regeringsarbetet 
Man kan om man så vill säga att det är ett 
gigantiskt offertunderlag för företag och 
andra som har produkter eUer tjänster att 
sdja till de federda myndigheterna. 

OMB, som kan sägas mots vara de t sven-
ska statskontoret har en betydelsefuU roll 
vadavser informationsteknologifrågor inom 
den federala administrationen. Av den tota-
la federala budgeten, exklusive försvars-
budgeten, avsätts 1,6 procent för ADB-
investeringaroch informationsteknologifrå-
gor. I pengar innebär det 17 miljarder dollar 
per år. 

OMB intresserar sig i första hand för de 
federda myndighetemas egna behov av in-
formationsteknologi. OMBs uppgift är i 
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första hand att svara för strategiskt tänkande 
och andyser av hur teknologin förändrar 
samhdlet och vilka behov som den federda 
regeringen kommer att ha. I det strategiska 
tänkandet ingår ett antd policyfrågor av 
särskilt stor betydelse: Säkerhet tillgäng-
lighet, funktionaUtet ägarförhdlanden och 
beslutsstödsystem. Speciellt ägarförhållan-
dena ägnas stort utrymme och avser förhål-
landet mellan federala myndigheter och 
servicebyråer som ofta svarar för både hård-
och mjukvara samt drift 

Federda myndigheter och beslutsfatta-
re inom telekommunikationsområdet finns 
i dag i en omgivning som ger ökade möjUg-
heter att använda telekommunikationema 
på ett kreativt sätt när man skall genomföra 
regeringens uppgifter. Telekommunikatio-
nerna betraktas som ett verktyg. I likhet med 
vilket annat verktyg som helst beror dess 
verkliga förmåga på hur användaren förstår 
att utnyttja det. Att förvärva sådan kunskap 
och förståelse är lite av en utmaning efter-
som detta verktyg ändras så snabbt. I dis-
kussionen med OMB berördes aspekter på 
omgivningen i form av marknad, reglering-
ar och teknologi. Den fokuserades sedan på 
förändringama i regeringens uppdrag och 
eventueUa strategier för att dra nytta av de 
vinster som telekommunikationerna erbju-
den 

Om marknaden konstaterade man att 
regeringen nu köper telekommunikations-
tjänster frän de flesta av USAs 400 långdi-
stansföretag, från 300 utmstningsföretag 
och 1400 lokala teleföretag. Man gör det för 
att hålla prisema nere så mycket som möj-
ligt genom att upprätthdla en konkurrens. 
Den federala regeringen är världens största 
enskilda kundgrupp för telekommunika-
tionstjänster. Ändå så uppgår deras del av 
den totda telekommunikationsomsättning-
en i USA tera tiU S procent Inte desto 
mindre har man ett avgörande inflytande 
över maiknaden i USA genom sina bestäU-
ningar och sina krav på service, programva-
ra osv. På det sättet så kan regeringen i hög 

grad vara med och utforma standardkrav 
och sätta tryck pä att man inom informa-
tionsteknologiområdet ansluter sig till in-
temationeUa krav. 

Vad gdler regleringarna inom telekom-
munikationsområdet så konstaterar man att 
chockvågomaefteruppdelmngenavAT&T 
ännu inte lagt sig och att mycket arbete åter-
står. De viktigaste frågestdlningama på 
regleringsområdet har tidigare beskrivits 
under avsnittet "Samhällets nätverk". 

Man framhåUer från OMB att besluts-
fattare och användare har svårt att förstå den 
snabba utveckUngen av nya tjänster inom 
telekommunikationsområdet. Dessa beror 
dels på den ökande kapaciteten och dels på 
den ökande snabbheten som båda är res ul ta t 
av teknologiutvecklingen. Man konstaterar 
att bara 5 år efter det att den sista manuella 
växeln tagits ur drift sä kan nu abonnenter i 
USA mera dlmänt börja få del av ISDN-
tjänster. Som ett annat exempel - på den 
snabba utveckUngen och därmed förändring-
ar i synsätt som man tvingats till - nämns att 
RBOCs nu fått tillstånd att tillhandahålla in-
formationstjänster och information gateways 
och att tillhandahdla elektronisk post och 
röstmeddelandeservice. 

När det gdler den förändrade federala 
regeringsroUen vad gdler telekommunika-
tioner så återspeglar den behoven av flexi-
bUitet och tillgänglighet Det finns tre vUcti-
ga huvuddrag i denna strategi: 

• dfärsliknande beslutsfattande efter-
strävas, vilket bl a innebär att man 
numera tar hänsyn till livstidskost-
nadema för investeringama 

• stöd för standards eftersträvas och ges, 
då bl a för OSI, EDI, X.12 

• användning av det publika nätverket 
för längdistansöverföringar skall 
eftersträvas, vilket innebär att 
federda myndigheter skall överge 
sina egna privata nät Det gamla FTS 
ersätts nu som en konsekvens därav 
med FTS 2000. 
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utvecklmg finns inte på den federda nivån. 
Sådana tankar och idéer anses inte höra 
hemma här. På delstatsnivån kan sådana 
ambitioner finnas, men i så fdl genom fi-
nansiering av privat utveckling med över-
enskommelse om återbetalning i form av 
roydty om tillämpningen fungerar. Decen-
tralisering i USA verkar mera i riktning mot 
det privata näringsUvet än till federala lo-
kalkontor. 

FTS 2000 
- ett federalt 
informations- och 
kommunikations-
system 
Den federda förvaltningen har hdt ett eget 
federalt telekommunikationssystem, FTS, 
för telefoni aUtsedan Cubakrisen, då man 
insåg behovet av att ha ett privat informa-
tionssystem för att tUlgodose de unika be-
hov federda myndigheter har av att ta emot 
och förmedla information. När det gamla 
systemet infördes hade man telemonopol i 
USA, viUcet innebar att man hade AT&Ts 
system. 

Det nuvarande FTS är det största privata 
kopplade telenätet i världen. Det ger service 
(främst röst och låghastighets-datakommu-
nikation) till över 1300 federala organ i 
USA, Puerto Rico, Guam och de amerikan-
ska Jungfruöarna. Systemet som arbetar med 
analog överföring är numera omodemt och 
dyrbart Användama betdar t. ex. 34 cent/ 
minut för telefoni. Generd Services Admi-
nistration, GSA, som opererar FTS skdl 
inte hdla på med sådana uppgifter i den 
konkurrensutsatta müjö som numera råder 
med ca 100 olika nät- och W AN-leverantö-
rer. Man satsar nu på kostnadsbaserad över-
föring viUcet stdler sig bUligare än FTS. 

Regeringen bedömer att ett nytt nät -
som bygg»-påny kommunikationsteknolo-
gi och ger de nya tjänster som kommer att 
kunna erhdlas i framtiden - ska leda till 
lägre kommunikationskostnader för den 
federala förvdtningen och ökad produktivi-
tet hos de anstäUda. 

Regeringen har uppdragit åt GSA att 
genomföra det nya systemet Tanken är att 
det nya systemet FTS 2000 skdl bli obliga-
toriskt för alla de federala myndigheterna 
edigt ett beslut av presidenten (P.L. 89-
306) som har implementerats i en förord-
ning. Federal Infonnation Resources Ma-
nagement Regulation, FIRMR. 

FTS 2000 skall genomföras i form av 
två nät (A och B), som är lika i dia avseen-
den utom vad gäUer storlek. De två näten 
byggs upp, opereras och underhålls av var 
sin leverantör under en 10-årig kontraktspe-
riod. Nät A väntas svara för ca 60 procent av 
volymen och nät B för ca 40 procent av 
volymen. Men båda näten går från kust till 
kust Anbudsgivama har varit tvungna att 
lämna anbud både på nät A och B. GSA har 
förbehdUt sig rätten att pris- och tjänsteom-
förhandla näten under det fjärde och sjunde 
året av kontraktstiden. 

Inom GSA har ett Office of Network 
Services tillskapats för att övervaka näten, 
tillsammans med nätoperatöremas egna 
övervakningsmöjligheten GSA har angett 
följande syften i upphandlingen: 

• att fä tiUgång tiU en uppsättning 
intressanta teletjänster som - kopp-
lad telefoni - kopplad datakommuni-
kation - kopplade digitala integrera-
de tjänster - paketförmedlade tjänster 
- videotjänster - abonnerade (dedi-
cated) överföringstjänster 

• att få dessa tjänster genom två huvud-
leverantörers försorg 

• att fömtse kostnaderna för telekom-
munikationer under 10 år 

• att tillgodose de federala kraven på 
Nationd Security and Emergency 
Preparedness. 
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• att vdja en arkitektur som medger en 

smidig övergäng till ISDN när detta 
bUr ekonomiskt attraktivt GSA tror 
att ISDN kommer att ytteriigare 
sänka kommunUcationskostnadema 
och höja kvaUteten pä tjänstema 

• att stimulera konkurrens mellan de två 
huvudleverantörerna som ett medel 
för att ständigt förbättra FTS 2000 
priser och tjänsten 

Innehdlet i tjänstema skaU så noga som 
möjligt följa det innehdl som erbjuds 
kommersiellt GSA har inte krävt att de två 
näten skdl kunna kommunicera med varan-
dra utom vad gdler den federda säkerhets-
användningen. Däremot skdl de två näten 
ha kopplingar tiU de publika näten i USA. 
GSA skaU utveckla hur de två näten bör 
kopplas samman. Vad gdler några av FTS 
2000 tjänstema noteras att 

• den kopplade röstkommunikationen 
ska överföra röst euer data analogt 
med kapaciteten 4,8 kbit/s. (Detta är 
7 4 procent av den bandbredd som vi 
i Sverige inriktar oss på i digitd 
miljö! Om detta ger tillfredställande 
röstkvalitet borde detta ge mycket 
låga telefonikostnaden) 

• det finns en kretskopplad synkron 
datatrafik med kapadteten 56 eller 
64 kbit/s. Den arbetar i full duplex 
och används för överföring till ar-
betsstationer, värddatorer, PC, ter-
mind» etc. 

• det finns en digital mtegrerad tjänst 
för överföring av röst, data, stillbil-
der eUer rörliga bilder med kapaci te -
ten 1,544 Mbit/s. Leverantören ska 
tillhandahdla både ett ISDN- och ett 
Tl-gränssmtt GSA har definierat 
hur dessa gränssnitt skaU se ut i 
avvaktan på att standards läggs fast 
GSA räknar med ätten ny GOSIP II 
kommer i slutet av 1989 med nya 
standards för federd kommunika-
tion. GOSIP III som kommer år 

1990 kommer att inkludera ISDN. 
GSA har beslutat att signderings-
system nr 7 skdl användas. ISDN-
gränssnittet ska klara bäde 2B+D 
(sdedes 2x64 + 1x16 kbit/s) samt 
23B+D eller 24B+D. Båda fdlen 
skdl kunna fungera kretskopplat och 
paketkopplat Tl-gränssnittet skdl 
kunna arbeta med 24 standard PCM-
överföringar som har en lägre kapa-
citet 

• via paketförmedlingen (X25, nivå 1 -
3) skdl en elektronisk post-funktion 
erbjudas. Den skdl följa X.400-re-
kommendationema 

• både komprimerade videotjänster 
med codecs, 384 kbit/s resp. 784 
kbit/s (som i framtiden ska överens-
stämma med kom mande ANSI-stan-
dards) och en videotjänst med 6 Mhz 
bandbredd skaU instdleras 

• i telefonidelen ingår en sk. 800-
tjänst dvs mottagaren betalar för 
samtalet 

FTS 2000 skdl nä fram till den federala 
myndighetens abonnentväxel, men skdl inte 
inkludera sådana växlar. FTS 2000 skall 
införas i den federala förvdtningen. Det har 
kongressen och presidenten bestämt Det 
innebär dock betydande ingrepp i många 
federala myndigheters egna planer på 
moderniseringar av system. För att kunna 
införa FTS 2000 har GSA, i samråd med 
presidentens Office of Management and 
Budget avsevärt skärpt tonen mot sådana 
myndigheten 

I mars 1989 har GSA stoppat justitie-
och arbetsmarknadsdepartementens egna 
projekt och annulerat ett dussin andra stora 
upphandlingar. För justitiedepartementet 
innebär det att ett 75 miljoner dollar-pro-
jekt som skulle knyta samman 20 000 bild-
skärmar fickskrotas! GSAkommeratt kräva 
omplanering av ytterUgare 60 stora kom-
munikationsprojekt. GSA har under våren 
1989 beslutat att AT&T skdl fä leverera nät 
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A (60 procent) och US Sprint nät B (40 pro-
cent). GSA räknar med att betda 25 mUjar-
der $ under de 10 åren viUcet kommer att ge 
mycket låga transaktionskostnader. GSA 
beräknar t. ex. att ett Gmpp 4-fax mellan 
San Francisco och Washington kommer att 
kosta 4 cent/A-4-sida. överföringstiden blir 
ca 8 sekunder. 

Som tidigare nämnts kommer FTS 2000 
att nå fram tiU myndighetens abonnentvä-
xel (PABX). Nätets intema kommunikation 
kommer till stor del att ske med optiska 
fibrer där överföringsenheter på 45 Mbit/s 
utnyttjas. 

FTS 2000 kommer att få betydande ef-
fekter på termmdleverantörema, som ge-
nom den stora kundvolymen kan rättfärdiga 
att ta fram avancerade utmstningar till låga 
priser. Taxepolitiken i näten var inte klar-
lagd, men GSA räknar med att tariffema 
inte ska vara beroende av avståndet på 
överföringen, utan i stället påverkas av 
volymen på överföringen, tiden för överfö-
ringen och vilken mode (ISDN, Tl, etc) 
som utnyttjas. 

Vad innebär då ett FTS 2000 för den 
regionda utvecklingen? Det har inte GSA 
närmare reflekterat över, men det förefdler 
enligt vår sagesman rimligt att avancerade 
kommunikationer utan behov av in-house-
experter till extremt låga kostnader borde 
bidra till olika myndigheters utveckling. 
Samt minska ölägenheterna med viss geo-
grafisk lokalisering. 

För t ex. Federal Aviation Agency, med 
2000 egna experter på sitt nät, innebär FTS 
2000 stora omvdvningar. En stor del av 
dessa experter behövs inte längre eftersom 
det egna nätet skdl upphöra. Denna myn-
dighet ska gä in i FTS 2000 i september 
1989. Sedan kommer fler och fler myndig-
heter in i systemet och i maj 1990 räknar 
GSA med att det ska vara 1,3 miljoner 
anslutningar. 

Vad börett FTS 2000 omfatla?GSA vill 
inte inkludera PABX-funktionema hos sto-
ra myndigheter i FTS 2000. Bl a skdl ju 

PABX användas för att ha telekontakt utan-
för den federala kretsen. FTS 2000 skdl inte 
innehålla databastjänster. Det är en typisk 
informationssystemfunktion. Elektronisk 
post bör däremot ingå i systemet liksom en 
Cdl- Forward-funktion. 

Det framstår för oss som imponerande 
att hela den federala regeringen med myn-
digheter och dit år 1991 har tiUgång tiU 
ISDNoch dladess tjänsterom man vUl! Det 
är tydUgen så att när man gör något i US A så 
är det stort, systematiskt och konsekvent 
utifrån ett md som man vill uppnå. I detta 
fdl ett effektivt informations- och kommu-
nikationssystem för hela den federala rege-
ringen och dess organisation». När vd 
systemet är instdlerat så umyttjar man det 
för att effektivisera och förbiUiga sin verk-
samhet. Däremot så har man inga tankar om 
och ambitioner att utnyttja systemet för att 
systematiskt decentraliseraansvar, befogen-
heter och arbetstillfäUen. Detta är inte den 
federala mvåns business. 

En annan sak som förvånar oss är att 
man inte gjort någon studie på förhand över 
vilka tjänster som bör finnas i ett ISDN-nät 
utan överlåter detta till användama att sjdva 
att avgöra med de priser man har tiUgängU-
ga. Detla är ett bra exempel på hur man 
överlåter påmarknadskraftemaattsjdvfinna 
vad som är lönsamt 

Någon tanke på att utnyttja systemet för 
att decentralisera arbeten och ansvar har 
man inte! Varför skulle man göra det när 
man från den federda nivåns sida inte har 
något ansvar för att man har jobb i olika 
delar av landet Det enda ansvar man anser 
sig ha är att inom ramen för den federala 
regeringens ansvar tillhandahdla en bra 
service mot sina kontor i olika delar av 
landet. Den förvåning vi visade inför detta 
franka påstående att systemets egenskaper 
inte skulle användas för decentralisering av 
arbete, ansvar och befogenheter förklarades 
med: 

• Vi har ett centrdt beslut om att vissa 
centrala system skdl finnas utanför 
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Washington D.C. Ta t ex. hela skat-
tesystemet som är förlagt till Virgi-
nia. AUa de militära systemen är 
också exempel på centrda system 
som förlagts pä andra platser i landet 
till exempel till Alabama,Cleveland, 
Ohio, Denver i Colorado osv. 

• Motivet för att ha dessa centrala 
system utanför Washington D.C. är 
att det är ont om arbetskraft i Wa-
shington och den är dyr. Med goda 
telekommunikationer är det ändå 
möjligt för den federala regeringen 
att ha dessa system under kontroll 
och att få de uppgifter man behöver 
frän systemen. 

Den känsla vi får är att dessa system i 
någon form är så strategiska och viktiga att 
de därför förlagts tiU något mindre känsliga 
stdlen. Avslutningsvis kan vi konstatera att 
det finns vissa likheter mellan FTS 2000 
och den diskussion som förs i Sverige om ett 
gemensamt kommunikationsnät för stats-
förvalmingen, statnät som skdl vara X.25-
baserat. Det planerade kommunikationsnä-
tet statnät med nod» i 25 städer kommer att 
underlätta kommunikationen inom och 
mellan myndigheterna. 
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IT-användning 
på provins-
nivå i Canada 

Under vårt besök på Ontarios kommunika-
tionsdepartement presenterades en nyligen 
genomförd studie över de regionalekono-
miska effektema av telekommunikationer-
nas utveckling. Studien visar att telekom-
munikationsföretagen har växtkraf tigt under 
70- och 80-talen. Fyra av de fem snabbast 
växande näringsgrenama i Canada är infor-
mationsintensiva: affärskonsultverksamhet, 
företag för tillverkning av telekommunika-
tionsutrustning, finans & försäkringsverk-
samhet samt grafisk industri. 

Tillverkning av utrustning för telekom-
munikationssektorerna är en växande nä-
ring i några större kanadensiska städer. I de 
flesta fdl har företagen skapats genom av-
knoppningar från storföretag eUer från forsk-
ningsprojekt Storleken på företagen beror 
till stor del på förmågan att sdja utanför sin 
egen region och utanför Canada. 

Studien tar också upp frågan om vilken 
betydelse telekommunikationer har för ett 
företags framgång och för vd av lokalise-
ringsort. En enkätundersökning visar att 
bäde små och stora företag bedömde tele-
kommunikationer som en mindre betydel-
sefull faktorer vid vd av lokaUseringsort 
Kunder, tUlgång på arbetskraft och råmate-
rial ansågs t. ex. vara viktigare. Däremot 
ansågs telekommunUcationer ha en positiv 
effekt på produktivitet tillväxt och lönsam-
het Utredarna menar att lokdisenngen av 
vissa stödfunktioner inom företag poten-

tiellt kan påverkas av telekommunikatio-
nema. Så kan t ex. avsaknaden av fullgoda 
telekommunikationer i en viss region inne-
bära att företag inte etablerar sig där. 

Sammanfattningsvis bekräftas än en 
gäng att telekommunUcationer är en nöd-
vändig men inte tillräcklig fömtsättning för 
regiond ekonomisk utveclding. I diskus-
sionen om denna slutsats menade kanaden-
sarna att telekommunikationema var så vd 
utvecklade i hela landet att företagen själv-
klart förväntade sig bra service oberoende 
av lokaUseringsort Om skillnaderna i tele-
service mellan storstäder och glesbygd nu 
kommer att öka, så kan lokdiseringen av 
vissa kommunikationsintensiva verksam-
heter komma att påverkas. Detta sågs emel-
lertid inte som något större problem. 

Teknik- och 
kunskapsspridning 
Mirastry of Industry, Trade and Technolo-
gy, MITT, har en rad olika uppgifter som i 
Sverige handhas av industri- och handels-
departementet Exportrådet SIND,STU och 
de regionda utvecklingsfonderna. Huvud-
inriktningen beskrevs som stöd och hjdp 
till företagen, inte som reglerande och sty-
rande. Det finns 180 anstdlda i Toronto och 
därtill 16 lokalkontor (2-8 anstdlda) i pro-
vinsen och i 12 utländska städer. 

Besöket ägnades åt kanadensisk teknik-
politik i aUmänhet utan speciell fokusering 
på informationsteknologi. Vi diskuterade 
teknikspridning med en av MITT:s ekono-
mer. Han började med att försöka bringa 
klarhet i två engelska begrepp med närlig-
gande betydelsen 

• Technology diffusion - tekniksprid-
ning mellan företag på marknadens 
vUlkor. 

• Technology transfer - tekniksprid-
ning från universitet eUer annan 
offentlig institution till ett företag. 
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MITT menade att distinktionen var 

viktig. DepoUtiska stimulansåtgärdemablir 
helt olika i de tvä olika fdlen. Som motiv för 
offentligt stöd till FoU framfördes bl a att 
företag med egen FoU blir bättre på båda 
typema av teknücspridning. Företag med 
egen FoU är bättre på att avspana omvärlds-
förändringar. Ett annat motiv för teknikin-
riktade stödprogram uppgavs vara att dessa 
inte stred mot handelsuppgörelsen med 
USA. Därefter fick vi en översikdig presen-
tation av några av provinsregeringens pro-
gram för stöd tiU FoU och teknisk utveck-
ling. 

• Technology personnel placement 
program. För att stimdera småföre-
tagen (10-100 sysselsatta) att anstäl-
la fler teknik» betdar Ontarios re-
gering hdften av lönekostnaden 
under det första året en tekniker 
nyanstdls. Andra året minskar sub-
ventionen till 25 procent och däref-
ter upphör den. Detta program gdler 
för hela provinsen. 

• Technology centers. Ar 1982 starta-
des sex olika teknikcentra i Ontario. 
Det var 30- 40 anstäUda på varje 
teknikcentrum och de hade till upp-
gift att sprida infonnation om ny 
teknik samt att utföra visst utveck-
lingsarbete. De beskrevs som sub-
ventionerade ingenjörskonsulter. 
Avsikten var att de successivt skuUe 
öka sina marknadsmässiga intäkter. 
Det teknikcentmm som lyckats bäst 
med detta hade edigt uppgift upp 
nått 30 procent egenfinansiering. Nu 
har man fattat beslut om att teknik-
centraprogrammet skaU avslutas. 
Som motiv uppges bl a att teknik-
centra har genomfört sina uppgift» 
och inte längre behövs. Våra sages-
man kunde inte bedöma om det också 
ligg» andra motiv bakom. Några 
teknUccentra som fungerar hyggUgt 
bra kommer att privatiseras medan 
andra kommer att läggas ner. 

• Man gav viss skattelätmad för företag 
som satsade på FoU. 

• Samarbete avseende FoU mellan 
tillverkande företag stimulerades 
med bidrag upp till 200 000 dollar. 

Utöver dessa provinsprogram har också 
den federala regeringen olika stödprogram 
för FoU och teknücspridning. Av dessa är 
IRAP (Industrid Research Assistance Pro-
gram) något av »t flaggskepp. 

Program för 
regional utveckling 
genom utbildning, 
Vancouver, B.C. 
Representantema för utbildningsdeparte-
mentet i Vancouver erinrar oss inlednings-
vis om att u tbi Idn i ng sm ini s tem Mr. Mu U ins 
varit på besök i Sverige och där fört diskus-
sionerom svenska erfarenheter av uni versi-
tetsetableringan Han skulle gäma ha delta-
git men var förhindrad på grund av andra 
åtaganden. 

Etablering av universitet 
Den övergripande poUcy man har i provin-
sen när det gdler högre utbildning är att öka 
tillgängligheten, dvs att göra det möjligt för 
fler människor att fä tillgäng tiU utbUdning 
och som man också uttryckte det pä den 
federala nivån ge access opportunity to dl, 
aU ov» the country. Mo t bakgmnd av denna 
övergripande policy studerar man nu möj-
lighetema att etablera ett nytt umversitet i 
Prince George. Staden har 70 000 invånare 
och man har under lång tid velat ha ett 
universitet etablerat Departementet har gjort 
en studie baserad på den svenska modellen 
för umversitet och sedan jobbat ihop med 
myndigheterna i Prince George för att pröva 
om det är möjligt att etablera ett fuUständigt 
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universitet dvs. inte enbart ett university-
college. 

I princip har man redan ett beslut från 
regeringen om att etablera universitetet. 
Problemet är det svaga underlaget i form av 
befolkning och näringsUv i området, som 
ligger två dygns bilfärd från Vancouver. De 
frågor man för närvarande närmare prövar 
är om man kan ha tillräckligt underlag för 
lärare, elever samt FoU-verksam he t som är 
kvdificerad. 

Om man, som man uttryckte det kan 
etablera ett universitet och utveckla befolk-
ningen som den viktigaste resursen, bör 
man kunna fä till stånd sådana positiva 
spridningseffekter som man fått i norra 
Sverige, dvs. i Ldeå och Umeå, som man 
studerat. Information om vilket beslut som 
fattas i frågan om ett nytt universitet väntas 
i december - 89. 

Distansutbildning 
Open Leaming Agency arbetar med att göra 
olika typer av utbUdningar tillgängliga i en 
stor region. I Open Leaming-programmet 
ingår både Open College och Open Univer-
sity. Begreppet Open Leaming började 
användas 1969 när drotming Elizabeth II i 
kungligt brev gav The British Open 
University möjUghet att gå ut med universi-
tetsutbildning på distans. Open Leaming 
etablerades i B.C. år 1978 och fick en upp-
byggnad som i mycket liknar den brittiska 
motsvarigheten. Den har fram tiU i dag växt 
till över 48 000 kursdeltagare per år. 

Open Leaming når i dag ut till 90-95 
procent av hushdlen i B.C. Det gör man via 
dia tillgängligakommunikationsmedia. Sa-
tellitbaserade system kompletterade med 
telekonferanser ger möjlighet även för de 
som bor i verklig glesbygd att få tillgång till 
önskad utbildning. Små leaming centers 
planeras och skdl sättas upp på 5-6 ställen. 
Meningen är att man där skall ha videokon-
ferensnätverk och sateUit-nätverk. Men om 
man kommer att behöva monitorer, TV-
linje, sateUitportföljer och elektronisk post 

var för tidigt att säga. Dessa och andra 
frågor prövade man och konfigurationen 
skuUe vara klar i slutet av augusti -89. 

SPARK-rapporten 
SPARK-rapportens, Strategic Planning for 
AppUed Research and Knowledge, övergri-
pande syfte är att peka på hur naturveten-
skap och teknik kan bidra till den ekonomi-
ska utvecklingen i British Columbia. Arbe-
tet med en strategisk planering för rådgiv-
ning, forskning och kunskap om hur indu-
strin skdl kunna dra nytta av tekniken och 
hur man skall kunna använda sig av tekni-
ken för export startade i januari 1987 och 
slutfördes 1988. Rapporten är framtagen i 
ett decentraliserat kommittéarbete där 500 
forskare och ingenjörer från industri, myn-
digheter och forskningsorganisationer har 
deltagit. Rapporten ideds med en vision om 
var British Colombia befinner sig ekono-
miskt år 2000. De faktorer som skapar väl-
färden är till lika delan 

• handel med råvaror 
• förädlade råvaror 
• högteknologisystem och högteknolo-

giprodukter 
• intemationeU konsulting 
• turism 

Man tror att en diversifierad ekonomi -
som tar vara på den fantastiska naturen i 
området-kommer att ge provinsens innevå-
nare en livskvalitet såvd för de som arbetar, 
för bamen som för de ddre. Rapporten 
innehåller en tolvpunktsplan med förslag 
till åtgärder för att nå de uppsatta ekonomi-
ska visionema. Tolvpunktsplanen omfattar 
att: 

• skapa samstämmighet mellan visio-
nema och SPARK-planen 

• utveckla en totalplan för nyckelresur-
sen - MÄNNISKORNA 

• fokusera intresset pä att utveckla de 
enskilda människoma och företagen 
iBC 

• säkerstdla att industrin tar ledningen 
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• identifera ledare inom sektorerna -

utveckla planeringsprocessen 
• utveckla de universitetsbaserade tek-

niska instituten 
• klargöra resursbehoven och till vem 

de skdl riktas 
• vidmakthålla grandforskningen 
• göra en plan för tillväxten av föräd-

lingsinriktad och avancerad tekno-
logiindustri 

• stimulera till samverkan mellan bas-
industri och högteknologiindustri 

• stödja demonstrationsanläggningar 
av prototypkaraktär 

• arbeta med att ständigt höja medve-
tenheten om betydelsen av naturve-
tenskap och teknik 

Med tolvpunktsplanen som utgångs-
punkt skisseras ett antd projekt med viktiga 
rekommendationer för varje sektor. Här 
refereras utgångspunkter och förslag inom 
informationsteknologiområdet. 

När man började hade man ingen upp-
fatming om omfatming och inrikming för 
IT- industrin i B. C. Vad man nu vet är att 
summan av utveckling och tillverkning av 
IT-produkter uppgick till I miljard Canada-
dollar i företag i B.C. under år 1987. Detta 
kan jämföras med produktionen av skogsin-
dustrin som är 7 miljarder Canada-dollar. 
IT-industrin är hemmabaserad och mer än 
90 procent av företagen har färre än 25 an-
stdlda. Den växer dubbelt så fort som annan 
tillverkningsindustri och kommer att vara 
den tredje största branschen i B.C. år 1995. 

Man är medveten om att IT-tillämp-
ningama måste in i B .C: s övriga industri för 
att kunna upprätthålla och stärka konkur-
renskraften. Provinsen har möjligheter att 
utveckla en stark industri baserad på IT-
applikationer och som också kan bli inter-
nationellt stark. Ett växande antd företag i 
B.C. konkurrerar inom IT-området fram-
gångsrikt påen intemationell marknad inom 
områdena trådlös och mobil kommunUca-
tion och mjukvaratillämpningar. SPARK-

rapporten ger följande rekommendationer 
inom IT- området 

• arbeta intensivt med att tillämpa IT 
inom provinsens primämäringar för 
att göra den m» konkurrenskraftig 
och samtidigt utveckla nya produk-
ten Detta leder till starka och unika 
IT-produkter och service som kan 
svara mot primämäringamas behov 
på en globd marknad 

• rekrytera och utveckla de specidise-
radc människor som är nyckelfakto-
rer för utveckling av IT-baserad 
industri 

• öka resursema för insatser från pro-
vinsregeringens sida för att utveckla 
program och policy för IT-industrin 

• utveckla infrastrukturen inom B.C. 
för att minimera riskema och maxi-
mera tiUväxtmöjUghetema för IT-
industrin pä aUa nivåer 

Det som slår oss när vi möter kanaden-
siska myndigheter - det må gäUa federala 
eUer provinsiella - är deras gedigna och 
genomgripande programarbete i utveck-
lingsfrågor. De gör omfattande andyser, 
studier och ger många förslag. De har också 
en stor tilltro till det privata näringslivet och 
förlägger en stor del av arbetet på enskUda 
företag i stdlet för att sjdva utveckla. Ut-
vecklingsarbeten för kontorsadministration 
har t ex. lagts ut på privata företag, vüket 
har lett till att man i B.C. har fått ca 100 
programvaraföretag. Privatiseringen har 
ökat och blivit en viktig del av regeringspo-
litiken i provinsen. Man ser det som ett 
viktigt regiondt utvecklingshjälpmedel. 

Informationssystem 
för väghållning 
Vid vårt besök i Toronto förevisade man 
från departementet ett videotex-baserat in-
formationssystem som används för att ge 
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information tiU i första hand de som ansva-
rar för vägunderhållet i provinsen. Informa-
tionen är också tiUgängUg för t ex. bilister 
som vUl ha hjdp med sitt vägvd. Vädertjän-
sten bidrar med information till The Road 
Weather Infonnation System genom väder-
radarbilder, temperaturer samt prognoser. 
Polisen rapporterar bl a om olyckon Onta-
rios 18 vägdistrikt ger status på sina vägar 
av typen om de är hda eUer oframkomliga. 

Det finns flera syften med systemet 
Först och främst anser man att man bör 
kunna utnyttja befintlig teknik för att kon-
stmera en ny typ av informationstjänst Man 
vill också integrera de oldca informations-
kdloma för väder och trafikinformation som 
man har tillgång till och sedan stdla den 
sammantagna informationen till driftingen-
jöremas förfogande. 

En mycket viktig tanke bakom projektet 
är också att se om denna typ av produkt har 
någon marknadspotentid. Om så är fallet 
låter man företaget som utvecklat systemet 
ta över produkten helt och hoppas på det 
sättet ge Ontarios industri en ny högtekno-
logisk produkt som ger nya jobb. 

Systemet är menybaserat och hierar-
kiskt organiserat Genom menyvd i flera 
steg vdjer användaren en büd med den 
information som han/hon är intresserad av. 
Informationen kommer från flera olika käl-
lor. Från väderradarstationer kommer färdi-
ga molnbilder, annan information uppdate-
ras av ansvariga i de olika vägdis tri kten. Det 
finns centralt en datatekniker som sköter 
systemet och en väderteknik» som uppda-
terar prognoser och andra väderdata. 

Man har lyckats motivera de vägdistrikt 
som använder systemet att rapportera in-
data regelbundet genom att de bevisligen 
hdt nytta av den information som presente-
rats. Andra, såsom polisen, rapporterar 
normdt via andra kander men har uppskat-
tat denna ytterligare möjUghet för upplys-
ningar till dlmänheten. 

Systemet har visat sig ge ett effektivare 
och snabbare vägunderhåll, främst då under 

vintem. Det har också givit ett företag i 
Toronto en chans att skaffa sig en marknad 
i Canada och även i USA då flera olika 
förvdtningar har visat intresse för systemet 
Dessutom har man funnit att dessa, egentli-
gen ganska enkla system, fyUer viktiga 
funktioner. Man kan inte tillhandahålla 
denna typ av infonnation utan samordmng 
av käUoma i ett billigt, snabbt och lättill-
gängligt media. Videotex verkar i detta fall 
särdeles lämpligt. 

System för 
väderinformation 
för flyget 
I Toronto finns världens högsta bemannade 
byggnad, ett tom med kommunikations-
utmstning, utsiktspunkt och en roterande 
restaurang. När man sitter vid ett bord pä re-
staurangen sä syns, framför fötterna, en 
liten ö i Lake Ontario med ett Utet flygfdt 
I en byggnad bredvid kan piloter och annan 
flygpersonal på en specidtermind studera 
hur vädret är och kan väntas bU på den rutt 
man skdl flyga. 

Projektet Totd Aviation Briefing Sy-
stem (TAB S) genomförs gemensamt av den 
federda regeringen i Ottawa och provins-
myndigheterna i Ontario. Systemet är ett 
två- vägs interaktivt system som kan ge 
användaren väderinformation före flygning-
en i form av färggrafik. TABS inkluderar 
väderrapporter, moln utbredn ing, radarscan-
ning. Speciella anmärkningar och informa-
tioner till piloter kan tas fram från systemet 

Specidterminden består av ett enkelt 
tangentbord, en färgskärm samt en enkel 
skrivare som kan skriva ut skärmbilderna på 
ett papper. Den var placerad lite avskilt på 
flygplatsen och pilotema fömtsätts gå dit 
sjdva och stdla sina frågor utan att ha 
genomgått användarutbildning. Tangent-
bordets utformning med hjälpinformation 
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samt hjdpinformationen pä skärmen är tUl-
räckligt för att pUotema ska kunna använda 
systemet Den mformation pilotema kan 
efterfråga är väderinformation knutet tiU 
dia betydelsefuUa flygplats» i hela värl-
den. Information erhdls ständigt frän World 
Weath» Watch, WWW, och lagras då i 
TABS databaser. 

Varje flygplats har en beteckning som 
kan vara sökord. En viss transaktion kan 
sedan ge information om flygplatsens kon-
dition, om möjligheten att landa, om hjälp-
systemen och om runway. Men TABS ger 
även väderinformation för större områden, 
t ex. stora delar av Nordamerika och hela 
Canada. På terminden kan piloten fråga om 
sådana ting som avgör om han bör genom-
föra flygningen eller inte. Hur ser ratten ut? 
ViUcet väder är det? 

Systemet bygger på ett video tex-liknan-
de interface. Terminden har automatisk 
uppringning till databasen. Systemet kan 
också utformas så att användaren, med ett 
betdkort, kan utnyttja det Att skrivaren 
inte tog fram färgutskrifter är en kostnads-
fråga. Det blir biUigare med svart/vita ut-
skrifter som klarar en gråskda. Pilotema 
var skyldiga att ta med sig utskrifter tiU 
planen efter det att de har sökt information 
i systemet 

För närvarande är TABS instdlerat pä 
26 flygplatser i Ontario. Systemets idé är 
mycket enkel, att i redtid samla in väderin-
formation från WWW, att bearbeta den 
omedelbart och sedan kunna tillhandahdla 
olika utdata som piloter behöver. Canada 
har diskuterat installation av systemet såvd 
i USA som i Australien, men något beslut 
hade inte tagits. 

En reflexion vi gör är varför inte flera 
flygplats» har systemet och varför inte ett 
sådant system finns i Sverige? Ger det inte 
bättre information än det system för väder-
briefing som man har i Sverige? 

Centrum för 
företagarservice 
En medveten strävan på både den federala 
nivån och ute i provinserna i Canada är att 
stärka den ekonomiska utveckUngen i lan-
det genom att skapa goda fömtsätmingar för 
näringsUvet. Föratom den typ av insatser 
som genomförs pä andra håll i Canada och 
som redovisats tidigare så satsar man i Bri-
tish Columbia, B.C. på att tillhandahdla 
information om näringsUvets fömtsättning-
ar och villkor och på att ge en kvalificerad 
rådgivning för de som önskar att starta eller 
utveckla sina företag. The Info Business 
Centre är affärsinformationsnätverkets 
flaggskepp i dessa sammanhang. Det når 
med sin verksamhet och information utöver 
hela provinsen i B.C. 

The Info Business Centre kan hjdpa till 
med information, oavsett om det handlar 
om att starta ett nytt företag, expandera ett 
befintligt lösa problem eUer om det handlar 
om att få en uppfatming om regeringsbehov 
eU» regeringsregler som påverkar verk-
samheten. Nätverket består av lokala Han-
delskamrar, regeringsombud, ekonomiska 
utvecklingskommissionärer och kommun-
kontor över hela British Columbia som via 
telefoner och datorer är knutna till varandra. 
Dessa centra fungerar som den lokda kon-
taktpunkten för mformation och rådgivning. 
Vid The Info Business Centre finns: 

• en informationsdisk, där ett flertd 
tjänstemän med affärserfarenhet ger 
personliga råd eller telefonsvar pä 
dia typer av affärsfrågor 

• ett resurscenter, som innehåller en 
samling på 17 000 dokument om af-
färsinformation, affärskontakter, 
utbildningsmaterid och videotapes. 
Ett detdjerat kartotek över dit mate-
rid finns tiUgängligt på B.C. Busi-
ness Network databas 
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• småföretagsrådgivning, gratis och 

konfidentieU rådgivning på dia 
områden av betydelse för småföre-
tag 

• utstäUning för nya produkter 
• dfärsvideo-samlmg där man har 

möjUghet att via denna lära sig och 
utveckla kunskaper inom snart sagt 
alla dfärsområden 

• ett innovationscenter, som tiUhanda-
hdler konfidentiell service till upp-
finnare, entreprenörer och företag 
som vill utveckla eller exploatera 
den kommersiella delen av en upp-
finning. Centret medverkar vid 
marknadsbedömningar, telefonupp-
följningar, med referenser inom 
nätverket och kontakter inom IRAPs 
program 

• B.C. inköpsorganisation, en provins-
organisation som ansvarar för in-
köp av varor och tjänster för den 
provinsiella regeringen, B.C:s färje-
och byggnadsbolag 

• hjdp föratt sälja underhdl och service 
till det federala Department of Supp-
ly and Services 

• Intemationd Business Opportunities 
Network (I.B.O.NET), som är en ex-
porthjdp som utvecklats för att hjd-
pa småföretag som är presumtiva 
exportörer. Persond frånI.B.O.NET 
medverkar till att upprätta företags-
anpassade exportutvecklingspro-
gram, hjdper till att hitta lämpliga 
kunder, bra finansiering och överhu-
vud taget dia frågor som har med ut-
landsförsdjning att göra. 

Affärsnätverk 
Det elektroniska informationssystemet, B.C. 
Business Network, är ett kraftfullt meny-
styrt datasystem som tillhandahåller infor-
mation om intressanta affärsmöjligheter i 
hela British Columbia och stöne delen av 

världen. Det sammanlänkar producenter med 
marknaden, entreprenör» med investerare 
och sdjare med köpare. 

Nätverket länkar också ihop olika regi o-
n» inom British Colombia i den gemen-
samma dalabasen, viUcet gör att en produ-
cent i en liten stad har samma infonnation 
om utiändska marknad» som producenter i 
Vancouver eller Victoria. Resultatet av detta 
är att avlägsna regimer blir mindre avlägs-
na och de ekonomiska utveckUngsmöjUg-
hetema delas av dia regionema i provinsen. 

Systemet har utformats av den provin-
siella regeringens. Ministry of Intemationd 
Business and Immigration och Ministry of 
Regiond Development System» umyttjar 
service från Telecom Canada och the Bri-
tish Columbia Telephone Company. Ge-
nom teknologin i Net 2000, Telecom Cana-
das publüca informationsnätverk, garante-
ras man tillgång till snabb information 
oavsett var man befinner sig. 

Det elektroniska informationssystemet 
skaU ses i ett sammanhang med de ambitio-
ner som man har med the B.C. Enterprise 
Centre nämUgen att spela en ledande roll 
när det gdler att utveckla exportmarknader-
na för B.C.-produkter och att attrahera nya 
investeringar. I dag innehåUer the Business 
Network följande databasen 

• Intemationd Business Opportunities 
Network (IBONET) - med informa-
tion om handel, konsulting och stör-
re projekt, inklusive intemationella 
projekt som planeras, namn på bety-
dande internationella och nationella 
kontakter, export- och importmöj-
ligheter 

• Supply Net - med information om ca 
40 000 leverantörer i B.C. och vilka 
varor och tjänster de kan tillhanda-
hdla 

• Venture Net - med information om 
tillgängliga investeringsmöjligheter 
i B.C. 

• PubUc Tender Opportunities - lista 
över varor, service och projekt ur an-
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budshandUngar från regeringen 

• Cdendar of Events - med informa-
tion om seminarier, industribesök, 
handelsbesök mm av intresse för 
affärsintresserade i B.C. 

• Intemationd Trade Statistics - Im-
port- och exportstatistik för produk-
ter och ursprungsland 

• B.C. Stats - aktueU statistik om be-
folkning, finansiell och ekonomisk 
statistik för B.C. 

• Smdl Business Information - en 
samling praktiska svar på dfärsfrå-
gor, kartotek över »t biblioteksma-
terid av intresse för småföretag, lis-
ta över användbara kontakter mm 

Efter att ha tagit del av både muntlig och 
skriftlig mformation om verksamheten och 
det materid och den utmsming samt männi-
skor som man har tiU förfogande för att 
hjälpa företag att utveckla sina verksamhe-
ter kan vi bara konstatera att detta verkligen 
är ett flaggskepp. Ingenstans har vi tidigare 
sett en sådan medveten satsning föratt hjd-
pa företag, oavsett var de är belägna. Man 
har också onekligen fått ett starkt gensvar 
för den verksamhet man bedriv», vilket 
mte minst framgår av några uppgifter vi 
erhöll. Från öppningen den 1 juni 1987 och 
fram till oktober 1988 hade man betjänat 
216 980 kunder, antingen vid personliga 
besök, per telefon eller på annat sätt. Re-
kordnoteringen under en dag var 915 råd-
givningar och 675 informationsdokument 
till en totd vikt om ett hdvt ton. 

Den reflexion vi gör är att nog är våra 
svenska företag och entreprenörer uteläm-
nade i förhåUande till de som bedriver verk-
samhet i B.C. Om man från den centrala 
nivåns sida vul övergå från ord till handUng 
när det gdler att stödja små och medelstora 
företag finns mycket att lära vid the Info 
Business Centen 

Databaser av olika slag framhålls ofta 
som nyttiga och av stort värde för närings-
livet. Ibland får man en känsla av att man 

legitimerar databaser just med denna hän-
visning. Få sådana databaser är dock sär-
skilt tillgängliga eUer användbara för små 
och medelstora företag. Den information 
som tillhandahdls är ofta för kompUcerad 
för att vara användbar för förelag som sak-
nar egna analysresurser, utveckUngsavdel-
ningar eUer särskUda informationsfunktio-
ner. The Business Network är enligt vår 
mening ett undantag frän detta. Lättillgäng-
ligt, lättanvänt och inriktat mot att kraftigt 
förbättra dfärsmöjlighetema för näringsli-
vet i provinsen. 

Databasens uppbyggnad, innehdl och 
tillgänglighet är tveklöst ett uttryck för den 
ambition man har för att åstadkomma regio-
nd utveckling. Att utnyttja information-
stekniken på »t sätt som gör att den blir ett 
användbart verktyg för att fä tillgång tiU 
marknadsinformation och för att skapa och 
underlätta affärsmöjligheter. 
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IT-användning 
på delstats-
nivå i USA 

Tidigare har framhdUts att det är på del-
statsnivån i USA som ansvaret för den re-
gionda utveckUngen ligger och därmed 
också ansvaret för att tillhandahdla en 
kommunikationsstruktur som skapar likvär-
diga fömtsättningar för en positiv utveck-
lmg mellan städer och landsbygd. 

Washington state 
Pä Department of Community Develop-
ment arbetar man med att stimulera utveck-
lingen i delstaten Washingtons landsbygds-
län. Ett mått på problemens omfatming är 
att i Washingtons 28 landsbygdslän har 
sysselsättningen minskat med 3 000 under 
perioden 1980-86, medan stadslänen (me-
tropolitan counties) har ökat sin sysselsätt-
ningmed 164 OOOnyaarbctstillfäUen. Lands-
bygdslänen lider som följd härav av hög 
arbetslöshet, låga inkomster och avfolk-
ning. 

Seattle-området har ungefär hdften av 
Washingtons 4,5 milj invånare. I King 
County, det län där Seattle Ugger, medför 
den kraftiga tillväxten stora problem. D» 
byggs 20 000 nya hus i Seattle varje år. 
Marken och husen är dyra. Trafikproble-
men ökar. En m » decentraliserad tillväxt 
vore önskvärd. Man diskuterar därför för 
närvarande möjligheten av att samlokalise-
ra en ny flygplats och ett nytt universitet i en 
stad 70 km söder om Seattle. Men konstate-

rar man för oss, egentUgen borde man försö-
ka stimulera utvecklingen i ännu mer av-
lägsna delar av delstaten. 

Departementet arbetar mot den här bak-
grunden tillsammans med lokala företräda-
re för att utveckla rural areas. Man hjälper 
till med att andysera utveckUngen och iden-
tifiera intressanta utvecklingsresurser, men 
deltar också i genomförandet av olika åtgär-
der. De åtgärder man framför allt ägnar sig 
åt är sådana som kan medverka till att öka 
nyföretagandet och utveckla de små och 
medelstora företagen, inte minst inom 
tjänstesektom. 

Utvecklings-
projekt inom 
tjänstesektorn 
Nyligen har en studie genomförts om möj-
lighetema för landsortsstäderna att dra till 
sig kontorsarbetsplatser med hjdp av mo-
dem informationsteknologi. Motivet för 
studien var bl a tjänstesektorns starka till-
växt - hela nettotillskottet av arbetstillfdlen 
under80-talet har skett inom tjänstesektom. 
Liksom i Sverige är tjänstesektom till över-
vägande del Idealiserad till storstadsområ-
dena, vilket därmed ger en förklaring till 
den stora skUlnaden i ekonomisk tiUväxt 
mellan storstädema och rural areas. En 
hypotes man ville pröva i studien var om 
man med hjdp av informationstekniska 
hjälpmedel skulle kunna möjliggöra lokaU-
sering av företagsinriktade tjänsteföretag 
till städer i landsbygdsområden. 

Eftersom problemen och frågestäUning-
ama i sä hög utsträckning påminner om för-
hdlandena i Sverige, kan det vara av intres-
se att i sammanfattad form återge några av 
slutsatserna i rapporten ("Rural Office 
Development in Washington State", De-
partment of Community Development 
1988): 
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• tjänstesektorn är starkt orienterad 

mot sma marknad» och tenderar 
därför att föredra storstadslokalise-
ring. Storstaden har fler kunder och 
är ocksä en naturlig centralort för 
omkringliggande småstäder. En 
annan fördel med storstaden är att 
flera tjänsteföretag av samma typ 
ger underlag förexempelvis specid-
service eUer bättre information om 
marknadsutveckling och ny teknik 

• vissa typer av tjänsteproduktion kan 
lokaU seras nästan var som helst (med 
ekonomemas begreppsapparat är den 
footloose). Sådan verksamhet om-
fattar registrering mm vid banker 
och försäkringsbolag, telemarketing 
och postorder 

• landsortsstäder med fl» än 10 000 
invänare kan potentiellt vara lämpli-
ga orter för utiokdiserade tjänstefö-
retag. Utredama vdde ut staden 
Wenatchee med 18000 invånare som 
case study. Isolerade småstäder som 
är mindre har små chanser 

• modema telekommunUcationer är ett 
nödvändigt men inte tillräckligt viU-
kor för etablering av tjänsteföretag. 
Orter som inte hänger med i utveck-
lingen på telekommunikationsom-
rådet kommer att få det allt svårare 
att göra sig gäUande. Men andra 
faktorer är ocksä väsentliga; avstånd 
till marknaden, arbetskraftens 
kompetens och kostnad samt den 
livskvdité som orten kan erbjuda 

• utveckUngen inom telekommunika-
tionstekniken har ökat andelen foot-
loose verksamhet inom tjänstesek-
tom. Fler företag kan genomföra en 
delning av kontorsarbetet. Den del 
som inte kräver kundkontakt kan 
förläggas till en annan plats för att 
exempelvis utnyttja biUigare arbets-
kraft 

• samma tekniska utveckling leder 
emellertid till att centralisering av 

viss tjänsteproduktion bUr möjlig och 
lönsam. Utredama fann exempel pä 
lokalkontor i småstäder som lades 
ned eller fick minskad bemanning 
när arbetet kunde skötas från huvud-
kontoret i storstaden med hjdp av 
bl a modem informationsteknologi 
även i fortsättningen kommer natur-
resursbaserad industri och tiUverk-
ningsindustri att vara den viktigaste 
delen av näringslivet utanför stor-
stadsområdena. Därför måste man 
bevaka vi Ika konsekvensema bl ir för 
dessa branscher vid förändringar 
inom telekommunikationsområdet 
tjänstesektom innebär en intressant 
möjUghet för Washingtons lands-
bygdsområden. Det behövs emeller-
tid också insatser för att stärka andra 
näringsgrenar såsom jordbruk, 
skogsbruk, tillverkande industri och 
turism. 

Utredama bifogar också en rad åtgärds-
förslag som inrymmer etablering av ett nytt 
utvecklingsorgan för stöd till landsbygdslä-
nen, stöd till smdöretag, satsning på utbUd-
ning på alla nivå», åtgärdande av brister i 
telesystemet, bättre kommund näringspoli-
tik och utlokdisering av delstatens myndig-
heter. 

Delstatens poütiker och tjänstemän hade 
med intresse tagit del av uttedmngen. Men 
resultaten var ju inte enkla och entydiga, sä 
tills vidare hade mte några åtgärder vidta-
gits. 

Konsekvenser av 
avancerade 
telekommunikationer 
En speciell arbetsgmpp har på uppdrag av 
Washingtons State Economic Development 
Board utrett vilka konsekvenser avancerade 
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telekommunikationer och dator» kommer 
att fä för den ekonomiska utvecklingen i 
delstaten Washington. Utredama fäster 
uppmärksamheten vid den ökande flexibUi-
tet som informationsteknologm tillåten 

• flexibilitet när det gäUer vd av 
lokaUseringsort De fömtspår en 
sofistikerad blandning av centtdise-
ring och decentralisering beroende 
på respektive verksamhets kontakt-
krav 

• flexibiUtet i kontakter. D » blir lättare 
att hdla kontakt med folk utan att 
resa. Det fmns därmed ocksä en viss 
potentid för att minska trafikproble-
men 

• flexibUitet i tidsanvändning. Hemar-
bete, mobiltelefoner, voice mdl, 
electronic maU. 

Denna ökade flexibiUtet på olika fronter 
som informationsteknologm ger betyder nya 
möjUgheter och nya utmanmgar för organi-
sationer och människor. À ena sidan under-
lättar IT samarbete, t ex. mellan företag 
som geografiskt ligger långt ifrån varandra. 
Å andra sidan underlättas nationell och in-
temationeU konkurrens. Man konstaterar 
dock att den mest ttoUga utvecklingen är att 
man fär en ökad centralisering av strategi-
ska funktion» och kvalificerade arbeten 
medan man fär en decentrdisering till min-
dre städer och landsbygdsområden av rutin -
arbeten och arbetsuppgifter som kan utföras 
av outbUdad arbetskraft. Decentralisering-
en av rutinarbeten inom administration ser 
sdedes ut att följa samma mönster som 
gdlde för tiUverkningsindustrin under 60-
och 70-tden. 

Försök med 
telependling 
En representant för Washington State Ener-
gy Office berättade om försöken med 

telecommuting, telependling, som planera-
des i delstaten Washington. Utgångspunk-
ten för intresset och försöken är här som på 
inånga andra håU trafikproblemen med tra-
fikstockningar ochåtföljandemiljöproblem. 
Drivhuseffekten som är en följd av dessa 
problem har dit mer uppmärksammats, 
samtidigt som enskilda människor bUr dit 
mer missnöjda med att en sä stor del av deras 
tid åtgår i att transporter tiU och från arbetet 

Ett demonstrationsprojekt med 200 -
300 arbetande hos 10 - 15 arbetsgivare i 
Seattle- området skulle sättas igång. Delta-
gama skall representera ol ika typer av före-
tag och verksamheter och ha oUka ställning-
ar i sina organisationer frän direktörer till 
servicepersonal. En eller två gånger i veck-
an skall försökspersonerna arbeta i hemmet 
eUer i ett närkontor och därmed undvika 
bilresan till arbetet 

En stor konferens om telependUng skul-
le gå av stapeln i Seattle 5-6 juni 1989 med 
deltagare från hela USA och samtidigt vara 
starten på demonstrationsprojektet, som 
initierats av Washingtons guvernör. Projek-
tet kommer att följas vetenskapligt och re-
sultaten skaU redovisas i hela delstaten. 
Några av de frågor man försöker finna svar 
på än 

• i vUken utsträckning kan telependUng 
ge positiva effekter för transportsys-
temet energiförbrukningen och luft-
kvaUtén? Beräkningar som gjorts 
visar på att om 15 procentav Seattles 
arbetskraft telependlade en eUer två 
dagar i veckan skulle man fä en 
minskning av arbetsresorna med 6 
procent 

• kan telependling ge fördelar för såvd 
orgam sationen som de anstäUda? Det 
finns en dlmän uppfatming bland de 
anstäUda och deras fackhga organi-
sationer om att telependling skuUe 
förbättra de anstdldas produktivitet 
och Uvskvditet 
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• vUka politiska åtgärd» bör vidtas för 

att införa telependling i stor skala i 
Seattleområdet? 

Telependling och 
datorstött 
distansarbete 
Vi träffade Jack M.NUles på University of 
Southern California i Los Angeles. Han är 
forskare på Center for Effective Organiza-
tions samtpresidentikonsdtföretagetJ ALA 
Associates, Inc. 

NiUes har länge arbetat för att främja te-
lecommuting - telependling, distansarbete 
med teleteknik från hemmet - i US A. Profe-
tiorna från 70-tdet om en kraftig tillväxt i 
USA har inte slagit in. Då räknade NiUes 
och andra med att år 1990 skulle 5 procent 
av arbetsstyrkan arbeta från hemmet Idag 
är det kanske flera miljoner amerikaner som 
arbetar i hemmet men de flesta är inte tele-
pendlare. Sjdva telependlingen med tele-
teknik i hemmet har inte ökat så mycket 

Tidigare var det mest programmerare 
och skribenter som arbetade hemma. Nu har 
dock även andra anstdlda, med annat kon-
torsarbete, börjat att telependa. Kanske är 
det ett tusentd företag i USA som tillämpar 
telependling. Bland skälen för att stimulera 
telependling märks behovet att minska rus-
ningstrafiken och luftföroreningarna, att 
locka arbetskraft som önskar friare arbetsti-
der och att spara kontorsutrymmen. 

Spridningen av persondatorer, telefax 
och telefonsvarare främjar telependlingen. 
Ca hdften av de som telependlar har tele-
fonsvarare och persondator, medan antdet 
hemfaxar är lägre, men växande. Framväx-
ten av ett funktionsrikt digitdt telenät be-
döms stimulera telependlingen. 

Mönstret i USA verkar vara att många 
arbetar 1-2 dagar hemma i veckan. Arkitek-
ter, ingenjörer och planerare är exempel på 
arbetsgmppen En begränsande faktor i USA 

är synen på hur arbetet bör ledas.Chefema 
måste acceptera att anstdlda är borta från 
arbetsplatsen, och ändå kunna leda och 
fördela arbetet samt kontrollera resultatet 
En arbetsledning som grundas pä md- och 
resultatstyrning underlättar telependling 
medan en arbetsledning som inriktas på hur 
och när arbetet utförs motverkar telepend-
ling. 

I Sverige har Nordplan med hjdp av 
SCB undersökt distansarbetets utbredning. 
Färska uppgift» visar att an tde t telependla-
re ökade från 5-10 000 i början av 1980-tdet 
till 40-50 000 år 1986/87. Kanske är det ca 
100 000 som telependlar i dag i Sverige. 
Nordplan tror att det kan finnas 500 000 
telependlare är 2000 i Sverige, ca 8 procent 
av arbetsstyrkan! 

I Sverige arbetar de flesta av de 40-50 
000 människoma hemma 2-10 timmar per 
vecka och resten pä huvudarbetsplatsen. 
Många har persondator och ett ökande antd 
har kommunikationsfunktionen 

Vi bedömer att förhållandena på den 
svenska arbetsmarknaden med hög syssel-
sättning, ökat inslag av md- och resdtat-
styming, ökad betydelse av personUga ini-
tiativ i arbetet bör kunna medföra att tele-
pendlingen kan öka mer i Sverige än i USA. 
1 en form där den anstdlde både arbetar 
hemma och på en huvudarbetsplats. 

Datorstött distansarbete 
Datorstött distansarbete i form av att före-
lag, underleverantörer eller entreprenörer 
utför ol ika tjänster pä distans gentemot sma 
kunder finns i många länder. I Sverige finns 
ca 20 telestugor och lika mänga hdler på att 
etableras. Det finns särskilda företag som 
utför försäljning, utveckling, underhdl och 
kontorsarbete på distans. Särskilda funktio-
ner kan vara belägna i glesbygd, t, ex. mer-
parten av televerkets nummerupplysning. I 
USA finns liknande verksamhet, kanske 
inte i telestugans form, men vd i form av 
serviceföretag, underleverantörer eller en-
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treprenörer. 800-numren är vadiga i USA 
och där vet normdt inte den uppringande 
var mottagaren är belägen. Institute for the 
Future i Menlo Park, Cdifomia g » några 
exempel: 

• Byn Breda i Iowa med 502 innevånare 
har förlorat skolan, sin jämvägsan-
slutning och flera serviceinrättning-
ar. Företaget Sitel från Ohama i 
Nebraska etablerar då ett företag i 
Breda som skdl sdja försäkringar 
och kreditkort via telefon. 43 kvin-
nor anstdldes med lönen 4 dollar per 
timma för försäljning. De registrerar 
sina order i en persondator. Trots de 
begränsade uppgiftema upplevs detta 
arbete mycket positivt i Breda. Någon 
dtemativ sysselsättning finns inte. 

• Flera andra företag umyttjar den låga 
lönenivån i glesbygden och etable-
rar nya verksamheter där datorer 
används av de anstdlda. I stater som 
Nebraska, North Dakota och Iowa 
finns många exempel. I Nebraska 
skapades 350 sådana jobb under 
1988.SiteI,somärettavUSAsstörs-
ta telemarketing-förelag har under 
2,5 år skapat ca 500 sådana jobb i 
glesbygd. För dessa företag spelar 
lokala enhetens lokdisering ingen 
egentlig roll. 

• En av USAs största resebyråer, 
Rosenbluth Travel Inc. flyttade är 
1988 sitt datoriserade reservations-
system från hemmabasen i Phila-
delphia till en ledig lagerlokd i Lin-
ton, North Dakota. Där bor 1500 
människor. Ca 40 fick jobb på data-
centrden och resebyrån sänkte sina 
administrativa kostnader med 20 pro-
cent 

• Citicorp var en av de första att flytta 
ut År 1981 flyttades kreditkorts-
hanteringen till Sioux Fdls i South 
Dakota. Amoco Corp. och Deere & 
Co har fly ttat delar av sin datacentral 
till mindre städer. 

• American Home Shield Corp. frän 
Santa Rosa i Cdifomien arbetar med 
garantiärenden på konsumentkapi-
tdvaror. En sådan verksamhet har 
satts upp i Carrol i Iowa. Flera tiotd 
kvinnor tar hand om telefonsamtd 
från 38 stater och arbetar med ca 50 
persondator». Företagets kosmader 
i Carrol är 35 procent lägre än i 
Cdifomien. I Carrol är personalom-
sätmingenknappt mätbar, medan den 
är 40 procent i Cdifomien. Kvdite-
ten i arbetet är hög i Carrol och det 
utförs snabbt. Erfarenheten visar nu 
att verksamheten skdl expandera till 
500 anstdlda i Carrol. En av de 
anstäUda kvinnorna, som via telefon 
och datoranvändningen sköter kla-
gomål på luftkonditioneringar och 
diskmaskin», tjänar 5.50 dollar per 
timma. Hennes arbete, en "Gudagå-
va" och inkomsten har medfört att 
hennes man slipper dubbelarbcta och 
kan ägna sig helhjärtat ät jordbruk 
och boskapsskötsel. Kommunen 
överlägger nu med » t försäkrings-
bolag att flytta sin telebundna verk-
samhet till Carrol. I storstädema är 
lönekostnaden 12,0 dolllar per tim-
ma, i Carrol ca 5,0 dollar per timma! 

Den nya kommunikationsteknologin 
med optisk fiber och elektroniska växlar 
anses ge glesbygden ännu bättre förutsätt-
ningar att ägna sig åt dylik verksamhet De 
lokala telebolagen får genom sådana etable-
ringar möjUgh» att instaUera högteknolo-
gisk kommunikationsutrustning. 1 Breda t 
ex. har Sitels etablering medfört att Bredas 
lokala telebolag har instdlerat en fiberop-
tisk kabel och kopplat den samman med 
AT&Ts nationella fiberoptiska nätverk. 
Därmed fick Sitels anstdlda i Breda hög-
kvditativ röst- och datakommunikation. Och 
denna funktion gjorde en etablering i Breda 
intressant för Sitel. 
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I mellanvästern har dessa etableringar 

betytt mycket Under 1980-tdet har antdet 
bönder minskat med 38 000 per år. Byama 
och småstädenia Ugger aUtför avlägset för 
att ge godtagbara fysiska transporter. Infor-
mationsarbete är det innevånarna kan satsa 
på. 

I Breda har Sitels verksamhet gett upp-
hov till ny serviceverksamhet Ett kafé har 
etablerats och ett bostadsområde hdler på 
att byggas. Ett annat serviceföretag som via 
telenätet hanterar lastbilstrafik över hela 
USAharflyttat till Breda. Dessa tvä företag 
räknar med att ha ca 80 anstäUda i slutet av 
1989. Det är ganska mycket för en ort som 
Breda med 500 innevånare. 

Den rika förekomsten av 800-nummer i 
USA medför sdedes att många företag med 
telekontakter med sina kund» kan vara 
lokaliserade var som helst i landet Den 
stora skUlnaden i löneläge mellan stad och 
landsbygd tillsammans med att arbetskraf-
ten blir mera stabil på landsbygden ger ett 
försteg för lokdiseringen i mellanvästerns 
småstäder. 

I Sverige har detta ännu inte fått någon 
omfatming av betydelse. Löneskillnaderna 
är relativt små. 020-nummer används myck-
et blygsamt Back-office-funktionema finns 
ofta mitt i stadskämoma hos oss! Men var-
för ska alla anstdlda i Stockholms kommun 
arbeta i Stockholm? 

Telependling i Fort Collins, 
Colorado 
Vi fick möjligheten att i Fort CoUins. Colo-
rado, träffa en av deltagama vid det nämnda 
seminarium som skuUe hdlas i Seattle. Fort 
Collins är ett känt stdle bl a för de telepend-
lings-försök man där bedrivit med syfte att 
bygga samhdlsfunktioner baserade på tele-
pendling. Dessa försök är dessutom väldo-
kumenterade. 

Det vi ser vid besöket är en kommund 
förvaltning med ca 900 anstdlda i ett expan-
sivt universitetssamhdle på ca 400 000 

personer och utan riktig stadskärna. Det är 
med andra ord ett ideaUskt samhdle för 
försök med telependUng. Där har man 
kommit sä långt att man distribuerat 130 
persondatorer tiU de anstdlda för att de skaU 
kunna arbeta hemma. Man uppmanar också 
företagen i området att undersöka möjUghe-
tema till distansarbete etc, men hittiUs har 
man inte lyckats få företagen att följa eft». 
Nägra ytterligare planer har man inte heller 
för andra samhdlsorgan, förutom att man 
försöker få till ständ en utbyggnad av fibe-
roptiska nät viUcet skuUe kunna underlätta 
för företagen att följa efter. 

Vad användes då datasystemen till och 
av vem? Ja, de används mest av chefer för 
deras hemarbete. Vi får veta att telependUng 
för mänga företag och organisation» egent-
ligen är en kulturkrock, då det i USA finns 
en tradition att chefen måste övervaka arbe-
tet, dvs titta på sina underlydande, och det 
kan man inte om man arbetar hemma. Så 
försöken med telependling har än så länge 
mest blivit en chefsfunktion som man pro-
var en dag i veckan. Man umyttjar f.n. HP-
dalorer och deras brevsystem, men planerar 
att byta till Dec AU in One. 

Man tiUslår pä vår förfrågan att mUjöef-
fektema egentligen inte blir så stora. Inte 
ens om dia företag i området skuUe anam-
ma telependUng skulle trafiken minska mer 
än någon procent Nej, det är mte heU» en 
teknisk fråga utan m » en fråga om att bryta 
gamla mönster om hur arbetet skdl fä bedri-
vas. 

Det stora intress» för telependling i 
USA bekräftades vidfleraav våra besök En 
av de viktigaste drivkrafterna i USA för att 
nyttja sig av avståndsöverbryggande infor-
mationsteknologi är uppenbarligen de hopp-
lösa trafikproblemen i framför aUt storstads-
områdena som den ensidiga satsningen på 
privatbilismen lett till. Den ensidiga sats-
ningen på pri vatbUism har lett till energislö-
seri och miljöförstöring. Trots det intresse 
som visas för telependUngen sä verkar den 
ändå inte ännu ha fått någon större omfatt-
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ning även om undersökningar och reporta-
ge kan berätta om enstaka lyckade exempel. 
Anledningama tiU en trots dit begränsad 
omfattning föreföll bl a vara följande: 

• företagsledningarna för de flesta före-
tagen i USA är tveksamma till 
metoden eftersom man inte kan utö-
va kontroU över de anstdlda och de 
arbetsinsatser de utför 

• för människor med kreativa yrken -
som oftastanges som speciellt lämp-
liga för telependling - så gdler att 
kreativiteten egentligen uppstår i in-
teraktionen med andra människor. 
Ensamhet även om den äger mm i en 
i övrigt attraktiv miljö kan därmed i 
det långa loppet ha negativa effekter 
på produktiviteten och kreativiteten 

• folk viU vara på sin arbetsplats för att 
dels ta reda på vad som sker och som 
har koppling till det egna arbetet och 
dels vad som i övrigt händer. Det 
finns »t behov av social samvaro 
som man inte får genom att arbeta 
hemma 

• i hemmet finns mänga distraherande 
element. Det kan då vara psykolo-
giskt svårt att motivera sig sjdv att 
göra jobbet En möjlig rekommen-
dation kan vara: Ta på dig rocken, gå 
ut gå mnt kvarteret och gå sedan in 
köksvägen, ta av dig rocken och börja 
arbeta. 
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Användning 
och utveck-
ling av IT vid 
universitet och 
kompetens-
centra 
Ett problem som ofta nämns i Canada är 
svårigheten att kunna behålla och förstärka 
utvecklingen inom landets gränser. I pro-
vinsen Ontario har man prövat två olika 
vägar för att stödja den regionda utveck-
lmgen. Man har dels provatatt stödja en viss 
industri pä en viss ort, vilket ofta inte leder 
till någon större regiond utveckling. Dels 
har man provat att stödja FoU-verksamhet 
på en viss ort, vilket skapar nya och bättre 
fömtsätmingar för industrin som helhet 
Genom federala och provinsiella program i 
övrigt, exempelvis via den verksamhet som 
IRAP bedriver, försöker man sedan få ut 
kunskap och erfarenheter frän sådana FoU-
centra till andra regioner för att därmed 
understödja en önskvärd regiond utveck-
ling. 

Tekniska forsknings-
och utvecklings-
centra, Ontario, 
Canada 
Mot bakgmnd av de erfarenheter man nu 
har i provinsen Ontario satsar man på ett tio-
årigt program för att tillskapa Centers of 
Excellence, forsknings- och utvecklingscen-
tra inom sju högteknologiområden. De 

områden man satsat på är telekommunika-
tion, data, elektronik, materid, industripro-
cesser, laserbearbetning och grundvatten. 
För programm» är totdt avsatt 100 mUjar-
der Canada-doUar per är. En universitets-
forskningsfond och en kunskaps- och ut-
vecklingsfond får vardera 25 miljarder 
Canada-dollar per år av dessa och en tekno-
logifond får 50 miljarder Canada-doUar per 
år. 

Rent konkret bedrivs forskningen vid 
fyra universitet i provinsen Ontario. Dessa 
universitet samarbetar dels med industrin 
och dels med varandra. Genom upplägg-
ningen sä kan man bryta ned de tidigare 
skarpa gränserna mellan universitet och 
näringsUvet Man matchar sdedes i arbetet 
universitetens önskemd med industrins om 
vad som skall och bör göras. 

Programmen är i första hand intressanta 
för näringslivet i provinsen, men bör också 
ha betydelse forden regionala utveckUngen 
på andra hdl. Utifrån de resultat som man 
uppnått är det viktigt att man också sprider 
resultaten så att de kommer industrierna till 
godo. Spridningen sker främst genom att 
folk som fått utbüdning vid de samverkande 
universiteten för ut den senaste och intres-
santa kunskapen när de går ut och arbetar i 
företagen. Visserligen sä sker då en viss 
avtappning av kunskap från universiteten 
och Centers of Excellence, men detär ju ute 
i företagen som kunskapen gör den största 
nyttan, så d» får man stå ut med. Dessutom 
är det så att förekomsten av Centers of 
Excellence leder till att området blir attrak-
tivt och att man på d» sättet drar till sig 
andra vdutbUdade människor och sådana 
som vill ägna sig åt utvecklingsarbete under 
en viss tid. 

Telecommunications Research Institute 
of Ontario, TRIO, har inrättats som en del i 
ovan relaterade program. TRIO 's uppgift är 
att svara för matchningen mellan näringsU-
vets behov - och då framför aUt de små 
företagens - och de kunskaper som finns 
inom de fyra universiteten och dess FoU-
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resursen De erfarenheter som TRIO redo-
visade vid vårt besök är följande: 

• federala utvecklingsprogram blir of-
tast för stora och byråkratiska för att 
passa för småföretagens korta be-
slutsvägar. Mer lokda program av 
typen bottom up är effektivare än de 
federda top down 

• videokonferenser kan vara intressan-
ta på långa avstånd när det gdler att 
upprätthdla kontakter man tidigare 
skapat men de är i dlmänhet för 
dyra. I områden där man har delade 
telefonlinjer så stdler dessa till pro-
blem. Användningsområdena är 
ännu för begränsade och passar bäst 
för expertföreläsningar, för grupp-
och distansundervisningar. 1 andra 
sammanhang behöver deltagama 
känna varandra för att inte ta för lång 
tid i anspråk för procedurfrågor. 
Känner deltagama varandra funge-
rar enbart ljudkonferens i aUmänhet 
lika bra. Möjligen kan satellitpro-
grammet komma att lösa kostnads-
frågan 

• videokonferenserblirbetydligtintres-
santare om man har multimediatill-
gång eftersom man då kan man 
använda tekniken för att hålla Uiop 
folk som finns på olika håll, men 
som kan behöva ha kontinuerliga 
kontakter med varandra. Denna tek-
nUc kan också användas för att ge 
anstäUda i decentraliserade verksam-
heter en centrd träning och för att 
föra ut centrala budskap och föra 
upp resultat och data tiU den centrala 
nivån i företag. HP nämns som »t 
exempel på företag som umyttjar 
dessa möjligheter och som tydUgen 
tycker att det är bra 

• telekommunikation via radiotrans-
mitter är i glesbygder det enda sättet 
att upprätthålla goda förbindelser och 
används i mycket stor utsträckning 
därför att kabelutbyggnad över ytan 

blir så kostsam. Federda bidrag via 
ett Rural Electrification Program kan 
erhållas för enskilda vid uppsättning 
av radiokommunikationscentrder 
som kan betjäna 10-15 användare. 
Här nämndes särskilt de satsningar 
som gjorts på radiokommunikation 
för jordbrukamas räkning. Många 
jordbrukare är sk. kontraktsodlare 
och är som sådana beroende av att få 
väderprognos», sådd-, gödnings-, 
bekämpnings- och skördeinstruktio-
ner samtavräkningspriser och mark-
nadsandyser genom radionätet 

• goda telekommunUcationer är avgö-
rande för många smä företags över-
levnad. Genom telekommunikatio-
nema har det varit möjUgt för många 
myck» ocentralt lokaliserade före-
tag att inte bara överleva utan att 
också kunna utvecklas. Som goda 
exempel härpå nämns programvara-
företag och olika typer av försälj-
ningsföretag. Inom den s.k. elektro-
niska försäljningen har fördelama 
fram för dit konstaterats i relationen 
företag till företag. 

Men den kanske viktigaste erfarenheten 
som TRIO förmedlade än 

"I det långa loppet är det viktigare att 
vara med inom alla utvecklingsområden 
inom telekommunikationema än att för stun-
den försöka stoppa den utveckling som går 
i en viss rikming. Den som i egna syften 
försöker stoppa utvecklingen drabbas ändå 
förr eller senare av "skadan"". 
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Samarbete mellan 
samhälle och 
näringsliv för kun-
skapsspridning, 
Ontario, Canada 
OCRI är ett exempel på ett regiondt initia-
tiv där industrin och den lokala myndighe-
ten tillsammans har satt upp en fond för att 
bedriva verksamhet inom i första hand in-
formationsteknologi, Optoelektronik och 
telekommunUcationer. Man skdl i sin verk-
samhet, som bedrivs kommersiellt samar-
beta med Centers of ExceUence. Till de 
viktigaste uppgiftema man har inom OCRI 
räknas: 

• att föra ut kunskap till företag genom 
bl a seminarier 

• att föra samman expertkunskap från 
olika hdl för att lösa utvecklings-
problem och flytta fram kunskaps-
positionen inom de områden man 
verkar i 

• att göra regionen attraktiv för att 
därmed attrahera andra företag att 
etablera sig i området - att stimulera 
företag och kunskapscentra till att 
ökad Fou-verksamhet 

OCRI har primärt ett regionalt intresse 
och ansvar. Ca 69 procent av pengarna för 
verksamheten kommer från industrin i 
området och 17 procent från den regionala 
myndigheten. Även smdöretag finns med 
och stödjer verksamheten. Detta är sdedes 
ett nerifrån-upp-perspektiv på verksamhe-
ten till skillnad från andra aktiviteter som 
kommer uppifrån och som man försöker fä 
ned till företagen på den regionda eller den 
lokala nivån. 

Är då små och medelstora företag verk-
ligen intresserade av TRIO's och OCRI's 
verksamheter och FoU- verksamhet i all-

mänhet samt frågor om ny teknik? 
Ja, det finns en skiUnad mellan små och 

stora företag i den bemärkelsen att små 
företag har behov av att man fattar snabba 
beslut och att smä företag också är så upp-
bundna av den verksamhet man bedriver att 
man inte har råd eUer tid att delta i FoU-
projekt i någon större omfattning. Däremot 
så är man snabba på att utnyttja ny kunskap 
som man får fram genom FoU om man bara 
får del av resultaten. Man försöker därföratt 
involvera dem så mycket som möj lig t i ol ika 
typer av projekt man bedriver, även om det 
är dltför få som både har intresse och fömt-
sättningar att delta i verksamheten. 

Det finns dock exempel på företagare 
som deltagit i olika projekt. En företagare 
från St John har aktivt deltagit i ett projekt 
vilket inneburit att han hdt många och långa 
resor och att det kostat honom såvd tid som 
pengar. Men av hans intresse att döma har 
han tydligen ansett sig fä ut tillräckligt i dia 
fdl. Det finns också ett antd företag som 
väntar pä resultat av den FoU-verksam hot 
man bedriver vid TRIO. Så fort dessa resul-
tat föreligger skdl sedan småföretagen för-
söka att omsätta dem till nytta för den egna 
verksamheten. Vidare så har ett antal före-
tag startats/avknoppats utifrån TRIO 's verk-
samhet. 

Den väsentligasteskillnaden mellan små 
och stora företag är enligt TRIO's erfaren-
heter att de små företagen mera lever ur 
hand i mun. Detta präglar då också deras syn 
på och föratsättningar för FoU-verksamhet 
För stora företag är det annorlunda. Man har 
råd att satsa och man har också råd att vänta 
på resultaten och se nyttan på längre sikt. 

Ett annat exempel på hur stora företag på 
ett helt annat sätt än smdöretag kan dra 
nytta av och tillgodogöra sig kunskap för en 
fortsatt utveckUng nämndes ocksä. I Cana-
da sä tar teleföretaget Bell hand om minst 
50 procent av alla universitetsutbildade, 
vilket i och för sig är bra och nödvändigt för 
företagets utveckling och konkurrenskraft 
Men som man uttryckte det; en umversitets-
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utbildad per Utet företag skdle vara tillräck-
ligt för att skapa helt nya fömtsätmingar för 
d» företaget Margindnyttan som en uni-
versitetsutbildad i ett litet företag skdle 
kunna åstadkomma är sä mycket större än 
vad ytterligare en universitetsutbildad i de 
stora företagen kan åstadkomma. 

Med telekommunikationer kan man 
förse och understödja de små företagen med 
strategisk kunskap vilket är viktigt Man 
samarbetar bl a med IRAP för att söka föra 
ut kunskapen över hela Canada. SpecieUt så 
tycker man att det är möjligt för soft-ware 
industrin att jobba på distans både när d» 
gdler utveddingsarbete och att få del av 
kunskapsstöd. Dessutom är det lättfördenna 
industri att syssla med distansarbete efter-
som man kan överföra resultatet av sitt 
arbete med hjdp av telekommunikationer. 

Även vissa moment inom tillverknings-
industrin kan man underlätta genom goda 
telekommunikationsmöjligheten Det som 
närmast var aktueUt var överföring av rit-
ningar, beredningsunderlag osv.Vad som 
ocksä är tänkbart är att ha underhållsarbete 
med kunskapsstöd och i diagnosarbete på 
långa avstånd. 

När man vd får tillgång till bättre 
förbindels» till företag pä långa avstånd så 
kan video komina att utvecklas när det gd-
ler viss kommunikation i stdlet för att resa 
personligen. Uppenbart är att man i Canada 
sätt» stor tiUtro till användnmgen av satel-
lit» för att förse avlägsna områden med bra 
telekommunikationer och när man vd har 
d» så blir video-teknik och tiUämpningar 
betydligt intressantare. Det man förlitar sig 
på och hoppas mycket pä är de mobUa 
sateUitportföljer som utvecklats och som vi 
hörde om hos Department of Communica-
tions. 

Multimedia-
kommunikation för 
röntgenbilds-
diagnos, Ottawa, 
Canada 
Vid Ottawa Civic Hospitd (ett utbildnings-
sjukhus) har man sedan är 1987 satsat på 
telemedicin där man bl a driver ett multime-
dia-kommunikationsförsök. Projektet hade 
mera startats utifrän frågor i samband med 
lagring och distribution av röntgenplåtar 
och mindre utifrän medicinska aspekter eUer 
serviceaspekten De särskilda krav som stdls 
för förvaring av exponerad röntgenfilm gör 
arkiven både utrymmeskrävande och kost-
samma. Inför överfulla arkiv och behovet 
av nyinvesteringar i sådana föddes tanken 
på digital lagring. 

Ett gammdt problem inom sjukhuset 
och som för övrigt finns inom de flesta 
sjukhus, var att röntgenbilderna huvudsak-
ligen finns någonstans i distributionsnät» 
ulan att någon egentUgen vet var. Detta för-
hdlande är naturligtvis tiU förfång för värd-
en men ändå inte i sig en direkt utlösande 
faktor. 

Utvecklingsarbetet hade sdedes fått ett 
något oväntat res ul tat i en effektivare hante-
ring av röntgenbilderna. I dag används digi-
talt lagrad och distribuerad röntgenbild 
kontinuerligt på två sjukhus och pä försök 
med satellitkommunikation till ett sjukhus i 
St John. 

Det hade hela tiden fuimits ett stort in-
tresse hos läkama att vara med i försöken 
och i utvecklingsarbetet som tagit lång tid 
och kostat mycket Enligt uppgifter som 
man lämnade oss hade 40 man varit engage-
rade i projektet som pågått i 4,5 år och 
hittiUs kostat 40 müjoner CanadadoUar. Pro-
jektet har samfinansierats av Ottawa Uni-
versity, TRIO och Civic Hospitd och ut-
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veckUngsarbetet har bedrivits av BeU Nort-
hern Research, BNR, och Department of 
Electricd Engineering i samverkan med 
sjukhuset och universitetet Kvditeten på 
bUdema och möjlighetema att manipulera 
den digitala bilden har nu gjort att origind-
büdema används enbart för preliminär läs-
ning medan däremot den slutliga läsningen/ 
diagnosen stdls utifrån den digitala bilden. 

Den digitda bilden distribueras ut till 
kUniker och enskilda läkare inom sjukhu-
sen. Diagnosen sänds i separat ljudkanal i 
avvaktan på utskrift BUd och diagnos kan 
hämtas av all behörig persond. Redan under 
de två första veckomas provkörningar hade 
man tre fdl där just möjUgheten av att 
koppla in expert» från olika håU och att få 
dessa att diskutera simultant över samma 
underlagsmaterid hdt en vddigt stor och 
avgörande betydelse för när, var och på 
vilket sätt man hade behandlat patienterna i 
fråga. 

Om ekonomin i projektet menade man 
att det inom ett stort sjukhus inte var något 
problem med att ekonomisera investeringar 
i Ideala nät mm. Inom små sjukhus kan det 
däremot vara svårare, om man inte tar in 
andra värderingar som att man minskar på 
behoven av transporter och därmed kosma-
dema för dessa, men även de rent humanitä-
ra aspektema borde man kunna väga in och 
dä kanske man kan räkna hem investering-
ama. Kostnadema för den utrustning som 
man hade utvecklat och använde sig av var 
myck» högre än i de försök som görs i 
Sverige, där man dock arbetar med en en-
klare teknik och med lägre överföringska-
pacitet och hastighet Som exempel kan 
nämnas att den scanner man använde sig av 
i Canada kostade 60 000 Canada-doUar. 

En fråga som man nu funderade på från 
TRIO's sida var hur man skdle gå tül väga 
för att dels få en större spridning på använd-
ningen även till andra sjukhus och hur man 
också skuUe kunna kommersialisera syste-
met En viktig fråga i det sammanhang» är 
vem som skdl svara för det fortsatta utveck-

lingsarbetet och underhdlet av systemet 
En möjlig lösning som man skulle pröva var 
att överlåta det på något existerande företag 
eU» att uppmuntra någon att starta ett nytt 
företag. 

Målsättningen att lagra och distribuera 
büd har sä vitt vi förstod vd uppfyllts men 
d» sekundära resultatet i form av förbättrad 
service och ökad medicinsk säkerhet har 
kommit att bU »t minst Uka viktigt resultat 

Center for 
Telecommunications 
Management i Los 
Angeles 
Som svensk och europé slås man av den 
kraft som finns och skapas kring de fram-
gångsrika universiteten i USA. De bidrar i 
hög grad tiU kunskapssamhäUets framväxt 
Många professorer och andra framstående 
forskare ägnar sig ät utbildning av studen-
ter, forskning samt ät konsultation och ut-
bUdning till den privata marknaden som 
betdar för tjänstema. 

I d» stora USA med goda kommunika-
tion» bedrivs sådan veiksamh» praktiskt 
taget på alla upptänkliga sakområden. 
Maiknaden är tillräckligt stor för de flesta 
specidistema. En sådan speciditet är att 
forska och utbilda i strategiska frågor om 
telekommunikation. 

Vi besökte The Center for Telecommu-
nications & Infonnation Management 
(CTM) som ingår i School of Business 
Administration vid University of Southern 
Cdifomia i Los Angeles. Vi berättar om 
centret inte för att vi tror att det är det enda, 
eller detbästa i USA, utan därför att det inte 
har någon motsvarighet i Sverige. De sven-
ska handelshögskolorna och universiteten 
har ännu inte insett betydelsen av att ge 
utbildning till det som Elteknik (19/1989) 

111 



Närhet och avständ 
kdlar för Vägvisaren, företagets Informa-
tion Manager! Den som leder företaget rätt 
i kommunikationssamhäUet! Televerket har 
enbart inriktat sin avancerade utbüdning på 
televerkets chefer. 

CTM, som är en liten «-ganisation med 
stor kontaktyta, anger som sitt syfte att bistå 
teleinriktade företags chefer, teleanvändare 
och poUcy-bUdare på teleområdet att under-
söka nyckelfrågorna i Informationssamhäl-
let. CTM vül vara anpassat till den avregle-
ring som pågår i USA och koncentrerar sig 
på frågor om kunder, konkurrens, markna-
der. 

I kurser och seminarier blandar CTM 
tiUämpare, konsulter, utredare och forskare 
för att ge insyn och förmedla erfarenheten 
CTM når sina fasta kunder, dels genom 
deras medverkan i en bred styrelse, dels 
genom att erbjuda medlemskap, som blida-
re av CTM, som sponsor eller vanlig med-
lem. 

CTM ägnar sig åt forskning, inriktad 
forskning (konsdtation), publikationer, re-
censioner av litteratur, forskningsrapporter, 
bulletiner, programrapporter, förmedling av 
experter. Exempel på CTM -forskning än 

• framtidsutsikter för telekommunika-
tionsindustrin 

• gränssnitt» teknUc/marknadsföring i 
telekommunikationer 

• telekommunikationemas roll för att 
klara ledningsproblem 

• vikten av kundservice i telekommuni-
kationssammanhang 

• telekommunikationernas behov av 
multinationeUa förelag 

Under 1989 har CTM också arbetat med 
bland annat konferenser och Symposien 

• Developing managers in a competi-
tive environment 

• Shaping the information age. The 
influence of public policy on indust-
ry performance 

• Marketing strategies for information 
technologies 

CTM har också ägnat sig åt utbildningar 
inom olika områden: 

• Management for mformation execu-
tives, (9 mån Mastersutbildning) 

• Advanced management program in 
telecommunications 

• Middle management program in te-
lecommunications 

CTM, liksom Institute for the Future 
och Stanford Research Institute, som vi 
också besökte respektive hade kontakt med, 
är exempel på utvecklare och förmedlare av 
svårtillgänglig och avancerad kunskap om 
hur företag pä bästa sätt ska kunna utnyttja 
de nya telekommunikationshjdpmedlen 
samt hur leverantörer ska inrikta sin utveck-
ling och marknadsföring. 

Vi är vana vid att svenska kons u I tf öre tag 
arbetar för en specifik arbetsgivare i ett 
projekt Här gdler det däremot insatser som 
vänder sig tiU flera mottagare, och där även 
mottagama informerar varandra. Det sven-
ska kursutbudet på IT-området - som i och 
för sig är omfattande - är i regel ytliga i 
jämförelse med vad dessa kunskapsorgani-
sation» förmedlar. 

Samtidigt är informationen från CTM 
och liknande organisationer avancerad och 
därmed svårli Ugänglig. Det krävs djupa för-
kunskap» och en betydande probleminsikt 
för att på kort tid kunna få fullt utbyte av ett 
deltagande. 

Det är därför rimligt att antaga att avan-
cerade kunskapsförmedlande organ, av 
typen CTM, bidrar tiU ökade klyftor mellan 
å ena sidan kvdiflcerade kunskapsföretag, 
stora industriföretag och framgångsrika re-
gioner samtåandra sidan mera normdasmå 
och medelstora företag, inånga tjänsteföre-
tag och region» utan egen kraftfull forsk-
ning och utbUdning. CTM ger stimulans till 
kunskapsintensiva företag. Vår slutsats är 
naturUgtvis mte att ett organ som CTM inte 
borde finnas i USA. Istdlet bör det även 
finnas organ som arbetar med att förmedla 
telekunskaper till de bredare gruppema av 
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företag. Ett stort problem i den amerikanska 
marknadsekonomin är att många av dessa 
företag mte är medvetna om behovet av att 
lära nytt på teleområdet och sdedes inte 
mottagliga för avancerad utbüdning. Det 
begränsar utbudet av utbüdning till dem. 

I Sverige, med en biandekonomi, ser vi 
det som en samhäUsuppgift att stimulera 
småföretagens kunskapsutveckling. Vi har 
därför lättare, än i US A, att finna former för 
att subventionera eller på annat sätt samhd-
leligt stödja denna utveckling - och därmed 
också öka utbudet till småföretagen, mera 
än som är marknadsmässigt motiverat. 

Utbildning med 
tvåvägsvideo i 
industriföretag, USA 
1969 var startåret för distansundervisning 
via TV för Stanford University, Cdifor-
nien. Undervisningen förmedlades av SITN, 
Stanford Instructiond Television Netwoifc, 
och mottagare var anstdlda i medlemsföre-
tagen som läste tiU en ingenjörsexamen vid 
Stanford samtidigt som de skötte sitt arbete. 
Huvudsyftet med att ordna distansundervis-
ning var att överbrygga studentemas pro-
blem att ta sig till campus under arbetstid. 
Ett annat syfte var att nå nya studerandeka-
tegorier. Stanford University har dock en 
mycket längre tradition av utbildningssam-
arbete med industrin. Redan för 35 år sedan 
startade man the Honors Coop Program, 
HCP. Syftet var just att bereda möjlighet för 
anstäUda i företag att delta i ingenjörsut-
bildning samtidigt som man arbetar. 

Idag erbjuder SITN närmare 200 företag 
inom en radie av 80 km från campus en ut-
bildningsvolym av upp till fyra klasser per 
timme och dag. Under året ger SITN över 
230 naturvetenskapliga kurser och ingen-
jörskurser för sina off-campus studenter. 
Kurserna sänds via ett mikrovågssystem. 

S ignalema reläas frän campus till en motta-
gare/sändare på en bergstopp 1,5 mil bort 
Signdema omvandlas sedan ti 11 the Instruc-
tiond Television Fixed Service (IFTS)-
bandet Vid företaget omvandlas IFTS- sig-
ndema till standard-VHF signder för mot-
tagning i vanliga TV-apparater. Ofta distri-
bueras sedan signdema i företag» via loka-
la nätveric 

Off-campus-studentema sammanbinds 
också med campus med interaktiv, tvåvägs 
audio-kommunUcation. Där kan man stdla 
frågor och deltaga i klassrumsdiskussioner. 
En daglig budservice levererar och plockar 
upp undervisningsmaterial och hemuppgif-
ter. Denna postgång finner man vara viktig. 
De deltagande företagen och organisatio-
nema stdler i ordning egna klassrum med 
nödvändig inredning och utmsming. SITN 
anger tekniska specifikationer och instdle-
rar utmsming för mottagning för att garan-
tera kompatibilitet. SITN åtar sig också sy-
stemunderhåll på kontraktsbasis. Periodi-
ska besök av personal från Stanford skall 
tillförsäkra off-campus studentema bästa 
utbUdningskvaUtet D» finns en utbildnings-
ansvarig i varje företag för just detta pro-
gram. 

The HonorsCooperativeProgram (HCP) 
g»möjUgh» för anstdlda i medlemsföreta-
gen att smdera på deltid för M.Sc.-nivån 
samtidigt som de sköter sitt ordmarie arbe-
te. Kurserna kan antingen tas via TV-sänd-
ningar eller också via videotape- program 
eUer på Stanfords campus. HCP-studenter-
na har samma rättigheter och skyldigheter 
som andra Stanford-studenter. Dessutom 
har man fördelen av att kunna smdera på 
deltid med finansieUt stöd av d» egna före-
tag». Det är samma krav pä HCP- studenter 
vad avser grupparbete, hemarbete och exa-
mination som vanliga Stanford- studenter. 

Det vi konstaterar vid besöket är att de 
tekniska facüitetema är underordnade un-
dervisningen. Det är mdgruppen och äm-
nesområdet som avgör på vilket sätt man 
använder TV, video, kassetter osv. När man 
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vd använder TV och video så lägger man 
stor vUct vid hur undervisningslokden i före-
tagen bör se ut. Man har både en princip-
skiss och utrustningslista för lokder som 
skdl användas i undervisningen. 

Bäde TV-sändningar och videotapein-
spelningarskerpåettmedvetetanspråkslöst 
sätt Genom att vara i en vadig klassrums-
miljö får eleven känsla för att detta är under-
visning och har därför också lättare för att 
avbryta och stdla frågor. Det tekniska hand-
havandet vid TV-sändningar sköts i all män -
h» av studenter. Den tekniska utmstningen 
var, vad vi kunde förstå, av toppklass. Stor-
leken på de gmpper som sitter off-campus 
har man funnit vara viktig. Den bör vara i 
intervallet 3-8 personer för att uppnå bästa 
resdtat För många eller för få hämmar de 
viktiga diskussionerna i gmppema. 

När man använder teknik och då särskUt 
kommunikationsteknik i utbildningen kan 
erfarenhetema sammanfattas i ettantal rikt-
linjer - som i och för sig är generella - men 
som man bör följa: 

• utbUdnmgsprogrammet skdl planeras 
för den specifika mdgruppen 

• specifika utbüdmngsmd som är rele-
vanta för målgruppens behov och 
intressen måste klargöras 

• tekniken skaUvdjas utifrån de ämnen 
och ämnesinnehdl som skdl pre-
senteras. Därför måste man ofta 
användaolikateknikerförolikadelar 
av kursen. Tekniken väljs utifrån hur 
man uppnår bästa möjliga resdtat 
Det är önskvärt (men naturligtvis 
blir det dyrt) att samtidigt anlita både 
ämnes- och teknikexperter när man 
producerar program 

• man skall välja lärare/instruktörer 
som har ett klart uttalat intresse för 
olikamediers fördelar och möjlighe-
ter och sedan vidareutbilda dessa 

• stor vUctskaU läggas vid attskapa möj-
ligheter till diskussion, speciellt 
mellan studentema 

• utvärdering och återkoppling i tids-
perspektivet månader tül år skdl 
användas för att se hur effektivt »t 
utbildningsprogram är och som 
underlag för förbättringar. 

SärskUt viktigt är att ge akt på hur dis-
kussioner och samveikan mellan studenter 
och studenter och lärare utvecklas. TV er-
sätt» ju ofta utbildningen med läraren fram-
för en gmpp. 

Nyligen har SITN startat ett intematio-
neUt program. IPES, Intemationd Program 
in Engineering Smdies, som ger studenter 
vid utländska universitet och anstdlda i 
forskningslaboratorier eller företag utanför 
USA möjlighet till fortbildning och vida-
reutbUdning inom viktiga områden. 

Vårt bestående intryck efter Stanford-
besöket var att oavsett de tekniska möjlig-
hetema i form av informationsteknologi och 
kommunUcation så var det ändå u tbildnings-
/inlämingssituationen och samspelet mel-
lan lärare-elev och mellan elev-elev som 
var det centrala. Tekniken fick ddrig ta 
kommandot Tydligt var också hur stor vikt 
man lade vid distansundervisningen som ett 
sätt att skapa kontakter utåt med industrin. 
Vi noterar att det intemationella program-
met ger även företag och deras anstdlda i 
Sverige att ta del av kursutbudet vid Stan-
ford. SITN uttrycker som vi ser d» höga 
ambitioner om att utveckla distansunder-
visningen både för att möta en ändrad efter-
frågan och för möjlighetema till nya distri-
butionsformer. 
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Efterord 

När man reser många i en gmpp försvinner 
många iakttagelser och upplevelser bakom 
orden i en rapport Vi har därför samlat 
några personliga reflexioner frän deltagar-
na i gmppen "tema 3" 

Jerker Andersson, INFOLOGICS, Sol-
lentuna 

Som sparv I 
tranedansen... 
Det var med en hel del nervositet som jag 
anslöt tiU Teldok-gruppen i New York. Jag, 
en nybakad forskare inom ett svårdefinierat 
område, förväntades dra mitt strå till stack-
en bland beslutsfattare och andytiker med 
tillsammans flera hundra ärs erfarenhet av 
utvärdering och kritiskt tänkande. Sitter 
slipsen rätt? Bra, då kastar vi loss... 

Dessa personer, som jag dittills bara 
träffat telefaxledes, visade sig emellertid 
vara mycket trevliga och bjöd sin unge 
vapendragare pä uppmuntran och kamrat-
skap. Så här sitt» jag nu och skdl försöka 
förmedla i vanUg text vad jag upplevde 
under 10 hektiska dagar på besök i verklig-
heten. 

Inga överraskningar... 
Förväntningarna är naturUgtvis höga då man 

studerar utvecklmgen i USA och Canada, 
kanske är det just därför man inte blir över-
väldigad. Avancerad teknologi kan snart 
sagt "vem som helst" forska fram med Ute 
stöd från Department of Defense. Det är de 
innovativa applikationerna av den nya tek-
nologin som man viU bli imponerad av. Ofta 
fick jag dock en känsla av att mycket följde 
gamla beprövade principer, låt vara 10 
gånger så fort Bildtelefoner tänkte ju SF-
författama ut redan för 50 år sedan. Möten 
utan bildtelefoner har vd dltid funnits. 

Vad gdler myndigheterna så var med-
vetenheten på hög nivå respektingivande. 
De gav intryck av att veta vad de tdade om 
och verkade vd förtrogna med verklighe-
ten. Men i många problemsituationer verka-
de de ändock inte vüja lägga sig i, jag 
förnam en stark känsla av "Idssez faire", 
som i vissa fdl nästan kunde verka cynisk. 
Jag kan vd exemplifiera med mina medre-
senärers favorit bland käpphästar: den slapp -
hänta hanteringen av den dlmänna grun-
dutbildningen. 

Vid flera tillfällen talades det om Euro-
pa och EG såvd som Japans konkurrens-
kraft Man var intresserad av de resulteran-
de effektema för USA då dessa nästan 
jämlika konkurrenter agerade. Trots dl 
teknik hdl» man nog gäma fast vid det 
gamla ti Ils man tvingas ändra sina vanon De 
företag och myndigheter vi besökte kanske 
inte var särskilt representativa, de var sna-
rast i framkanten av utvecklingen. Men det 
var inte utan att det även bland progressiva 
avdelningar vilade konservativa tänkesätt 
som damm i vrårna. De som bryter ny mark 
har mycket att vinna. Vid flera tiUfdlen 
påpekades vikten av att ha en "champion" i 
styrelserummet då man ämnade göra radi-
kala förändringar. En beskyddare som kan 
ge det nya den respit som behövs för att det 
skdl kunna visa sin styrka. I slutskedet 
räknas sedan dit i doUar och lagrama skör-
das. 
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...mena andra sidan 
överraskningar. 
Även om myck» som kanske var ny teknik 
inte imponerade var en del besök mycket 
imponerande i termer av vad man uträttade 
med teknikens hjdp. Det starkaste intryck-
en härrör frän områden som jag inte har 
nägon tidigare erfarenhet ifrån. Kanhända 
är det just därför som insikterna blev sådana 
positiva överraskningar. Det som jag fasci-
nerades mest av var det al trais ti ska sätt som 
myndigheterna i Canada verkligen letade 
efter möjlighetema med IT-teknologin, och 
inte såg förändringama som problem och 
risker. Kanhända är det den aUmänna in-
stdlning hos myndighetema "på andra si-
dan polen" att man tillhandahdler mer av 
stöd och service, istdlet för att sträva efter 
att kontroUera dia aspekter av utveckling-
en. 

Slutligen... 
vill jag påstå är den pägäende utveckUngen 
inom IT-området är ett tveeggat svärd. 
Polariseringen kommer att tillta meUan de 
som har och de som inte har. Frågan är om 
dia kan få. Dessutom bör man kanske fråga 
sigomdlaviU ha. 

Göran Axelsson, Civildepartementet, 
Stockholm 

De många 
ansiktena I USA 
Under och efter studieresan lärde jag mig att 
en jämförelse mellan kontinenten USA och 
landet Sverige när det regiond utveckUng 
och IT inte är rättvisande. US A har sä många 
ansikten att det ska rätteligen jämföras med 
EG i stdlet 

Ett exempel för att illustrera. Vi frågar 
oss om d» är lönsamt för ett företag, eUer en 
myndighet att lokdisera verksamhet i 
Norrland istäUet för i Stockholm, och där-

vid använda IT för att överbrygga avstånd. 
Våra andyser bin sofistikerade, och leder 
ofta tiU att d » är tillgången till arbetskraft 
och marknadskontakten som avgör. I USA 
är det enklare. Där finns mycket stora eko-
nomiska skillnader, eftersom människor i 
glesbygd tjänar avsevärt mindre än männi-
skor i tex. Cdifomiens tätorter. I US A finns 
ingen solidarisk lönepolitik - lönen för en 
industriarbetare varierar mellan 3,5 och 25 
USD per timma! - och inga fackliga organi-
sationer som sluter landsomfattande 
avtd.Värt socida trygghetssystem utjäm-
nar också ko s tnads ski 11 nadem a meUan gles-
bygd och tätort. Detär mera relevant tycker 
jag, attjämföra USA med EG. Våra textilfö-
retag flyttar tillverkningen till Portugd, och 
intresserar sig nu för Östeuropa, eftersom 
löneskillnaderna är så stora och andra kost-
nader ocksä är förmånliga där. I US A flyttas 
telematikstött kontorsjobb tiU Mellanvästern 
av samma skd. Sverige, i ett integrerat 
Europa under 90-talets senare del, kan 
kanske då känna sig som en delstat i USA, 
med den rörlighet som kommer att råda i 
Europa. 

Att arbeta i hemmet i södra Cdifomien 
är ett bidrag till miljön. Arbetsgivare med 
fler än 100 anstdlda per arbetsplats har 
genom reglering ålagts att redovisa åtgärder 
som minskar trafiken till och frän arbetet 
Pacific BeU har löst detta genom att låta ca 
1000 anstdlda arbeta del av veckan i hem-
met Företaget har instdlerat datorer i varje 
hem. Oljebolag» UNOCAL, som vi besök-
te, flyttar huvudkontoret till en förort utan-
för Los Angeles stadskärna, för att attrahera 
med kortare arbetsresor. AUt fler lägenheter 
får en planlösning som främjar kontorsar-
bete i hemmet Jag tyck» detta är bättre än 
att som Volvo, och andra bilföretag gör, 
planera för att bilköerna blir milande kontor 
med persondator och telefax i bilarna, samt 
l-2mobUatelefoner per bil. Kommer Stock-
holms-företagen att åläggas att vidta åtgär-
der mot arbetsresorna, trängseln och de 
miljöproblem som resoma skapar? 
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Den svenske arbetsmiljöattachén i 

Washington berättade att 25 % av bamen i 
skolåldern är "drop outs". De lämnar d» 
obligatoriska skolsystemet i förtid. Man 
bcdömeratt 95 % av de 24 m il joner nya jobb 
som skall tillskapas i USA till år 2000 krä-
ver minst High School-utbildning. Jag såg 
visserligen inte de utstraffade bamen, men 
däremot såg jag soppköken i Santa Monica 
i Cdifomien och jag såg horden av utstraf-
fade vuxna som slängde resterna av mdti-
den omkring sig i parken och på gatoma. 
Kommunen Santa Monica är annars känd 
för sitt innovativa Municipd Infonnation 
System för medborgarna - en förebild när 
det gäller telednriktad demokratisk insyn i 
kommund beslutsprocess. Det är många 
som har d» svårt i USA - och mänga som 
har det myck» bra. 

Björn Egerth, Datakultur AB: 

Om en USA-resa 
med TELDOK 
Mitt resande i USA har aUtid varit förknip-
pat med besök i olika forskningsmiljöer. 
Det som slagit mig är de skilda världarna i 
USA. Det finns en Datdogisk gmpp mnt 
objektoricnterad programmering där alla 
känner dia. Det finns en Arbetsorganisa-
tionsgrapp där dia känner dia. Det finns en 
Politiskt radikd grupp där dia känner alla. 
Osv. 

Det som förvånar är att dessa är bosatta 
över hela landet, men tillhör ändå samma 
grupp. Det finns kontakter och diskussioner 
överaUt inom gmppen. 

När man som här byter gmpper med 
hjdp av TELDOK och får studera regiond 
planering som grupp, så har samma sak 
inträffat igen. 

Min slutsats blir därför följande: "USA 
består av skilda världar i ett gemensamt 
skd". 

Jag har ddrig sett d» så tydUgt som nu. 
I USA behöver man inte samsas, är man 

stark skapar man sin grupp, i annat fall 
anslut» man sig till en grupp man gillar. 
Detta är både en tiUgång och en begräns-
ning. 

Tillgången består i att det finns en större 
variation i samhdlet att ta vara på. Begräns-
ningen består i att vissa fakta behöver man 
aldrig ta någon hänsyn till. Man kan "glöm-
ma bort" fakta som kräver anpassning tiU 
andra grapper. Som experimentmüjö är den 
bra, men hur länge kan "suboptimerande" 
grappintressen överleva i ett större flöde i 
samhdlet 

Den tydligaste beskrivningen pä detta är 
huvudstaden Washington, där världens 
maktelit på ca 200 000 personer lever helt 
avskilt från en svart betjänande befolkning 
på ca 3 milj. En svart taxichaufför förgyllde 
resan ut till flygplatsen genom att berätta 
om "My People". Han förklarade skUlna-
den mellan dem, och de personer som är vita 
utanpå och svarta inuti. Han förklarade det 
i kulturella term», makttermen Narkoti-
kaproblemet bland svarta förklarade han 
även i term» av yttre intressen, att hdla 
gruppen på mattan. Denna ddre gentleman 
visade myck» tydigt på de olika grupper-
nas intressemotsättningar, skilda vyer. 

Detta är USA för mig; 220 miljoner 
personer, 2 huvudspråk, ett tiotd m ak tgrap-
peringar, ett antd folkslag, kulturella öar 
och etttusentd grupperingar rantolika idéer 
om samhdlet Det hela är bäde bekant och 
främmande. Vad man besöker och vad man 
drar för slutsatser beror nog mycket på vad 
man väljer ur den amerikanska smdtde-
geln. 

Våra besök kom att röra sig i två makt-
grupper - den federala - och storföretagens. 
Jag träffade - med undantag för exemplet 
med taxin och övriga "tjänsteandar" - bara 
vita engdsktdande, sannolikt protestanter, 
som är en kulturbeteckning i USA. Var FT-
tekniken komm» in i ett vidare samhdls-
perspektiv i USA kan vi nog bara gissa. 
Varje gruppering ger ju svar eft» sina be-
hov och vyer. Detta är nog tyvärr det enda 
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sättet att resa tio dagar i USA. Något annat 
dtemativ finns inte, om man inte flyttar dit 
för en tid. 

Thord Fjällström, ABF, Stockholm 

Pionjärandan.. 
USA är landet man dskar och hatar. Jag 
bodde i New York när sjuttiotdet började. 
Det var tiden för protestema inom US A mot 
Vietnam-kriget Det var tiden för medbor-
garrättsrörelsens höjdpunkt när det gdlde 
protesten mot rasdiskrimineringen. När jag 
nu nästan tjugo år senare besökte landet såg 
jag att de sociala kon vulsionema i USA inte 
är öven 

Det som alltjämt förvånar mig är att 
USAs dominans i världen är sä stor. Även 
om man med fog kan säga att tekniskt 
ekonomiskt och politiskt har USA förlorat 
sin överlägsna tätposition från tiden efter 
andra världskriget, så sker ändå ingenting i 
världen som inte är en reaktion eller mot-
reaktion mot USA. 

USAs dominans fortsätter än sä länge i 
världen. Det som gör det största intrycket på 
mig, när det gäller utveckUngen i USA, är 
dess "pioneer spirit", pionjärandan, i den 
bästa bemärkelsen av det begreppet Trots 
de enorma problem som hopar sig inom 
landet, trots att det knappast finns ett områ-
de inom samhället som inte är drabbat av 
någon kris, trots att det finns konservativa, 
ja starkt reaktionära, kunskapsfientliga 
grupperingar, finns det eldsjälar som entu-
siastiskt fortsätter sitt arbete med att hitta 
"en bättre lösning än förut". Denna förmåga 
att gå vidare, djärvheten att ta risker, frisk-
heten i att ddrig vara principiellt låst när det 
gdler hitta en bättre lösning tills nästa gång 
problemet dyk» upp - det är de egenskaper 
som jag tror är storheten hos människoma i 
USA. Jag har aldrig någonsin hört i USA, 
som i Europa, att man tror att d» finns en 
"slutlig lösning" på problem. Kanske är det 
vi som har siktet inställt på fel avstånd. 

Det som jag fann intressant på denna 
resa var hur djupt "de strukturella förän-
dringama i basen" kan komma att påverka 
hela det amerikanska systemet och den 
amerikanska livsstilen. Dagens internatio-
nella avspänning innebär att USA inte län-
gre kan leva med Sovjetunionen som mot-
kraft Människor vi mötte i USA, vare sig de 
kom frän näringslivet eller från någon 
myndighet uttryckte oro för två frågor på 
nittiotalet: "Vad händ» i Europa med EG 
1992? Hur ska vi klara ddringsproblemet?" 

Hade vi mött dem i dag hade de kunnat 
fråga: "Blir Europa nästa stormakt i värl-
den?" Efter d» som sker nu i Europa har det 
bUvit ännu lydigare för mig att det ameri-
kanska samhället kommer att få uppleva en 
turbulens som kan bli nära nog lika stor som 
den artonhundratdets vddsamma industriel-
la och tekniska expansion gav upphov till. 
Det är bara det att drivkrafterna denna gång 
kommer troUgen inte att vara den industriel-
la teknologins utan d» blir information-
steknologins sociala dynamik och den na-
tionella självkänslans uppror. Marken skd-
ver i dagens USA och det beror inte bara på 
jordskalven i Cdifomien. 

Robert Gabrielsson, KOINOR AB, Umeå 

...en känsla av att 
vara nära 
varandra... 
"Md» för regiondpolitiken är att skapa en 
campusliknande miljö där människor och 
företag får en känsla av att befinna sig nära 
varandra. Ett viktigt hjdpmedel är därvid 
informationsteknologin." 

Nej, nej det här är inget citat. Det har 
kommit på pränt just nu i mina personliga 
kommentarer efter TELDOK-resan. Och 
jag har inte kommit på det sjdv heller. Det 
är bara en travestering av Hewlett-Packards 
vision för att hdla ihop företaget. Och detta 
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företag fmns i 78 länder och är nog repre-
senterat pä dia kontinenter, åtminstone med 
instmment I d» sammanhanget är plötsligt 
våra regiondpolitiska stödområden små. 
Finns det några nya infdlsvinklar att hämta 
från denna haltande jämförelse. Det är ju 
ibland givande att stdla extremer mot var-
andra. I detta faU består extremema också i 
att HP är ett av världens ledande hitech-
företag. 

Med Henry D. Taylor på Hewlett Pack-
ard i Palo Alto i Kdifomien diskuterade vi 
regionalpolitik. Det tog bara en kort stund 
att redogöra för regionda problem och re-
giondpoUtik för att han skdle förstå vår 
problemstdlning. Kanske gick det så bra att 
diskutera med honom därför att det finns ett 
antd gemensamma frågeställningar som är 
viktiga att lösa, nämligen tillgänglighet och 
närhet HP har funnit det kommersiellt för-
svarbart att investera i informationstekno-
logi för att på ett lönsamt sätt driva sina 
affärer. Man har naturligtvis ett egenintres-
se i att nyttja informationsteknologin på 
detta sätt för att marknadsföra sina produk-
ten Men när man tar del av deras IT-filosofi 
tror jag att vi har en hel del att lära ur svenskt 
regionalpolitiskt perspektiv. 

Informationsteknologin förstärker ten-
denser och viljeyttringar särskilt när de paras 
med kunskap. På HP hade man alldeles 
klara och entydiga visioner och pol icy s. Har 
vi i den svenska regionalpolitiken policy, 
vilja och uthdUghet för att klara sysselsätt-
ning och boende i en region som inte är 
särskUt utsträckt i relativa termer. Och är då 
inte informationsteknologin ett av de vikti-
gaste redskapen för att skapa möjligheter 
och lösa problem? 

Det tar tid för teknik att slå igenom. 30 
år nämns som ett riktvärde. Efter tvä veckor 
i USA och Canada är jag övertygad om att 
informationsteknologin kommer att vara en 
av de avgörande faktorema för hur de regio -
nalpolitiska områdena kommeratt klara sig. 
Men det är naturligtvis inte tekniken som 
kommer att ombesörja detta. Det är hur vi 

kan hantera tekniken som redskap och verk-
tyg. Vi måste skaffa kunnande och vi måste 
experimentera mera. Det gör man på sam-
hdlsnivä i Canada men inte i USA. Men vi 
gör det inte ännu i tillräcklig omfatming i 
Sverige edigt min mening. 

Anders Hedlund, Statens Industriverk, 
Stockholm 

Vilka är de 
underliggande 
krafterna? 
Pä en stor och fri kapitaUstisk kontinent 
borde man kunna se vilka effekter informa-
tionsteknologin kan få för samhdlsutveck-
lingen. Så tänkte jag och tackade ja till 
inbjudan från TELDOK att resa till USA 
och Canada. 

På Statens Industriverk (SIND), där jag 
arbetar sedan drygt tre år, pågick en diskus-
sion om informationsteknologin och dess 
betydelse för småföretagens utvecklmg och 
för regionalpolitiken. Det är elementärt att 
konstatera att informationsteknologi över-
bryggar avstånd och därmed får den 
betydelse för regiond utveckling. Men det 
är svårt att veta i vilken rikming utveckling-
en kommer att gå. 

Genom ett nordiskt samarbetsprojekt om 
teknücspridning och datoranvändning hade 
jag fått kännedom om olika försök att bedö-
ma vi Ika regionala effekter man kunde vänta 
sig av ett genombrott inom informations-
teknologin. Tidigare framsteg inom kom-
munikationsteknologin har hdt mer förut-
sägbara konsekvenser. Det tydligaste fdlet 
är jäm vägen som fick »t stort inflytande på 
bosättningsmönster och industrins lokalise-
ring. Mänga anser att flygplatserna idag har 
ett motsvarande inflytande. 

Den modema informationsteknologin 
överbryggar avstånd och minskar transport-
kostnad», men effektema kan vara både 
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centraliserande och decentraliserande. Tül-
växten av dataindustrin i norra Storstock-
holm är ston Samtidigt finns många exem-
pel på tjänster som numera kan skötas på 
distans. VUka effekter är starkast och vUka 
är de underliggande krafterna? 

Vem vill bo I North Dakota? 
Vad lärde jag mig då i Amerika? Det kan 
konstateras att den dubbla rikmingen pä 
effektema var uppenbar. Storföretagen flyt-
tar ut vissa delar av verksamheten tiU av-
lägsna småstäder i Mellanvästern där det 
finns ett överskott av pålitlig arbetskraft 
Samtidigt stärker de nordamerikanska stor-
stadsområdena på öst- och västkust sina 
positioner. 

I diskussionerna framkom att framste-
gen inom informationsteknologin har min-
skat tidigare låsningar i tid och rum. Det är 
en frigörande kraft och man kan därför inte 
förvänta sig att d» ska växa upp "stations-
samhdlen" längs fiberkabeln. FlexibiUte-
ten ökar, fler verksamheter blir "footloose", 
lokaliseringseffektema blir därför inte en-
tydiga. 

Svaret på den förenklade frågan om in-
formationsteknologi centrdiserar eller de-
centraliserar kan därför formuleras på föl-
jande sätt 

Vilka områden och regioner som bUr 
vinnare eU» förlorare när informationstek-
nologins hela potentiella kraft fått sitt ge-
nomslag är främst beroende av icke-tekni-
ska faktorer såsom tiUgång till en bra diver-
sifierad arbetsmarknad, bra utbUdnings möj -
ligheter, goda livsbetingelser mm. 

Vem vül bo i North Dakota? Enligt en 
uppgift funderade tiU och med delstatens 
politiker på att byta namnet till Sun Dakota 
för att öka attraktionskraften. Detta kanske 
kan ha en viss effekt men det är mera 
sannolikt att utflyttningarna tiU kusterna 
fortsätter. Storstädernas omgivningar - även 
kdlad den "urbaniserade landsbygden" - får 
kanske den största befolkningstillväxten. 

Intressanta applikationer 
Ska man därav dra slutsatsen att informa-
tionsteknologm i sig är ointressant för ut-
veckUngen av smdöretag och för regiond 
utveckling? 

Mittsvar är nej. Informationsteknologin 
rymm» »t antd möjUgheter till regiond-
poUtiskt intressanta applikationer som bör 
utnyttjas. Efter TELDOK-resan fick jag 
kännedom om att EG höU på att pladägga 
ett större program med benämnmgen ORA 
(Opportunities for AppUcations of IT & T in 
Rural Areas = MöjUgheter att tillämpa in-
formationsteknologi och telekommunika-
tioner i landsbygdsområden). De möjlighe-
ter som utpekas inom OR A-programmet än 

• bättre tillgång till kommersiell servi-
ce (banker mm) 

• bättre villkor för småföretag 
• fler och mer varierade arbetstillfällen 
• bättre stöd för lokd hdsovård 
• bättre tUlgång till utbildning 
• bättre tillgång till underhdlning 
Även i Sverige pågår forskning och 

utvecklingsarbete inom både privata före-
tag och offentliga ins ti tu tioner som kommer 
att få betydelse för dessa områden. 

Genom televerkets s k DEMOTEL-
medel har många intressanta projekt fått 
stöd. SIND har också deltagit genom att 
stödja utvecklingen och spridning av dator-
stödd företagarutbildning och nätverk mel-
lan företagare. Glesbygdsdelegationen, te-
leverket industriverket och arbetsmarknads-
departementet har gemensamt utgjort en 
arbetsgrupp för stöd till utbyggnad av tele-
stugor. 

Besöket i Canada gav mest inspiration 
inom detta område. Här fanns en mycket 
medveten politik att utnyttja modem infor-
mationsteknologi för service och utveck-
ling i de stora glesbygdsområdena. Med 
hjdp av satelliter bedrevs telemedicin, te-
leutbiidning mm. Imponerande. Men även 
här fmns en tvetydighet i effektema. D » 
tycktes som om mdet var att dl service 
skulle kunna skötas från Toronto. Då skulle 
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inte längre läkare, präster m fl behövas i 
glesbygden.Ett utarmat lokdsamhälle som 
matas med satelUt euer kabel - är det dit vi 
strävar?? Jag funderar fortfarande på d» 
problemet 

Anders Lundström, COMDAK AB, Öst-
ersund 

...det krävs 
livskvalitet också... 
Att göra repmånad och sim ul tan t planera en 
stundande TELDO K-resa kan lämna myck-
etövrigt att önska. Påen knäs trig fälttelefon 
fick jagrapport» om studiebesök, avgångs-
tider, ändrade planer m m samt krav på att 
hela tiden bekräfta mina önskemd. Räddare 
i nöden visade sig var en FAX vid buske 14, 
hjdpsamma vänner och en förstående rese-
byråtjänsteman. Om jag inte tidigare insett 
betydelsen av goda telekommunUcationer i 
glesbygd så blev det i alla fdl på ett påtagligt 
sätt illustrerat nu när jag i stdlet för det 
vanliga kdfetoch morgontidningen torka-
de kronans frukostvälling ur mustaschen 
och läste dagens första fax. 

NewYork, NewYork... ja Liza 
nuârjagpàvâg. 
Inte hade jag trott att endast verkligheten 
skulle överträffa min föreställning av 
NewYoik från TV-serien Spanama på HiU 
Street men det var precis vad som hände när 
jag, Bemdt och Robert sökte efter ett lämp-
ligt frukoststäUe på en i övrigt slumrande 
Broadway. En travesti på Sven Jerrings 
klassiskareportage från fotbollsmatchen mot 
Japan kan inte bättre beskriva synen, poli-
ser, poUs», polis» överaUt poUsen Något 
hade hänt i tunnelbanan. 

För att redan nu bryta mtryck» av scha-
bloner om US A vül jag rekommendera dia 
som kommer till NewYork att besöka re-
staurangen med de opera- och operettsjung-
ande kypama; Astis for music lovers på 13 

East 12th Street Visste Ni förresten att i 
TV:ns' förlovade land produceras mte län-
gre en enda TV-apparat! Därmed är det slut 
på likheten mellan mina förutfattade me-
ningar och verkligheten. 

De första intrycket sågs ha 
stor benägenhet att bli 
bestående. 
Inte något företag eller myndighet vare sig 
i USA eller Canada betraktade besökarna 
från Sverige, detta vdkända men ändå så 
diffusa land, så omtressanta att besöket 
överlämnades till ett standardprogram un-
der ledning av vem som helst Kunniga 
välinformerade engagerade personer från 
ledningen var all tid våra värdar. Ingen möda 
tycktes för stor för att vi inte skulle lämna 
besöket med intryck som kunde bU "bad 
will". Det kan ju gömma sig en presumtiv 
kund bakom besökaren! -På detta område 
har vi mycket att lära. 

Jag skulle ha velat hdt en ansvarig rep-
resentant från SIND med mig på dia besök 
i Canada. En genomgående instdlning är 
nämUgen att de små och medelstora företa-
gen svarar för en av de viktigaste drivkraf-
terna i landets ekonomi. Nationd Research 
Council, en kombination av industriverket 
och utvecklingsfonderna, har bl a till upp-
gift att stimulera, inte styra, näringsUv» till 
utveckling och har för detta ändamål startat 
ett särskilt program The Industrial Research 
Assistance Program, IRAP. Målen för 
IRAP's verksamhet är formulerade på ett 
tankeväckande sätt: IRAP skdl: 

• Erbjuda teknisk assistens -inte 
administrativ ledning 

• Reducera företagens risk -inte 
investera 

• Utveckla mänskliga tillgångar 
- intefinanser eller kapitd 

• Erbjuda senaste teknologi -inte 
kontrollera den tekniska använd-
ningen 

• Exponera samhäUets kunskaper 
- inte lagra mformation 
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Med risk för att stöta mig med någon 

svensk program förklarare vUl jag även 
förmedla följande bestående intryck från 
Canada: Generositet uthdUghet och tilltro 
till små och medelstora företag präglar in-
stdlningen på federal och provinsnivå. 

Utbildningsfrågorna i de båda ländema 
har varit föremd för många betraktelser, 
under transferresor eller väntan på besked 
om "confirmed", viUcet avspeglar sig i rap-
porten som sådan, men jag måsteändå fråga 
mig - hur kan USA, en hel kontinent under 
samma ledning, sä totdt bortse från den 
utvecklings- och innovationspotential som 
ligger dold i kontinentens outbildade be-
folkning att man helt överlåter frågan till 
"marknadskraftema". 

Informationsteknologins betydelse för 
utveckling i glesbygd! - Att två nationer 
som lever så att säga i symbios kan ha en så 
skild uppfatbiing om tillvägagångssätten. 
Den ena litar till profit och marknadskraf-
tema och den andra till federalt stöd och 
stimulans. Nog känns det ändå bra kittlande 
när Peter Leach, Telecommunication Re-
search Institut of Ontario, avslutar vårt besök 
med orden:" I det långa loppet är det vikti-
gare att vara med i dia utvecklingsområden 
inom telekommunikation än att för stunden 
försöka stoppa utvecklingen i någon viss 
riktning. Den som i egna syften försöker 
stoppa utvecklingen drabbas ändå fön ell» 
senare av skadan". 

Efter att ha rasat fram över kontinenten 
i ett tempo som anstår en artist i högre 
skolan med nyttjande av dl dess infrastruk-
tur och en garanterat stående programpunkt 
.. .reconfirm... återstår nu bara au konstatera 
dels att det räcker inte med "härd" och 
"mjuk" infrastruktur fören lyckad lokalise-
ring det krävs också livskvalitet och dels att 
mina förutfattade meningar om USA som 
lyckans land visade sig stämma bättre pä 
Canada. 

Många äro intrycken men få äro redovi-
sade. 

Lars Nordström, Handelshögskolan, 
Göteborg 

Perspektiv på 
Amerikaresan 
När detta skrivs är det nästan ett är sedan vi 
återkom frän den mycket intressanta studie-
resan i USA och Canada. En del av intryck-
en har kanske förbleknat något, men i några 
fdl har de fördjupats. 

Den oerhört snabba teknikutvecklingen 
som sk» idag mom områden som teletek-
nik, informationsbehandling, datoranvänd-
ning etc gör att man har svårt att få överblick 
över vad som i verkligheten äger rum och 
vilka konsekvensema är. Det är också svårt 
att riktigt relatera de amerikanska erfaren-
hetema till d» svenska samhdlet Inför 90-
tdet med dess mycket snabba omvdvning-
ar i Europa, politiskt, ekonomiskt och kan-
ske också soc ialt, kommer kontakter mellan 
människor och företag att öka dramatiskt. 
Förändringama inom EG är bara ett exem-
pel på det. 

Vad som slog mig i USA var hur över 
hela kontinenten även mycket långväga 
datasystem var uppbyggda. Det var inget 
ovanligt att kunna sitta i New York och via 
TV-skärmar och teleteknik kommunicera 
med en filid i Cdifomien. 

En reflektion man gör är att teletekn ikon 
på samma sätt kommer att spela en drama-
tisk roll i Europa nu när gränsema rivs. 
NationeUa system måste integreras i inter-
nationella sammanhang. Företag kommer 
mte att operera lokdt utan globdt För ett 
land som Sverige, med stora avstånd inom 
landet är det särskUt viktigt att vi är öppna 
för de tekniska möjlighetema samtidigt som 
de negativa konsekvensema inte får negli-
geras. Den avreglering som nu sker i Europa 
har ju hdt sin motsvarighet i USA. Det vore 
ju samtidigt olyckUgt om de myckett stora 
regelsystem som nu byggs upp för att för-
hindra monopol bl ir så omfattande i Europa 
att de i sjdva verket kan utgöra en broms för 
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utvecklingen. Det bästa får inte bli det godas 
hinder. 

En annan reflektion är hur vi fortfaran-
de ännu inte i vårt dagliga Uv som privatper-
soner annat än inledningsvis berörts av den 
modema teknUcen. På sikt kommer själ vfal-
let portabla telefoner, personsökare, en 
mängd TV-apparater i varje hem etc, att 
förändra våra liv och minska vår integritet 
Även här gdler det att kunna kombinera 
tillgänglighet med någon form av privat 
zon. I USA är detta en viktig fråga, som 
debattmässigt ännu inte nått Sverige. Kan-
ske är vi i detta landet litet för teknikintres-
serade? Spridningen av biltelefoner, video-
apparat» etc pekar ju på att vi ligger i täten. 

Ett smmanfattande intryck är således att 
90-talet väsentligen kommer att vara tele-
teknikens årtionde, nu när konstlade hinder 
länder och människor emellan har rivits. 
Det skdl bli en mycket intressant period. 

Berndt Öquist, KOINOR AB, Östersund 

Före och efter 
studiebesöken 
Förtruppen bestående av Göran, Apinya, 
Anders L., Robert. PG med familj samt jag 
sjdv hade lyckligt landat på Kennedy Air-
port kl. 14.30 lokal tid. i stort sett enligt 
tidtabell. Inte illa med tanke på att vi lämna-
de Stockholm 11.40 och 30 minuter förse-
nade. Efter en snabb tdlbehandling och en 
1 -timmes taxiresa kunde vi förs kan sa oss på 
vårt hotell, Novotel. I duschen "tänkte jag 
till". ÄrdetocksåmöjligtattmedhjdpavIT 
"tjäna in förlorad tid" på det sätt S AS gjorde 
på vägen över? Här gdler det tydligen att 
hdla ögonen öppna så att man inte missar 
något. 

Klockan 19.30 i hotellobbyn. Planerad 
träff med resebyrån, Margot Senter, som 
hdt ansvaret för TELDOK-resan och som 
nu skulle ta oss ut på middag. Föratom 
Göran, Apinya. Anders och Robert dök bara 

en person upp. Margot Senter! Nåja. de 
andra från resebyrån kanske redan fanns på 
restaurangen. Icke. sa Nicke! Resebyrån 
Margot Senter fick vi veta består "bara" av 
Margot och en "halvtidare". Jag drabbades 
omedelbart av samvetskvd. Vilket h-e hon 
i så fall måste ha hdt det. så mycket som vi 
"stökat" innan vi slutgiltigt fastställt be-
söks-programmet Har hon då fattat allt 
kommer dia hotellbokningar, besökstider, 
intema transport», flygresor kors och tvärs 
i USA och Canada då att stämma? 

Vd inne på Margots favoritrestaurang, 
Mont Blanc. 306 W 48th St. NYC. West of 
8th Avenue, gavs inte så stora möjligheter 
till logistikfunderingar. Margot såg inte 
heller ut att ha behov av att diskutera såda-
na. Här gdlde i första hand att äta! Gott och 
mycket! I lagom takt med att mat och vin 
bytte plats matades vi också med Margots 
erfarenheter och reflexioner. För TELDOKs 
dokumentation kan kanske följande vara 
värda att rädda ät en eftervärld. 

Inget uppdrag som Margot hdt under 
sin länga karriär som resebyråmänniska hade 
varit sä krävande och jobbigt! Men inget 
heUer så roligt som dettaåt TELDOK! Tänka 
sig ett 25-tal personer, som var och en. med 
liv och lust ägnat sig åt att fundera ut det ena 
intressanta besöket efter det andra. Och det 
på de mest skiftande platser på denna stora 
kontinent Och som hon uttryckte det, inte 
alltför sdlan dessutom vid samma tidpunkt! 
Där fick vi! Med viss förtjusning konstate-
rade hon att en annan svenskresa- 76 bilför-
säljare från Philipssons - bara hade orsakat 
henne en bråkdel av arbetsinsatser. Där hade 
ju dia 76 personema samma program! 

Planerand» för vår resa hade gjort både 
henne och oss vd förtrogna med den digita-
la världen. Tänka sig dia de telefonsamtal 
som under tre månaders tid under dygnens 
diatimmar korsat Atlanten. Föratt inte säga 
de dri vor av fax som också kommit och gått 
Jag förstår nu varför hon tyckte att hon 
redan "kände" en del av oss! 
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För att vi inte skdle hemfaUa åt dltför 

ohämmade tacksägels» för alla våra effek-
tiva FT-hjälpm edel berättade hon om alla de 
telefonsvarare som hon mött i samband med 
planeringen av våra besök. "De där maski-
nema som avskärmar människor från andra 
människor". Hur mycket hon enbart pratat 
med answer-machines och hur hon till slut i 
vanmakt sagt till dessa maskinen "Kan jag 
inte för Guds skuU få komma i kontakt med 
en riktig människa som jag kan kommuni-
cera med". Nu förstår jag plötsUgt vad som 
menas med inteUigenta display-gränssnitt 
och hur viktigt följaktligen tema 1. är. Tack 
Margot, för Din utmärkta illustration av 
bristande Human/ Computer Interaction! 

Några timmars samvaro med Margot 
gav mig och säkert även de andra ytterUgare 
en ny dimension på både henne och våra 
effektiva IT-hjälpmedel. Hon lockade oss 
att prata om och beskriva solvarma hjortron, 
hur löjrommen smakar och hur gott sur-
strömming både luktar och smakar. Man 
fick en känsla av att hon genom våra berät-
telser vUle försäkra sig om att hon mindes 
rätt och att hon viUe uppgradera sitt minne 
av det hon ansåg vara viktig information. 
Tänk, om vi bara vetat eller anat! Vi som 
ändå "pratat" med varandra så mycket Det 
hade säkert varit värt ett försök att få med sig 
några surströmmingar, även om tdlare och 
andra uniformsklädda människor kan se 
respektingivande ut 

Vd tillbaka pä hotellet börjar jag inpå 
småtimmarna fundera på om det är så att 
våra nuvarande IT-hjdpmedel bara är be-
gränsat effektiva Visserligen förmedlar de 
fakta snabbt bUligt och effektivt men ute-
sluter de inte så många andra saker som är så 
viktiga för att vi skall lyckas i dfärer? De 
mera mjukvarabetonade som Margot också 
så påtagligtvisat intresse föroch betydelsen 
av. På viUcet sätt kommer de in i använd-
nmgen av teleanknuma informationssystem 
inom distribution av varor och tjänster? Jag 
får tydligen lyssna med tema 2. som bl a 
skall studera dessa frage»-. 

Kommen så långt i mitt funderande erin-
rar jag mig vad Bertil Thomgren sa tiU mig 
och Göran några veckor tidigare i Åre, när 
vi bl a diskuterade försöksverksamhet med 
ISDNsomettsättattförbättra denregionala 
utvecklmgen i Jämtlands län. Goda tele-
kommunikationeroch IT-hjdpmedel, fram-
höll Bertil, är utomordentligt viktiga förat-
sättningar för den regionda utvecklmgen. 
ISDN-tekniken som medger an vändning av 
tvåvägs-video, bildtelefoni osv. kommer 
säkert att underlätta fömtsättningama för 
regiond utveckling och att förbättra möjUg-
hetema för såvd människor som företagare 
i rural areas att umgås och göra dfärer. 
Men. den ell» annan teknik kommer ddrig 
att kunna ersätta vad som kan uppnås med 
personliga kontakter. Bertil, efter mina tio 
första timmar i USA och ändå 30 före den 
officiella starten på vår studieresa är jag 
beredd att ge Dig rätt! 

Sista dagen 
Tio intensiva dagar m ed ett 40- td full mata-
de besök gjorde att man verkUgen kände sig 
fed u inför sista dagens besök Under min 
studietid fick jag i olika sammanhang höra 
tdas om den avtagande gränsnyttan utan att 
för den skuU någonsin komma den inpå 
livet. Jag måste erkänna att jag sjdv i min 
20-åriga yrkesutövning som samhällspla-
nerare med ansvar för regional- och 
näringslivspolitik argumenterat och använt 
mig av detta uttryck och då försökt att se 
övertygande ut ja rent av som om jag verk-
ligen visste vad det mnebär. Sanningen att 
säga så hade jag inga sådana praktiska exem-
pel. Men nu på den tionde dagen visste jag 
precis vad det handlade om. Nu hade vi sett 
och hört dit! AUt hädanefter kunde bara bli 
upprepningar och variationer på teman vi 
hört tidigare. Någon ytterUgare nytta skulle 
vi, ell» åtminstone jag, inte kunna ha av de 
kvarvarande besöken och informationen. 
Det var vi alla mer eller mindre övertygade 
om. 
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Men ack vad vi bedrog oss! En biträdan-

de utbildningsmmisten ett antd bisittare 
från utbUdmngsdepartementet och en nä-
ringslivsrepresentant för data- och elektro-
nikindustrin lyckades inte bara hdla oss 
vakna, de beskrev och levandegjorde också 
på ett intressant sätt dia de fantastiska insat-
ser på utbUdningsområd» man gjorde i 
British Columbia. Efter alla kommentarer 
vi fått i USA om eftersatt utbildning och ett 
utbildningssystem som inte fungerade men 
som ingen ändå ville åtgärda var detta besök 
en "Usa" för sjden. Och inte nog med det 
Teorin om den avtagande gränsnyttan för-
passades snabbt till vad den är. en teori. 

För människoma i den här regionen så 
kan man - mte ens om man vill - undgå att 
träffas av utbildning. Det oavsett var man 
bor. Här fick vi verkligen exempel på vad 
man avsåg med access opportunity to d I, all 
over the country. Ordinarie utbildningar 
och fort- och vidareutbildningar i olika for-
mer och med användande av olika typer av 
informationsteknologi. Och det intressanta 
var att det verkade inte heller svårt eller 
omständligt Inte ens umyttjandet av telesa-
telliter framstod som något anmärknings-
värt. Den information vi fick om vad man 
gjorde och hur man gjorde var också illu-
strativa exempel på vad vi hört så många 
gånger tidigare i Canada. "Inget problem är 
för litet för att vi (kanadensarna) inte skaU 
kunna ta oss an det Men inget problem är 
heller för stort för att vi inte skall pröva oss 
på att lösa det" 

Arbetslunch med folk från utbildnings-
departementet, representanter för staden 
Vancouver och en Locd Development 
Organisation i Vancouv». Denna följdes 
sedan av en sista diskussion utifrån temat 
för vår resa. Nu om någonsin var vi som 
stoppade korvar, i dubbel bemärkelse. Jag 
insåg nu plötsUgt att jag under förmiddagen 
alltför hastigt avfärdade teorin om den avta-
gande gränsnyttan. Trots att det var intres-
sant sä tycktes jag ha hört aUt förr. Jag 
noterade efter ett tag till min egen förvåning 
att vi hade vänt på "kuttingen". Våra värdar 

frågade ut oss och vi svarade inte bara 
villigt, det måste nog karakteriseras som 
entusiastiskt. Det kändes som en befrielse 
att sUppa ta emot mer och i stäUet få ge ifrån 
sig. 

Trots allt - ett besök på 
övertid 
Sätt en bryggarkamp i selen och den drar! 
Jag vet inte om våra värdar i Vancouver 
visste om att det var precis vad vi också 
skulle göra. Hur som helst vi kunde ju enligt 
deras bestämda mening inte missa British 
Columbia Enterprise Centre. När erbjudan-
det kom hade den högst decimerade skaran 
bestående av Göran, Anders L. och jag nog 
kunnat länka oss det Ett besök tiU, och 
dessutom pä övertid! Men på sätt och vis 
blev det besök» något aUdeles extra. 

I Sverige har jag så ofta hört hur man i 
olika tödagen sjunger de små och medel-
stora företagens höga visa. De små och 
medelstora företagen är lärare av den fram-
tida industriella utvecklingen, ekonomiska 
utvecklingen, välståndet osv. I middagstal, 
på symposier om näringspolitik. regiond-
poUtik mm sjungs denna visa av politiker, 
experter i våra centrala näringslivsorgan, 
STU m fl. Men längre än till läpparnas 
bekännelse komm» man inte. Orken har på 
något sätt tagit slut av aUt sjungande. Men 
här.... 

Jag har redan tidigare i rapporten be-
skrivit en del av de insatser man i Vancou-
ver gör för att stödja och hjdpa till att 
utveckla just små och medelstora företag. 
Här hade man lämnat middagstden och 
övergått till handUng! På något sätt så kän-
des det sä befriande att också få se att man 
här tydigen menade aU var med just de små 
och medelstora företagens stora betydelse. 
Jag vet att jag inte var ensam om att känna 
en viss avund. Här har man en småföretags-
politik som är värd namnet och här "göder" 
man inte. för att citera Philip Oharas, medel-
måttorna (storföretagen) pä småföretagens 
bekostnad! 
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Bilaga 

Under de 10 dagar som vi besökte USA och 
Canada så genomfördes totdt ett 40-td 
programlagda besök och diskussioner av 
delvis olika karaktär. För att ge en samman-
fattande büd över dessa har besök med 
likartat huvudmannaskap eller syfte nedan 
samlats under samma delrubrik. 

Seminarier och diskussioner 
• Seminarium i New York om USA 
år 2000 
• Seminarium i Washington D.C. 
om USAs arbetsmarknad - Seminarium 
i San Francisco om köpvanor, teleköp, 
datautveckling, expertsystem 
• Diskussion med svenska tekniska atta-
chén i San Francisco 

Besök hos federala 
myndigheter och 
organisationer 

• Departmentof Communications, DOC, 
Ottawa, Canada 
• Nationd Research Council, IRAP, 
Ottawa, Canada 
• Office of Technology Assessment 
OTA, Washington D.C. USA 
• Office of Management and Budget 
OMB,Washington D.C. USA - Generd 
Services Administration's, GSA, Wa-
shington D.C.USA 

• Departmentof Commerce's, AWIPS, 
Washington D.C. USA 

Besök hos delstats- och 
provinsmyndigheter samt 
organisationer 

• Ministry of Industry, Trade and Tech-
nology, MITT, Toronto, Canada 
• Ministry of Communications and Cd-
ture, Toronto, Canada 
• Ministry of Advanced Education, Bri-
tish Columbia, Canada 
• British Columbia Enterprise Centre, 
Vancouver, Canada 

Besök hos lokala 
myndigheter och 
utvecklingsorganisationer: 

• Locd Community, Fort Collins, Colo-
rado, USA 
• PubUc Electronic Network. PEN. St 
Monica, USA 
• Locd Development Organisation. 
Seattle. USA 
• Locd Development Organisation, 
Vancouver. Canada 

Besök hos universitet och 
FoU-organisationer: 

•CentresofexcellenccTRIOochOCRI, 
Ottawa, Canada 
• Civic University Hospitd, Ottawa, 
Canada 
• Stanford University och SITN, San 
Francisco, USA 
• Universi ty of Sou them Cdifomia, USA 
• Geography Department. University of 
Washington. Seattle, USA 

Besök på företag 
• General Foods US. New York, USA 
• Avon Products Inc. New York. USA 
• Bechtel Group Inc. San Francisco, 
Cdifomia. USA 
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• UNOCAL Corporation. Los Angeles, 
Cdifomia. USA 
• Bell Northem Research. Ottawa. 
Canada 
• Northem Telecom. St Clara, Cdifor-
nia, USA 
• Generd Telephone and Electronics, 
GTE. Thousand Oaks, CdUbmia. USA 
• Hewlett Packard. Pdo Allo, Cdifor-
nia. USA 
• The Port Authority of New York and 
New Jersey. New York. USA 

Besök hos "Think tanks" eller 
tankesmedjor 

• Committee for Economic Develop-
ment Washington D.C. USA 
• Institute for The Future, IFTF. San 
Francisco. USA 
• Volvo Monitoring & Concept Center. 
San Francisco, USA 
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Telestyrelsen har inrättat ett anslag med syfte att 
medverka till snabb och lättillgänglig dokumenta-
tion beträffande användningen av teleanknutna 
infonnationssystem. Detta anslag förvaltas av 
TELDOK och skall bidraga ull: 

Dokumentation vid tidigast möjliga 
tidpunkt av praktiska tillämpningar 
av teleanknutna informationssystem i 
arbetslivet 

Publicering och spridning, i förekom-
mande fall översättning, av annars 
svärätkomliga erfarenheter av tele-
anknutna informationssystem i 
arbetslivet, samt kompletteringar 
avsedda att öka användningsvärdet 
för svenska förhållanden och svenska 
läsare 

Studieresor och konferenser i direkt 
anknytning till arbetet med att 
dokumentera och sprida information 
beträffande praktiska tillämpningar 
av teleanknutna informationssystem i 
arbetslivet 

Ytterligare information lämnas gäma av TELDOK 
Redaktionskommitté. Där ingär: 

Bertil Thomgren (ordförande). Televerket, 
08-713 3077 
Curt Andersson, Industriförbundet/NTK, 
08-783 8000 
Göran Axelsson, civildepartementet, 
08-763 4205 
Hans Iwan Bratt, LKD, 08-753 3180 
Birgitta Frejhagen, Folksam, 08-772 64 58 
Peter Magnusson, TCO (ST), 08-790 5144 
Agneta Qwerin, Futurum, 08-753 4960 
Herbert Söderström, 0650-800 59 
Bengt-Ame Vedin, KTH, 08-23 44 50, 
790 8381 
P G Holmlöv (sekreterare), Televerket/HHS, 
010-1316 27 

Adressen är: Televerkets huvudkontor, TELDOK, 
KP-T, 123 86 FARSTA. Fax: 08-713 3588. 

TELDOK utger flera skriftserier. Exempel pä 
nyligen utkomna publikationer är... 

TELDOK Rapport 
50 TELDOKs Årsbok 1989/90. December 1989. 
51 Datorer i småföretag. Oktober 1989. 
52 Informationsteknik i Australien. Oktober 

1989. 
53 Tredje generationens distansutbildning. 

December 1989. 
54 Japanska arbetsplatser. April 1990. 
55 Datorförmedlad kommunikation i kommu-

nal verksamhet — Slutrapport. April 1990. 
56 EDI för miljarder. Maj 1990. 
57 Framgångsrik användning av informations-

teknologi inom distribution av varor och 
tjänster. Juni 1990. 

58 Med dörren pä glänt. Småföretagens behov 
av data- och telelösningar. Oktober 1990. 

59 Att använda ODETTE pâ rätt sätt. Novem-
ber 1990. 

60 Bor och jobbar vi annorlunda med data- och 
teleteknik? Ett seminarium i Nils-Göran 
Svenssons anda. December 1990. 

61 Gränssnitt människa-dator — Ett ameri-
kanskt perspektiv. Mars 1991. 

62 Närhet och avstånd. Om regional utveck-
ling, informationsteknologi och telokommu-
nikation i USA och Canada. Mars 1991. 

Via TELDOK 
16 Telefaxen och användarna. December 1989. 
17 Telecommunications Use and User—Econo-

mic And Behavioral Aspects. Juli 1990. 

Enstaka exemplar av publikationema kan beställas 
dygnet runt från DirektSvar, 08-23 00 00. Ange 
helst rapportnummer! 

Den som i fortsättningen önskar erhålla skrifter 
frän TELDOK får automatiskt alla TELDOK 
Rapport och alla TELDOK-info. 

Ännu ett tag kan Du frän DirektSvar beställa 
Ditt eget^mtis-exemplar av The Knowledge Based 
Information Economy — en forskningsrapport från 
Gunnar Eliasson m fl på IUI (Industriens Utred-
ningsinstitut). 


