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Full fart in i framtiden
Vi skriver år 2000. Framtiden
rusar emot oss. Den nya tiden
beskrivs bäst med orden
snabbhet och förändring. Av-
stånd i tid och rum saknar be-
tydelse. It, mobilitet och digi-
talitet är självklarheter i företag
och ekonomier med växtkraft.
Den som inte hänger med blir
snabbt ohjälpligt efter.

Åland har under lång tid
varit framgångsrikt och har
mycket goda möjligheter att
med sin självstyrelse och sitt ak-
tiva näringsliv navigera mot
nya mål – ut på IT-havet. Men
hur kan den nya informations-
teknologin utnyttjas bäst för
att skapa ytterligare utveckling
och ett nytt ben att stå på ifall
något annat ger vika. Vad kan
IT betyda för oss som bor i
landskapet?

UNIKT GREPP KAN BLI HIS-

TORISKT

Den här trycksaken är unik.
Inte för att den är perfekt till
innehåll och utformning. Inte
för att tankarna är färdigtänkta
och målsättningarna garanterat
uppfyllbara. Dokumentet är
unikt därför att det är ett tvär-
politiskt och av det åländska

näringslivet gemensamt och
öppet försök att inlemma
Åland i det globala digitala
rummet. På den spelplanen
måste vi hänga med i framti-
den.

Nu skall vi ta till oss den
nya tekniken och utnyttja den
med våra förutsättningar. IT är
en strategisk kunskap som an-
går oss alla. Med IT kan vi ska-
pa större marknader än någon-
sin förr för våra företag. Möjlig-
heterna att nå andra regioner
och människor är i princip out-
tömliga. Vi kan marknadsföra
våra produkter och tjänster. Vi
kan visa upp vårt attraktiva
landskap för den som söker re-
kreation och avkoppling. Vi
kan verka för Ålands sak genom
att samverka och kommunicera
med andra beslutsfattare i vår
omvärld.

ÅLAND PÅ IT-HJUL

Idéseminariet Wheelit, på
åländska ”viligt”, beskriver vil-
jan och beslutsamheten att sät-
ta Åland på IT-hjul. Ett 60-tal
personer – politiker (hela själv-
styrelseregeringen!), ledande
tjänstemän och entreprenörer
från åländskt näringsliv samla-

des under två intensiva dagar.
Besök till intressanta IT-företag
i Stockholm och ett inspireran-
de föredrag av före detta Erics-
sonchefen Sven-Christer Nils-
son blev upptakten till ett möte
som har alla förutsättningar att
bli historiskt.

Tillbaka i Mariehamn var
alla helt överens om att vi måste
samla resurserna, öppna före-
tagsklimatet och vänja oss vid
att jobba tillsammans. Blott så
kan vi överleva internationell
konkurrens och vända vår li-
tenhet till en fördel.

Näringslivets struktur för-
ändras kontinuerligt i framti-
den. Kunskapssamhället kräver
nya grepp och nya sociala mil-
jöer. Mångboende – att t.ex. bo
och arbeta på Åland, i Stock-
holm och Italien – blir vanligt.
För att attrahera entreprenörer
att stanna på Åland och att flyt-
ta hit skall vi ställa upp med
förutsättningarna för flexibelt
boende, utbildning, barnpass-
ning med mera.

BÖRJAN GJORD � FORT-

SÄTTNING FÖLJER�

Man måste smida medan järnet
är varmt, i IT-världen medan

det glöder. Wheelit-seminariet
leder till omedelbara åtgärder
på flera håll. Landskapsstyrel-
sens målsättning är att alla
åländska hushåll skall ha möj-
lighet till bredbandsuppkopp-
ling senast vid utgången av år
2001. Extra mycket resurser
skall ges till skärgården. Land-
skapets IT-strategi skall ligga
klar före sommaren då Wheelit
träffas på nytt. De åländska te-
leoperatörerna har stora planer
liksom flera andra företag. Vi är
på väg. Följ med!

Hälsningar från IT-seminariet
Wheelit!

Tankeväckande
och visionärt
Artiklarna i tidningen har
alla seminariedeltagare va-
rit med om att skriva. Allt
har producerats under två
intensiva dygn – från idé
till tryck. Illustrationer och
texter och många bilder
har kommit till i realtid.
Materialet är tankeväckan-
de och visionärt, det vill
säga beskriver i flera fall en
tänkt framtid.
IT berör hela Åland. För
att engagera alla, inspirera
och väcka till diskussion
distribueras Wheelit-tid-
ningen till alla åländska
hushåll och företag. En
Internet-version finns till-
fälligt publicerad på adres-
sen maridea.com.

Wheelit är en del av resultatet av ett arbete runt temat hur nya idéer kan samverka för utveckling och tillväxt för Åland. Den 26-27

januari 2000, deltog 70 ledande personer från näringslivet och offentlig förvaltning på Åland i ett seminarium som genomfördes både i

Stockholm och Mariehamn. Nextwork arrangerade seminariet i samarbete med Ålands TeknologicCentrum. Maridea ansvarade för

utveckling och produktion av denna idé- och projekttidning. Jan-Mikael von Schantz och Dag Norén från Nextwork ledde processen

och Torbjörn Eliasson det redaktionella arbetet.
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Gott och blandat

1. Snabb utbyggnad av
bredband till alla och till
rimlig kostnad. Även i alla
klassrum.

2. Låt ålänningarna bli
försökskaniner...

3. Göra Åland attraktivt
och skapa incitament för
återflyttare ochmångboende.

4. Ordna sommarläger på
Åland med besök av ledande
IT-personligheter.

5. Åland som testmarknad
för nya mobilstandarder
(UMTS)

6. Skapa en shippingportal
(nya gränssnitt) på Internet.

7. Skapa ett utbildningens
�Almedalen� med samlings-
plats för kunskap – ”Tänk
och Tankstället”.

8. Gör Åland till pilotställe
för utbildningsprogram åt
K-World och andra liknande
företag.

9. Utnyttja litenheten,
närheten och bredden för
snabba tester/utvärderingar
av nyutvecklade/reviderade
paket.

10. Bygg en IT-by vid
Klintenkajen

11. Sätt sjukvården på
Internet, sälj lediga BB-
platser.

�Det är business i det här�

I en tid när traditionella nä-
ringar på Åland som jordbruk
och sjöfart har motvind gäller
det att finna alternativ syssel-
sättning. Företagsamhet inom
IT skapar såväl nytt som stöder
det befintliga. Vi har nu en
unik chans att dra nytta av vår
litenhet eftersom den ger möj-
ligheter till samverkan och
snabb förändring. Den kun-
skapsbas som finns exempelvis
i sjöfart och turism skall med
rätt IT-verktyg kunna säljas i
långt större utsträckning än i
dag. Det handlar om att få till

stånd ”korsbefruktning”, sam-
manföra specialkunskaper och
därmed finna affärsmöjligheter
som ger underlag för tillväxt.
På Åland har vi en kreativ at-
mosfär som rätt såld kan bli ett
starkt argument i lokaliserings-
frågan. Att centralt skapa en
stark enhet genom att samman-
föra IT-kunnandet på Åland
ger också perifera områden
möjligheter till sysselsättning.

L A N D S K A P S S T Y R E L S E N

KOMMER ATT medverka till
att det skall finnas en infra-
struktur på Åland som ger det
åländska näringslivet de förut-
sättningar som det moderna fö-
retagandet behöver.

Företagarna skall kunna
koncentrera sig på att göra affä-
rer och känna sig förvissade om
att teknik och infrastruktur
skall fungera.

Landskapsstyrelsens mål-

sättning är att  utveckla utbild-
ningen så att den stöder och
tillgodoser näringslivets behov
av kreativa människor med de
allra färskaste kunskaperna.

SÄKERLIGEN KOMMER VI

ATT FÅ SE många nya företag
och företagare som bryter de
traditionella mönstren.   Det är
en mycket spännande utveck-
lingsfas som vi nu ser början på.
Alla ledamöter i landskapssty-
relsen och de flesta av våra av-
delningschefer har medverkat i
de här seminariedagarna. Det
har vi gjort för att vi vill lära oss
mera om det här området och
samtidigt vill vi visa vårt 100
procentiga stöd för den nöd-
vändiga utvecklings- och om-
vandlingsfas som näringslivet
arbetar med.

Roger Nordlund
L A N T R Å D

Så löd lantrådets sponta-
na kommentar efter ett
besök hos Icon Medialab
i Stockholm. Icon är en
av snabbväxarna inom
IT med ett tusental
anställda.

Lantrådet Roger Nordlund ( till vänster) ser många möjligheter inom IT. Han tror att Ålands kreativa atmosfär
kan bli ett starkt försäljningsargument i skapandet av ett IT-centrum. Wheelits initiativtagare Jan-Mikael von
Schantz håller med.
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Den snabba utvecklingen av
Internet har skapat ett behov
av snabbare och effektivare da-
takommunikation till både fö-
retagen och hemmen.

De åländska operatörerna
Mariehamns Telefon, Ålands
Telefonandelslag och ÅLCOM
påbörjar under år 2000 bygg-
naden av ett bredbandsnät
som ska ge det stora flertalet av
hushåll och företag på Åland
tillgång till nätet.

Den teknik som har valts
för bredbandsnätet  är ADSL
(Asymmetrical Digital Subscri-
ber Loop).  Ryggraden i nätet
utgörs av ett fiberoptiskt nät
som förbinder alla telefoncent-
raler med Internet. Mellan
hemmen och närmaste tele-

foncentral använder man out-
nyttjad kapacitet i de befintli-
ga kopparledningarna för en
fast uppkopplad bredband-
förbindelse parallellt med den
vanliga telefontrafiken.

Med en ADSL-förbindelse
ges möjlighet till hastigheter på
maximalt 8 Mbit per sekund
från nätet till användaren och
maximalt 800 kbit/sekund
från användaren mot nätet.
Den verkliga hastigheten är
beroende av linjelängden till
användaren och med långa lin-
jer sjunker hastigheten. Upp-
skattningsvis har 95% av hus-
hållen en linjelängd som är
högst 5,5 km och kan då få till-
gång till en överföringshastig-
het på minst 2Mbit/sekund.

Ålands Landsskapstyrelse
kommer att aktivt stöda ut-
byggnaden av bredbandsnät
på Åland. I budgeten för år
2000 har 5 miljoner mk ansla-
gits för att stöda utbyggnaden
av infrastruktur.

SOM ETT FÖRSTA STEG

KOMMER man att bygga ut ett
pilotnät som under våren kom-
mer att ge tillgång till bred-
bandsförbindelser i begränsad
utsträckning i Mariehamn och
i Godby. Efter att detta nät har
utvärderats är avsikten att fort-
sätta utbyggnaden så att man
under detta år kan få tillgång
till nätet i Mariehamn och över
hälften av den faståländska
landsbygden. Inom två år är

Telekommunikationernas
betydelse för närings-
livet och privatpersoner
blir allt större. För
näringslivet är telekom-
munikationerna en
nödvändighet för att
bibehålla den nuvarande
konkurrenskraften och
för att skapa ny konkur-
renskraft.

Bredband
till alla hushåll
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Åland är ett fullskaligt samhälle
i miniatyr. Trots en befolkning
om bara drygt 26.000 har
Åland allt som en nation har.
Åland är också geografiskt av-
gränsat, det åländska samhället
står inför samma utmaningar
och möjligheter som övriga län-
der, Åland har också en väl-
fungerande samhällsdebatt.
Ålänningarna är nyfikna men
samtidigt realistiskt skeptiska
och lagom konservativa. Detta
gör att Åland skulle passa bra
som testområde för nya teknis-
ka innovationer. Företag inom
IT-sektorn skulle kunna testa
nya produkter och tjänster på
Åland för att utvärdera och ut-
veckla dem före storlansering.

Ett företag som heter
TestIT.com startas som sysslar
med att marknadsföra och er-
bjuda Åland som testområde åt
alla typer av IT-företag.
TestIT.com bygger upp en or-
ganisation med olika befolk-
ningsgrupper engagerade i tes-
tarbetet.

SAMARBETSPARTNERS LO-

KALT PÅ ÅLAND blir de lokala
IT-företagen, t.ex. leverantörer
av internettjänster, telefoniope-
ratörer, detaljhandeln och
mediaföretag. Samarbete eta-
bleras också med offentlig sek-

tor, med kommunerna och
landskapstyrelsen. Utbild-
ningsväsendet blir en viktig
samarbetspartner.

Ett forsknings- och test-
centrum upprättas i IT-byn va-
rifrån verksamheten utgår. Oli-
ka distributionskanaler an-
vänds beroende på vilken folk-
grupp testen riktar sig till.

EN METOD FÖR S.K. NOLL-

MÄTNING (köps in) utvecklas
av TestIT.com i samarbete med
ÅSUB för att kunna kartlägga
nuläget och för att vid varje test
av nyheter kunna mäta beteen-
det hos befolkningen. Faktorer
som internet-, datoranvänd-
nings- och mobiltelefonpene-
trationen är grundläggande,
metoden tar också tillvara åsik-
ter och idéer om tjänsten/pro-
dukten hos testpersonerna. Ett
system för att kunna använda
testresultatet på andra områ-
den utarbetas, ett slags omräk-
nings- och schablonmodell.

I anslutning till det nya fö-
retagets TestIT.com verksamhet
byggs en by upp där boendet
genomsyras av framtidens tek-
nik. Boendet hyrs ut till ex-
tremt teknikmedvetna männis-
kor där lägenheterna kommer
att fyllas med den senaste tek-
niken inom alla områden. In-

telligenta hushållsmaskiner,
framtidens hemdatorteknik,
framtidens TV-, video- och ste-
reoutrustningen samt tillämp-
ningar av sambruk av dessa.
Alla komponenter i hemmet
tilldelas en egen IP-adress för att
kunna samverka och styras över
Internet.

Husets alla funktioner blir
tillängliga över Internet och för
den boende mobilt via mobil-
telefon.

Tänk dig följande: Du ser
ett intressant program om mat-
lagning som du tankat ner till
din TV-stund på torsdagsefter-
middagen. Du blir sugen på
just den maträtten som tillagas i
programmet och klickar upp
menyn på tv:n och väljer ”tilla-
ga”. TV:n tillsammans med kyl-
skåpet kommunicerar och kyl-
skåpet konstaterar vilka råvaror
som behövs och beställer dessa
över Internet. Varorna levereras
till din dörr inom en timme och
när du är redo att börja tillaga
maträtten vet redan dina hus-
hållsmaskiner i stort hur maträt-
ten skall tillredas, receptet och
en virtuell kockhjälpreda proji-
ceras på köksväggen som leder
dig genom matlagningen.
Smaklig måltid!

Så kan ålänningarna
bli testpiloter
Ålands unika självstyrelse och samhällsstruktur är som en kopia av vilket land
som helst men i miniatyr. Detta unika samhälle som är geografiskt avgränsat och
dessutom relativt glesbefolkat gör att stora internationella företag som Nokia,
Eriksson och Microsoft kan använda Åland som ett testområde för att undersöka
hur ny teknik och ny teknisk apparatur tas emot av verkliga människor.

avsikten att bygga ut nätet så
man över hela fasta Åland får
tillgång till en bredbandsför-
bindelse.  Självfallet bör man
också se till att skärgården om-
fattas av nätet.

Nyttan med
bredband
M Den nya digitala världen
växer fram med oanad kraft
och i högt tempo. Men hur på-
verkar det egentligen vårt van-
liga liv.

M Visst har många redan
kopplat upp sig mot Internet,
talar dagligen i mobil telefoner
och har många besökare på sin
hemsida. Men har det gjort
vårt liv lättare?

M Ett bredband på Åland
kommer att ge möjlighet för en
mängd nya tjänster som verkli-
gen gör livet enklare och som
kommer att spara tid i vårt
stressade samhälle.

M Den ensamstående mam-
man, som ständigt oroar sig
över om pannan är rätt inställd
och fungerar på rätt sätt, kan
koppla upp en sensor som lar-
mar soteren eller vvs-företaget
när något inträffar.

M De glömda korten med in-
formation till El-andelslaget el-
ler Ålands vatten behöver inte
längre vara ett dåligt samvete.
Avläsning av vattenmätare och
elmätare sköts på distans av le-
verantörerna.

M Idag tvingar vi personer att
flytta från hemmet till vårdin-
rättningar för att kunna ge rele-
vant omsorg och vård. Med
hjälp av förbättrad trygghets-
larm kan vi nu förbättra hem-
vården så att det är möjligt för
fler att bo kvar hemma.
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IT-FÖRETAGARE JOBBAR

HELST  TILLSAMMANS.  I
dag samlas till exempel 65 pro-
cent av alla företag med Inter-
net-inriktning i Sverige i Stock-
holms innerstad. Åland riskerar
alltså att hamna helt utanför.

Därför borde man snarast
anlägga en internationellt kon-
kurrenskraftig IT-by i Marie-
hamn. Den bästa platsen för
det är området kring nuvaran-
de Klintkajen, en plats som är
en av stadens vackraste men
som i dag så gott som helt an-
vänds som industriområde.

I DEN NYA IT-BYN ska byggas
stora hus med öppna ytor och
flyttbara möbler för högsta
möjliga flexibilitet och nytta.
Från sjösidan ska den nya IT-
byn ge intryck av många små-
hus med stora fönster.

Här kan skutan.com  byggas
På samma sätt som
forna småbönder gav av
sitt sparkapital till modi-
ga sjöfarare är det på
nytt dags för åländska
riskkapitalister att öppna
plånboken. Anledningen
är den förhoppningsvis
kommande satsningen
på IT-byn skutan.com
som ska föra ålänninga-
rna till en tätposition på
cyber-havet. Ombord
på skutan ska finnas
framtidens åländska IT-
företag.

Anledningarna till att den nya
IT-byn ska byggas vid Klintka-
jen och vidare mot Tekniska lä-
roverket är bland annat:
• att det finns en existerande
infrastruktur;
• området ligger på rätt sida om
staden med tanke på kommu-
nikationer från bland annat
flygfält och färjhamn;
• det är nära att komma in till
centrum av Mariehamn;
• närheten till skolorna, särskilt
Tekniska läroverket och Ålands
yrkehögskola;
• att området genast kan explo-
ateras.

DE NYA IT-MEDARBETARNA

ska beredas boplatser på andra
sidan Sviby-viken mot Möcke-
lösidan. Som rekreation ska
även en golfbana anläggas i
området och i anslutning till

den ett högklassigt hotell för
gäster.

Båtar av typen Djurgårds-
färjor ska föra Möckelöborna
över viken till och från arbets-
platsen.

De många 20-åringar som i
dag trängs framför skärmarna i
höghusen vid Hötorget i
Stockholm är om tio år små-
barnsföräldrar och förmodli-
gen rätt trötta på livet i storstan.

Senast då borde Åland stå
redo med en modern IT-by
med alla faciliteter – dagis, in-
stitut för vidare utbildning,
med mera.

IT-BYN skutan.com ska vara
omkring 4.000 kvadratmeter
stor i första etappen. Där måste
inledningsvis minst 200 perso-
ner få plats. IT-byn är en infra-
strukturell satsning och medel

för projektet borde landskaps-
styrelsen (LS) ta upp i tilläggs-
budgeten inkommande mars
månad vilket gör att bygget
kan starta nästa år. Via ett fast-
ighetsbolag ska landskapet sat-
sa erforderligt kapital.

FASTIGHETSBOLAGET TILL-

HANDAHÅLLER kontorsloka-
ler samt -service för såväl split-
ternya entreprenörer som be-
fintliga företag. Till IT-byn ska
även ges plats för bolag som
kan leda, coacha och finansiera
de nya satsningarna.

Hyran ska vara differentie-
rad där de nya kommer undan
med 3.500 mark per månad
medan andra betalar mark-
nadsmässig hyra.

Här vid Klintkajen kunde Ålands nya IT-by �skutan.com� byggas.
På Möckelösidan kan högklassigt boende anläggas.
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GOTT OCH
BLANDAT
Att satsa sina pengar på
okända områden är inget
nytt för ålänningarna. Da-
gens välstånd har uppstått ur
sjöfarten som i sin tur gjordes
möjlig tack vara massor av
småsparares surt förvärvade
slantar som möjliggjorde den
stora bondeseglationen.

Mer riskfyllt än så blir
ingenting i dag.

När IT-arbetarna ledsnat på
jobbet bakom skärmarna ska
det finnas möjlighet till fort-
bildning på högre nivå där
exempelvis MBA-utbild-
ningar arrangeras.

Skolan ska jobba i form
av aktiebolag och den uttala-
de målsättningen ska vara att
göra eleverna till miljonärer.

Både finansiellt och kun-
skapsmässigt.

I �skutan� kommer även att
finnas en mötesplats där
framtidsstrategier skapas. I
huset som ska vara ombonat
och exklusivt ska beslutsfat-
tare träffas, långtidsplaner
skapas, känsliga fusioner
diskuteras och omöjliga
möten göras möjliga.
För finns det ett lämpligare
ställe än Åland när Ericsson
och Nokia ska snacka
fusionsplaner och andra
stora allianser mellan globala
aktörer?

En möjlighet för oss ålän-
ningar att ta del av den
exploderande IT-marknaden
har redan diskuterats. Inter-
netsatsningen EGET kunde
vid en aktieemission rikta en
del av emissionen till den
åländska allmänheten.

NU SKALL ÅLÄNNINGARNA

ENGAGERAS i IT-utveckling-
en, genom att upprepa idén
med ett folkrederi. En grupp
entusiaster har samlats för att
skapa förutsättningarna för
detta eftersom det bubblar av
idéer inom IT-branschen på
Åland, och det gäller att samla
upp och förverkliga dem nu
och inte om ett år.

DET GÄLLER att sätta Åland på
världskartan hos IT-eliten. Vi
skall synas, höras, och självklart
finnas med om det planeras
forskning, utveckling, konfe-
renser eller testning av nya IT-
produkter.

IT ÄR EN ANGELÄGENHET

för samtliga ålänningar, IT-
branschen är en självklar del av

Surfaktie till varje ålänning
Som tradition har ålänningarna en entreprenörsanda av sällan

skådat slag och har aldrig varit rädda för att satsa på nya möjligheter
och följa med i den senaste utvecklingen. Snart kan alla bli en del

av det största projektet någonsin som återigen likt segelfartygen och
dess era spänner över alla världens hav och kontinenter.

framtiden, och en gemensam
investering idag ger oss chan-
sen att ekonomiskt trygga både
ålderdomen och barnbarnens
studier. Alla kommer väl ihåg
hur det gick med SF Lines och
Chips utveckling och alla som
inte var med då önskar att
chansen åter skulle upprepas.
Nu kanske den gör det.

GENOM ATT SPRIDA aktieä-
gandet hos ålänningarna ökas
gemene ålännings IT-intresse
och kompetensen drastiskt
höjs. Aktieägandet ger en lång
rad förmåner – precis som hos
de folkrederier som blivit en del
av våra åländska traditioner.
För en fast månadsavgift kom-
mer möjligheten till obegrän-
sad användning av telefon, in-
ternet och mobiltelefoni inte

längre vara en utopi utan en re-
alitet.

TANKEN ÄR ATT SKAPA ett
kompetenscenter där olika för-
mågor, viljor, visioner och IT-
intressenter kan samlas och ut-
vecklas. Det skall vara möjligt
att jobba som anställd i ett stör-
re företag eller att som frilansare
få fortsätta vara sin egen under
ett större tak. Huvudsaken är
att alla ges möjlighet att hitta
bollplank och dela kompetens
samt kontorsutrustning, att
dela på praktiska arrangemang
som möteslokaler och konfe-
rensrum. En gemensam sälj-
och marknadsföringsorganisa-
tion ger också möjligheterna till
att effektivisera och globalisera
företagets koncept.

Venture Capital på Åland
DISKUSSIONERNA OM EN

IT-SAMVERKAN visar att det
finns ett behov av ”venture
capital”, alltså riskkapital åtföljt
av affärskunnande. IT företa-
gen behöver finansiering i flera
steg:  i sådd-, grodd och etable-
ringsstadiet i flera steg med en
slutlig uppkapitalisering. Pro-
cessen tar också tid vilket inves-
torerna måste förstå. Investorn
måste också tillföra affärskun-
nande.
Säkerheten utgörs av affärsiden
eller projektet vilket gör be-
dömningen grannlaga. Ventu-
re Capital människorna måste

kunna förklara för ”innovatö-
ren” att det är skilda saker att
uppfinna och att driva ett före-
tag. Villkor för ”exit” d.v.s. hur
man får betalt när man lämnar
projektet måste finnas. Efter-
som tiden är viktig måste man
premiera tempo och snabbhet
men också veta hur projektet
skall värderas om det drar ut på
tiden.

KAPITALET I EN VENTURE

CAPITAL FOND för IT-miljön
på Åland borde uppgå till
minst 100 MFIM, vilket torde
klara av 5-10 projekt. Intres-

senter, i detta fall 5-7 stycken,
kan vara olika entreprenörer,
banker, för-säkringsbolag och
landskapet. Målsättningen för
fondens livslängd bör vara om-
kring 10 år. 

För att attrahera Venture ka-
pitalisterna krävs att det finns
en kompetenskatalog och en
projektkatalog, vilket snarast
måste tas fram för Åland. Ven-
ture Capital-fonden kan skapas
genom att Ålands Utvecklings
Ab används som initiativtagare
för fonden, som skall realiseras
på kommersiella villkor.
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Ålands är en utmärkt plats för
storföretag såsom Nokia eller
Ericsson att testa framtidens
mobila telefonsystem. De så
kallade tredje generationens
mobiltelelefonsystem eller
UMTS är idag under utveck-
ling och tanken är att UMTS i
framtiden skall komplettera da-
gens befintliga GSM-system
och kunna erbjuda nya pro-
dukter såsom Internet genom
trådlös överföring.

ÅLANDS MOBILTELEFON

kommer inom kort att kontakta
Nokia och Ericsson för att inle-
da diskussioner och sondera
möjligheten att förverkliga idé-
erna, ett projekt som kan inne-
bära att Åland verkligen sätts på
kartan i IT-sammanhang. Kon-

Åland kan bli unikt testområde

Ålands geografiska läge i
kombination med
näringslivets och land-
skapets stöd kan inne-
bära att Åland i framti-
den blir en testplats för
den tredje generation-
ens mobila telefonsys-
tem.

tentan i projektet är att storfö-
retagen inom mobila nätverk
skall erbjudas en avgränsad
plats där näringslivet och land-
skapet samt även invånarna in-
volveras i företagens testverk-
samhet.

DETTA ÄR MÖJLIGT eftersom
Åland är ett mikrosamhälle och
därför kan utgöra en plattform
för att ur tekniskt hänseende
testa nya mobilsystem.

Mycket av den tekniska in-
frastrukturen finns redan på
plats. Därmed kan tester
snabbt inledas genom att något
av mobiltelefonföretagen pla-
cerar sina basstationer i befintli-
ga master. Detta borde ske
inom högst ett år eftersom ut-
vecklingen på området formli-

gen rusar fram.
Att Internet skall kunna

överföras trådlöst i mobila tele-
fonsystem förväntas revolutio-
nera hela vårt sätt att leva och
arbeta. I framtiden förväntas
internettillämpningar utgöra
lejonparten av trafiken i de mo-
bila näten. Vanliga telefonsam-
tal förväntas utgöra endast en
marginell del av  den mobila
trafiken.

ÅLAND ÄR ETT BEGRÄNSAT

område med rättigheter och
möjligheter som en egen stat.
Egen lagstiftning och budget
borgar för en snabb beslutspro-
cess, vilket är viktigt för snabb-
växande företag som Ericsson,
Nokia eller vilket annat teknik-
företag som helst.

Så fångas de stora fiskarna

Kommer det att nappa när
ålänningarna fiskar efter de
riktigt stora firrarna?
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Åland � mötesplats för framtiden

Landskapet och närings-
livet vill göra Åland till
en mötesplats för
tillämpad forskning inom
framtidens mobiltelefoni.

banor, seglingsmöjligheter
m.m. och framför allt våra kor-
ta, tidsbesparande avstånd kan
rätt skött göra Åland till den
naturliga mötesplatsen för
världsledande forskning och
utveckling inom området ”mo-
bil, individanpassad service”,
det vill säga att var och en av oss
skall kunna använda just den
service man vill var man än be-
finner sig med hjälp av en mo-
biltelefon.

Åland har som en svensk-
språkig del av Finland unika er-
farenheter och möjligheter att
sammanföra svenskt och finskt
på ett naturligare sätt än det
kan ske någon annanstans.

Samtidigt kommer en så-
dan satsning  automatiskt att ge
positiva kringeffekter i form av
nya affärsidéer, arbetskraft för
IT-projekt inom befintliga fö-
retag och intresse för Åland
också bland investerare.

DESSA FÖRUTSÄTTNINGAR

kan vara uppfyllda till somma-
ren 2001. Därför kommer
kontakter att tas med aktuella
universitet redan under våren
2000, i syfte att tillsammans
med dem bygga förutsättning-
arna för ”Åland-Summercamp
2001 – den mobila individan-
passade ekonomin” i samarbete
med till exempel Microsoft.
Ambitionsnivån på denna för-
sta samling ska vara av världs-
klass. Den skall innehålla den
officiella invigningen av vår IT-
by och måste inkludera anfö-
randen av någon person som
Bill Gates, Jorma Ollila eller
någon liknande person som
får motsvarande uppmärk-
samhet i media. Arbetet
med universitets-, före-
tags- och övriga kontak-
ter samt finansiering
sköts av samma organi-
sation som IT-byn.

ÅLAND HAR GRUNDFÖRUT-

SÄTTNINGARNA för att bli en
intressant mötesplats för stu-
denter och ledande forskare
inom det som tros bli framti-
dens ekonomi, dvs den trådlösa
servicen och handeln. Målet är
i första hand ett årligt sommar-
läger där olika perspektiv på
forskningen av mobiltelefoni
behandlas. I  sammanhanget är
det värt att notera att en stor del
av världsledande kompetens på
det här området faktiskt finns i
vårt närområde, dvs i Stock-
holm, Helsingfors, Tammerfors
och Uleåborg och att de världs-
ledande företagen är Ericsson
och Nokia.

VÅR GEOGRAFISKA NÄRHET

till dessa städer i kombination
med den tänkta statusen som
världsunikt testområde och våra
naturliga förutsättningar, dvs
vår natur och stillhet, våra golf-

Redan sommaren 2000
kommer Ålands Teknologicen-
trum och Ålands Tekniska läro-
verk att i samarbete med vissa
företag och universitet genom-
föra en mindre variant av som-
marläger.
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Gå till doktorn via datorn
Genom att skapa en
interaktiv webbplats för
sina patienter kan ÅHS
utveckla egenvården.
Tanken är att dels
avlasta jourtelefonerna,
betjäna kunden hemi-
från och rationalisera
sjukvården.

I USA har många webbplatser
för egenvård och medicinska
råd etablerats. Webbplatserna
ger surfaren möjlighet att an-
vända olika typer av funktioner
eller s.k. kalkylatorer.  Apoteket
i Sverige har etablerat en webb-
plats som ger kunderna möjlig-
het att klicka sig fram via sina
symptom till en slutsats som re-
sulterar i rekommendation om
läkarbesök, egenvård eller re-
ceptfri medicin som kan köpas
direkt via nätet. I Sverige släpps
en ny webbplats på adressen
www.vitea.se om ca två veckor.

Denna webbplats skall inne-
hålla mer avancerat egenvårds-
program.

ÅHS KAN TILLSAMMANS

med de åländska apoteken hit-
ta en liknande form av service
för sina kunder. Det viktiga
med denna service är att den
inte är statisk utan innehåller
en stor del interaktivitet. Tids-
bokning och journalförbere-
delse till läkaren skulle kunna
integreras i denna tjänst. Med
detta menas att ÅHS datasys-
tem till viss del skulle speglas

mot internet. Kunden får läsa
om sina symptom och får be-
svara olika frågor. Alla skulle då,
efter att de klickat sig fram till
en rekommendation om att
uppsöka läkare, ha möjlighet
att se när det finns lediga tider
för läkare och själv kunna lägga
en tidsbestälningsförfrågan 24
timmar i dygnet. Läkaren skul-
le sedan få förfrågan på sin da-
tor tillsammans med resultaten
av kundens symptom redan
innan kundens första besök.

Boka tandläkartiden via TV:n
Vi kommer att bli vana med många digitala kanaler men den som kanske kommer att få störst genom-
slag är den digitala interaktiva TV:n. Bredbandet ger oss möjlighet att konvertera vår befintliga TV med
hjälp av en SET-TOP-box. Dels kan vi ta emot flera TV-kanaler, men också komma åt digitala tjänster
och i princip vara uppkopplad mot Internet. Genom att komplettera TV:n med ett tangentbord kan vi
skriva email, boka tandläkartider eller beställa varor över Internet.
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K U N S K A P S S A M H Ä L L E T

SKAPAR allt fler utbrända
människor som har ett behov
av vård och ”avprogramme-
ring”.

Människor måste lära sig
att hantera den nya tekniken
på ett sätt som inte skapar
stress, tex.  att vi inte alltid mås-
te vara nåbara.

Miljön vid Grelsby har de
rätta förutsättningarna för av-
programmering; vacker natur,
lugn och ro samt möjligheter
till att kombinera behandling-
en med aktiviteter som golf och
skärgårdsbesök. Läget idag är
att allt större andel av sjuk-
domsdiagnoserna är av psykisk
art och handlar om utbränd-
het.

Just nu är det oklart vem
som skall bekosta rehabilite-
ringen av dessa människor.
Men om det visar sig att det är
försäkringen som skall bekosta
det, vilket är troligt, så är de sto-
ra försäkringsbolagen helt klart
intresserade av att köpa dessa
tjänster från en kompetent le-
verantör. Det i sin tur skulle ge
ett blivande företag en bas för
att starta denna verksamhet på.
Detta behöver inte utesluta an-
dra kundgrupper, tex företag
som köper tjänsten för sin per-
sonal eller möjligheten att själv
som enskild person köpa tjäns-
ten.

INNEHÅLLET SKALL byggas
upp av ett nätverk av terapeu-

Centrum för utbrända

ter, vårdare och liknande på
Åland och  från våra närregio-
ner. Skapandet av innehållet i
det nya centret sker i samver-
kan mellan gästerna, ägarna
och de som erbjuder tjänster
vid centret. De sistnämnda kan
samtidigt utveckla sin kompe-
tens i det nätverk som knyts till
centret.

Runt det här finns flera ni-
scher kan kopplas till, i små en-
heter, tex i vår skärgård. Ett
område kan vara alternativ-
medicinen. Visionen kan vara
att Åland skulle bli ett centrum
där stressade människor får en
möjlighet att återhämta sig.

Gå på Harvard
i Mariehamn

Studieplatserna förflyt-
tas från universitetens
salar till den stol du
väljer. Både Oxford
och Harvard har
öppnat studieplatser
som levereras över de
digitala kanalerna.
Överföringen av
föreläsningar kräver
snabba kanaler. Den
nya åländska bred-
bandsteknologin gör
det möjligt att delta i
föreläsningarna hemma
i soffan eller i Yrkes-
högskolan.

Vi utgår från att Yrkes-
högskolans IT-utbild-
ning utökas genom
fördjupat samarbete
med Tekniska högsko-
lor i världen och att
distansföreläsningar blir
en naturlig del i utbild-
ningen.

Tekniken gör det också
möjligt att skapa ge-
mensamma föreläs-
ningar för flera åländs-
ka skolor. Fler elever
får tillgång till de bästa
föreläsarna.

Utvecklingen i samhället har gått från jordbrukssamhälle, via industrisam-
hälle till kunskapssamhället. Konsumtionen är nu inriktad på upplevelser
mot att tidigare har varit inriktad på mat, värme och ägodelar. Makten i
samhället innehas av kunskapseliten när det tidigare har varit bonden och
kapitalisten som haft makten.
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MÅNGA ÅLÄNDSKA UNG-

DOMAR som studerar IT har
mycket att ge de åländska före-
tagen. De är fulla av idéer och
befinner sig mitt i en ’kokande’
gryta av det senaste som kan
användas för att utveckla ett
företags informationsflöden
och sätt att utnyttja IT.  Dessa
ungdomar har även ett stort
behov av att pröva sina kunska-
per mot det etablerade närings-
livet.

it.natverk.nu har en förebild
ibland annat Stockholm. Den
snabba IT utvecklingen kräver
nya kompetenser, nytt kun-
nande, etc som de flesta företag

I FRAMTIDEN
Släpp in ungdomen

Det händer saker på Åland
nu. Storsatsningen
Wheelit har satt igång
kreativiteten och flera
nyheter inom IT-området
är på väg att förverkligas.
Gemensamt för flera av
idéerna är att samla
kompetenser och unga
förmågor under samma
tak.

inte har i egna led.
it.natverk.nu är en bred

och djup resursgrupp beståen-
de av bland annat studerande
ungdomar som i första han er-
bjuder åländska företag sina
tjänster inom IT området.

Genom att skapa ett kom-
petensnätverk kan dessa kun-
skaper samlas och i gemensam
kraft analysera ett företags nu-
läge, identifiera problem, be-
hov och ge förslag på förbätt-
ringar. I de flesta fall kan nät-
verket också utnyttjas för att
köra igång den process som le-
der till att företaget får ett kon-
kurrenskraftigt IT system.

EN FÖRUTSÄTTNING för ut-
vecklingen är att man vet var
man är. Beroende på var nå-
gonstans i IT utvecklingen fö-
retaget står, vilket affärsområde
man befinner sig i och hur man
utnyttjat IT till att stöda sina
processer, bestäms utgångsläget
för utvecklingen och de nya el-
ler förändrade rutiner, system
etc som borde kunna utnyttjas.

TACK VARE SYMBIOSEN där
de studerande behöver kontakt
med näringslivet och där före-
tagen behöver friska idéer kan
man i princip kostnadsfritt ta
fram en utvecklingsstrategi för

Den gamla Kinoteatern på
Nygatan kunde rustas upp
för att rymma dessa
krafter. Lokalen kan ge en
unik möjlighet att kombi-
nera olika värden; kultur
och nytänkande, historia
och framtid. Trendfaktorn
på lokalen är hög, och den
kreativa miljön lyfter den
åländska attraktionskraften
ytterligare en nivå.
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varje företag. Denna kan bestå
av konkreta förslag på föränd-
ringar av rutiner, program,
hårdvara, nätverk, kommuni-
kationer, etc.

OM FÖRETAGET omfattar den
utförda analysen och de förslag
som kommit fram kan dessa
implementeras av dels av resur-
serna inom it.nätverk.nu men
givetvis även av de etablerade
åländska IT bolagen, mediafö-
retag, telecom-bolag etc. Detta
ger också individer med bär-
kraftiga idéer förutsättningar
att förverkliga dem.

NÄTVERKET GÖR DET MÖJ-

LIGT att utnyttja den bästa
kompetensen från en mängd
olika områden inom IT. Ge-
nom att knyta samman indivi-
der med olika bakgrund, in-
tressen och special områden,
ges möjlighet att uppnå en
bredtäckande resursgrupp.
Detta nätverk består dels i en
samlingspunkt på Åland, där
problem och förslag gemen-
samt diskuteras. En öppen mil-
jö som skall var byggd för att
stimulera och utveckla tankear-
betet. Nätverket består även av
möjligheterna att från studie-
platsen, hemmet, resan om-
bord på färjan, etc, kunna nå
de övriga medlemmarna och
resurserna.

ETT ANTAL FÖRETAG som re-
dan ser behovet eller som kan-
ske har viktiga verktyg, möjlig-
heter att hjälpa med adminis-
trativa sysslor, passande lokaler,
kommunikationslösningar etc,
skapar plattformen.

Affärsidéen it.nätverk.nu
ger de åländska företagen en
snabb och konkurrenskraftig
utveckling i takt med dagens
krav på förändringar.

Idag sker en rasande utveckling
i hela världen inom IT-områ-
det, vilket ställer många gamla
sanningar på huvudet. Avstån-
den försvinner, information
blir allmänt tillgänglig, samar-
betsformer förändras, vi på
Åland har idag möjlighet att
delta i det globala skeendet på
ett helt nytt sätt.

SOM ETT LED i att stärka vår
konkurrenskraft för framtiden
vill landskapsstyrelsen (ls) till-
sammans med näringslivet er-
bjuda en bred utbildnings-
drive i form av ett aktivt samar-
bete med ett företag specialise-
rat på att utveckla utbildning
on-line, det vill säga via Inter-
net. Tanken är att utveckla lät-
tillgängliga utbildningspaket
som anpassar sig till använda-
ren/elevens specifika behov
och önskemål, det som idag all-
mänt kallas skräddarsydd ut-
bildning. Utbildningen kom-
mer att erbjudas i form av en
blandning mellan personlig
lärarkontakt och interaktiva
självstudier via dator. På detta
sätt skapas en vana i att använ-
da datorn, så att den respekt
och rädsla för datorer som finns
hos många av oss försvinner

Styr datakompetens till Åland

och att vi snarare vågar vara lite
busiga i kontakten med datorn
och framför allt ha roligt under
tiden. Målet är att skapa ett na-
turligt förhållningssätt till da-
torn som hjälpmedel.

FÖR ATT GÖRA UTBILD-

NINGSPAKETET attraktivt
kan projektet finansieras inom

Landskapsstyrelsen och nä-
ringslivet skulle tillsammans
kunna starta ett aktivt samarbe-
te med ett digitalt utbildnings-
företag i form av ett partner-
skapsavtal. Avtalet innebär att
vi på Åland får omedelbar till-
gång till den kunskap inom in-
teraktiv datautbildning som
företaget utvecklar. Företaget å

Partnerskap med utbildningsföretag
sin sida får tillgång till invånar-
na på Åland som en testgrupp
så att det får direkt återkopp-
ling på hur deras produkter
fungerar. Åland är intressant i
detta sammanhang i och med
vårt småskaliga men samtidigt
fullskaliga samhälle med korta
beslutsvägar och det breda ut-
budet av utbildning på olika

nivåer.
Kostnaderna för Åland för det-
ta samarbete kommer att bli re-
lativt låga i och med att det kan
delfinansieras via EU-pro-
grammet för kompetensut-
veckling, Mål3, som pågår
2000 – 2006.

www.kunskapa.com är en portal för hela Åland och hela
världen både för näringsliv, förvaltning och utbildning, där kontakter
skapas mellan olika aktörer och där kunskaps- och erfarenhetsutby-
te uppstår. Portalen är en väg ut från Åland och in till Åland för alla
som är intresserade av temat kunskap och kompetens och målet
är att skapa ett internationellt forum för utbyte av idéer och tankar
inom digital och gränslös undervisning.

ramen för Landskapsstyrelsens
och EU:s Mål 3 program. Ut-
bildningen sker på arbetstid
och är bidragsberättigad för ar-
betsgivaren, privata och offent-
liga. Kommuner och skolor
knyts till projektet för att öka
tillgängligheten på datorer
runt Åland.
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Kartlägg på allvar var alla ålän-
ningar finns och vad man job-
bar med idag. Här finns en
enorm resurs att tillgå för det
åländska näringslivet. Landska-
pets ”Kompetenslänken” be-
höver få en ytterligare skjuts
framåt. Och därför behövs re-
surser, framförallt personella.

VAD GÖRA?

– Uppgifter om ålänningar i
exil samlas in och registreras
inom ramen för ”Kompetens-
länken”.

VEM GÖR?

– Studieserviceenheten enga-
gerar tillräckligt antal studeran-

de som får uppdraget att ge-
nomföra undersökningen och
insamlandet av material, kan-
ske i samband med uppgöran-
de av uppsatser eller dylikt.

VILKA RESURSER?

– Det behövs sannolikt en ar-
betsinsats som motsvarar en
heltidsanställd under ett halvt
års tid. Kostnaden kan uppgå
till 100.000 mk.

VEM BETALAR?

– Landskapet finansierar till
100 %.

NÄR KLART?

– Projektet startar upp så snart
som möjligt och bör färdigstäl-
las senast under detta år.

VAD GÖRA SEN?

– Kompetenslänken tillgäng-
lig för alla som är intresserade.
– Övriga marknadsföringsin-
satser, informationsinsatser
m.m.

Detta kan ske på vissa speciella
områden som anordnas av de oli-
ka kommunerna runtom på
Åland. För att lyckas med detta
måste lagstiftningen modernise-
ras. Det skall till dessa delar inte
längre vara nödvändigt att inne-
ha hembygdsrätt för att få äga
mark på Åland, inom dessa av-
gränsade och planerade områden.

VAD GÖRA?

– Lagändring vad avser kravet
på hembygdsrätt.

– Kommunerna planerar bo-
stadsområden där det står fritt
för även utomålänningar att
äga sin bostad.

VEM GÖR?

– Landskapsstyrelsen vidtar åt-
gärder för att ändra lagstift-
ningen.
– Under förutsättning av att
lagändringen klaras av uppma-
nas kommunerna att vidta nöd-
vändiga planeringsåtgärder.

VILKA RESURSER?

– Ingenting extraordinärt.

VEM BETALAR?

– Ingår i landskapets respektive
kommunernas normala budge-
ter.

NÄR KLART?

– Lagändringen vidtas snarast.
– Kommunplaneringen klar
senast 31.12.2000.

Även inflyttade måste få

äga sin bostad
Så ska bortaålänningar
kunna flytta hem
Utanför Åland vimlar det
av duktiga ålänningar. En
av grupperna har
grunnat på hur dessa
kan förmås att flytta
hem.

Ålänningarna måste mer
än hittills anlita utom-
åländsk expertis för att
utveckla det åländska
näringslivet. Men för att
attrahera nya intressanta
resurspersoner måste
det vara möjligt att få
köpa en tomt och bygga
sig sitt hus.
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logistik och IT
Företaget utgår ifrån den kom-
petens som redan finns på
Åland. Företaget är affärsdri-
vande och utvärderar möjlighe-
terna att utveckla system och
verktyg utgående från kunder-
nas behov.

Potentiella kunder och in-
tressenter i företaget är rese- och
transportföretag, turistföretag,
befintliga IT-serviceföretag,
postserviceföretag.

PRODUKTERNA SOM shipIT

väljer att utveckla tas fram i pro-
jektform. Antingen produceras
verktyget genom att kompe-
tens köps från olika externa le-
verantörer och samordnas inom
ShipIT. Eller så överlåts pro-
duktion till ett annat företag
som redan har en idé eller en
produkt man kan bygga vidare
på. Man tillför erforderlig kom-
petens för att slutföra utveck-
lingen och delar licensintäkter-
na.

Produkterna som ShipIT
utvecklar skall  vara kommersi-
ellt gångbara både på den in-
ternationella och/eller den lo-
kala marknaden.

Företaget stöder och är en
utvecklingsdel i den åländska
satsningen på ett Baltic Mariti-
me Center.

Företaget drivs i aktiebo-
lagsform och finansieras dels
genom att man tillför riskkapi-
tal och dels genom att man i
första skedet utvecklar bassys-
tem och produkter som genast
kan omsättas på marknaden.

Företaget behöver inled-
ningsvis en kärnorganisation
på endast ca 4-5 personer efter-
som avsikten är att hyra in och
samordna befintlig kompe-
tens.

VI STARTAR EN FLERSTEGS-

RAKET:

1. det ekonomiska mervärdet
uppstår genom samordning av

Var för sig är vi bra � tillsammans är vi oslagbara. Åländska
investerare går samman och bildar ett virituellt företag vars
affärsidé är att utveckla IT-spetskunskap på Åland inom
bland annat shipping, turism och post.

Banbrytande samarbete inom

gemensamma resurser
2. redan det första steget är lön-
samt
3. i därpå följande steg utveck-
las allt mer avancerade produk-
ter från externa kunders behov.

Företaget börjar förslagsvis
utveckla produkter där bran-
schen (framför allt shippingen)
inte upplever att de konkurre-
rar sinsemellan. Ett sådant om-
råde är exempelvis personalad-
ministrativa system där de fles-
ta företag har liknande behov,
och där besparingar och ut-
vecklingsmöjligheter är stora
om man samsas om utveck-
lingsresurserna.

ETT ANNAT OMRÅDE är sjösä-
kerhetssystem, där nordiska re-
derier har ett försprång och en
know-how som man gärna kan
dela med sig av på kommersiell
grund.

Ett ytterligare utvecklings-
steg är portalen ShipIT, där

man erbjuder virtuella logistik-
resor. Här beskrivs t.ex. hur
man kan resa från Göteborg till
Helsingfors, via Åland, med
olika upplevelsemöjligheter, el-
ler hur du snabbast får en con-
tainer skeppad från Hamburg
till Vasa.

Detta är ingen e-handels-
plats, utan en ständigt uppda-
terad tjänst som visar transport-
vägar, boende, upplevelser och
volymer. Bokning och affärer
skapas hos de enskilda aktörer-
na, som till exempel Viking
Line, Eckerö Linjen, Transmar
och Posten.

Tax-free-expertisens nät av
kontakter till världens stora le-
verantörer av kvalitetsproduk-
ter kan säkert också utnyttjas.
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