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Som att jobba
i ett tv-spel
-

m

' N AV PILOTERNA SAtill

en
kollega i projektet a n 'ar det
har nÃ¤gojÃ¤vlkvotering? nar
jag bÃ¶rjadeSÃ Ã¤det nÃ¤man
kommer in som tjej och ar ung
och oerfaren. Det har projektet ar bÃ¥dhÃ¶zteknoloeoch
'fÃ¶rsvarsteknikMed andra ord en maisdominerad vÃ¤rldMen senare sa piloten 'det visade
sig ju a n Hanna ar bra!'. Det var kul.
Jag gillar att bevisa fÃ¶mig sjÃ¤latt jag kan
hÃ¤lli ett sÃ¤danhÃ¤projekt. Det ar vÃ¤ldig
hÃ¶gteknologiskoch vi ar 15 personer som
arbetar med det. Dessutom ar det ratt mycket
pengar inblandade. Faktum ar att hela H i Q
startades med just det har projektet i Arboga.
Och det anvÃ¤ndfortfarande som ett referensprojekt.

E

DET AR JATTEROLIGT ATT FLYGA i simulatorn.
Det ar lite som Playstation fast p i riktigt!
Det ar en cool, hÃ¶gteknoloeis
- .produkt och
ett otroligr komplext sv7tem.Det 'iandlar om
11x2 miljoner rader :iv kod. Man kan sr.illa
I allt frin vider o:h vind. till var man ska
starta och vilka fiender man ska skjuta ned.
DÃ¤remohar jag aldrig flugit ett riktig Jasplan. Det vore kul. Fast det ar vÃ¤ldigfÃsom
fÃ¥tflyga med i ett tvÃ¥sitsigskolplan. Ingen
i vart projekt har gjort det. Jag ska vara den
forsta." SS

Nytankaren utvecklar iournalistiken
ni% kan vara en manick nere i kÃ¤llaresom
ingen kanner till utom uppfinnaren. Uppfinningar kan gÃ¶raav individer. En innovation
sker alltid i en gemenskap. NÃ¥gosom hÃ¤nde
i en gemenskap, som ar viktigt fÃ¶gemenskapen - det it en nyhet.

:46.
Bon Palo Alto.
Ã ¶Driver ett
program iÃ¶inno-

vattonsjournali~tik
Md elituniversitetet
tanford i Kalitor:Forskat

niversitet. Spelade
ndet N-llners och
elade debut-@med
Lustans Lakejer, Kai
artin & Stickoch

.

. .

- . M DRIVER tillvÃ¤xtei.
Det frÃ¤m
sta skalet till Ã¶kavÃ¤lstÃ¥ar inte lÃ¤ngratt fler jobbar mer,
eller att det kÃ¶pin maskiner som gÃ¶mer av samma jobb p i
kortare tid. FÃ¶rbÃ¤ttringarkommer istÃ¤llefrin att folk producerarpi nya satt, eller att de producerar nya mer vÃ¤rdefull
saker.
Innovation ar inte samma sak som uppfinning. En uppfin-

M I N GENERALDIREKT~R,Per Eriksson, kÃ¶pt
iden och jag bÃ¶rjadjobba p i ett program fÃ¶
att utveckla journalistiken som en nyckelaktÃ¶i innovationssystemen. I dag har vi
samarbete med redaktÃ¶repÃminga nyhetsredaktioner, allt frin Wall Street Journal och
Fortune till Technology Review och Science.
Jag var sjÃ¤ljournalist under nigra ar i
bÃ¶rja 1990-talet och jag hade antagligen
fortsatt med det om jag inte fÃ¥terbjudandet
i februari 1995 att vara med och satta i @ng
KK-stiftelsen, som bland annat hade hand
om den s i kallade 'it-miljarden'.
Efter mer an tio hrs u p p e h a som kvantfy- :
sikforskare ar det kul att vara forskare igen,
fast i ett annat Ã¤mne.EB

