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Abstract
Today, the world is moving towards globalization. In this globalized society the use of
and access to information technology has become increasingly important. The access
to IT is a key issue which often decides where a company will establish itself. One of
the most useful parts of IT, especially in a globalized society, is the communication
possibility it offers. To make use of this function one must have access to an installed
base of infrastructure. Hence infrastructure is a must in the global competition. A
comparison between the infrastructure base in the United States, Germany and Sweden
is done in this essay. Both the present situation and the future trends are evaluated
from a Swedish management perspective.
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1

Sammanfattning
Vi är på väg in i ett nytt samhälle, det postindustriella samhället. Ett av kännetecknen
för detta samhälle är vad vi kallar globalisering, avstånden krymper och nationernas
betydelse minskar. En avgörande effekt på denna omvandling har
informationstekniken, IT haft. En av de viktigaste möjligheterna som IT öppnar är den
gränslösa kommunikationen. Denna är en av de starkast bidragande orsakerna till
globaliseringen. För att kunna utnyttja denna kommunikationsmöjlighet krävs tillgång
till infrastruktur. Tillgång till infrastruktur blir i framtiden en avgörande faktor vid
företagsetableringar. I rapporten presenteras en jämförelse mellan infrastrukturen i
USA, Tyskland och Sverige ur ett svenskt perspektiv. Slutsatsen är att Sverige har
mycket goda förutsättningar att hävda sig på en global marknad om man ser till
infrastrukturen.
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1 Bakgrund
Efter att ha läst boken Globaliseringsfällan av författarna Martin och Schumann
(1996), fick jag många uppslag till detta examensarbete. Globaliseringsfällan är främst
skriven för att provocera och sätta fart på diskussionen om huruvida globaliseringen av
världen kommer att leda till en total kollaps av det samhällssystem som vi har byggt
upp under de senaste halvseklet. Den ger många väldigt bra exempel på vad
globalisering innebär och vad som kan hända om inte något görs för att bromsa eller
kontrollera processen. I samband med detta slog det mig hur stor roll
informationstekniken har spelat för att kunna uppnå den globalisering av samhället som
beskrivs i boken. Därför väljer jag att i mitt examensarbete, titta på vilken roll IT spelar
i globaliseringen av samhället.

Det systemvetenskapliga programmet lägger stor vikt vid hur IT påverkar de
människor som använder systemen. Jag tänkte nu utvidga detta till att beröra problem i
samband med IT:s  påverkan på företag och samhällen. Eftersom jag dessutom
betraktar mig som en världsmedborgare tänker jag sätta det hela i ett internationellt
perspektiv.



2 Introduktion

3

2 Introduktion

2.1 Övergången till ett nytt samhälle

Dagens samhälle genomgår för närvarande en omfattande strukturell omvandling.
Detta beskrivs som övergången mellan två olika typer av samhällen. Vi lämnar
industrisamhället och går in i det sk informationssamhället. Denna omvandling jämförs
med övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället som ägde rum i Europa
under 1700- och 1800-talet. Robert Reich (1994) beskriver detta nya samhälle på
följande sätt.

“Det blir inte längre några nationella produkter eller teknologier, inga
nationella företag, inga nationella industrier. De nationella ekonomierna
kommer att försvinna, i varje fall i den form de har haft hittills. Det enda
som alltjämt kommer att vara rotat inom nationsgränserna är de människor
som utgör en nation.” (Arbetsmarknad Inför 2000-talet Robert Reich
1994, sid 54)

Som en följd av detta påpekas vidare hur viktigt det i framtiden kommer att bli med
kunskaperna som en nations medborgare besitter (Reich 1994). Det påpekas också att
den nationella solidariteten i framtiden troligen kommer att bytas mot solidaritet mellan
kompetensklasser i det globala samhället då nationsgränserna blir meningslösa ur
ekonomisk synvinkel. Istället blir det världsmarknaden och det globala samhället som
kommer att få ökad betydelse. Detta är en övergripande bild av det nya samhälle som
håller på att växa fram (Reich 1994).

2.1.1 Industrisamhället

Industrisamhället växte fram i Europa med början under slutet av 1700-talet. Det
började i Storbritannien med vad som i historien brukar kallas den industriella
revolutionen. En av förutsättningarna för detta var att den tekniska utvecklingen tog
fart på allvar. Flera av de uppfinningar som såg dagens ljus vid denna tidpunkt i
historien anses ha spelat avsevärd roll för den industriella revolutionen enligt Mumford
(1984). Två av dessa var ångmaskinen och järnvägen. Ångmaskinen kunde
automatisera många arbetsuppgifter som tidigare varit manuella och järnvägen skapade
möjligheter att bygga upp en infrastruktur som i sin tur gjorde det möjligt att
transportera stora mängder gods mellan olika delar av en nation.

Industrialiseringen spred sig sedan från Storbritannien till övriga Europa, och över
Atlanten till USA och slutligen även Japan. Under efterkrigstiden har denna process
sedan fortsatt i Sydostasien om än med ett mycket högre tempo enligt Naisbitt (1996).
Det är denna typ av samhälle som har byggt upp det välstånd som västvärlden idag
fortfarande kan visa upp. Dock menar många bedömare idag, b la Lungren (1997) att
industrisamhället har spelat ut sin roll och att det är nya samhällsstrukturer som håller
på att skapas. I detta nya samhälle sätts informationen i centrum, sålunda kallar vi det
för informationssamhället.



2 Introduktion

4

2.1.2 Det postindustriella samhället

Informationssamhället präglas av en mycket kraftig reduktion av antalet anställda inom
produktionssektorn. Likt övergången från jordbruks- till industrisamhället sker nu stora
omflyttningar av arbetskraften enligt Katz (1988) och Reich (1994). Katz (1988) tar
upp fyra kriterier som anger hur långt i utvecklingen ett informationssamhälle har
kommit.

• Andelen av arbetskraften som är sysselsatt med att bearbeta och producera
information.

• Spridningen av informationsteknik i samhället och dess användande.

• Flödet av information genom både formella (mätbara) och informella (omätbara)
kanaler.

• Informationsindustrins bidrag till landets bruttonationalprodukt.

Vidare präglas informationssamhället av vad vi kallar globalisering, vilket beskrivs av
Reich (1994), Martin och Schumann (1996) m fl. Denna globalisering knyter samman
världens ekonomier till en enda stor global ekonomi. Nationalstaten får minskad
betydelse på bekostnad av det globala samhället, enligt Reich (1994). I detta nya
samhälle sätts informationen i centrum och även den teknologi som kan utnyttjas för
att samla in, bearbeta och presentera information enligt Reich (1994), Martin och
Schumann (1996).

2.2 Vad är globalisering

Det är i samband med denna strukturomvandling av samhället som termen
globalisering har myntats. Informationssamhället har knutit samman världen i ett enda
globalt samhälle oavsett om det gäller arbetsmarknad, politik, ekonomi eller media
enligt Martin och Schumann (1996). Termen globalisering har dock blivit ett
modeuttryck som saknar en vedertagen precis definition, varför det krävs en precisare
definition av vad termen avser i denna rapport.

Globalisering betyder att världen knyts samman och att avstånden logiskt sett krymper
i vår värld vilket medför att nationsgränser suddas ut enligt Reich (1994). Det som
tidigare har förknippats med suveräna nationer gäller inte längre. Den nationella
solidariteten har upplösts och de som vill hänga med i det nya samhället tvingas att
både tänka och handla globalt enligt Martin och Schumann (1996). Denna
sammanknytning märks, inom så vitt skilda områden av samhället som ekonomi,
politik, miljö och medier. Det är främst under de senaste decenniet som globaliseringen
tagit fart på allvar och den går idag i rasande fart enligt Martin och Schumann (1996).

2.3 Olika typer av globalisering

Globaliseringen märks inom olika områden av samhället. Jag finner det lämpligt att
kort beskriva konsekvenser av denna process på tre olika områden utgående från de
tankar som presenteras av Martin och Schumann (1996).
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2.3.1 Globalisering av ekonomin

Det är förmodligen inom ekonomin som globaliseringen är mest uppenbar. Ett begrepp
som det talas mycket om är sk “jobless growth” enligt Martin och Schumann (1996),
som innebär att världens ekonomier växer samtidigt som antalet arbetstillfällen
minskar. Dagens känslighet på finansmarknaderna är en tydlig konsekvens av
globaliseringen. Ett exempel på detta är den sk Asienkrisen under hösten 1997, som
fick kraftiga återverkningar på alla världens finansmarknader, Soros (1997). Dagens
transnationella koncerner och stora kapitalförvaltare är inte längre beroende av
nationalstaten. De flyttar sitt kapital dit det ger störst avkastning. Orsaken är enkel, vår
värld är en enda global ekonomi enligt Martin och Schumann (1996).

2.3.2 Globalisering av politiken

Från att ha kontroll och makt i sina respektive länder har regeringar idag till stor del
förlorat möjligheten att påverka situationen i sina länder. Detta är en konsekvens av att
gigantiska transnationella företag och kapitalförvaltare som inte längre ser sig som
tillhöriga till ett visst land utan flyttar sitt kapital dit det ger bäst avkastning och kan
därmed idka utpressning mot regeringar enligt Reich (1994). Sålunda lever dagens
politiker kvar i en illusion om att nationalstaten fortfarande existerar enligt Reich
(1994). Därför krävs idag globala organisationer som tar upp kampen med de stora
kapitalisterna och fungerar som en motvikt till marknadskrafterna vilket beskrivs av
Martin och Schumann (1996), Soros (1997a). Dylika organisationer kommer då att
agera på samma plan som marknaden.

2.3.3 Globalisering av arbetsmarknaden

Genom sammanflätningen på ekonomins och politikens område följer naturligt att även
arbetsmarknaden drabbas av globaliseringssyndromet. Med hjälp av dagens teknik kan
det skapas en “globalt integrerad företagsmaskin” enligt Martin och Schumann (1996).
Grundstommen i en sådan är återigen ett nätverk för kommunikation. Sedan kan olika
delar av en koncern som är utspridd på flera kontinenter samarbeta som om de satt i
rummen intill varandra. Genom att på detta vis utnyttja tidsskillnaderna mellan
kontinenterna kan en koncern ständigt ha produktutvecklare igång som arbetar med att
designa en ny prototyp.

En annan konsekvens som globaliseringen får på arbetsmarknadens område är att
många branscher drabbas av kraftiga personalminskningar. Detta beror dels på att
användandet av IT automatiserar tidigare manuella uppgifter. Ett exempel på detta är
banksektorn. Här har det gamla beprövade nätverket av filialer runt riket blivit ersatt
av telefon- och Internetbanker, vilket givetvis lett till kraftiga nedskärningar av
personal  enligt Martin och Schumann (1996). Dessutom gör IT teknikens
sammanknytande egenskaper att företag kan flytta ut delar av eller rent av hela
verksamheten till länder där löneläget är betydligt gynnsammare trots att kompetensen
är densamma. Genom möjligheterna till kommunikation kan dessa delverksamheter
fortfarande samarbeta enligt Martin och Schumann (1996), Reich (1994).
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2.4 Teknologi, ekonomi och samhälle

Rosenberg (1997) tar upp frågeställningar som berör hur den tekniska utvecklingen har
påverkat utvecklingen av samhället och ekonomin. Åtskillig forskning hävdar att det
genom historiens gång hela tiden är nya tekniska landvinningar som har bäddat för
ekonomisk tillväxt och samhällsförändringar  enligt Rosenberg (1997) och Mumford
(1984). Dock bör det påpekas att det ideligen i historien har gjorts stora
missbedömningar när nya innovationer har värderats med avseende på deras framtida
betydelse enligt Rosenberg (1997). Här nämns fyra punkter som påverkar synen på nya
innovationer. Problemet är i grund och botten svårigheten att se de tekniska
landvinningarna i ett vidare perspektiv enligt Rosenberg (1997).

Uppfinningar vars konsekvenser grovt missbedömts är t ex den digitala datorn, som
såg dagens ljus på 40-talet, lasertekniken och fiberoptiken vilket beskrivs av Rosenberg
(1997). Dessa tre innovationer är grunden för vad vi idag kallar IT. Vidare  påpekas
också att den framtida betydelsen av ny teknik inte bara är fråga om vad som är
tekniskt möjligt. Det handlar snarare om att identifiera mänskliga behov på sätt eller i
sammanhang som ännu inte skett enligt Rosenberg (1997). När det gäller IT är det i
många fall viktigare att tillhandahålla meningsfulla digitala tjänster istället för att stirra
sig blind på kapaciteten enligt Negroponte (1996). Detta är också en orsak till
svårigheten att förutse teknikens möjligheter. Det går alltså inte att bortse ifrån att
teknikens utveckling påverkar samhällets. Viktigt är också att beakta att denna
påverkan ofta är mycket svår att förutse men att den alltid finns närvarande och inte
sker språngvis utan är en tidskrävande process enligt Rosenberg (1997).

2.5 Informationsteknik, IT

En viktig del av teknologin där utvecklingen formligen har exploderat under de senaste
åren är informationsteknologin eller IT som det populärt brukar kallas. Dock är
begreppet IT, likt globalisering, ett väldigt överexponerat modeuttryck som kräver en
tydligare definition. Jag tänker därför klargöra vad jag avser med
informationsteknologi, informationsteknik eller IT i denna rapport. Jag utgår från
MITS (1998) som beskriver IT på följande sätt. Informationsteknik står som
samlingsbegrepp för sådan teknik som används för att lagra, bearbeta och överföra
information.

Med detta som utgångspunkt definierar jag nu IT som bestående av fyra delar.

• Mekanismer för lagring av informationen

• Mekanismer för bearbetning av informationen

• Ett nätverk vilket ger möjlighet att sprida informationen

• Ett gränssnitt som gör informationen tillgänglig för människan

Med utgångspunkt från dessa punkter kommer jag nu att definiera mera konkret vad
som avses med IT. I grund och botten är IT egentligen bara en dator, dvs en artefakt
som kan lagra och bearbeta information. Detta kan förefalla som en viktig uppgift men



2 Introduktion

7

det är först när datorer kopplas samman i större system som möjligheterna med
teknologin verkligen öppnas, vilket beskrivs av Halsall (1996).

Jag kommer genomgående att använda begreppet information i beskrivningarna nedan.
Då det tvistas om skillnaden mellan information och data  och gränserna där emellan är
tämligen diffusa vill jag också i förbifarten förklara att jag med information menar både
binärt lagrad data och data tolkad av en människa. Vissa anser att information uppstår
först när en människa har tolkat data. Jag avser dock med information det som lagrats i
binär form på något lagringsmedium såväl som det som har tolkats av en människa.
Skälet till detta är det som är lagrat på disken inte har uppstått ur ingenstans. Det
härstammar från något som en gång har lagrats i datorn av en människa. Således har
alla data varit information eller skapats av annan information. Därför tycker jag att det
är onödigt att krångla till begreppen och använder enbart termen information.

2.5.1 Lagringsmekanismer

Som namnet antyder är detta alltså det som möjliggör lagring av information. Rent
fysiskt sker detta på ett lagringsmedia, i magnetisk eller optisk form. Särskilda datorer
brukar idag ägnas enbart åt detta syfte, sk servrar. På dessa kan stora mängder
information lagras i mängder av olika format. Beroende på vilken typ av information
som det är kan olika antal personer ha tillgång till den. Att lagra information är
fortfarande den uppgift som en dator är bäst lämpad för.

2.5.2 Nätverket

Nätverket är det som knyter samman flera datorer med varandra. Avståndet mellan
datorer i ett nätverk kan idag variera från några meter till tusentals kilometer. Det talas
om LAN, MAN, WAN samt Internet beroende på nätets geografiska spridning.
Internet, det största, är ett nät som spänner runt hela jorden. Överföringen av
information mellan datorerna sker genom ett transmissionsmedia. Detta kan vara en
fiberkabel, kopparkabel, mikrovågslänk eller satellitlänk. Vidare måste den information
som skickas i nätet vägledas, konverteras mellan olika representationer, skyddas från
obehöriga osv. Detta sker med hjälp av utrustning såsom routrar, switchar, gateways
och protokollkonverterare. Det är nätverket som bildar infrastrukturen som kan
användas för att överföra information, i form av binära  databitar. Genom att utnyttja
denna infrastruktur blir det nu möjligt att hämta information från vilken annan dator
som helst ansluten till samma nätverk förutsatt att man har rättighet till den. Således
kan information spridas blixtsnabbt genom nätverk över enorma avstånd.

2.5.3 Bearbetningsmekanismer

Detta kan beskrivas som programvaror som körs på datorer och bearbetar indata för
att producera ett resultat eller utdata. Denna bearbetning av information kan ske av
exempelvis information som hämtats hem över nätverket från någon fjärran server som
är fylld med information. Analogt kan också programvaror och datorkraft på fjärran
servrar utnyttjas för bearbetning av information som skickas iväg dit.



2 Introduktion

8

2.5.4 Gränssnittet

Slutligen består informationstekniken av ett gränssnitt mot de individer som använder
dess tjänster. Gränsnittet definieras som “där människa och databitar möts” av
Negroponte (1996). Detta gränssnitt ger användaren möjlighet att dels mata in
information, och dels hämta ut information som finns lagrad i form av databitar.
Gränssnittet är i mångt och mycket avgörande för hur stor acceptans IT får hos
användarna. Ett enkelt gränssnitt underlättar användning av IT. Märk att med
gränssnitt avser jag här något av mer generell karaktär och inte specifika grafiska
användargränsnitt, GUIs, som exempelvis Windows 95. Ett gränssnitt kan vara
exempelvis en PC, en mobiltelefon, en elektronisk filofax e dyl. Principen är bara att
den ger tillgång till extern kommunikation i båda riktningar och översätter mellan
databitar och en form av information som människan kan förstå.

2.5.5 Internet

Jag har nu definierat vad jag avser med informationsteknologi (IT). Jag vill påpeka att
samtliga dessa fyra punkter är viktiga för att det skall kunna kallas IT. Mest avgörande
är dock möjligheten att koppla samman flera datorer i ett nätverk.
Kommunikationsmöjligheten är otroligt viktig och grunden för globaliseringen enligt
Martin och Schumann (1996).

Internet är ett världsomspännande nätverk för datakommunikation vars utveckling har
ökat markant under de senaste åren. Internet är dock inget nytt påfund. Det växte fram
ur något som i USA gick under benämningen ARPANET och skapades redan 1969.
Syftet med ARPANET var att skapa ett nätverk som skulle kunna stå emot enorma
påfrestningar inklusive ett kärnvapenkrig. De forskare som arbetade med projektet
valde att lämna den traditionella stjärntopologin med en central nod som all
kommunikation måste passera igenom. Istället konstruerades nätet upp enligt en sk
konnektionslös princip, där alla noder kommunicerar med varandra som jämlikar utan
någon central övervakare. Att nätet är konnektionslöst innebär att ingen koppling
upprättas mellan sändare och mottagare, istället kommer sändaren att skicka iväg sitt
meddelande med mottagarens adress bifogad. Detta meddelande kan sedan ta vilken
väg det vill genom nätverket för att hitta fram till mottagaren. Detta förfarande i
kombination med den sk mesh-topologin, vilken ger flera redundanta vägar mellan två
punkter, gör att det är enkelt att bygga ut nätverket, koppla in nya noder, samt att det
blir ytterst svårt att förstöra helheten enligt Halsall (1996), Leiner (1998).
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Fig 2.1 Internets tillväxt, Network Wizards (1998)

Internet är således ett konkret resultatet av IT-utvecklingen, vilken har skapat ett
fysiskt nät av sammankopplade datorer som sträcker sig runt jorden. Att utbyggnaden
av Internet har ökat kraftigt under senare år är inte särskilt svårt att förstå om följande
siffror betraktas. Från början, 1969, fanns det fyra noder i nätet, 1993 omslöt det cirka
två miljoner noder. Under våren 1994 kopplades ytterligare över en miljon noder in. I
januari 1996 fanns nästan tio miljoner noder uppkopplade. Denna uppskattning är
hämtad från Mitchell (1995) och Gray (1996). Detta bekräftar hur enkelt det är att
bygga ut Internet och hur snabb tillväxten är.

2.5.6 Begreppet cyberspace

Som nämnts ovan är kommunikationsmöjligheten av avgörande betydelse. Det
konkreta resultatet av detta blir Internet. Om vi betraktar det hela på ett mer abstrakt
plan i detta kommunikationsnätverk mellan datorer uppstår något som brukar kallas för
cyberspace. Begreppet myntades en gång i tiden av William Gibson (1984) som en
virtuell värld inuti datorer sammankopplade i ett nätverk. Detta var avsett som en
satirisk framtidsvision och Gibson (1984) visste förmodligen inte hur snabbt det skulle
bli verklighet. Cyberspace kan beskrivas som den abstrakta, virtuella värld som uppstår
i det nätverk som skapas mellan datorer och all den information som blir åtkomlig när
uppkoppling sker mot detta nätverk. Således kan vi betrakta cyberspace som ett
resultat av användandet av IT. Mycket av det som karaktäriserar ett globaliserat
samhälle sker ute i cyberspace. Det är i cyberspace som informationen flödar, det är
där alla aktieaffärer avslutas, i cyberspace skapar företagen ritningar till sina nya
prototyper osv. Dessa och otaliga andra exempel återfinnes i Martin och Schumann
(1996). Således bör cyberspace ses som en nödvändig beståndsdel av ett globaliserat
samhälle. Gränserna för vad som är möjligt i cyberspace kan förmodligen ingen se i
dagsläget. John Casti (1997) beskriver den virtuella världen, “Tierra”, en värld som
endast existerar i cyberspace. I denna värld sker evolution baserad på Darwinismens
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teorier där endast de starkaste och bäst lämpade livsformerna överlever. Det är således
cyberspace vi behöver ha ett gränssnitt emot för att kunna bli globaliserade.

2.6 IT och globalisering

Då jag nu inledningsvis har definierat både begreppen informationsteknik (IT) och
globalisering förefaller det naturligt att knyta samman begreppen och se hur de
påverkar varandra. Som tagits upp ovan har den teknologiska utvecklingen spelat stor
roll för ekonomin under historiens lopp. Därav kan vi konstatera att framväxten av
informationstekniken har spelat en avgörande roll för globaliseringen av samhället
enligt Martin och Schumann (1996). Detta kan jämföras med teknikens betydelse för
industrialiseringen. Ångmaskinen automatiserade och skapade en ny infrastruktur
precis som informationstekniken gör idag. Skillnaden är att det är informationen som
står i centrum idag. Vi handlar i allt större utsträckning med databitar istället för
atomer i dagens samhälle menar Negroponte (1996).

Globalisering innebär sammanflätning, på olika områden i samhället. Varje nationalstat
har inte längre sin egen ekonomi utan den är bara en liten del av hela den stora
världsekonomin. En regering kan i dagsläget inte bedriva sin egen politik utan är helt i
händerna på marknaden. Ett företag som opererar internationellt idag har inte längre
ett land som sin hemmabas. Istället ser företagen hela världen som sin hemmabas och
flyttar sitt kapital dit det ger högst avkastning.

En förutsättning för denna sammanflätning är möjligheten att kommunicera. För tjugo
år sedan utsträckte sig denna globala kommunikationsmöjlighet till internationella
telefonsamtal och flyg kors och tvärs runt vår planet. Idag har detta förändrats otroligt
genom informationsteknikens utveckling och enorma spridning enligt Martin och
Schumann (1996), Lewis (1996). Här tas upp fenomen som, videokonferenser, CSCW
(computer supported cooperative work), e-mail, WWW osv. Det är denna möjlighet
att kommunicera som knyter samman världen och gör att den krymper undan för
undan. IT är alltså en förutsättning för globaliseringen.

2.6.1 Ett exempel från finansvärlden

Som exempel på hur IT har påskyndat globaliseringen tänker jag övergripande beskriva
hur denna teknik används inom finansvärlden. Detta är nämligen en bransch som inte
varit sena med att utnyttja de möjligheter som IT erbjuder vilket beskrivs utförligt av
Martin och Schumann (1996) där också följande exempel har hämtats ifrån. I
Storbritannien finns en nyhetsbyrå, Reuters, som har specialiserat sig på att sälja
information som berör finansmarknaderna. Genom en sk Reuterskärm och en
permanent uppkoppling mot något nätverk kan vem som helst få tillgång till denna
guldgruva av information, förutsatt att vederbörande är beredd att betala en ansenlig
summa. Denna information omfattar t ex valutakurser, aktiekurser, optionskurser,
terminskurser osv. Med hjälp av ett antal länkar för kommunikation, både fasta linor
och satellitlänkar, knyter Reuters samman världens börser med över 20 000
finansinstitut. Genom detta nätverk sprids sedan information om finansmarknaderna i
en del av världen blixtsnabbt till alla andra delar. På detta sätt fungerar IT som en
sammanflätande mekanism som  för ihop alla marknader till en enda global marknad.
En person kan, teoretiskt, sitta mitt ute i den arabiska öknen och ändå agera på
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finansmarknader var som helst i världen. Allt som behövs är en dator med tillgång till
Reuters nyhetssystem och en uppkoppling mot något nätverk. Ett gränssnitt mot
cyberspace är sålunda ett måste för att kunna agera i dagens finansvärld.

Exempel på system för handel med finansiella instrument är t ex det sk SWIFT
systemet för valutahandel eller Euroclear för att handla med värdepapper. Båda dessa
används idag av aktörer på den europeiska finansmarknaden. Systemen skulle inte
kunna fungera utan informationsteknikens användande enligt Martin och Schumann
(1996).
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3 Problembeskrivning
I det inledande resonemanget har jag kommit fram till tre viktiga slutsatser. För det
första menar de flesta bedömare att vi snabbt är på väg in i ett nytt samhälle, det post-
industriella samhället. Denna nya samhällsordning har jag valt att kalla
informationssamhället. Det som karakteriserar detta nya samhälle är givetvis en
fokusering kring information och informationsteknik samt en tilltagande globalisering
enligt Reich (1994), Martin och Schumann (1996). Vad jag avser med dessa termer har
också definierats.

För det andra gäller att den teknologiska utvecklingen, sett i ett historiskt perspektiv,
har haft stor påverkan på utvecklingen av samhället och i många fall varit avgörande
för den ekonomiska tillväxten i en nation enligt Mumford (1984). Det har dock varit
mycket svårt att förutse hur stor betydelse en viss teknisk innovation skulle komma att
få enligt Rosenberg (1997).

Slutligen, informationsteknikens utveckling har varit en förutsättning och drivit på
övergången mot det sk informationssamhället världen är på väg att träda in i enligt
Reich (1994) och Martin och Schumann (1996). Detta kan historiskt jämföras med
industrialiseringen. IT är således en bidragande orsak till globaliseringen av samhället.
Utan informationstekniken skulle förmodligen inte samhället kunna knytas samman på
det vis som nu har skett. Sålunda är nivån på IT-utvecklingen inom en nation också
avgörande för hur denna nation kan hänga med i, och tillgodogöra sig fördelarna av
globaliseringen menar Reich (1994), Martin och Schumann (1996).

3.1 Problemställningar

Här finns ett tydligt problem. Är det möjligt att hänga med i en globaliserad värld om
en nation inte kan utnyttja de möjligheter som IT erbjuder? Detta kan brytas ned i två
delar. För det första krävs infrastrukturen, för informationen. För det andra krävs
kompetensen, dvs individer som kan handskas med och utnyttja tekniken.

Områden utan någon som helst infrastruktur för datakommunikation är redan i dag helt
ointressanta för nyetableringar ifrån stora koncerners sida. Ett exempel på detta i vår
värld idag är den afrikanska kontinenten. I stora delar av denna kontinent är utbyggnad
av infrastruktur mycket eftersatt jämfört med andra delar av världen. Detta är en
mycket viktig anledning till att de flesta av de afrikanska länderna ligger hopplöst efter
i utveckling jämfört med exempelvis Asien. Beskrivs av Naisbitt (1996). Vidare är
etableringar av transnationella koncerner ytterst fåtaliga i Afrika vilket påvisar hur
viktigt tillgång till infrastruktur blivit i en global ekonomi. Ytterligare argument är att
de områden i Afrika där satsningar på exempelvis utbyggnad av Internet gjorts har givit
mycket goda resultat. I länder som Zambia och Burkina Faso har tillväxten av Internet
överträffat både Europa och USA på senare år enligt Hveem (1996).

Kompetensen bland människor kommer att vara avgörande för var företag lägger sina
anläggningar. IT kompetens är redan idag ett krav, nästan samtliga yrkeskategorier
utnyttjar idag IT i någon form och detta kommer att öka markant i framtiden.
Informationsteknik tränger in på samtliga områden, inom produktion, marknadsföring,
logistik etc. Sålunda är IT en form av allmän kompetens som, vid sidan av en individs
specialistkompetens, kommer att krävas för att agera på arbetsmarknaden. Robert
Reich talar om framväxten av en ny typ av arbetstjänster, sk symbolanalytiker, vilka
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omfattar tjänster som identifierar och löser problem samt samordnar resultaten enligt
Reich (1994). Dessa symbolanalytikers främsta verktyg i jakten på lösningar är
informationstekniken vilket ytterligare stärker teorin om den nödvändiga IT-
kompetensen. Det är endast inom denna yrkeskategori det skapas nya arbetstillfällen.
De övriga två kategorierna, rutinmässiga produktionstjänster och persontjänster
drabbas ständigt av nedskärningar iform av automatiseringar enligt Reich (1994),
Martin och Schumann (1996). Denna automatisering möjliggörs till stor del genom
informationsteknikens utveckling. Det är alltså endast symbolanalytikerna som tjänar
på utbredningen av IT och kan tillgodogöra sig de fördelar som den erbjuder menar
Reich (1994).

För att platsa i informationssamhället krävs dels kompetent arbetskraft som kan
hantera IT samt nödvändig infrastruktur för att kunna komma i kontakt med Internet
och det virtuella globala samhället i cyberspace. Det blir alltså problem för geografiska
områden som inte har någon infrastruktur för datakommunikation och /eller invånare
som saknar kompetens att utnyttja informationsteknikens möjligheter.

Problemställningen blir följande: Har Sverige nödvändig infrastruktur för att kunna
utvecklas i en globaliserad värld?

3.2 Avgränsning

Jag tänker avgränsa denna jämförelse till att enbart beröra utbyggnad och tillgång till
infrastruktur. Nationalencyklopedin definierar infrastruktur på följande vis:

“Ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör grund för
försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera…”

(Nationalencyklopedin, Nionde Bandet, sid 234)

En viktig typ av infrastruktur idag är nätverk för data- och telekommunikation. Det är
denna typ av infrastruktur som kommer att belysas nedan. Jämförelsen kommer att
göras mellan Sverige, Tyskland och USA. Jag tänker göra jämförelsen efter ett antal
kriterier som jag har definierat själv.

3.3 Förväntat resultat

Nicholas Negroponte (1998), chefen för MIT MediaLab, har sagt att användningen av
den digitala tekniken är så avancerad i Sverige och övriga Skandinavien att han
överväger att grunda ett MediaLab II i Sverige. Med detta som bakgrund förväntar jag
mig att komma fram till ett positivt resultat ur svensk synvinkel. Efter en jämförelse av
rådande trender på IT- området, i USA och Tyskland kunna dra slutsatsen att Sverige
ligger mycket långt fram i sammanhanget. Förmodligen kanske rent av i spetsen för
utvecklingen. Sverige bör ha alla möjligheter att tillgodogöra sig fördelarna av en
globalisering.
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4 Metod
För att genomföra detta arbete och besvara den ovan definierade problemställningen
behövs ett antal metoder för att samla in material som sedan kan analyseras. Först
beskrivs det material som behöver samlas in. Därefter beskrivs de metoder som är
möjliga i detta sammanhang. Slutligen görs ett val av metoder och en motivering till
varför vissa metoder förkastats.

4.1 Material

Det material som behöver samlas in för att besvara problemställningen är dels ett antal
statistiska uppgifter. Vidare krävs information om de trender, på infrastruktur området,
som för tillfället råder på de olika marknaderna. Den information som jag är intresserad
av är uppgifter om hur det satsas på utbyggnad av infrastruktur för data- och
telekommunikation på dessa olika marknader. Jag kommer i första hand att inrikta mig
på att presentera övergripande trender i rapporten och inte så mycket statistiska data.
Jag vill också påpeka att jag förväntar mig att stöta på svårigheter när det gäller att
finna källor av hög kvalitet för detta arbete.

4.2 Möjliga metoder

Jag tänker ta upp fyra metoder som är lämpliga att använda för att samla in det
material som beskrivits ovan. Beskrivningarna av metoder är hämtade från Patel och
Davidson (1994).

4.2.1 Litteraturstudie

Litteraturstudie kan användas för att samla in den information som krävs för arbetet.
Då det främst rör sig om statistiska uppgifter är förmodligen en litteraturstudie ett bra
val. Vidare är litteraturstudien lämplig för att inhämta de bakgrundskunskaper som
krävs för att introducera problemområdet. Här bör litteratur inom ekonomi,
samhällsvetenskap studeras såväl som övergripande teknisk litteratur för att sätta sig in
i området från ett teknisk synvinkel. Vidare anser jag det också lämpligt att studera
tidskrifter inom IT-området. Dylika innehåller mycket information om trender och
liknande. Det är viktigt att påpeka att den senare typen av litteratur inte är av högsta
kvalitet vilket även diskuteras vid valet av metod. Det kan vara svårt att finna litteratur
källor av hög kvalitet, varför detta kommer att tas upp i diskussionen av resultatet.

4.2.2 Enkätundersökning

Är en annan möjlig metod att tillämpa. Den kan också användas för att samla in det
material som krävs för arbetet, främst då den statistiska bakgrunden. Enkäter är en
teknik som bygger på frågeformulär för att samla in information. Detta kräver dock en
avsevärd arbetsinsats då först insamling av rådata måste ske och därefter bearbetning
av denna för att kunna få fram något resultat. Fördelen med en enkät är att den kan
skickas ut till ett stort antal individer och därmed ge ett mycket bra underlag att dra
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slutsatser ifrån. Nackdelar är att det är svårt att få fram det material som verkligen
krävs.

4.2.3 Intervjuer

Intervjuer är liksom enkäter en teknik som bygger på frågeformulär för att samla in
informationen. I detta fall skulle man kunna tänka sig en intervjustudie med exempelvis
framtidsforskare inom området. Nackdelar med intervjuer är dels att det tar tid och
kräver noggrann planering innan genomförandet. Dels att det kan vara svårt att hitta
lämpliga personer att intervjua. Fördelen med en intervjustudie är att det kan ge ett
mycket djupgående material att analysera. Det bör dock påpekas att det krävs åtskilliga
intervjuer för att några generella slutsatser skall kunna dras utifrån insamlat material. I
detta arbete skulle exempelvis intervjuer kunna genomföras med de tekniska attachéer
som Sverige har ute i världen. Dessa individer bör ha god inblick i situationen på
infrastruktur området i Tyskland och USA.

4.2.4 Internet

Internet är det senaste sättet att skaffa sig information. Fördelarna med Internet är att
informationsresurserna är i det närmaste outtömliga. Vidare lämpar sig Internet väl för
ett ämne med anknytning till IT då information av denna typ är tämligen
överrepresenterad på nätet. Nackdelar är dels att det ibland kan vara svårt att finna den
specifika information som söks. Dels är kvaliteten på källorna som härrör från Internet
mycket varierande. Många källor på Internet bör betraktas kritiskt.

4.3 Val av metod

Jag har valt två av ovan beskrivna metoder för att samla in nödvändigt material,
litteraturstudie och Internet. Jag anser att dessa räcker för att få det material som
behövs för den övergripande bild som denna rapport skall ge. Litteraturstudien bedrivs
till viss del på litteratur inom området globalisering. Den största delen av
litteraturstudien kommer dock att göras genom tidskrifter inom IT området. Här kan
nämnas tidningar som exempelvis Computer Sweden, Datateknik samt givetvis även
utländska motsvarigheter. Publikationer som endast publiceras på nätet kommer också
att studeras, exempel på detta är Wired. Vidare kommer även utlandsrapporter från
Sveriges tekniska attachéer i Europa och Nordamerika att studeras för att identifiera
trender på IT-området i utlandet. Denna litteraturstudie anser jag ger mig nödvändigt
och tillräckligt material för analys och slutsatser.

Då mycket av materialet till stor del inhämtas mha av källor av denna typ är det viktigt
att poängtera att kvaliteten på dessa källor inte är av högsta klass. Jag kommer därför
att försöka värdera artikelförfattarnas källor till dessa uppgifter för att kunna avgöra
kvalitén på uppgifterna. Ett kritiskt förhållningssätt är en nyckel i insamlandet av detta
material och även i diskussionen av de slutsatser som jag kommer fram till.

För att komplettera litteraturstudien kommer även Internet att utnyttjas i stor grad.
Information som kommer att samlas in här är av samma karaktär som den från
tidskrifter. Vidare kommer även eventuella forskarrapporter inom området att
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studeras. Eftersom Internet också är viktig del av det ämne som behandlas i denna
rapport anser jag det lämpligt att använda det som verktyg för att samla in information.
Som ovan är kvalitén på Internet källor väldigt varierande. Därför kommer dessa också
att betraktas med kritiska ögon.

4.3.1 Introduktion av källorna

Den övervägande delen av materialet kommer att hämtas från utlandsrapporter
författade av Sveriges tekniska attachéer. Dessa rapporter författas av sändebud som
Sverige skickar ut i världen. Syftet med dessa rapporter är att identifiera trender på
olika håll i världen inom olika teknikområden. Detta för att svenska företag lättare skall
kunna konkurrera på den globala marknaden. Således kan dessa rapporter vara
vinklade och inte helt objektiva. Vidare kommer material att hämtas från tidskrifter på
dataområdet.

Gemensamt för dessa källor är att de bör betraktas kritsikt eftersom de inte bygger så
mycket på vetenskapliga undersökningar.

4.3.2 Förbisedda metoder

Att göra en egen enkät undersökning för att samla in informationen är inte effektivt ur
tidssynpunkt. Denna information finns redan insamlad till största delen. Sålunda
förefaller det lite onödigt att ‘uppfinna hjulet på nytt’. Jag har också tidigare erfarenhet
av enkäter och vet att det är mycket svårt att få fram det material som verkligen
behövs. En enkätundersökning kräver mycket resurser om den skall bli lyckad. Då
tiden är knapp har jag valt att inte genomföra någon enkätundersökning.

Att bedriva en intervjustudie skulle kunna ge mycket material. Jag har dock funnit det
svårt att finna lämpliga personer att intervjua vilket hänger samman med min
problemdefinition och kommer att diskuteras vidare i kapitel åtta. Intervjuer kräver
vidare mycket förberedelser för att de skall bli lyckade. Dels tar dessa förberedelser
mycket tid, dels tar också själva intervjustudien mycket tid. Vidare krävs ett relativt
stort antal intervjuer för att några slutsatser skall kunna dras om ett sådant subjektivt
ämne som berörs i denna rapport. Då tiden för detta arbete är knapp utelämnar jag
därför en potentiell intervjustudie.
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5 Genomförande
Jag kommer nedan att övergripande presentera situationen på området infrastruktur för
data- och telekommunikation i tre olika länder. USA, Tyskland och Sverige. På detta
sätt hoppas jag kunna få fram Sveriges situation på området. För varje land kommer
vikten att läggas vid satsningar som skett i respektive land och kan anses vara av
betydande vikt för den totala utbyggnaden av den del av infrastrukturen som jag
tidigare beskrivit. Beskrivningen av infrastrukturen kommer att skilja sig något för de
olika länderna men jag har försökt att skapa ett antal kriterier att göra jämförelsen
efter.

Jag inleder med en beskrivning av området infrastruktur och de olika typer av data-
och telekommunikation som finns samt de tjänster som kan sättas i samband med detta.
Slutligen görs också en analys av det insamlade materialet.

5.1 Infrastruktur

Enligt en studie, utförd för industriministrarna i EU, av Booz Allen & Hamilton (1996)
har Europa missat att skapa en miljon arbetstillfällen  p g a underanvändning av IT och
telekommunikation. Två tredjedelar av tillväxten i ett industriland hänger samman med
den tekniska utvecklingen enligt, Lorenzi. USA anses här vara en föregångare med sin
rekordlåga arbetslöshet. Detta kan diskuteras, då många av arbetstillfällena i USA är
lågkvalificerade och knappt ger en lön som går att leva på. Det är endast de
välutbildade i USA som får bra jobb i USA p g a den tekniska utvecklingen enligt
Reich (1994). I en annan studie för EU-kommisionen (Bipe Conseils, IFO institut,
Lentic) kommer avregleringen i Europa medföra att mellan 230 000 och 280 000
arbetstillfällen försvinner från de stora europeiska telekomoperatören för att ersättas av
55 000 - 160 000 inom mobiltelefoni, Internet och kabel TV.

Thierry Miléo, ordförande för telekomgruppen vid Commisariat général au plan
(Plankommisionen), hävdar att ytterligare 230 000 - 1 300 000 arbeten kommer att
tillkomma inom traditionell verksamhet. Detta är förstås bara spekulationer som är
väldigt svåra att bedöma riktigheten i. Den riktiga siffran är omöjlig att uppskatta utan
den kan bara framtiden utvisa. Det kan verkligen diskuteras vilken betydelse IT har för
jobben. Min personliga uppfattning är dock att IT är en förutsättning för att i framtiden
kunna skapa arbetstillfällen.

5.1.1 Avreglering

En avgörande faktor för utbyggnaden av infrastrukturen är, enligt flera författare
(Christiansson (1996), Eliason (1997) mfl), avregleringen av denna marknad. Detta
pågår för tillfället både inom EU och i USA varför det är viktigt att ta upp detta.

EU-kommisionen skrev 1987 en grön bok om telekom inför avregleringen. Denna var
startskottet för avregleringen av telemarknaden inom EU som skall vara genomförd
den 1 januari 1998. 1990 togs två direktiv in i lagstiftningen som innebar att alla
telekomtjänster utom rösttelefoni avreglerades. (The Open Network Provision och The
Service Directive). Från juli 1996 är alternativ infrastruktur avreglerad vilket innebär
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att ägare av existerande telekominfrastruktur som t ex järnvägs och kabel-TV bolag
kan sälja kapacitet på sina nätverk till en tredje part.

EU anser att informationsbärande nätverk tillhör de grundläggande byggstenarna i ett
informationssamhälle. Därför är EU mån om avregleringen av denna marknad och
försöker i viss mån förstärka tyngden av avregleringen genom att lagstifta om
väsentliga delar. Det kommer dock att dröja länge innan hela EU har en helt avreglerad
och konkurrensdriven data- och telekommarknad. 1:e Januari 1998 är ett måldatum
men processen kommer att fortsätta långt därefter enligt Eliason (1997).

EU har också definierat någon som kallas Universal Service. I Sverige brukar vi
översätta detta med samhällsomfattande tjänster. Enligt EU betyder detta att varje land
måste erbjuda vissa bastjänster inom telefoni till alla till ett rimligt pris enligt Eliason
(1997)

5.1.2 Konvergensproblematik

Digitaliseringen gör det allt svårare att definiera meningsfulla begränsningar mellan
data, telekom och radio-TV. TV och telefoni över Internet är bara ett av många
exempel på hur lagstiftningen får svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen. Här
saknas i de flesta länder lagstiftning. Datakommunikation är i det flesta fall helt fritt
från regleringar vilket gör det till ett särskilt svårreglerat område. Generellt kan det
sägas att det är regleringen som blir ett problem i samband med konvergensen. Det
som traditionellt har fallit under olika myndigheters ansvar växer nu samman och ingen
vet vem som har ansvaret.

5.2 Nätverk för kommunikation

Det finns idag ett antal olika typer av nätverk som kan utnyttjas som infrastruktur inom
datakommunikationsområdet. Trenden idag är att de olika typerna av nätverk också
växer samman till ett enda stort nät, konvergens.

Den befintliga infrastrukturen som kan användas för data- och telekommunikation idag
är dels det vanliga telefoninätet, samt naturligtvis även de nätverk för ren data-
kommunikation finnns. Grovt kan man dela in nätverken i två delar, stamnät och
accessnät enligt Wikström (1995), vilka presenteras nedan. Beskrivningen är hämtad
från Halsall (1996).

5.2.2 Stamnät

Stamnätet är det som utgör ryggraden i ett nätverk. Kommunikationslänkar med stor
kapacitet mellan centrala disributionspunkter i ett nätverk. Stamnäten består oftast av
fiberoptik länkar eller satellitlänkar.

5.2.1 Accessnät

Accessnätet är den del av nätverket som knyter ihop abonnenten med stamnätet. Det
ger abonnenten tillgång till tjänstetillhandahållarens tjänster. Accessnätet för telefoni är
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ett bland många andra accessnät. Hittills har detta accessnät varit det som
huvudsakligen använts för uppkoppling mot Internet mha modem. Den begränsade
bandbredden i en uppkoppling av den här typen har nu blivit ett hinder för fortsatt
utveckling varför något behöver göras för att förbättra kapaciteten.

Det finns två principiellt olika typer av accessnät. Antingen är de konstruerade för
kommunikation eller distribution. De är på tre områden som skillnaden finns. Ett nät
avsett för kommunikation är dubbelriktat dvs kommunikation kan ske både till och från
abonnenten. Vidare kan kommunikation ske mellan vilka punkter som helst i nätet. Vid
distribution sker kommunikationen från en central ut till alla abonnenter (head-end).
Slutligen kan abonnenten själv välja när kommunikationen skall ske, detta är inte heller
möjligt vid distribution. För att kunna erbjuda interaktiva tjänster måste ett accessnät
alltså  erbjuda kommunikations möjligheter.

Det är accessnäten som är den kostsammaste och också viktigaste delen av
infrastrukturen idag. Accessnäten ger de enskilda individerna tillgång till ett nätverk.
Detta är avgörande för den övriga IT-utvecklingen i regionen idag enligt Wikström
(1995). Ju fler individer som har en uppkoppling mot Internet desto större underlag
finns det för att starta olika former av tjänster enligt Bern (1995), Christiansson
(1996).

5.4 Nya tekniker för kommunikation

Jag kommer nu kort att ta upp ett antal nya tekniker som kan användas för att förbättra
kapaciteten i accessnäten. Gemensamt för dessa är att de samtliga bygger på någon
redan befintlig infrastruktur. Den befintliga infrastrukturen kan sedan med hjälp av ny
teknik utnyttjas för att överföra data. Dessa tekniker anses enligt Wikström (1995)
kunna lösa problemet med kapaciteten i accessnäten.

5.4.1 Elnätet

Möjligheten att utnyttja elnätet för att överföra data har på senare tid
uppmärksammats. Det finns idag system baserade på denna teknik i drift på ett antal
platser i Storbritannien, vilka beskrivs av Andersson (1998). Tekniken medger idag en
överföringshastighet mångdubbel den som ges vid modemkopplingar.

Den stora fördelen med elnätet är inte hastigheten utan att det redan finns en installerad
bas av infrastruktur som täcker in nästan samtliga tänkbara kunder i en nation.
Bandbredden som erbjuds idag är inte extrem men utveckling sker hela tiden på
området och i framtiden kommer vi troligen att kunna uppnå mycket höga hastigheter
enligt Andersson (1998) och Lannefors (1996).

5.4.2 Kabel-TV nät

Den installerade bas av kabel TV som finns i flera länder kan utnyttjas för olika data-
och telekommunikationstjänster enligt Wikström (1995), Zirn (1997). Kapaciteten för
denna typ av uppkoppling ännu högre än elnätets. Det finns långt gångna planer på att
utnyttja denna befintliga infrastruktur för att koppla upp hushåll till exempelvis Internet
i flera länder enligt, Wikström (1995), Zirn (1997), Eliason (1997).
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5.4.3 Sammanfattning

Nu bör det poängteras att kunderna för det mesta inte är intresserade av hur en viss
tjänst transporteras till dem. Det viktiga är att tjänsten finns och att den tillfredsställer
ett behov enligt Negroponte (1996).

I detta sammanhanget är ´on-demand’ ett nyckelbegrepp. Kunden vill ha hög kvalitet
på tjänsterna, priset skall vara lågt och inga avbrott skall inträffa. Många bedömare
talar om att det måste till en så kallad ´killer application’. Dvs en tjänst som så många
kunder vill ha att denna enda tjänst driver på utvecklingen och utbredningen av
exempelvis accessnät med bredbands möjlighet. Detta begrepp tas upp av Negroponte
(1996), Wikström (1995), Bern (1995). Därför följer nu en kort beskrivning av
framtidens tjänster.

5.5 Framtidens tjänster

De tjänster som i framtiden kommer att erbjudas kunder genom accessnäten kan delas
in i fem kategorier enligt Bern (1995). Sammantaget kan dessa samlas inom begreppet
online-tjänster.  Eftersom det är dessa tjänster som kommer att kunna utnyttjas genom
den infrastruktur som byggs är det en viktig drivkraft för utbyggnaden. Skapas det
meningsfulla och innehållsrika tjänster så skapas det också ett behov av dessa som i sin
tur skapar ett behov av infrastrukturen enligt Negroponte (1996).

• Videotjänster

• Olika former av dataspel

• Distansarbete och distansundervisning

• Informationstjänster av olika slag

• Personal Communication Services (PCS)

Dessa tjänster kommer alla att vara del av en ny typ av media som bildas vid
konvergensen av fem tidigare separata områden, Bern (1995). Se fig. 5.1
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Figur 5.1 En ny typ av media

Nedan kommer jag nu kort att beskriva dessa olika interaktiva tjänster för att ge en
bakgrund till begreppet ‘killer application’.

5.5.1 Videotjänster

När det gäller videotjänster brukar dessa delas in i tre kategorier efter grad av
interaktivitetet. Beskrivningen är hämtad från Wikström (1995). Pay Per View (PPV),
Near Video On Demand (NVOD) och Video On Demand (VOD). Den sista är den
mest interaktiva av de tre och troligen den som kommer att bli dominerande i
framtiden. Innebörden av den är att kunden närhelst den vill med hjälp av sin
fjärrkontroll kan beställa en film som vederbörande vill se. Filmen börjar då
ögonblickligen att visas och kunden kan under filmens gång, stoppa, spola framåt eller
bakåt i filmen. Det fungerar alltså som när man ser på en vanlig videofilm idag.

Videotjänster kräver mycket bandbredd för att kvalitén skall bli bra. Det krävs också
dubbelriktad kommunikation för de kontrollsignaler som måste skickas tillbaka till
centralen.

5.5.2 Spel

Speltjänster erbjuder abonnenter möjlighet att spela dataspel mot mänskliga
motståndare som också är uppkopplade mot något nät. Denna typ av tjänst är inte lika
beroende av bandbredd som videotjänsterna. Dock varierar det ganska kraftigt
beroende på vilken typ av spel applikation som det handlar om. En utförligare
beskrivning av detta ges av Wikström (1995).
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5.5.3 Distansarbete

Distansarbete och distansundervisning kommer enligt flertalet bedömare att öka
kraftigt under de närmaste åren, Wikström (1996), Karlsson (1995). Denna tjänst kan
delas upp i två delar, dels möjligheten att koppla upp sin dator mot företagets eller
skolans system och därigenom arbeta från hemmet, dels att utnyttja sk
videokonferenser för att hålla kontakt med arbete eller skola. Den senare tjänsten
ställer högre krav på  infrastrukturen.

5.5.4 Informationstjänster

Detta är till skillnad från de tidigare beskrivna en kopplad tjänst som behöver ett
asymmetriskt bandbredds behov. En låg hastighet, standard ISDN räcker för det mesta.
Informationstjänster omfattar ett brett spektrum. WWW är en sådan tjänst som
troligen kommer att utvecklas mycket i framtiden. En mer specifik tjänst som åtskilliga
bedömare spår en lysande framtid är näthandel, eller sk home shopping.

5.5.5 PCS tjänster

Dessa mobila tjänster för personlig kommunikation. Kan exemplifieras med
personsökning. Gemensamt är att de kräver mycket låg bandbredd. Därav kommer de
förmodligen inte heller att vara så intressanta när man ser till dess pådrivande effekt för
utbyggnad av infrastrukturen.

5.5.6 ‘Killer Application’

Denna term har på senare år allt mer hamnat i fokus när man talar om ny teknik. En
‘killer application’ är en applikation eller en tjänst som blir så efterfrågad av kunderna
att tjänsten i sig driver på utbyggnaden och spridningen av en viss teknik. Det är alltså
innehållet som är viktigare än själva tekniken enligt Negroponte (1996). Troligen
kommer detta att ske även när det gäller utbyggnaden av infrastruktur. Först när det
kommer en sådan tjänst som alla vill ha kommer utbyggnaden och spridningen ta fart
på allvar. Riktigt vad en killer application kan vara kan ingen svara på idag men de
flesta bedömare menar att kommunikations aspekten är det centrala. Bern (1995).

5.6 Sverige

Utbyggnaden av infrastrukturen i Sverige sker idag på bred front. Ett av de stora
skälen till detta är avregleringen av telemarknaden. Vidare är expansionen och
ökningen av Internet användande bidragande orsaker till utbyggnaden. Telias mål är att
98% av Sveriges fyra miljoner hushåll år 2004 skall ha en bredbandsanslutning. Försök
med exempelvis ATM och Internet via kabel-TV nät pågår på flera ställen i landet.
Dessutom finns det en stark tradition av kunnande och kompetens på området i
Sverige.
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5.6.1 Avregleringen av telemarknaden

Detta är ett område där Sverige idag ligger bland de främsta i världen enligt Eliason
(1997). Sverige och England är Europas mest avreglerade telemarknader, enligt en
undersökning från analysföretaget Yankee Group, Wallström (1997). En avreglering
på detta område gynnar utbyggnaden av infrastrukturen då konkurrensen öppnar
möjligheter för privata företag att sälja uppkopplingar. Detta påskyndar säkerligen
utbyggnaden. I Sverige finns idag åtskilliga operatörer vid sidan av Telia som erbjuder
olika tele- och datakommunikations tjänster samt äger egen infrastruktur.

Ett område där avregleringen märks tydligt är mobiltelefoni marknaden. Där har
konkurrensen gjort att Sverige idag är ett av världens mobiltelefon tätaste nationer.
Om denna situationen överförs till den fasta infrastrukturen så har Sverige mycket
stora möjligheter då avregleringen har nått så långt som den har enligt Eliason (1997).

5.6.2 Infrastruktur

Utbyggnaden av infrastruktur sker idag på bred front i Sverige. Sk MAN-nät
(Metropolitan Area Networks) inom en centralort i en kommun är ett område där detta
sker för tillfället enligt Boustedt (1996), van den Brink (1997). Många av Sveriges
kommuner röjer runt rejält i rabatterna får att ge både kommuninvånare och företag
tillgång till en modern infrastruktur med hög kapacitet enligt van den Brink (1997b).
Dessa stadsnät baseras vanligen på ATM teknik vilket ger mycket hög kapacitet. Detta
öppnar möjligheter för framväxande av olika virtuella tjänster som kan säljas eller
erbjudas över det lokala stadsnätet.

Utbyggnaden av accessnät ut till de privata hushållen har fortfarande inte kommit igång
på allvar i Sverige. Försök pågår dock med att utnyttja befintligt kabel-TV nät för
uppkoppling mot Internet enligt Zirn (1997b). Vidare är också ISDN ett sätt att öka
kapaciteten. Dock är prisläget på ISDN uppkopplingar, trots avregleringen, fortfarande
relativt  högt i Sverige varför det förmodligen aldrig kommer att slå igenom i vårt land.

En ny intressant teknik som nu även börjar växa fram i Sverige är surfning medelst
elkabel. De båda elkraftbolagen Vattenfall och Sydkraft utreder hur deras 1,7 milj
abonnenter kan erbjudas snabb och billig Internetaccess via elnätet, Anderson (1998).
Dock behöver tester utföras på det svenska elnätet eftersom den teknik som finns idag
är anpassad till det brittiska elnätet. Detta är konstruerat på ett annorlunda sätt varför
tekniken behöver modifieras något. Man hoppas ha ett beslutsunderlag klart under
1998 enligt Andersson (1998).

5.6.3 Online-tjänster

Online-tjänster har hittills inte fått någon större genomslagskraft i Sverige. Först på
senare tid i samband med spridningen av Internet har denna sektor börjat växa främst
genom handel över nätet, Wallström (1997). Försök har dock funnits. Ett exempel är
det misslyckade TeleGuide projektet i början av 90-talet som slutade med konkurs.
Detta har dock Sverige gemensamt med övriga Europa som också ligger långt efter
USA på detta område enligt Bern (1995).
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5.6.4 Problem

Sverige är ett litet land med små resurser när det gäller utbyggnad av infrastruktur.
Vidare gör Sveriges stora yta i förhållande till befolkning att det blir svårare att
konstruera den fysiska infrastrukturen enligt Jönsson (1997). Detta skapar ett beroende
av statens vilja och program för att driva på utvecklingen. Dessa har diskuterats i
pressen och är förmodligen inte de bästa. Den bristande entreprenörsandan bland
svenska IT-studenter är också ett problem som bör belysas. En undersökning som
genomfördes 1997 visar att endast en liten andel av de svenska IT studenterna vill
starta egna företag. Detta får anses som negativt då det bland annat i USA har visat sig
att det oftast är små innovativa företag som skapar ‘killer applications’ enligt Jönsson
(1997).

5.6.5 Visioner

År 2004 skall 98% av de Svenska hushållen ha en bredbandsuppkoppling mot Internet.
Detta mål har Telia satt upp och det får betraktas som en god vision. Detta skulle
mycket väl kunna bli möjligt. Speciellt om man har de nya tekniker för dataöverföring i
åtanke som diskuterats inledande. Exempelvis överföring via elnätet då det i detta fall
redan finns mycket av den fysiska infrastrukturen på plats.

5.7 Tyskland

Historiskt sett har Tyskland legat långt fram i utbyggnaden av infrastruktur. En
jämförelse kan göras med de Autobahn som byggdes i Tyskland från trettiotalet och
framåt. Dessa vägar betydde väldigt mycket för utvecklingen till den ledande
industrination som Tyskland är idag enligt Christiansson (1996). Hur ser då situationen
ut på området idag. Byggs det lika många elektroniska autobahns? IT, telekom,
multimedia och därmed infrastruktur utvecklas för närvarande väldigt snabbt i
Tyskland enligt Christiansson (1996). Till detta bidrar i hög grad ombyggnaden av de
gamla Östtyskland där en helt ny infrastruktur byggs upp enligt Christiansson (1996).

Avregleringen av telekommarknaden gör att flera nya aktörer vill vara med och slåss
på den marknad som finns i Tyskland. Detta är inte så konstigt eftersom den tyska
marknaden omfattar närmare 80 miljoner människor. Denna nya konkurrens gör att det
plöjs ned miljard belopp i utbyggnad av tysk infrastruktur som redan idag är en av de
bästa i världen. Insikten om vilka möjligheter som IT kan skapa i form av nya
arbetsplatser och större konkurrenskraft har skapat ett enormt tryck hos politiker att
bana väg för det nya postindustriella samhället. Christansson (1996). IT-strategier
kommer i en strid ström från Tyska riksdagen, förbundsrådet,
forskningsdepartementet, näringslivsdepartementet, olika branschorganisationer osv.

5.7.1 Telekommarknaden

Tyskland är Europas största marknad för telekommunikation. Den omsätter över 300
miljarder kronor årligen. Marknaden domineras på ett förkrossande sätt av det statligt
ägda Deutsche Telekom (DT). Ett av de områden där Tyskland ligger längst fram i
utvecklingen av telekom är antalet digitala anslutningar. I dagsläget har 80% av DT:s
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kunder tillgång till en digital anslutning. Fram till idag har mobiltelefoni, hyrda länkar
(leased lines) och sk coprporate networks (företagsinterna nätverk) varit öppna för
konkurrens. From 1998 skall hela den tyska telekommarknaden vara fri för konkurrens
enligt EU:s lagar.

5.7.2 Nya aktörer

I och med avregleringen av marknaden har ett antal nya aktörer kommit in på
marknaden för att konkurrera med DT. Dessa nya operatörer kan delas in i två
kategorier. Antingen risktäckande eller lokala operatörer. Rikstäckande operatörer
siktar in sig på att täcka Tyskland med egen infrastruktur. I första hand tänker de rikta
in sig mot företagskunder men på längre sikt kan det även bli frågan om privatkunder.
Eliason (1997).

Lokala operatörer driver bredbandsnät med kompletta tjänsteutbud i flera tyska
storstäder. Dessa operatörer har huvudsakligen affärskunder. Vidare finns även ett
antal MAN-operatörer som driver ATM nät i storstadsregioner som beskrivs av
Eliason (1997).

Det finns också rena infrastrukturoperatörer som säljer nätresurser eller bandbredd till
operatörerna. Ytterligare aktörer finns i form av de mobilteleoperatörer som finns
etablerade i Tyskland. Dessa konkurrerar också framgångsrikt med övriga aktörer
enligt Eliason (1997).

5.7.3 Avregleringen av telemarknaden

EU-medlemskapet medför att även Tyskland från och med januari 1998 måste öppna
telemarknaden för fri konkurrens enligt Eliason (1997), Zirn (1996b). Den fria
marknaden är dock bara i början av sin utveckling än så länge och mycket återstår
innan Tyskland hunnit ikapp exempelvis Sverige och Storbritannien på detta område.
Deutsche Telekom är fortfarande den totalt dominerande operatören och kommer att
så förbli inom överskådlig framtid enligt Eliason (1997).

Det finns också ett avtal för att reglera samtrafiken. Varje operatör måste ge ett
erbjudande till alla operatörer som önskar samtrafik. Åläggande om universal service
gäller enbart för marknadsdominerande operatörer. Vad som avses med dominerande
operatörer är inte klart definierat. Licenser kommer att utfärdas och krävas för alla
operatörer vars överföringsmedia överskrider en fast gräns. Antal licenser kommer att
vara obegränsade utom vid frekvensknapphet för exempelvis trådlös överföring.

5.7.4 Infrastruktur

Beskrivningen av infrastruktur är hämtad från Christiansson (1996). Alla operatörer i
Tyskland satsar på ett stamnät i fiberoptik. Problemet är lokala accessnät för att täcka
sista sträckan ut till kunden. Utbyggnad av egen markbunden infrastruktur är en
lösning för företagskunder men är för dyrt för privatkunder. O.tel.o, en av de nya tyska
teleoperatörerna ser kabel-TV nät som en tänkbar lösning då de har en kundbas i sitt
eget nät på två miljoner anslutningar. Övriga teleoperatörer ser inte kabel-TV näten
som ett alternativ då DT äger det största kabel-TV nätet i Tyskland med 17 miljoner
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anslutningar. DT ser ogärna att telefoni via kabel-TV nätet konkurrerar med deras
egna teleanslutningar varför de försöker motverka att andra får tillgång till kabelnätet.

Andra operatörer har krävt att DT måste sälja sitt kabel-TV nät eftersom det annars
uppstår ett dubbelmonopol. Detta har avvisats av den tyska regeringen. EU-
kommisionen har inte heller lyckats driva igenom en tvångsförsäljning. Vi har troligen
inte sett slutet på denna tvist än. Det blir förmodligen samtrafik på kort sikt eftersom
det idag inte finns någon teknik som kan lösa problemet. Försök med trådlösa
förbindelser pågår men det saknas en etablerad standard.

I Tyskland finns världens mest utbyggda ISDN nätverk. Därför kan detta betraktas
som en mycket bra grund för utbyggnaden accessnät. Annars är det analoga telenätet
och modem som utgör huvuddelen av accessnätet även i Tyskland.

5.7.5 Online-tjänster

Marknaden för online-tjänster expanderar idag kraftigt i Tyskland. Christiansson
(1996). Ett område där Tyskland t o m leder över USA är homebanking, att utföra
bankärenden hemifrån med hjälp av sin dator enligt Christiansson (1996). Historiskt
sett ligger däremot Tyskland, liksom Sverige, långt efter USA på detta område.
Avregleringen och den påföljande konkurrensen kommer dock att sätta fart på denna
utveckling enligt Christiansson (1996).

5.7.6 Problem

Viljan att avreglera kvarstår dock hos den tyska staten. De övergripande telepolitiska
målet för Tyskland säger ungefär följande:

“Företag och enskilda ska ha tillgång till effektiva och internationellt konkurrens-
kraftiga telekommunikationer.”

Detta behövs eftersom Tyskland faktiskt ligger på efterkälken när det gäller exempelvis
Internet användning inom företag, Eliason (1997). Det är den tyska statens uppfattning
att dessa mål uppfylls bättre via en fri och avreglerad  telemarknad. Trots detta är det
avregleringen som är det stora frågetecknet.

Problemet, enligt Eliason (1997) är att DT är en av Tysklands största arbetsgivare.
Med dagens relativt höga arbetslöshet i Tyskland är det inte lämpligt om konkurrensen
tvingar fram fler avskedanden än de som redan är bestämda. Situationen försvåras av
att en stor andel (110 000) av DT:s anställda är så kallade beamte. En beamte är en
statlig tjänsteman som enligt lag inte kan avskedas. Om en beamte trots allt måste
avskedas p.g.a. arbetsbrist måste staten fortsätta att betala ut lön och försöka finna en
ny sysselsättning. Den tyska staten har alltså ett visst egenintresse i att konkurrensen
inte blir alltför hård. Detta återspeglas i att mycket av avregleringarna förväntas ske
genom förhandlingar mellan DT och de nya aktörerna. Telekomlagen skyddar alltså i
mångt och mycket DT men innehåller inte några riktade hinder mot andra operatörer.

Ett annat problem som tas upp av Nilsson (1998) ligger på det psykologiska planet.
Trots en gedigen teknisk infrastruktur för IT finns det fortfarande endel motstånd mot
IT-användning. Det konstaterar den tyska branschorganisationen för IT, FVIT, i en
rapport. Det återspeglas i exempelvis PC densitet och mobiltelefon täthet där Tyskland
‘bara’ ligger i mellanskiktet i Europa, Nilsson (1998).
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5.7.7 Visioner

Tyskland är Europas största telekommarknad. I samband med avregleringen kommer
det därför att vara många aktörer som vill komma in på marknaden. Vi har redan sett
tecken på detta och att det leder till att flera parallella nät för kommunikation håller på
att byggas upp i Tyskland. Förbundsregeringen satsar också hårt på att föra Tyskland
in i informationssamhället.

Med den bas av infrastruktur som finns i Tyskland kommer det inom de närmaste åren
att skapas en av världens modernaste och tätaste infrastrukturer för telekommunikation
i Tyskland enligt Eliason (1997). Tyskland har dock varit något sena i starten. Dess
betydelse för utvecklingen beror på om dessa nätverk kommer att fyllas med vettigt
innehåll. Det återstår också att se om det verkligen skapar några nya arbetstillfällen.

Eliason (1997) talar om att den stora entreprenörsandan som finns i Tyskland och
viljan att starta nya små innovativa företag är stor. Det anses vara en förutsättning för
att kunna utnyttja den nya infrastrukturen för att skapa nya arbetstillfällen.

En förändring av Tyskland kommer att ske, från produktionsinriktat industrisamhälle
till IT-samhälle, frågan är bara när skriver Christansson (1996).

5.8 USA

USA är fortfarande världens ledande industrination och har enorma resurser att lägga
ned på forskning och utveckling för att behålla denna position. Medin (1995) beskriver
genomtänkta amerikanska teknikprogram och policys för att möta kravet på ökad
konkurrenskraft som globaliseringen av ekonomin medför. USA har dock ett mycket
bra utgångsläge vad gäller infrastruktur enligt Wikström (1995).

5.8.1 Avregleringen

USA är en av världens absolut största telekommarknader enligt Zirn (1996).
Avregleringen på denna telemarknaden har däremot inte alls kommit lika långt som i
Europa, i allmänhet, och Sverige i synnerhet. Ett problem i USA är att marknaden inte
är uppbyggd på samma sätt. En operatör på den amerikanska marknaden har ett eget
nät för tillhandahållande av tjänster. Det rör sig om fyra olika typer av operatörer.

• Local Exchange Carrier (LEC), lokal teleoperatör

• Interexchange Carrier (IXC), långdistansoperatör

• Competitive Access Provider (CAP), alternativa accesstjänster

• Radio Common Carrrier (RCC), mobila tjänster

Av dessa fyra har inte IXC operatörer något eget accessnät. De tillhandahåller istället
telefoni mellan växlar, dvs långdistans- eller risksamtal. CAP operatörer förser företag
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med en alternativ access till långdistansoperatörerna. Dessa accessnät tillhandahålls
alltså av teleoperatörer.

Denna organisation påverkar avregleringen och gör att USA har halkat efter Sverige
och övriga EU på området. USA har förklarat sig beredd att släppa in utländsk
konkurrens på den egna lokala amerikanska telemarknaden. Man har dock klargjort att
deras egen viljeinriktning att släppa in utländska konkurrenter på sin egen telemarknad
inte är villkorslös. Den är i viss mån är avhängig av andra länders vilja att släppa in
amerikanska teleoperatörer på sina inhemska marknader enligt Zirn (1996) och Zirn
(1996b) vilket kan vara en bromskloss.

Om vi däremot betraktar övriga områden inom marknaden för data- och
telekommuniaktion och inte enbart den traditionella telefonin är situationen en helt
annan. Exempelvis råder stenhård konkurrens mellan ISP:er (tillhandahållare av
Internet tjänster) och det är initiativ från näringslivet som driver på utvecklingen enligt
Jönsson (1997).

5.8.2 Infrastruktur

Eftersom det amerikanska telenätet är uppbyggt som det är så finns det idag ingen
aktör som kan tillhandahålla både stam- och accessnät. Det finns dock enorm kapacitet
i de stamnät som långdistans operatörerna har enligt Wikström (1995).

Den andra stora aktören när det gäller infrastruktur är kabel-TV bolagens nät. Detta är
i USA så omfattande att de passerar 97% av alla amerikanska hushåll. Märk dock att
det bara är omkring 60% av hushållen som är uppkopplade i dagsläget. Kabel TV nätet
bör betraktas som en betydande möjlighet när det gäller alternativ infrastruktur för
dataöverföring enligt Wikström (1995). Före 2002 kommer det att finnas mer än sju
miljoner kabelmodem i Nordamerika, spår analysföretaget Forward Concepts. Kabel-
TV nätet bör ses som ett alternativ enligt Granlund (1997).

En doldis som kan få ökad betydelse i framtiden är kraftbolagen. Detta beskrivs av
Wikström (1995) enligt följande. Dessa har dels ett installerat nätverk av fiberoptik
som idag används för deras interna kommunikation. Dessutom finns stolpar och
ledningar till 96% av alla amerikanska hushåll. Således skulle denna befintliga
infrastruktur kunna användas både som ett accessnät till tjänster av den typ som
beskrevs ovan och ett stamnät. Problemet är inte tekniskt utan snarare juridiskt då det
idag är oklart huruvida kraftbolagen får använda sin infrastruktur för detta ändamål. En
avreglering av elmarknaden kommer med största sannolikhet att driva på denna
utveckling, Wikström (1995).

Återigen märker vi vilken avgörande betydelse avreglering på olika områden har för
globaliseringen. Jag kommer dock inte vidare att diskutera möjligheterna som
utnyttjande av befintlig infrastruktur för distribution av el kan ha på globaliseringen.

5.8.3 Online-tjänster

Online-tjänsternas hemland heter USA. Redan i mitten på åttiotalet startades det
legendariska företag som America Online (AOL), Compuserve och Prodigy. Det finns
en stor kundbas och mycket erfarenhet på området. Eftersom det finns en bas av fritt
konkurrerande företag som tillhandahåller online-tjänster kommer dessa att vilja slåss
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om nya kunder. Detta skapar möjligheter för uppkomsten av en ‘killer application’ och
därmed utbyggnad av infrastruktur. Bern (1995). Denna tätpostion återspeglas i
Internet-användande där USA ligger i världstoppen både vad gäller användande och
tjänsteskapande enligt Jönsson (1997). USA är det land där majoriteten av nya tjänster
och teknologier runt Internet skapas så USA får betraktas ledande på detta område i
världen enligt Jönsson (1997).

5.8.4 Problem

I USA liksom även i Europa brottas man med stora problem vad gäller regleringen av
Internet och den konvergens som nu uppstår mellan Internet och telekommunikation.
Det finns i USA idag flera intresseorganisationer som vill främja utvecklingen av
Internet och Internettelefoni och motverka regleringar enligt Bergren (1997). Exempel
på detta är, Internet Access Coaliation och CPSR (Computer Professionals for  Social
Responsibilities). Det finns också starka krafter som jobbar för en hård reglering av
Internet.

Ett annat problem som allt mer uppmärksammas i USA är den bristande kvaliteten på
utbildningen främst inom grundskolan enligt Karlsson (1996). Det ställs allt högre
kunskapskrav på medborgarna i ett nytt samhälle. För att infrastruktur skall kunna
utnyttjas måste det finnas kunder som kan tillgodogöra sig möjligheterna som erbjuds.
Därför har ett nytt utbildningsprogram startats för att amerikanska elever bättre skall ta
till sig möjligheterna med IT och hinna ifatt Europa på detta område, enligt Karlsson
(1996). Infrastrukturen är inget problem, Wikström (1995), det är avregleringen som
blir avgörande.

5.8.5 Visioner

Det finns som sagt idag starka krafter som vill möta hotet från konkurrerande länder
om platsen som världens ekonomiska supermakt. Här kan de tidigare nämnda sk
teknikprogrammen ges som exempel. Ett konkret exempel är The National Information
Infrastructure (NII) som är ett federalt framtidsprogram som beskrivs av Lannefors
(1996). Målet med NII är att standardisera allt som har med överföring av information
att göra och att skapa “the information super highway”. Ett heltäckande och öppet
system för snabb överföring av digital information. Ytterliggare exempel är satsningen
på IT inom skolan som också diskuterades ovan enligt Karlsson (1996). USA är fast
beslutet att ta steget in i det postindustriella samhället enligt Lannefors (1996).

5.9 Diskussion

Jag tänker nu diskutera något kort kring genomförande delen, uppmärksamma
erfarenheter från arbetsprocessen och värdera det insamlade materialet.

5.9.1 Arbetsprocessen

Jag har under detta arbete lärt mig hur svårt det är att finna källor som man verkligen
kan lita på. Därför är det viktigt att vara kritisk när källor betraktas. Vidare har jag



5 Genomförande

30

också lärt mig att det är svårare än man tror att presentera materialet i en rapport.
Problemdefinitionen är väldigt viktig för att lyckas i genomförande delen. Jag
misslyckades med  denna vilket fått konsekvenser även för genomförandet.
Problemdefinitionen diskuteras i kapitel åtta.

5.9.2 Analys av materialet

Det insamlade materialet håller inte någon vetenskaplig kvalitet eftersom det
övervägande har hämtats från populärvetenskaplig litteratur och tidskrifter. Sålunda
måste jag vara kritisk när jag drar slutsatserna. Vidare har bara skriftliga källor använts
vilket är en brist som jag är medveten om. Material borde även ha samlats in genom
exempelvis en intervjustudie.
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6 Analys
Jag kommer nu att jämföra Sverige med Tyskland och USA utifrån det material som
presenterats i genomförandet. Jämförelsen kommer att göras utifrån de kriterier som
ställts upp. Denna analys är inte hämtad från några källor utan är enbart mina egna
tankar. Jag vill också betona att samtliga områden är väldigt svåra att jämföra och att
det blir mycket subjektiva omdömen eftersom det huvudsakligen är olika trender som
analyseras.

6.1 Avregleringen

När det gäller avregleringen av telekommunikationsmarknaden förefaller Sverige ha
kommit längst på området. Både Tyskland och USA har tagit tydliga initiativ för att
påbörja en avreglering men det återstår en lång väg innan de når Sveriges nivå. Detta
gynnar Sveriges infrastruktur då en avreglering är väldigt viktig för utbyggnaden.

6.2 Infrastruktur

Den fysiska infrastrukturen är relativt likvärdig om man jämför de tre länderna. Det bör
dock poängteras att jag haft väldigt svårt att jämföra detta område. Ett skäl är att det
är otroligt svårt att förutspå vilken typ av infrastruktur som kommer att få betydelse i
framtiden. Det finns dessutom ett antal nya intressanta tekniker för att exempelvis
tillhandahålla Internetuppkopplingar. Surfning via elkabel eller kabel TV-nät är
exempel på detta. Min uppfattning är att de tre länderna när det gäller den fysiska
infrastrukturen ligger i stort sett jämsides. Det avgörande kommer förmodligen att bli
hur man kan utnyttja de nya tekniker som kommer i framtiden. Här anser jag att
Sverige har en klar fördel eftersom det redan pågår försök med surfning via elnät och
kabel-TV nät. Dessutom finns det i Sverige inga lagliga hinder mot detta vilket
Tyskland och främst USA brottas med. Detta faktum tror jag ger Sverige ett försprång
gentemot de övriga.

Sverige har dessutom erfarenhet av avreglering på telekomområdet vilket kan vara bra
när kraftindustrin nu skall avregleras. En avreglering på detta område kan verka
positivt för utvecklingen av möjligheterna att använda elnätet för datatrafik.

6.3 Online-tjänster

På detta område ligger Sverige betydligt efter USA som har en ganska ohotad
tätposition för tillfället. När det gäller Tyskland är situationen mer likvärdig med
Sverige och ser man till Internet användande så leder Sverige över Tyskland. När det
gäller Internet tycker jag att det är viktigt att poängtera att planlöst surfande egentligen
inte ger så mycket i detta sammanhang. Istället är det tjänster som används över nätet
,som exempelvis ‘homebanking’ vilket är ett område där Tyskland är världsledande,
som är viktiga. Mycket tyder dock på att den ‘killer application’ som kommer att driva
igenom den slutgiltiga revolutionen för bredbandskommunikation till hemmen kommer
att komma från USA.
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6.4 Problem

Ett problem som alla tre länderna har gemensamt är regleringen av Internet. Den
snabba tekniska utvecklingen gör att lagar och förordningar inte hänger med och det
uppstår ständigt juridiska tveksamheter i samband med Internet. Regleringen av
Internet kommer givetvis att påverka användningen och utvecklingen. Dock är det
även här väldigt svårt att förutse hur detta kommer att ske.

Jag vill påstå att Sverige och Tyskland här kommer att hamna på samma nivå då båda
är medlemmar i EU. I USA finns starka krafter som vill reglera Internet mycket
hårdare än idag samtidigt som även den liberala sidan har starka förespråkare.
Utgången av denna kamp är omöjlig att förutspå.

Bortsett från detta anser jag att varje land har svaga sidor. USA har en väldigt eftersatt
utbildningskvalitet, vilket gör att man får brist på kompetent arbetskraft som kan
utnyttja IT. Detta är uppenbart idag då det pågår en dragkamp mellan Europa och
USA om IT-kompetensen och lönerna för IT-personal i USA är skyhöga enligt IDG
News (1998). Det kommer förmodligen att märkas tydligare i framtiden. I  Tyskland är
det avregleringen som är det stora frågetecknet. Trots att EU kräver avreglerade
telekommarknader från och med 1998 så spår många bedömare att det kommer att ta
långt tid innan den tyska marknaden verkligen är avreglerad. Skälen till detta är bl a
den höga arbetslösheten i Tyskland och det tyska statstjänstemanna systemet vilket
diskuterats i föregående kapitel. I Sveriges fall är det landets stora yta i förhållande till
befolkningen som gör utbyggnaden av den fysiska infrastrukturen väldigt dyr.
Dessutom saknar Sverige den riktiga entrprenörsandan som finns i både USA och
Tyskland. Det är ofta små innovativa företag som skapar nya ledande produkter och
tjänster genom att utnyttja högteknologi. Exempel på detta från USA är Yahoo,
Netscape och Microsoft.

Sammanfattningsvis, anser jag ändå att Sverige har de lägsta hindren att passera och
därmed minst problem på vägen.

6.5 Visioner

Jag inkluderade detta kriterium för att få en bild av vilken väg som satsningar på IT
kommer att ta i framtiden. Inget av länderna saknar IT-visioner, då det finns högt
ställda mål och starka ambitioner bland samtliga länder. Avgörande för hur de skall
uppnå ambitionerna är dock avregleringen och minskningen av statligt inflytande. Det
behövs starka marknadskrafter istället för stelbent byråkrati för att driva igenom den
revolution på IT-området som stundar och som är nödvändig för det globaliserade
samhället. Vilket land som verkligen kommer att nå sina visioner kan bara framtiden
utvisa. Jag kommer  att redovisa mina slutsatser om Sveriges möjligheter i följande
kapitel.
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7 Slutsatser
Min övergripande slutsats är att Sverige i ett globalt perspektiv har en väl utvecklad
infrastruktur för datatrafik. I jämförelsen med Tyskland och USA anser jag att Sverige
har en tätposition och ett mycket bra utgångsläge inför framtiden.

7.1 Resultat

Utifrån min problemställning har jag kommit fram till följande slutsats. Sverige har en
tätposition och ett mycket bra utgångsläge inför framtiden. Det finns tre skäl som får
mig att dra denna slutsats.

• Avregleringen av telekommunitkationsmarknaden. Här ligger Sverige definitivt i
en tätposition internationellt. Detta anser jag är positivt ur två aspekter, dels
bådar det gott för utbyggnad och spridning av traditionell infrastruktur för data-
och telekommunikation samt bredbandsuppkopplingar till allmänheten. Dels
öppnas  möjligheter för alternativa tekniker att utvecklas och spridas.

• Den installerade basen av infrastruktur är mycket god i Sverige. Dels finns det
traditionella tele- och datatrafiknätet och dels finns den alternativa infrastruktur
som i framtiden kan komma att få stor betydelse för bredbandskommunikation. I
jämförelsen med USA och Tyskland anser jag att de är ungefär likvärdiga
sinsemellan. Sveriges fördel kommer dock att märkas eftersom man har mindre
hinder i form av lagar och förordningar i samband med utnyttjandet av alternativa
infrastrukturer.

• Det tredje skälet ligger på individ planet. Invånarna i Sverige är väldigt
välutbildade och IT är en naturlig del av den svenska skolan idag. Det pågår
betydande satsningar för att höja kompetensen även bland högre åldersgrupper.
Här ligger USA långt efter Sverige. Vidare har det svenska folket i allmänhet en
liberal inställning till ny teknik vilket också är fallet i USA men däremot inte i
Tyskland.

De tre punkterna ovan är alltså motiven för mina slutsatser. De område där jag har
kommit fram till att Sverige ligger efter i förhållande till övriga är online-tjänster.

Trots dessa slutsatser anser jag inte att problemställningen besvarats på ett
tillfredsställande sätt. Detta diskuteras i nästa kapitel.
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8 Diskussion
Jag kommer nu att diskutera mitt resultat, belysa både svaga och starka sidor och ge en
så kritisk bild av dem som möjligt. I enlighet med kursplanen försöker att sätta in
arbetet i ett vidare sammanhang och knyta an till annan pågående forskning inom
området.

Vidare kommer arbetsprocessen att diskuteras. Jag kommer att ta upp vad jag har lärt
mig, vad som kan förbättras och lite allmäna reflektioner.

8.1 Resultat

Riktigheten i de slutsatser som jag kommit fram till kan diskuteras. För det första
skulle jag vilja kritisera mitt val av källor. Nästan inget av det material som jag har
studerat bygger på några vetenskapliga undersökningar. En orsak till detta är att det
inte finns så mycket uppdaterad information inom ämnesområdet som har bearbetats
och tagits fram vetenskapligt. Att försöka förutse trender är ingen lätt uppgift.
Utlandsrapporter från Sveriges tekniska attachéer är nulägesbeskrivningar och
prognoser avsedda för svenska företag. Detta gör att innehållet måste betraktas
kritiskt. Vissa av rapporterna innehåller också relativt gammalt material.

Vidare borde flera metoder använts för att samla in material. En djupgående och
omfattande intervjustudie skulle ha ökat trovärdigheten i slutsatserna  avsevärt och
hade varit ett bra metodval. Jag tror att en starkt bidragande orsak till att jag inte
genomförde några intervjuer är min problemdefinition. Jag lyckades aldrig med denna
och detta gjorde att jag hade väldigt svårt att hitta lämpliga personer att intervjua. Att
genomföra en egen enkätundersökning skulle givetvis ha inbringat ett omfattande
material. Som jag motiverat tidigare anser jag dock att detta inte varit möjligt att
genomföra.

I enlighet med mitt metodval anser jag att de valda metoderna inte har löst problemet
på ett tillfredsställande sätt. Jag har haft ett för tunt underlag för att kunna dra några
slutsatser med substans i. En bidragande orsak till detta är att jag borde ha använt
andra metoder som komplement till litteraturstudien. Jag kunde exempelvis, om
ekonomiska och tidsmässiga resurser funnits, besökt mässor, intervjuat personer och
undersökt situationen på plats i de länder som berörts. Nu har jag hållit mig till
litteratur och får ta konsekvenserna av detta.

8.1.1 Resultatet i ett vidare sammanhang

Vid universitetet i Linköping finns en forskargrupp som kallas MITS, Människa,
Informationsteknik, Samhälle vid Tema Teknik och social förändring. Gruppen som
leds av professor Lars Ingelstam består av nära 20 personer. Inom gruppens område
bedrivs forskning om det globala data- och telekommunikationssystemet, kallat
världens största maskin (MITS 1998).

Angelägna frågeställningar här är t ex: hur har systemet utvecklats historiskt? vilken
betydelse har det för industrisamhället? hur påverkar det politiken, nationellt och
globalt? vad innebär det för den enskilda människan, socialt, ekonomiskt, filosofiskt
men också (existentiellt) för individens bild av sig själv och världen?
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För MITS är mötet mellan människan och detta stora tekniska system en viktig
utgångspunkt. Detta är frågeställningar som kan kopplas till mitt arbete om
infrastrukturen i ett globalt perspektiv.

8.2 Arbetsprocessen

Min problemdefinition kommer jag att ha som utgångspunkt för denna diskussion. Jag
känner själv att denna inte blev lyckad. Den borde ha mer entydig och definitivt mycket
mer begränsad. Trots att det innan arbetet startades påtalades hur viktig
problemdefinitionen är så misslyckades jag med denna. Jag insåg förmodligen inte hur
viktig problemdefinitionen var eftersom jag inte har någon erfarenhet av att skriva
vetenskapliga rapporter. Detta misslyckande fick också till följd att jag hade svårt vid
metodvalet, och avstod från en intervjustudie.

Med facit i hand har jag nu insett vilken stor tyngd man bör lägga vid
problemdefinitionen för att arbetet skall bli lyckat. Om jag senare kommer att
genomföra ytterligare ett vetenskapligt arbete så är jag övertygad om att detta kommer
att bli mycket bättre.

Positiva sidor av mitt arbete finns också. Jag har lyckats bra med planeringen av
arbetet och har aldrig upplevt någon riktig stress. Detta tror jag till stor del beror på att
jag gjorde en massiv arbetsinsats i början av arbetet under januari och februari. Denna
kraftansträngning skapade en grund att stå på som gjorde att arbetet flöt på bra
därefter.

8.3 Fortsatt arbete

Eftersom detta arbete behandlar ämnet övergripande tror jag att det kan ge upphov till
ett antal frågor och lämpliga problem att arbeta vidare med. Ett fortsatt arbete bör
dock enligt min mening inrikta sig mer på någon detaljfråga. Vidare så förordar jag
tvärvetenskapliga arbeten i gränsområdet mellan IT, ekonomi och samhällsvetenskap.
Arbeten som berör frågeställningar hur IT påverkar näringslivet och samhället, gärna i
ett globat perspektiv.

Jag ger inga konkreta förslag här men läsaren är välkommen att kontakta mig via e-
post om detta.
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