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Jaha, då är vi tillbaks i jobb igen efter sommar och semester och 
det är dags att ta tag i ett nytt verksamhetsår. Det är så det känns 
tycker jag att verksamhetsåret börjar efter sommarsemestern och 
har sin ände nästa år kring midsommartid. Hoppas fler än jag har 
kunnat njuta av ledigheten trots inte allt för roligt väder. 

 Ibland känns det tomt på idéer när en sådan här krönika ska 
skrivas. Detta diskuterade jag med en bekant och fick då tipset 
att skriva om något ”jag går i gång på”. Det ska jag göra, jag ska 
berätta om en liten episod som fick mej att ha väldigt roligt och 
må bra en fredagskväll i början av augusti. Några tjejkompisar och 
jag åkte till Nordkoster och gick en snabbkurs i silversmide. Vid 
Kostersundets strandkant tillbringade vi några timmar i en sjöbod 
där vi fick göra två silversmycken var. Vi sågade, filade och slipade 
som aldrig förr och den kreativa förmågan fick fritt utlopp. Det 
var lätt att insipireras genom att blicka ut över sundet där båtarna 
smög fram i en strid ström, höra gamla tennkulemotorer låta 
dunk, dunk, dunk och fiskmåsarnas skrik av glädje när en fiskebåt 
anlände, höra vattnet skvalpa under bryggan, titta på solbrända 
snygga karlar som satt på ljugarbänken vid sjöboden intill…

 Detta är exempel på saker som gör mej glad och som jag ”går 
igång på” och som gör det enklare att ta tag i ”allvaret” igen. Inte 
sämre blir det när jag tycker om mina små egenhändigt tillverkade 
smycken som jag är jättestolt över att ha tillverkat…

 Just i skrivande stund så är vi i slutfasen av planeringsarbetet 
inför kommande höstkonferens program på Arlanda Sky City 
i december och temat för konferensen är UMAMI – Framtida 
smaker. Själv har jag aldrig hört ordet UMAMI tidigare och att det 
är en femte smak. Hoppas ni tycker det låter lika spännande som 
jag. Jag avslutar med att säga CARPE DIEM, något som står på ett 
av mina nytillverkade smycken.

Vi ses i december

– Anette Knutsson, ordförande i KommITS

Dags för nya tag
Ordföranden har ordet
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InnehållDags för nya tag Redaktörn 
har ordet
I denna UMAMI utgåva tar vi er med 
på en resa med varierade upplevelser 
allt från sött till surt. Nu kanske 
ni undrar hur den femte smaken 
UMAMI känns? Enligt Japanska 
grundaren Dr. Kikunae skall den 
höja alla andra smaker som en 
volymkontroll till elva ni vet? Vi står 
på kanten till en ny konferens i den 
femte smakens anda som du inte bör 
missa, varför? Det kommer bli en resa 
utan återvändo som kommer kittla lite 
extra, okej, nog med superlativ nu. 

Laguppställningen i detta nummer 
spänner bland annat från sydliga 
Hörby i Skåne som utmanar om 
bucklan för årets IT-kommun. Vi har 
även besökt återanvändningsföretaget 
Inrego där gammal datorutrustning 
har en smak av guld. Avslutningsvis 
måste jag bara leda ut er i skogen och 
för att njuta av vad naturen har att ge. 
För inget är väl så smakförhöjande 
som en färsk svampstuvning?   
  
Har ni förslag vad framtida tidningar 
bör innehålla tveka inte att hör av er.

Väl mött den 
5 december.

– Daniel  
   Robertsson

Medarbetare
AndreAs HummerdAHl

AD för tidskriften Kom-
mITS som inte bara spelar 
gitarr utan även leker med 
barnen Ella och Elton. Vet 
hur en spröd popstämma 
skall läggas.

dAniel robertsson

Redaktör för tidskriften KommITS som även hyser 
en stor kärlek till utomhusbad, Europeisk film och 
Yoga.
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Bättre IT-kunskaper 
 på lärarutbildning

Det digitaliserade kunskaps-
samhälle kräver ständig förnyelse. 
Lärarutbildningarna runt om i 
Sverige är inget undantag. 
För att förbättra kvalitén på 
studierna ger KK-stiftelsen 
ekonomiskt stöd till verksamheten.
TEXT: Daniel Robertsson. FOTO: Ulf Lundin.
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Mitt i en åskskur vandrar jag sick-sack 
med mitt paraply mellan lunchhung-
riga människor på drottninggatan med 
riktning mot stiftelsens huvudkontor i 
centrala Stockholm. Efter att ha klivit 
av hiss nummer ett fortsätter jag in i hiss 
nummer två i det snart nyrenoverade 
kontorskomplexet, färden går uppåt. Jag 
snubblar nästan över byggarbetare som dra 
elkablar i korridoren innan jag når entrén 
till KK-stiftelsen. Väl innanför dörren 
möter Yngve Wallin programansvarig för 
satsningen på IT i lärarutbildningen.

– Det påstås att vi är på väg mot en globalt 
och digitaliserat kunskapssamhälle där 
ständig förnyelse och kreativitet blir allt 
viktigare. Dessvärre talas det inte lika 
mycket om hur detta påverkar vårt behov 
av kunskap och lärande och vad det 
innebär för skolan, säger Yngve Wallin.
Skolan spelar en väsentlig roll för 
utvecklingen, undervisningen och lärandet 
som är tvungen att gå i takt med samhälls-
utvecklingen. KK-stiftelsen har under hela 
sin tid gett stöd till skolutveckling genom 
en rad olika regionala och nationella 
projekt. Syftet är att visa beslutsfattare och 
lärare runt om i världen vad som pågår och 
att lansera vad som bör göras för att skolan 
ska kunna fylla sitt åtagande i samhället.

För två år sedan startade ni en 
satsning på att stärka IT i lärarutbild-
ningen, varför?
 – Tanken är att åstadkomma möjligheter 
för utbildningarna att utveckla nya meto-
der och arbetsätt för att höja studenternas 
digitala kunskaper, förklara Yngve Wallin.
Sida vid sida med projektstödet bildas 
ett nationellt nätverk för dialog och 
erfarenhetsutbyte kring IT och lärande. 
Det är centralt att bygga broar mellan 

högskola och resten av samhället och att 
vara öppen för hur man diskuterar på 
lärarutbildningarna.

De som idag är runt tjugo år och yngre 
kallas ibland ”digitala infödingar”. De 
är det första ledet som växer upp i ett 
samhälle format av digitala medier och 
digital kommunikation. På senare år har 
forskarvärlden börjat engagera sig för vad 
upplevelser och erfarenheter betyder för 
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skolan och för inställningen på undervis-
ning och lärande. 

I våras startade Center for Educational 
Research and Innovation det internatio-
nella projektet New Millenium Learners. 
Syftet är att visa beslutsfattare och lärare 
runt om i världen vad som pågår och att 
lansera vad som bör göras för att skolan 
ska kunna fylla sitt åtagande i samhället. I 
den här verksamheten deltar KK-stiftelsen 
från svensk sida och kommer under hösten 
2008 att anordna ett internationellt 
expertmöte kring satsningen på IT i 
lärarutbildningen.
 – Dessvärre visar vårt departement inte 
någon större lust för den här typen av 

Gör testet på 
tdc.se/challenge.

Pastaluncher 
i potten!

IP

IP

T DC

(Då skulle du också märka skillnaden 

mellan TDC och våra konkurrenter.)

Skulle du märka 
någon skillnad? 

Två rätter med samma bas av ägg, vatten och mjöl. 
Närbesläktade, men så olika beroende på vem som 
tillreder. Liknelsen får oss att tänka på TDCs eget 
fi ber optiska nät. Med vårt nät som bas,  får du en 
bättre komponerad helhet kring företagets data- 
och telekommunikation. 

Kom förbi vår monter så berättar vi mer.

frågor,. Men för KK-stiftelsens del råder 
ingen tvekan. För att kunna bidra till 
Sveriges utveckling är det nödvändigt att 
följa med i den internationella utveck-
lingen och foga in institutionerna efter de 
förändringar som sker, säger Yngve Wallin

Sedan ett par år kollaborerar KK-stiftelsen 
med CERI, en avdelning vid OECD i 
Paris. Än så länge rör samarbetet i första 
hand området digitala lärresurser. Digitala 
lärresurser spänner över ett stort område. 
Det rör sig om allt från digitala kursma-
terial till de program som administrera 
kurserna samt för att strukturera och 
fördela kursinnehållet. I början av juni 
påbörjades en kartläggning av hur digitala 

lärresurser påverkar utbildningssystemet i 
olika länder. Bland annat är det fascine-
rande att ta reda på i vilken utsträckning 
lärare, elever och studenterna själva 
producerar material, samt i vilken mån 
medieföretag och datorspelsproducenter 
börjar delta i konkurrens med traditionella 
läromedelsförlag. Resultatet beräknas vara 
klart att presenteras under slutet av 2008. 
Förra året medverkade KK-stiftelsen i 
produktionen av en studie kring öppna 
digitala lärresurser inom högskolevärlden. 
Det rör sig om varor och tjänster som är 
tillgängliga för alla, gratis för den stude-
rande och möjliga att anpassa efter egna 
intressen och behov. Detta är ett interna-
tionellt fenomen som blir allt vanligare 
och som ställer en rad vedertagna modeller 
på ända. Inte minst gäller det kontrollen 
över undervisningen och lärande samt 
möjligheterna att bedriva kommersiell 
verksamhet inom det området.
 – Rapporten ”Giving Knowledge for 
Free” ger en bra sammanställning av det 
aktuella läget, avrundar Yngve Wallin.
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”Tanken är att åstadkomma möjligheter 
 för utbildningarna att utveckla nya  
 metoder och arbetsätt för att höja 
  studenternas digitala kunskaper”
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Inför årets IT-Kommun 2007
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I förra numret träffade vi en av finalisterna Sundbybergs kommun. 
Juryn valde även ut Umeå och Hörby kommun så vi plockade fram 
grilltången för att ta redan på mera inför finalen den 20 nov på 
Göteborgsoperan. TEXT: Daniel Robertsson BILDBEHANDLING : Andreas Hummerdahl

Via IP-telefoni får jag tag i Jan Långström 
IT-chef i Umeå och undrar hur känns det 
att bli finalist?

 – Vi känner stolthet, detta är en bekräf-
telse för oss på IT-avdelningen efter att 
allt slit lönar sig, vi får utan tvekan extra 
energi av detta för att arbeta vidare. Som 
en vitamininjektion helt enkelt.

Varför skall ni vinna?
 – Utan tvekan vår bredd i verksamhe-
terna, vi har fått ut mycket till medbor-
garna i form digitala tjänster. Vi har även 
internt effektiviserat genom att övergå till 

självrapportering av lön, vår fakturahan-
tering är digitaliserad, kort sagt inom den 
kommunala servicen är en rad områden 
digitaliserad. En stor del av detta är till för 
att effektivisera för de som arbetar ute i 
verksamheterna.

Vilket gensvar från medborgarna har 
ni fått med dessa nyheter?
 – Vår unga befolkning driver på dessa 
processer medelåldern ligger på 37 år, de 
blir besvikna om de inte hittar tjänsterna. 
Eftersom vi är en universitetsstad bidrar 
detta även till den unga befolkningen som 
förväntar sig en snabb och effektiv service. 

Tittar vi på föreningslivet har det nya IT-
stödet gjort att vi kunna kapat kostnader 
och ökat effektiviteten.  

Vilka visioner har du för kommunen?
 – Vi inom kommunen måste bli bättre 
på att förstå hur befolkningen frågar. I fall 
någon vill starta en restaurang måste vi 
kunna skräddarsy våra lösningar så att vi 
även når på tvären inom organisationen, så 
att våra system samspelar. Vederbörande 
skall inte behöva gå till flertalet instanser 
för att ställ en fråga. Vi var även nyligen i 
Västerås för hitta inspiration och inspirera-
de förhoppningsvis dem, att åka ut ilandet 
och kommunicera med andra kommuner 
är viktigt.  

Efter en hektisk vecka får jag även tag 
på Anders Wahlberg IT-chef i Hörby 
kommun. Han har korsat mellan flertaliga 
projekt denna period och är mitt uppe 
i processen med den nya hemsidan 
som skall sys ihop. Att lilla Hörby 
även blivit testpiloter inom Microsofts 
Longhorn projekt är något som han är 
stolt över. Anders som kommer från en 
lärarbakgrund har nu efter ca tio år inom 
kommunens IT-avdelning satsat mycket på 
vidareutbildning.

Vad har ni fokuserat på senaste åren?
 – Vi har haft fokus på att bygga upp ett 
stabilt nätverk inom den egna kommunala 
organisationen, vi har även försökt att ge 
goda förutsättningar för internetleverantö-
rer att etablera sig i kommunen. På så sätt 
finns det möjlighet för samtliga medbor-
gare i kommunen att nyttja kommunens 
framtida E-tjänster. 

Berätta lite mera om Longhorn 
projektet?
 – Hörby fick som ensam kommun i 
världen lägga upp det nya operativsystemet 
i detta samarbete, detta gör att vi ligger 
några år före. Eftersom vi tidigt under nit-
tiotalet har satsade hårt på att utbildning 
av IT-personalen fick vi en del kontakter 
inom bland annat inom Microsoft.

Varför skall ni vinna?
 – Vi skickade in en anmälan som ett test. 
I denna värld är det bara handling som 
räknas. Hörby har fått fokus på sig, dia-
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utmärkelsen sveriges it-
kommun instiftades 2001 och delas 
ut vartannat år på KvalitetsMässan. 
De tre kommuner som har mottagit 
utmärkelsen är Kalix (2001), Nacka 
(2003) och Malmö (2005).

Mustafa Mohamed är bland de bästa 
i världen på 3 000 meter hinder.

 Läs mer: www.atea.se/ake

Vi berättar mer på KommITS höstkonferens!

Atea Kommunerbjudande (AKE) lanserades vid 
KommITS vårkonferens 2007. Sedan dess har 
många nyheter tillkommit. Vi vill gärna berätta 
mer om AKE, våra lyckade referensprojekt och 
Microsofts skolportal.
  Vi ser fram emot att träffa dig vid KommITS 
höstkonferens! Önskar du kontakt med oss innan 
dess - läs mer om vårt erbjudande på
www.atea.se/ake

Svenska landslaget
i it-infrastruktur 

Högre effektivitet 
med Ateas
kommunerbjudande.

OFFICI E LL SPONSOR
TI LL SVE NSK FR I I DROTT

logen med medborgarna har vi lyckats bra med. Samarbetet med 
de andra kommunerna i Skåne nordost att dela på gemensamma 
system har även det gett gott resultat. 

Du nämnde medborgarna på vilket sätt har de varit 
delaktiga i processen?
 – Vår nya hemsida bygger på enkätsvaren från medborgarna där 
deras tankar och idéerna har bidragit till resultatet, i en lite kom-
munen har vi bra verkningsgrad på en enkät. 

Hur hittar ni era framtidsplaner? 
 – Hör och Hörby kommun delar på räddningstjänsten via ett 
gemensamt system som är en av de många planer vi har för kom-
munerna. Att utveckla samarbetet med andra kommuner är A och 
O för datornätverk får störst effektivitet genom att köras i stordrift, 
avrundar Anders Wahlberg.

Hur det går för Hörby, Sundbyberg och Umeå återstå att se på 
Kvalitetsmässan som för tionde gången arrangeras 20-22 november 
på Svenska mässan i Göteborg.
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Resestipendium

KommITS 
höstkonferens 2007
Boka in den 5, 6 december 2007 på Arlanda 
Sky City i Stockholm. Se även www.kommits.se

KommITS delar varje år ut ett resestipendium 
till en person som är anställd i en kommun 
som är medlem i KommITS. Stipendiet utgörs 
av en resa till vänföreningen SOCITM:s årliga 
konferens någonstans i England. Resan görs 
tillsammans med 2 personer från styrelsen.

Syftet med stipendiet är bland annat att: 
främja det – internationella samarbetet 
mellan KommITS och våra internationella 
vänföreningar möjliggöra för våra medlem-
mar att: – öka kunskapen om vad som 
händer inom IT-området runt om i världen. 
skapa egna – internationella kontakter och 
erfarenheter inom IT- området. 

Stipendiet delas ut på vårkonferensen.

Den största inkomstkällan i Reno är natur-
ligtvis Casinoverksamheten och allt som 
byggs upp kring denna industri. Det finns 
spelautomater överallt och alla frågade om 
man ville spela Keno var man än kom, lite 
ovant för oss tveksamma svenskar men 
ändå ett intressant fenomen att beskåda.

Själva konferensen i år handlade mycket 
om ledarskap och hur man här precis som 
i andra delar av världen går från IT via ICT 
(Information and Communication Techni-
cian) till CIO (Chief Information Officer). 
Man märkte att fler och fler IT-chefer får 
denna titel och kanske passar det bättre 
till det vi sysslar med, tekniken är bara en 
liten del i vardagen numera. 
En annan sak som jag snappade upp var 
miljötanken, vilket var första gången som 
jag hört det på en IT-konferens, man talade 
om datorhallarnas stora inverkan på koldi-
oxidutsläppen och den globala miljön.

Den internationella gruppen bestod i år 
av deltagare från Holland, Storbritannien, 
Canada, Nya Zeeland och så jag och 
Marianne Olofsson från Sverige. Vi var 
en grupp på 10-15 personer beroende på 
hur många som hängde på från USA. Vi 
hade alltid intressanta diskussioner och 
man blir lika förvånad varje gång över 
att våra IT-problem inom offentlig sektor 
är detsamma oavsett var i världen man 
befinner sig.

Rose Crozier som är IT-chef i Belfast och 
som representerade SOCITIM i Reno 
höll ett väldigt bra föredrag om hur man 
vänder synen på en stad som har dåligt 
rykte med hjälp av IT och Internet. Många 
ser Belfast som en bombplats men det är 
en blomstrande stad med stora investe-
ringar och planer för framtiden. Belfasts 
IT-avdelning består av 120 personer och 
hade precis gjort en stor omorganisation 
för att fokusera mer på vem och vad man 
var till för. Tidigare så hade man ett rent 

driftfokus, men nu har man vänt sig utåt 
mot medborgare med nya portaler och 
Internettjänster.

Teri Mark, Nevadas Statsarkiv, höll ett 
intressant föredrag om e-post och dess 
betydelse för verksamheten, och visst 
kan man hålla med om att utan e-post 
skulle man inte klara sig länge. E-post 
har redan ett tag varit den mest använda 
applikationen i våra kontor och nu måste 
vi börja titta på vad och hur länge vi skall 
arkivera vår e-post. En bra jämförelse var 
att ett email är som en katt, det har nio liv. 
Det finns kopior och vidarebefordringar 
överallt i organisationen som gör att om 
det raderas på ett ställe så finns det kvar 
på åtta andra. Likaså med sinnesstämning 
i epostskrivande, det finns inte något som 
kan feltolkas så lätt som innehållet i ett 
mail, eller som Teri sa ”skriv aldrig något 
i ett mail som du inte skulle vilja att din 
mor läste”  

Vi internationella gäster hade 1,5 timme 
på oss att tala om vad som händer på 
vår hemmaplan, dessa sessioner är alltid 
välbesökta och intressanta även för oss 
inom gruppen. Vi valde att prata lite gene-
rellt om Sverige och vad som står på våra 
IT-agendor. Men huvudparten av vår tid 
pratade vi om LOLA (Linked Organisation 
of Local Authority ICT Societies) vilken är 
vår paraplyorganisation över de interna-
tionella organisationerna. Vi kommer att 
intensifiera samarbetet och försöka att dela 
mer erfarenheter mellan föreningarna och 
deras medlemmar. Detta kommer bland 
annat att ske med en ny hemsida, www.
lola-online.org  där vi skall presentera 
bra och dåliga exempel på lösningar med 
mera. Eventuellt så kanske det längre fram 
blir en internationell konferens i Europa 
där medlemmar även bjuds in.

Thorbjörn Larsson
Vice Ordförande KommITS

GMIS 2007 i Reno USA
Årets GMIS konferens hölls i ett varmt Reno som ligger i Nevada, 
USA. Nevada som mest består av öken och ödemark har även 
mycket berg som inbjuder till fin skidåkning vintertid och härligt 
friluftsliv sommartid. Vi var här i juni så den mesta snön var borta 
men vi besökte den fantastiska sjön Lake Tahoe, vilken trots sin 
storlek har klart vatten som en fjällbäck.
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”... man blir lika förvånad varje gång 
över att våra IT-problem inom offentlig 
sektor är detsamma oavsett var i 
världen man befinner sig”
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föreningen kommits styrelse :

Ordförande 
 Anette Knutsson, Strömstads kommun

 Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
 tfn: 0526 191 35, 070 541 91 65

 fax: 0526 191 10
 anette.knutsson@stromstad.se

Vice Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenberg kommun

IT-avdelningen, 311 80 FALKENBERG
 tfn: 0346 88 62 58, 070 698 62 58

 fax: 0346 105 90
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Sekreterare
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 tfn: 0524 183 18,  070 397 15 63

tfx: 0524 181 10  
  marianne.olofsson@munkedal.se

 
 Lars Öhman, Nacka kommun 

131 81 NACKA
tfn: 08 718 87 16, 070 431 87 16 

fax: 08 718 90 22 
 lars.ohman@nacka .se

 
Åke Nygren, Leksands kommun

Box 303, 793 27 LEKSAND
tfn: 0247 802 12
fax: 0247 144 65

ake.nygren@leksand.se

Thomas Hallberg, Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg

tfn: 0456 161 00, 070 677 40 33 
fax: 0456 153 05

thomas.hallberg@solvesborg.se 

Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga

tfn: 0325 184 46
fax: 0325 185 01 

christian.bonfre@svenljunga.se

Monica Candler, Täby kommun
Kommunledningskontoret, 183 80 Täby

tfn: 08 768 92 23, 070 428 92 23
fax: 08 768 92 01

monica.candler@taby.se

Daniel Antonsson
Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall

tfn: 060 19 14 90, 070 669 14 90
fax: 060 59 14 90

daniel.antonsson@sundsvall.se
 

Konferens och tidningsutgivare
KommITS

c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A

168 65 Bromma
08-693 02 00

kansli@kommits.se
www.kommits.se

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte 
för IT-ansvariga i kommunerna.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av 
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av 
representanter för ca 140 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå 
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och 
den största är Umeå. Förutom att anordna konferenser, för närvarande två 
per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med ett 
antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och 
Storbritannien.  Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum 
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter 
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kom-
muner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.

målsättning

KommITS har som mål att vara ett nätverk av IT-människor som har sin 
verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus.
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för effektiviteten i den 
  kommunala förvaltningen.
– Höja IT-avdelningarnas status i kommunerna.
– Sprida information till medlemmar samt stimulera utbyte av erfarenheter 
  på regional nivå och på riksnivå.
– Vara samtalspartner och pådrivande faktor gentemot myndigheter  
  och andra organisationer.

organisation 
Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer, ideellt 
engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas på externa 
kontakter, informationsspridning, organisation av nationella konferenser och 
möten.  Med början 2000 och fram till 2006 har vi haft administrativ hjälp av 
kanslifunktion i Eskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret för kansliet och dess hem-
sida. Arbetet med konferenser och tidningen sköts av ett företag i Stockholm.

varför ska min kommun bli medlem?

Problemen och möjligheterna med IT är gemensamma för alla kommuner 
i dag. Ett medlemsskap ger dig bättre möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra kommuner
– att debattera och diskutera IT-frågor i ett gemensamt forum 
– ett diskussionsforum bakom lösenordsskydd på föreningens hemsida  
  www.kommits.se.
– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leverantörer

medlemskap

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun. 
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen 
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem 
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar 
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret 
2007/2008 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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Vägen mot grön IT är lång men det finns möjligheter 
att se på sin utgångna utrustning som allt annat än 
problem. Vi frågar ut Henrik nilsson på Inrego 
och Anders Vallgård från Sundbybergs kommun 
hur deras syn på återvinning och återanvändning av 
datorutrustning ser ut.
TEXT & FOTO: Daniel Robertsson.

Återvinning
 – ett ekorrhjul?
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Via en gång och cykelstig tar jag mig från 
E18 parallellt utmed den hårt trafikerade 
Enhagsvägen som leder mig till dagens 
mål. Målet är dataåtervinningsföretaget 
Inrego som i Täby nordöst om Stockholm 
har sitt huvudkontor. Varje år tar företaget 
emot över 100 000 datorer, skärmar och 
serverar. Datorerna rekonditioneras och 
hårddiskarna raderas. 

 – Det är inte så konstigt egentligen, 
faktum är att all datautrustning minskar 
varje månad med ca 5 procent i värde. 
Tänk dig att flertalet kommuner har 
utrustning som ligger och tickar bort skat-
tepengar, inleder VD:n Henrik Nilsson 
I Sverige säljer Inrego produkterna via 
den egna hemsidan. Köparna är allt från 
studenter till kommuner och landsting. 
Skolor är även de fortfarande en stor 

”För tre år sedan ställde ungefär en av tio kommuner eller landsting 
krav på återtag av den gamla utrustningen vid nyinköp, i dag har 
situation ändrats vid nästan nio av tio upphandlingar.”

kundkrets. Även den internationella 
marknaden används för import och export 
av utrustningen. Priserna varierar enligt 
en fast månadsprislista beroende på 
världsmarknaden. 

Hur började det hela?
 – Vi började i Lund runt 1995 för att vi 
själva som studenter behövde bättre be-
gagnad utrustning med samma garantier 
som ny utrustning. Vi har en butik i Lund 
där vi säljer datorer till studenter men 
det är här i Täby som huvudkontoret och 
logistiken finns.
Vilka är era kunder?
 – Bättre utrustning köps på den svenska 
marknaden.  Det är en blandning av stat 
och kommun och framför allt skolor som 
behöver bättre begagnad utrustning till en 
mindre budget. Men även mindre företag 

och privat personer. Vi tar alltså inte emot 
utrustning från privatpersoner men väl 
säljer med samma villkor som i den övriga 
handeln.

En av de kommuner som regelbundet har 
hittat en lösning för hanteringen av äldre 
IT-utrustning är Sundbyberg. Kommunen 
som även är en av de tre finalisterna till 
utmärkelsen Årets-IT kommun, arbetar 
aktivt för att minimera miljöpåverkan. Jag 
får tag på IT-chefen Anders Vallgård för 
att ta reda på mera.

Ställer ni miljökrav på era IT-
leverantörer för kommunens IT-park, 
vad det beträffar återvinning & 
återanvändning?
 – Inte idag eftersom vi har haft en 
fungerande lösning för återvinning & 
återanvändning men det är möjligt att vi 
lägger in det i upphandlingen i framtiden.

Vilken policy har ni vid avyttring av 
äldre dator utrustning?
 – Defekta datorer ska skrotas via god-

ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Vad har Stockholm, Norrköping, Västerås 
och Mark gemensamt?

Alla har val t  en säkerhetslösning från 
NordicEdge för s in e-Förvaltning.

Kontakta Gisela Horndahl  hos oss för mer  
information. 
Telefon: 070-228 31 12 
E-post:  ghorndahl@nordicedge.se

www.nordicedge.se
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känd elekronikskrotning, all information 
ska raderas och försäljningspriset ska vara 
så högt som möjligt.

Har ni någon miljöstrategi för kom-
munens IT-system?
 – Upphandling av hårdvara sker via 
Vervas upphandlingar, med andra ord 
följer vi de miljökrav som finns uppställda 
i dessa. All avyttring av gammal hårdvara 
sker genom försäljning till miljöcertifie-
rade företag eller via elektronikskrotning, 
avrundar Anders Vallgård.

I den rutiska fastigheten som utgör 
logistikcentret för Inrego visar Henrik 
Nilsson runt mig i byggnaden som har en 
charmig sjuttiotalsprägel. Jag hälsar på den 
övriga personalen som ser brun brända 
ut efter sommarens aktiviteter. I den 
stora verkstaden arbetas det för fullt med 
kontrollering, paketering och montering.   
  
Vad skall man tänka på ifall man är 
IT-chef på en skola och vill avyttra sin 
utrustning och funderar på att köpa 
nybegagnad utrustning?
 – Har man ett intresse av att samordna 
nyinköp med återtag så går det mesta 
att lösa, det beror på vilken partner man 
har av ny utrustning. Vi arbetar med det 
flesta stora datorföretagen i Sverige, säger 
Henrik Nilsson.

Har kommunernas miljöarbete 
förändrats de senaste åren? Hur ser 
framtiden ut?
 – Den senaste tiden känns det som att 
ett uppvaknade har skett, datorutrustning 
i förråd och korridorer har ett värde som 
kommunerna kan ha nytta av. För tre 
år sedan ställde ungefär en av tio kom-
muner eller landsting krav på återtag av 
den gamla utrustningen vid nyinköp. I 
dag har situation ändrats vid nästan nio 
av tio upphandlingar där ställs det krav 
på att leverantören skall återta den äldre 
utrustningen på något sätt. 

Är ert flöde av utrustning in lika stor 
som ut?

Återvinning – ett ekorrhjul

att motsvara efterfrågan på den svenska 
marknaden.

Hur ser du på sekretessen av äldre 
utrustning från kommunerna? Finns 
det några tips hur skall man behandla 
sin avpolletterade maskinpark?
 – Det är en viktig punkt att inte glömma 
bort, bara det är en anledning till att anlita 
seriösa aktörer. Många av våra kunder 
uppskattar att få intyg på all utrustning. 
För det första får du en återrapport med 
alla serienummer och en kvittens över 
vilken utrustning som vi tagit emot. För 
det andra får du en miljöredovisning 
över hur många som är återanvända och 
skrotade, vilket underlättar för kommuner 
som är ISO-cerifierade. För det tredje får 
du intyg att alla hårdiskar är raderade, ett 
säkerhetsdokument helt enkelt. 

Hur många kommuner jobbar ni med 
idag?
 – Vi jobbar med tio till tjugo kommuner 
idag och över fem landsting som vi arbetar 
löpande med. Många sjukvårdsenheter är 
som sagt under landstingets regi. 

Hur ser du på konkurrensen 
från andra företag med liknande 
inriktning?
 – Konkurrens finns i landet med olika 
lokala entreprenörer. Det som även är vik-
tigt att understryka är att vi är ett företag 

 – Egentligen borde flödet ut vara större 
men faktum är att det skrotas på tok för 
mycket utrustning på den svenska mark-
naden. Det ligger fortfarande apparatur 
i källare, korridorer som inte används. 
Den skulle lätt kunna återanvändas. Jag 
tror inte alla känner till att detta, vilket i 
praktiken är pengar. Är man osäker på om 
man behöver utrustningen i framtiden, så 
är det ekonomisk att sälja utrustningen för 
att vid senare tillfälle köpa tillbaka den.

Köper ni in utrustning från utlandet 
också?
 – Ibland är vi tvungna att köpa in utrust-
ning av bättre prestanda från utlandet för 
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”Det ligger fortfarande apparatur i källare 
 och korridorer som inte används. 
 Den skulle lätt kunna återanvändas.”

som varit verksamma över tio år och har en god ekonomi att 
betala för den utrustningen vi får in.   

Vill ni expandera i Sverige? Norden?
 – De handlar om att vara logistisk optimal, och för att hålla 
kostnaderna ner så räcker det med ett ställe i Sverige. Vis-
serligen har vi flera hubbar runt i landet där vi samlar upp och 
leverera utrustning för vidare transport. Men vi ser oss som 
en nordisk aktör och det är möjligt att vi öppnar upp logis-
tikcentrum även i Norge, Finland och Danmark men det får 
framtiden utvisa, avrundar Henrik Nilsson.

Att återanvändningen av IT-utrustning befinner sig fortfarande 
i en uppvakningsfas det råder inget tvivel om, men ifall dagens 
ekologisk tänkande sprider sig så finns det goda utsikter att 
minska miljö påverkan. Genom att marknaden för återvinning 
och återanvändning IT-utrustning börjar bli allt mera vanligt 
och att miljökraven ökar finns det all anledning till eftertanke. 
När jag smiter ut från kontoret denna dag observerar jag att 
miljöbilarna på företagets personalparkering lyser med sin 
frånvaro. Trots detta ser Inrego ut att vara ett företag på god 
väg för ekologisk IT.

Inregos huvudlinjer:
Miljö: 
Vi är ett miljöföretag som 
är miljö ISO certifierat. 
Saker som inte har ett 
värde skrotas via Ragnsells. 
Bättre att återanvända än att 
återvinna. 

Logiskt: 
Att sköta logistiken optimalt 
för att vinna ekonomi. 
Minimala avbrott 
hos användarna uppskattas 
vid IT-skiften.

Säkerhet: 
Information på alla hårdis-
kar raderas med hjälp av 
programmen Ibas och 
Blanco. Återrapport med 
hjälp av kvittenser med 
klockslag och signering höjer 
trovärdigheten.  

Inregos hjul
1. Rådgivning
2. Preparering
3. Utleverans
4. Installation
5. Återtag
6. Genomgång
7. Försäljning
8. Återrapportering

Övriga fakta
Grundades: 1995 
Omsättning: 75 milj. kr 
Anställda: 35 
Hanterade enheter: 100 000 
VD: Henrik Nilsson 
Ägare: Privat 
Cert.: Miljö ISO-14001 
Övrigt: Årets företagare i 
Täby kommun 2005. 
Nominerade av SEB och 
Ernest Young till årets 
entreprenör 2007.



14

Umami (japanska: 旨み、旨味、うまみ) 
anses idag av många vara den femte grund-
smaken vid sidan om sött, salt, surt och 
beskt.

Det var Kikunae Ikeda (japanska: 池
田菊苗) (1864-1936), smakforskare och 
professor i kemi vid Kejserliga universi-
tetet i Tokyo, som 1908 slog fast att den 
kemiska smakstommen i kött och alger 
bestod av glutaminsyror och att man för 

att få fram likadan smak likaväl kunde 
få fram syrorna och deras salter ur andra 
animaliska eller vegetariska proteiner. 

Den smak han syftade till döptes till 
umami vilket kan översättas ungefär till 
god/färsk smak. 

KommITS höstkonferens 2007 inleds 
med en UMAMI talkshow – framtidens 
smaker inom IT-världen. Programledare 

Magnus Höij från Internetworld leder oss 
i grundsmakernas tecken genom talare 
och ämnen relevanta för alla IT-intressera-
de kommunalare.

Programmet kryddas med adekvata talare 
och områden såsom: 
Salta fakturor  
Sura upplevelser 
Beska erfarenheter 
Söta nyheter

H Ö S T k o n f e r e n S
Sky City, Arlanda Conference & Business Center

U M AMI 
– framtidens smaker Höstkonferensens guldpartners:

Höstkonferensens silverpartners:
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Salta 
fakturor Sura

upplevelser

Priser:
Medlem 2 nätter (4 & 5 dec) 4 900:-
Medlem 1 natt (5 dec) 3 900:-
Medlem endast konferensdeltagande 2 900:-
 
Ej medlem 2 nätter (4 & 5 dec) 6 150:-
Ej medlem 1 natt (5 dec) 5 150:-
Ej medlem endast konferensdeltagande 4 150:
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser

 

Anmälan görs på:

www.timingscandinavia.se/TimingGuest
Eventkod: komcity07
Sista anmälningsdag är 

21 nov 2007

Beska 
erfarenheter Söta 

nyheter 5, 6
december

2007

PLATINA™

Årets konferensprogram finner du i den inbjudan 
som medföljer denna tidskrift samt på www.kommits.se
KommITS höstkonferens 2007 presenteras 
i samarbete med följande partners:

H Ö S T k o n f e r e n S
Sky City, Arlanda Conference & Business Center

Min 10 mm
Max 1,5 mm

EDB logovarianter CMYK

min 15 mm

EDB LOGO - STOR OG LITEN
Det er laget to varianter logoer som skal fungere i ulike størrelser. Den "store" 
logoen skal brukes i størrelser større enn 15 mm i høyde. Den "lille" logoen 
skal brukes i størrelser mellom 10 mm, og 15 mm i høyde. Dvs. at logoen skal 
IKKE brukes i størrelser minddre enn 10 mm. Den lille varianten er tilpasset 
trykk og skjermvisning slik at ikke linjene i logoen gror sammen. Logo 
konstruksjonen og proporsjonene må aldri forandres. Bruk alltid originalene 
fra vedlagt CD.

Denne logoen er tilpasset størrelser over 15 mm i 
høyde. (Dvs. Den skal aldri brukes i størrelser 
mindre enn 15 mm i høyde).

Denne logoen er tilpasset størrelser mellom 10 
og 15 mm i høyde. (Dvs. Den skal aldri brukes i 
størrelser større enn 15 mm, og ikke i størrelser 
mindre enn 10 mm).

Höstkonferensens guldpartners:

Höstkonferensens silverpartners:

Höstkonferensens bronspartners:

15
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Jörgen på Värmdö
Tidningen Kommits drar vidare denna gång ut 

i stockholmsskärgård till Gustavsberg 
där vi möter upp Värmdös IT-

chef Jörgen Sandström. 
TEXT & FOTO: Daniel Robertsson. 

FOTO AV PIR: Cecilia Forsberg.

Kommunfakta
Värmdö kommun

Län: Stockholms län

Landskap: Uppland, 
Södermanland

Centralort:
Gustavsberg

Areal: 438 km² 

(186:e av 290 kommuner)

Folkmängd: 
35 322 inv 
(68:e av 290 kommuner)

Befolkningstäthet:
78 inv/km²

KommITS hälsar på...
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När vägfärjan mellan Rindö och Värmdö 
lägger till startar jag motorn och klämmer 
mig av mellan två gigantiska lastbilar som 
även smugits sig med. Färden till huvud-
orten Gustavsberg går genom ett böljande 
landskap där åkermark och tallskog syns 
ut med vägen. Värmdö kommun som 
ligger ca tre mil öster om huvudstaden har 
ett unikt läge där över tiotusen öar skall 
bindas samman och den kommu-
nala servicen skall servera tretiofemtusen 
bofasta, men ökar på sommaren till över 
hundratuseninvånare. Kommunen som 

ständigt växer är en populär region där 
tidigare otaliga sommarstugeområden 
sakta omvandlas till permanenthus vilket 
även det ställer andra krav på kommunens 
service.

Grön IT är det något ni inom kommu-
nen har tänkt på?
 – Sedan svanenmärkta datorer kom har 
vi enbart köpt sådana. Även innan jag 
började år 2000 har det tänket funnits och 
i synnerhet datorerna i skolan som vi har 
sett till hålla en bra ergonomi. Kraven har 

bland annat varit lite bromerade flam-
skyddsmedel och strömsnåla. Under 2002 
övergick vi till att inte äga några datorer 
själva utan det gör ett finansbolag som 
vi hyr utrustningen av.

Är det ekonomiskt?
 – Självklart. Vi slipper att ha egna 
tekniker som installerar och servar. Även 
strategin för att bli av med utrustningen 
undgår vi. Vad gör man med femton-
hundra datorer?
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Jörgen på Värmdö

ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Finns det riktlinjer från kommunens 
sida vad som skall hända med dem?
 – Först och främst är det inte våra. Det 
är en del i miljöstrategin att vi hyr en burk 
under en vis tid med den prestanda vi 
behöver. Sen går de ut på en andrahands-
marknad. Vi har haft olika företag som 
återvinner men just nu är det Inrego 
i Täby. 

Vad gjorde du innan du började på 
Värmdö Kommun?
 – Innan det jobbade jag i ett projekt på 
SKL och deras satsning på ITiS under ett 
år, jag har även hunnit med att vara IT-

chef i mångkulturella skärholmen som är 
en stadsdel i Stockholm. Där bor det lika 
många invånare som i Värmdö men på 
ett par kvadratkilometer, medans här finns 
det bofasta på över 200 öar med flertalet 
sprida lösningar, vilket är en sporre.

Hur får ni ihop den kommunala 
servicen med det stora antalet öar?
 – Vi tar de möjligheter som marknaden 
erbjuder, det kan låta fånigt men vi kan 
inte specificera en prestanda och en kvalité 
som vi vill ha. Utan vi frågar runt efter 
lösningar som vi skulle kunna få köpa, 
sen blandar vi leverantörer. Just nu köper 

vi tjänster från ett antal mindre företag 
som Nhilings på Ljusterö, kustbandet och 
Mobilecity i Skellefteå som levererar 
Vimax på ett antal öar. 

Vilka projekt är på gång nu och 
framtiden?
 – Tillsammans med sju andra kom-
muner i länet så har vi precis upphandlat 
ett projekt som går ut på att förtäta den 
trådlösa infrastrukturen där det inte finns 
någon uppkoppling.

Med tanke den stora delen fritidsbo-
ende på sommaren ställer inte det 
andra krav på kommunen påverkar 
det IT tänket?
 – Nej, det som är tråkigt är att det 
egentligen är det en tillgång. De flesta 
operatörer stirrar sig blinda på antalet 
bofasta. Det finns en potentiell stor 
marknad. Däremot har vi med flera andra 
skärgårdskommuner en känsla av att där 
det bor höga chefer från de stora teleopera-
törerna. Finns det marknadsmässighet att 
bygga ut vilket kan te sig märkligt i 

Möt Microsoft på KommITS höstkonferens!
Vi visar lösningar för effektiv informationshantering baserat på en säker infrastruktur.

Läs om Microsoft inom offentlig sektor på:
www.microsoft.se/offentligsektor  www.microsoft.se/utbildning

Möt Microsoft på KommITS höstkonferens!
Vi visar lösningar för effektiv informationshantering baserat på en säker infrastruktur.

Läs om Microsoft inom offentlig sektor på:
www.microsoft.se/offentligsektor  www.microsoft.se/utbildning

Möt Microsoft på KommITS höstkonferens!
Vi visar lösningar för effektiv informationshantering baserat på en säker infrastruktur.

Läs om Microsoft inom offentlig sektor på:
www.microsoft.se/offentligsektor  www.microsoft.se/utbildning



för mig främmande att exempelvis ställa 
ut PC för hemtjänstpersonal. Det är 
verkligen håll i huvudet, 
de blir inte gladare av det utan möjligtvis 
Microsoft och datorförsäljaren. Personalen 
ser detta som ett hinder med att logga in 
och autentisering. Deras mål är att doku-
mentera de åtgärden som de har gjort hos 
vårdtagaren. Drivkraften är att fokusera på 
de som arbetar och de som är beroende av 
den verksamheten.

Vad gör du annars när du inte 
arbetar?
 – Antagligen plastbalja i östersjön och 
mälaren eller en plåtbalja i svenska och 
norska fjällen i en husvagn med andra 
ord. Ibland måste man bort från storstads-
miljön och lufta sig.

Du är rätt mobil med andra ord?
 – Det är faktiskt tredje året i rad som vi 
besöker ronda nationalpark på det norska 
kalfjället med husvagnen, där vi fiskade 
och inte minst testat tre G med en bärbar. 
Det var kul att ha 380 kB med full mot-
tagning på fjället.

Har teknikintresset spridit sig inom 
din familj?
 – Den kommer från familjen. Far byggde 
sitt egna digitala testinstrument i mitten 
av sjuttiotalet och jag fick min första 
dator när jag var elva som vi kopplade i 
TV:n och lekte med så det har alltid varit 
närvarande. 

Vi lämnar kontorslandskapet på dataen-
heten för en sväng om i kommunhuset 
som har knappt ett år på nacken efter 
ombyggnaden då kommunen samlade allt 
på ett ställe. Vi möter en rad barnföräldrar 
som är på väg på kurs och en hantverkare 
verkar fråga receptionisten hur man fyller 
i en blankett. Strategin för IT-enheten i 
framtiden är det viktigt enligt Jörgen 
Sandström att ha ett bra bemötande 
eftersom det är ett serviceyrke. Men även 
att ha goda kunskaper om processer, hur 
sker arbetet i flöden att helt enkelt kunna 
göra en analys vilka uppgifter som skall 
lösas. Den tredje biten är att arbeta 
i projekt. 
 – Vi jobbar i ett stort projekt men även 
massor av små projekt hela tiden, avslutar 
Jörgen

Jörgen på Värmdö

många fall. För ofta behövs det större 
underlag för att bygga ut.

Har det gangnat er?
 – Nja, i viss utsträckning har det bidragit 
tillutbyggnad men det har också skapat 
irritation över de som inte fått tillgång 
vissa tjänster. Den efterföljande debatten 
har blivit tramsig. Visst är det bra att 
det finns kapitalstarka människor inom 
kommunen som är företrädare för stora 
operatörer men när man skall lösa problem 
syns de inte och då lämnas vi med 
problemen.

Har teknikintresset alltid funnits hos 
dig?
 – Det började med att jag skruvade isär 
telefoner när jag var liten som far tog hem. 
Han jobbade nämligen på televerket. Jag 
har också en politiskdrivkraft att förbättra 
för samhället och verksamheten.

Verksamheten säger du, vad tänker 
du på?
 – För mig är det viktiga att det finns bra 
teknik för de som arbetar där ute, det är 

”Vi tar de möjligheter som marknaden 
erbjuder, det kan låta fånigt men vi kan 

inte specificera en prestanda och 
en kvalité som vi vill ha”
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att läsfunktionen gör det möjligt att läsa 
xls-filer och pdf-filer utan varken Excel 
eller Acrobat Reader.
Text: Daniel Robertsson

Ström utan tråd?
Den amerikanska företaget Powercast 
storsatsar på att utveckla en teknik som 
skickar ström trådlöst med hjälp av radio. 
Hittills har radiovågor används för att 
skicka information, men nu skall tekniken 
även användas för att trådlöst skicka ström 
till exempelvis mobiltelefoner, tangent-
bord, möss, mp3-spelare. Lösningen består 
av en powercaster, som är en radiosändare 
som skickar energi, och en eller flera po-
werharvetser, som tar emot radiovågorna 
och omvandlar dessa till ström. Redan 
nästa år kan denna teknik vara verklighet 
i mängder av apparater. Företagen har 
ingått ett samarbete med Philips som 
skall utveckla produkter som använder 
tekniken. Enligt grundaren John Shearer 
kommer bärbara datorer i framtiden ha så 
låg strömförbrukning att de kommer att 
drivas med trådlös ström.
Källa: Techworld

NoteratDomen mot 
Microsoft väcker 
reaktioner i USA. 
”Det är helt oacceptabelt att en företrädare 
för den amerikanska regeringen kritiserar en 
oberoende domstol utanför sin jurisdiktion”, 
sade EU-kommissionären med ansvar för 
konkurrenspolitik, Neelie Kroes, på en 
presskonferens i Bryssel den 19 september.

Det var den 16 september som första-
instansrätten, en del av EU:s domstol 
i Luxemburg, slog fast de böter som 
EU-kommissionen 2004 gav Microsoft. 
Microsoft fick böta 497 miljoner euro, 
cirka 4,5 miljarder kronor, för att ha 
försökt hindra konkurrens. Förutom de 
497 miljonerna har kommissionen lagt på 
ytterligare minst 280 miljoner i bot för att 
bolaget vägrat följa kommissionens krav 
från 2004.

En hög företrädare för USA:s justitiede-
partement, chefen för konkurrensenheten 
Thomas Barnett, sade efter domen i ett 
skriftligt uttalande att den kunde vara 
till nackdel för konsumenterna. Skälet 
skulle vara att domen kan minska viljan 
till innovation och konkurrens. Kroes sa 
att EU-kommissionen brukar låta bli att 
kommentera amerikanska domar och det 
samma borde gälla på andra sidan Atlan-
ten. Respekten för domstolarna borde vara 
sådan, tillade hon.

Microsoft har inte sagt om man tänker 
överklaga domen
Källa: dagensps.se

Scribd 
textdokumentens 
Youtube?
Databasen Scribd fungera som Youtube 
det är användarna som bidrar med mate-
rial men det är det skrivna ordet som är i 
fokus. Ifall du kan tänka dig att dela med 
dig av dina textfiler finns nu möjligheten 
att ladda upp filer med formaten doc, 
pdf, txt, ppt, xls, ps, eller lit. Tillskillnad 
från andra databaser slipper man dock 
att registrera sig för att ladda upp egna 
eller läs andras dokument. Materialet får 
dock inte vara kopieringsskyddat eller 
innehålla stötande material. För att hitta 
andras dokument används sökmotorn 
eller bläddra dig fram.  Gratis är gott men 
kanske inte så utvecklat för språkfunk-
tionen är svår navigerad. Det positiva är 

   Fotografiet av Jan Långström, IT-chef i Umeå,
   har inget med notisen Ström utan tråd att göra.
 Däremot kan du läsa en intervju med Jan om Umeås 

nominering till Årets IT-kommun på sidan 6.
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Det gick så fort! 

– Jag snokade igenom min dotters
  bokhylla häromdan och blev  
  så gla’ för jag hittade inte den där 
  Fejs-book som alla snackar om

– Men du va skönt, min son har 
  säkert inte den heller, han 
  har aldrig brytt sig om varken 
  sitt ansikte eller böcker

Ett drygt bredbandsdecennium senare befinner vi oss i en digital 
värld där ett internetavbrott är allvarligt medan avsaknaden av 
mobiltelefonen är en otänkbarhet. Mötesplatser som Facebook, 
Bilddagboken och Lunarstorm är viktiga kommunikationsarenor 
där kända och okända människor möter varandra, liv exponeras 
och det privata blir offentligt. I takt med att man lär känna 
varandra bättre flyttas mötesplatserna till SMS meddelanden och 
MSN-Messenger för omedelbar kommunikation. 

 Vi som vuxna känner oss ofta omkörda och i rasande fart 
frånåkta i dessa digitala miljöer och uppfattar oss inte sällan som 
vår tids tvåbenta dinosaurier. En gymnasieelev jag talade med 
satte så träffsäkert ord på generationsklyftan med följande: ”För 
oss är det här med internet som ett modersmål”, och jag insåg då att 
precis så är det. 

 Klyftan fördjupas och vidgas av media som skrämmer och 
varnar för vad som kan hända dina barn om de använder internet 
varefter vi ropar efter lösningar på ett problem vi inte förstår. Ett 
vanligt sätt att lösa problemet är att begränsa tekniken genom att 
sätta in s.k. filter. Givetvis måste problem lösas, digital mobb-
ning, barnpornografiskt material, rasism och främlingsfientlighet 
hör till några områden som är klart problematiska. 

 När Lunarstorm den 1 januari år 2000 startade replikerade 
många skolor och kommuner med att stänga möjligheten för 
elever att komma åt denna mötesplats i ren moralpanik. Egent-
ligen fanns det inte särskilt goda skäl till att agera på detta sätt 
men det blev en omedelbar reaktion på det okända som eventuellt 
kunde påverka barn och ungdomar negativt.  Helt förståeligt för 
vad som saknades då men som idag är något mer känt är vuxnas 
kännedom om nätkulturen. 

 Vad gör då våra filter för oss? Inget annat än ställer till det 
anser jag. Ibland måste vi se det problematiska för att få till en 
förändring, filter däremot gör motsatsen då dessa snarare fungerar 
som det jag kallar för Vildvittrefilter vilket är en tankeutveckling 
utifrån Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Vad vildvittrorna 
inte kan skönja med ögat tror de heller inte existerar. Så verkar 
många resonera i vår digitala värld. Problemet ”syns inte alltså 
finns det inte”.
 
 Debatten är problematisk då barn och ungdomar i kombination 
med teknik fått klä skott för det som inträffar. Men faktum är 
att det är vi som vuxna som förser vår unga generation med dessa 
kraftfulla verktyg. Därför är det oroväckande att vi därefter blir 
förvånande när något händer i digitala miljöer och reagerar i 
affekt och vill begränsa, frånta och anpassa nätet enligt vuxnas 
normer. Dessa normer skiljer sig från vad barn och ungdomar 
önskar och nu står vi inför ett vägval. 

 Antingen stänger vi definitivt av internet eller så engagerar och 
intresserar vi oss för vad vår unga generation gör och uppmuntrar 
det som är övervägande positivt. Jag föredrar det senare!

Jan Svärdshagen 
– debattör och föreläsare, mer av Jan på etik.blogspot.com

– Har han internet som modersmål?
  Vad ska släkten i Finland säga?


