KommITS
Tidskriften för Kommunal IT-samverkan

nr1

Hur svårt kan det
egentligen vara?

Obskyr
hobby på
schemat
"Jag har alltid tyckt att det
är tråkigt att tala i telefon"
FEM FUNGERANDE TIPS!
Så undviker du
powerpoint-döden
"Federering tänker någon,
feodalism påstår jag"

1

"Blir vi lyckligare av att veta mer?"
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Detta nummer av KommITS ägnas till stor del åt den kommande konferensen "Dig

Freddie Larsson om fungerande IT, hans syn på ledarskap och vikten av ödmjukhet. Vi pra
vuxna har för ungas beteende på nätet och varför vi oftare borde stanna upp och tänka eft
Gävle som låter förskoleelever lära med hjälp av geocaching. Se detta som en mental förber

Styrelsenytt
Roger Nilsson IT-chef i Ystad valdes in i
styrelsen i vintras. Vi fick en pratstund
med honom om hans bakgrund, läget i
Skåne och framtidens KommITS.
Vem är du? Bakgrund?
– En inbiten ”Ysta-bo” med stort intresse för livet i allmänhet men familjen och vänner i synnerhet. Jobbar gör jag
mer än gärna. Speciellt när jag känner att energin kommer
till nytta och tillbaka i någon form. I IT-branschen har jag
varit sedan 1988 i olika befattningar. Mina två senaste uppdragsgivaren Superfos A/S och NCC Construction Sverige
AB gav mig många verktyg som jag mer än gärna delar med
mig av till Ystads kommun som sedan fem år tillbaka är min
uppdragsgivare.
Vad kan du tillföra till styrelsearbetet?
– Det återstår lite att se, men jag känner stor gemenskap
redan och att här kommer garanterat att genereras tillräckligt med energi så att man orkar bidraga med något positivt.
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Du arbetar på Ystads kommun, kan du berätta lite om läget i
kommunen och skåne?
– Tro det eller ej, men jag älskar Ystad och Skåne! Kan
inte förstå varför inte alla bor här, haha! Nä, men här finns
en dynamik som jag gillar och min avdelning är kul att
jobba med. Rent IT mässigt har vi gjort ett gediget arbete
med leveransen av en riktigt stabil och hållbar plattform.
Från en grundlig systemförvaltningsmodell till en ”spetsig”
omvärldsanalys. Med tydliga SLA och en spännande vision
som resultat.
Vilka är dina bästa egenskaper?
– Att se helheten i ett projekt och att sätta kundnyttan i
focus tror jag är mina absolut bästa egenskaper. Sedan att

försöka sälja in olika investeringar och projekt till våra
kunder är något som jag verkligen gillar.
Hur tror du KommITS kan växa för att nå flera kommuner i
Sverige?
– Vet faktiskt inte riktigt, men jag tror på kontinuitet och
KommITS står ju verkligen för ihärdigt arbete. Risken är ju
att uppfattas som tråkig och enformig, men ”ändrar” man
lagom och fortsätter med att arrangera bra konferenser
så kan detta väldigt lätt uppfattas som stabilt, tryggt och
säkert. Då kan man med trygghet erbjuda nya och befintliga
kunder ett medlemskap som verkligen ger tillbaka. Både
i någon form av kunskaps och insikt, men framförallt i
nätverkande. Text: Daniel Becker.
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Inför Digitaliseringsdagarna 28-30 april

Hur svårt kan det
egentligen vara?
Möt forne IT-chefen från
industrin som skrivit kaxiga
ledarskapsboken

Kan jag

så kan du. Freddie Larsson

är en av keynote-talarna på
KommITS Digitaliseringsdagar.
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År 2007 rådde kaos i IT-organisationen
i Finnveden-koncernen som, som
underleverantör till fordonsindustrin,
började känna av den kommande finanskrisen. Fyrtio procent av personalen hade sagt upp sig, delar av bolaget
hade sålts och det talades om att
stänga fabriker och flytta produktion
till Polen. Rykten och spekulationer
spreds. Stämningen var dålig.
Samtidigt hade då 34-årige Freddie Larsson just blivit pappa och
var föräldraledig två dagar i veckan
medan han stretade på i företagets
IT-avdelning. Han fick oväntat frågan
att ta över som CIO, vilket han i efter-

hand beskriver som både läskigt och
inspirerande. Han säger att han aldrig
tidigare gjort verksamhetsplaner eller
haft personal- och budgetansvar. Han
gjorde listor över för- och nackdelar
med att ta det erbjudna jobbet. Listan
över nackdelar blev besvärande lång.
– Situationen var otroligt prekär,
men en mening dök hela tiden upp i
mitt huvud: Hur svårt kan det egentligen vara?
Det berättar Freddie för KommITS
när vi talas vid en solig vårvinterdag.
Han tänkte på sina tidigare chefer.
Om de kunde leverera ett acceptabelt
ledarskap, åtminstone utan att få

sparken, hur svårt kan det egentligen
vara att vara chef?
Han tog jobbet.
Kan jag så kan du
Då visste han inte att detta skulle sex
och ett halvt år senare resultera i ledarskapsboken Kan jag så kan du, där
han beskriver det han kallar för Det
självbespeglande ledarskapet, byggt på
sina erfarenheter.
– Jag tog jobbet och det tog inte mer
än sex-åtta månader innan vi rekryterat folk och skapat en ny kultur, nya
processer och rutiner. Jag vill understryka vi, då jag aldrig hade klarat det
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”Hej, jag ringer från IT-avdelningen,
jag ville bara kolla om det är något
vi kan hjälpa till med?”
själv. Vi gick ut i verksamheten och
frågade: Vad vill ni och vad behöver
ni för hjälp av oss på IT-avdelningen?
Genom att leverera vad verksamheten
behövde skapade vi ett förtroende.
Började du formulera dina tankar i ord
redan då?
– Ja. Jag började skriva på boken
runt 2008 med tanken att den först
och främst skulle vara en ren handbok, vilket första versionen också var.
Så här gör jag när jag jobbar som chef!
Men under tiden utvecklades jag och
mitt sätt att se på ledarskap. Då blev
det mer en berättelse om att så här
gjorde jag, det funkade för mig. Jag

säger inte hur man ska eller inte ska
göra, du får ta vad fasen du vill ur
boken. Det som varit framgången med
boken är igenkänningsfaktorn.
IT som hjälpmedel
Långt tidigare gick Freddie dåvarande
fordonsprogrammet i gymnasiet,
pluggade senare kemiprogrammet på
Göteborgs Universitet, men under en
period i Australien läste han en kortare
kurs om hur IT kan användas inom
naturvetenskapen.
– Jag blev så fascinerad av hur man
kunde bygga modeller och använda
IT som hjälpmedel, så när jag kom
hem ringde jag och tjatade på alla

Hantera alla era kontaktvägar
via Artvise Kundtjänst!
Att en gemensam och väl fungerande kundtjänst ökar
kundnöjdheten och ger förbättrad intern effektivitet är

utbildningar som fanns. De hade
kvoterat in kvinnor till en utbildning
till nätverkstekniker i Göteborg men
fick inte tag i tillräckligt många som
ville gå, så jag fick faktiskt ta en kvinnas plats och på den vägen är det. Jag
hittade en bransch och en kombination
av både teori och praktik. Däremot
har jag aldrig varit tekniskt intresserad
av det som händer inuti datorn. Det

Från skolorna i Småland
till gruvorna i Norrbotten.
Vi bygger Sverige med it.

dom flesta överens om. Trots detta har det inte funnits
något bra IT-stöd för att uppnå detta – för än nu!

En kundtjänst för alla kontaktvägar.
Vill du läsa mer?
Gå in på www.artvise.se
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har kanske gjort att jag haft en nykter
syn på tekniken och bara sett den som
vilket annat verktyg som helst.
Vad ska du tala om på KommITS Digitaliseringsdagar? Hur kan man översätta dina
teorier om personligt ledarskap till oﬀentlig
sektor?
– Jag kommer framför allt spinna
på mina roller som IT-chef. Det är en
miljö jag är väldigt hemma i och jag
kommer att tala om vad jag gjort annorlunda än de flesta andra IT-chefer.
Det kan tillämpas inom allt slags
ledarskap.
Bjud oss på ett av dina bästa trick!
– Ett av mina viktigaste är att som
chef våga fråga, det är så du skapar
engagemang, motivation, inspiration
och framför allt förtroende. Det är
bland det absolut viktigaste en chef
och ledare kan göra.

Kan du berätta mer om hur du gjorde det?
– Genom att bokstavligt talat ställa
mig vid kaffeautomaten, presentera
mig som IT-chef för koncernen och
fråga hur kan jag hjälpa till. Hur
kan jag göra din vardag mer effektiv
eller roligare? Det är relativt unikt i
IT-branschen att våga vara så proaktiv
som när jag schemalade min supportpersonal att slumpmässigt ringa upp företagets medarbetare. ”Hej, jag ringer
från IT-avdelningen, jag ville bara
kolla om det är något vi kan hjälpa
till med?” Det skapade ett enormt
förtroende och ledde till att man sedan
kom till oss, från början när det gällde
att effektivisera produktionen eller, till
exempel, göra en ny aff är i Ryssland.
Sådant som IT-avdelningen sällan är
med på från start.

Mobile Device Management
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100% hostad
Enkel att använda
duostation.se/mdm

Du skriver ut ett ™ efter Det självspeglande
ledarskapet i ditt presentationsmaterial.
Allvarligt, du har väl inte trademark-skyddat
termen?
– Haha, nej det är på skoj. Poängen
är att om man ska få ut sitt budskap
idag måste man säga att det här tror
jag verkligen på! Samtidigt måste man
vara ödmjuk och kunna skratta åt sig
själv. Min bok handlar om jättejobbiga
situationer jag hamnat i, bjuder man
inte på sig själv blir det ju helt platt,
som alla andra managementböcker.

Du kan läsa hur många böcker du vill!
Rimmar de inte med dig själv som individ kommer de inte att få någon effekt.
Våga ta plats och erkänna fel
Freddie arbetar mycket med verksamhetskonsulting, processutveckling och
ledarskap. Bland annat att hjälpa en
icke namngiven kommun att införa
ramverket ITIL – som innefattar

Din oberoende
affärskonsult inom ICT
Vi ger dig verktygen som ökar din kund- och affärsnytta,
effektiviserar arbetet inom din organisation och skapar
besparingar. Telemanagement har ett komplett
tjänsteutbud som stödjer dig hela vägen från strategi
och upphandling till implementation och uppföljning
av kostnader och avtal.
Varje år genomför vi ett 60-tal upphandlingar
av telekom- och IT-lösningar till ett värde av över
1,5 miljarder kronor. Med oss får du en partner
som har mycket god kunskap vad gäller LOU och
avrop från offentliga ramavtal.

www.telemanagement.se
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omkring 25 olika processer för att
driva effektiva IT-avdelningar och
leveranser – samt att hjälpa en annan
kommun med att optimera deras support. Han har även hjälpt länsstyrelser
att processorientera utifrån ITIL och
utvecklat delar av Försäkringskassans
supportorganisation.
Dessutom föreläser han om ledarskap
och jobbar som mentor för andra
ledare.
Jag undrar om han har några åsikter
om den svenska konsensus-kulturen
som gör att vi vill vara eniga innan
vi går framåt, vilket är ett snällt men
långsamt sätt.
Vad är ett svenskt ledarskap?
– Det är svårt att säga om det fi nns
ett svenskt ledarskap idag, jag tycker
det är så uppblandat. Däremot tycker
jag att vi är duktiga på att lyssna, vi
är ganska prestigelösa och det kan
ha att göra med vår jantelag. Det är
få som vågar ta plats och ännu färre
som vågar ta plats och vara
ödmjuka, vågar stå längst fram
och erkänna sina fel.
Kan du ge ett exempel?
– Som när vi höll på att stänga
bandet på Volvo i Torslanda för
att vi på IT-avdelningen hade
klantat oss. Vi näst intill sänkte
utlastningen för en fabrik i
Olofström och stod med lastbilar
som skulle köra upp produkter
till Volvo. Då ska man som chef
ställa sig längst fram och säga:

Nu har vi tabbat oss, jag ber så mycket
om ursäkt, vi kommer göra allt vi kan
för att lösa det.
Är svenska chefer rädda för att inte veta
bäst?
– Javisst, att våga säga att det
här kan jag inte är en av chefernas
största utmaningar. Det är vi dåliga
på. Chefen har en förkärlek till att
låsa in sig på sitt kontor och hitta alla
lösningar. Bildligt talat står medarbetarna utanför med örat mot dörren och
undrar vad chefen ska komma på. I
stället för att öppna dörren och säga:
Kom in! Vi kanske ska slå våra kloka
huvuden ihop och lösa problemet
tillsammans. Vem kan vad och vem
kan inte vad? Hur ska vi göra och när?
Det skapar ett driv och engagemang.
Förutom egen erfarenhet, vad har du för
några förebilder inom ledarteori?
– Jag har aldrig haft någon förebild,

men jag fick tipset att läsa Jan Carlzons Riv Pyramiderna! Det var när
min egen bok nästan var klar och det
var nästan en läskig upplevelse att
läsa hans bok. Det var lite som om vi
hade suttit och pratat ihop och sedan
skrivit varsin bok, vi har helt klart haft
liknande sätt att se på saken.
Vad har du då för förebild?
– Det är egentligen min mamma som
gjort mig till den jag är, hennes uppfostran har gjort mig till en bra ledare.
Att ta ansvar för vad fasen man säger
och gör, det sitter kvar än. Det har inte
direkt med ledarskap att göra utan
med hur du är som människa, och det
är därför jag trycker så hårt på att du
inte kan vara någon annan än den du
är. Du kan låtsas men det kommer att
lysa igenom så småningom, och även
med alla modeller och teorier som
funnits i 100 år kommer du inte uppnå
ett genuint ledarskap. Text: Mats Rydström.

Namn: Freddie Larsson
Ålder: 40 år
Uppväxt: Västerås
Bor: Kungsbacka
Familj: Två söner på 5,5 och 7 år
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PÅ SKATTJAKT
MED FÖRSKOLAN
Gävle Kommun låter förskolebarnen pröva
Geocaching, en skattjakt med hjälp av GPS,
i ett nytt pilotprojekt som presenteras på
Digitaliseringsdagarna.
Geografiska informationssystem, eller GIS, handlar om att
koppla data av olika typer och från olika källor till kartor
för att få en annan, bättre bild av verkligheten. Förutom mer
traditionella användningsområden för samhällsbyggande,
energi, återvinning och vatten så pågår nu ett spännande
projekt inom förskolan i Gävle, vilket kommer att redovisas
i en breakout-session under KommITS Digitaliseringsdagar i
Halmstad den 28-30 april.
Sofie Berglund är förskollärare
i Gävle sedan ett par år tillbaka
men växlade spår i augusti förra
året. Då tog hon tjänstledigt och
påbörjade en ettårig utbildning
vid Folkuniversitetet i Gävle som
heter Avancerad GIS-användare.
Under våren gör hon sin första
praktik på Gävle Kommun och
knyter samman GIS med förskolan
genom ett geocaching-projekt
där hon får använda båda sina
kompetenser. Vi ringde upp Sofie
för att höra hur detta startade.

8

mobiltelefon och en app kan man leta upp dessa. Med geocaching i utbildningssyfte får man barn och förskollärare
att röra på sig i naturen, de får frisk luft och man kan även
knyta ihop verksamheten med andra läroplansmål.
I Gävle kom idén från IT-projektledaren Ricky Kvist, som
också följer med Sofie till Halmstad för att tala på konferensen. Han hade läst om ett liknande projekt som startades
i Halland 2011 och när han blev varse om Sofie skapades
ett projekt runt hennes praktik, som omfattar sju veckor i
vår och en förskola på pilotstadiet. Förhoppningen är att
geocaching ska sprida sig.
– Vi har ännu inte beslutat hur vi går vidare i nästa praktikperiod, men det kan hända att vi i den inkluderar fler förskolor. Flera av de andra i kommunen har fått upp ögonen
och vänder sig till den teknikförskola, Uppfinnaren, som har
hållit på med geocaching sedan de började sin verksamhet.
De har dock inte tid och resurser
att verka som spridare av detta,
de är ju främst förskollärare, men
jag skulle kunna vara den som
åker runt och lär ut. Dit har vi
dock inte kommit ännu.

– Gävle Kommun har en strategiplan och i den står att GIS
ska introduceras i de mjuka
sektorerna såsom vård, skola och
omsorg. När jag kom in på praktiken såg de en chans att
använda mig som en ingång till de mjuka sektorerna och en
början till det är att använda sig av geocaching, säger Sofie
till KommITS.

Vilken utrustning och programvara
använder ni?
– Vi använder iPads och nästan
alla förskolor i Gävle Kommun
har surfplattor, eller lärplattor
som vi kallar dem. Appen heter
Geocaching Groundspeak och
finns både till Android-plattor
och iPad. Den är inte gratis men
har funktioner som gratisapparna
saknar. Man ser på en karta vilka
skatter som är gömda i närområdet, även sådana som andra geocachare lagt ut, och så kan
vi navigera dit och logga att vi hittat en skatt. Vi kan också
använda appen till att lägga ut egna skatter som bara vi och
ingen annan kan se.

Geocaching är en lite obskyr navigeringshobby som kan
beskrivas som en kombination av orientering och skattjakt
med hjälp av GPS. Cacher, eller skatter, ligger utplacerade
med GPS-koordinater och med hjälp av en surfplatta eller

Manifesteras skatten med någon fysisk pryl eller belöning?
– Ja, det har varit en burk där vi till exempel lagt russinpåsar, en annan gång hade vi kottar som barnen skulle räkna.
Tanken är att förskollärarna ska lägga ut uppdrag som
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barnen ska utföra, riktade mot något av de
läroplansmål som de jobbar med just då.
Vad tycker barnen om det här?
– De har reagerat bra, de suger åt sig
allting och tycker att det är jätteroligt. I
framtiden kan det absolut göras med de
yngre barnen också men vi har ännu bara
testat med de äldsta. De är jättevana att
använda lärplattan och kan lätt skifta
mellan olika vyer, titta på kompassen och
kartan. Att få gå och hålla i lärplattan ute i
naturen var också en stor grej för dem.
Finns det planer även för vanliga skolan? Det
låter som en typiskt bra friluftsdag-aktivitet.
– Vi har pratat om grundskolan men det
ligger i så fall långt in i framtiden. Men
absolut! Jag är medlem på en sida för
lärare som berättar om hur de använder
geocaching i utbildningen, till exempel
för orientering. Det fi nns otroligt många
användningsområden från idrott till naturämnen till matematik och det kan vävas in
i alla åldrar. Text: Mats Rydström.
PAS 140328 neXus - KommITS SV 83x109-E

Träffa oss på KommITS!
Vi berättar mer om ...
Kammarkollegiets ramavtal
Nyheter i Skolfederation
Lansering av Sambi
Multifunktionskort
Säker inloggning för elever

Vi hjälper kommuner med analys,
innovation, design och att realisera
önskade effekter via digitala kanaler

neXus Breakout

Vad innebär
Kammarkollegiets
ramavtal gällande
tjänstekort för dig?

Med expertkunskap och ett ramverk innehållande
marknadsledande produkter, färdiga lösningar,
metodik och nätverkande, kan vi tryggt och

kostnadseffektivt hjälpa våra kunder från idé till
effekthemtagning och förvaltning
www.pulsen.se
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Helena Meyer och

"Jag har alltid
tyckt att det
är tråkigt att
prata i telefon"

Nätvandrarna finns
där ungdomarna
finns – på nätet.
De lyssnar och
samtalar för att
motverka nätmobbning och
utanförskap.
Vi möter henne
inför Digitaliseringsdagarna!
Foto: Sara Ringström
Text: Mats Rydström
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– Jag tycker att vi är dåliga på att
förstå att vi har det samhällsklimat
som vi skapar. Vi måste vara ödmjuka
och anstränga oss för att skapa ett bra
klimat på nätet både för oss och de
unga.
Det säger Helena Meyer, verksamhetssamordnare för Nätvandrarna på
Fryshuset i Stockholm. Fryshuset är
Stockholms mest välkända samlingspunkt för ungdomar. Ett hus i Södra
Hammarbyhamnen med mötesplatser,
fik, replokaler, idrottshallar – som en
fritidsgård i megaformat.
Nätvandrarna startade 2007 för att ge
unga stöd och samtal på nätet, ett allt
större behov i takt med att ungdomars
liv alltmer började levas utanför skolan
eller fritidsgården. Har man ingen förståndig vuxen att fråga eller prata med
hemma ska det finnas någon som kan
lyssna en knapptryckning bort – det är
Nätvandrarnas idé. Helena har jobbat
med Nätvandrarna sedan starten
och även varit med och startat upp
motsvarande internationella nätverket
World Web Walkers.
– Att nätvandra lokalt är ofta väldigt
framgångsrikt. Ungdomarna berättar andra saker och vågar öppna sig
mer i chatt än de kanske gör på stan,
ungdomsgården eller i skolan.

Hur går det till och var finns ni med
Nätvandrarna?
– Det är lite olika. Vi har till exempel
valt att lägga en stor del av arbetet på
ungdomar.se eftersom det är en av
Sveriges största sajter för unga, i stället
för att försöka driva trafik till en egen
sida eller egen chatt. Vi finns på Skype
och Kik för de som hellre har samtal
där. Vi vill också gärna finnas närvarande i olika typer av spel.
Helena menar att det verkligen är en
fördel att höra till en organisation som
Fryshuset, som med dess mångåriga
verksamhet för Stockholms ungdomar
även satt ribban nationellt. Hon berättar att det händer att de blir inbjuda
till Riksdagen och att såväl kungahuset
som många politiker gjort studiebesök
på Fryshuset.
De senaste par åren har näthat,
nätmobbing och integritetsfrågor diskuterats livligt och hoppat upp ett par
snäpp på den kollektiva agendan. Vad
tycker hon är det viktigaste problemområdet att fokusera på nu?
– Det allra viktigaste är att vi vuxna
stannar upp, tänker till och inser att vi
har ett enormt ansvar för samhällsklimatet. Det är vi som sätter agendan.
Det gäller oss alla. Vilka filmklipp,
bilder och texter delar vi vidare? Vad
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kan det ge för konsekvenser och för
vem? Har vi ens läst artikeln i fråga
innan vi eldar upp oss över den på
Twitter? Innan vi exploderar och sprider ilska och förolämpningar omkring
oss, kan vi andas och räkna till tio?
Är vi åtminstone generellt sett bättre
rustade, mer utbildade och medvetna
numera?
– När jag började hänga på nätet var
det en hel del tjafs och intriger, plus
en extremt överdriven pedofilrädsla.
Det var också rätt vedertaget att nätet
var lite av laglöst land. Jag tycker att
bilden är mycket mer nyanserad idag
och vi vet till exempel att unga ofta
utsätts av någon de känner, kanske till
och med i sin egen ålder. Vi vet också
att de allra flesta faktiskt inte råkar illa
ut. Vi har insett att det är människor
på andra sidan skärmen, nu behöver
vi bara slipa lite på hur vi bemöter de
människor vi inte delar åsikt med.
Hur kan andra kommuner hjälpa sina unga
till en tryggare tillvaro på nätet?
– Alla kan! Det behövs ingen teknisk
kunskap för att arbeta socialt med
unga på nätet. Det som behövs är
värme, medmänsklighet och en vilja
att göra skillnad. Som vuxen behöver
du inte vara överallt där unga är, men
du måste finnas tillgänglig för samtal:
Hur ska vi bete oss mot varandra, hur
gör vi för att inte utsätta varandra för
kränkningar och hat?
Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig, om
det finns en sådan?
– Det finns inte! Förutom att dagarna
brukar innehålla stora mängder kaffe
oavsett vad jag gör. Vissa dagar kliver
jag upp klockan fyra för att åka iväg
och föreläsa ute i landet, i bland åker
jag hem samma dag, andra gånger
sover jag över på hotell. De dagar jag
är på Fryshuset är det ofta möten eller
handledning med mina kollegor och
när jag ska skriva ansökningar för
projektmedel sitter jag gärna hemma
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i lugn och ro. Jag försöker också att
hinna nätvandra en del, då blir det
oftast att jag svarar på mail i frågelådan på ungdomar.se.
Med en far som var diplomat flyttade Helena under uppväxten
runt, från Solna via London
och Bonn till Dar Es
Salaam i Tanzania och
Gaborone i Botswana. Nu bor hon i
Hägersten, en av
de södra närförorterna i
Stockholm,
och hon
säger att
hennes
kringflackande
uppväxt gjort
att hon lätt kan
känna sig hemma
”i vilket litet utrymme
som helst”. Det var i övre
tonåren som hon började
att använda datorer och kom i
kontakt med internet, som då var
det stora, nya.
– Till en början var det mest chatt, och
det var på den tiden då det var väldigt
roligt att låtsas vara någon annan än
den man var. Jag har alltid tyckt att
det är tråkigt att prata i telefon, så
jag gillade verkligen sms och chatt.
En milstolpe i min internetkarriär var
naturligtvis när jag registrerade mig på
Lunarstorm. Det var under en period
i mitt liv då jag mådde väldigt dåligt
och var sjukskriven. Jag orkade inte
så mycket, men på nätet hittade jag
både vänner och ställen där jag kunde
diskutera och debattera det som intresserade mig.
Om du ser tillbaka, skiljer sig beteendet och
problematiken på nätet idag mot hur det
var då?
– Jag har fått väldigt bra lärdomar av
den tiden, som kan sammanfattas med
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”intet nytt under solen”. Jag har blivit
så oerhört illa behandlad på Lunarstorm, framför allt i diskussioner kring
abort, etik, politik och feminism att
det lätt skulle klassas som näthat och
olagligt idag. Men jag har också fått så
fantastiskt fi na erfarenheter, vänner
för livet och en stor förståelse för hur
viktig kommunikation och sociala
medier är. Jag kan utan överdrift
säga att den här tiden betyder otroligt
mycket för mig idag, det var verkligen
en skola i att hantera livet.
Hur blev du intresserad av de frågor som
du nu arbetar med?
– Jag har alltid varit oerhört intresserad av mänskligt beteende, och det
fanns många möjligheter att studera
det på Lunarstorm och liknande sidor.
Jag tycker att det är väldigt obehagligt
med drev och mobbningstendenser,
har stått upp för de som varit utsatta
och fått kritik för det.

Och hur bestämde du dig för att göra det
till ditt jobb?
– Jag insåg att jag har en fallenhet för
att stötta andra människor och att jag
kunde vända mitt eget dåliga mående
till en positiv kraft för att hjälpa andra.
Förutom engagemanget i Lunarstorms
diskussionsforum hittade jag till Fryshuset och verksamheten United Sisters,
där jobbade jag i flera år ideellt med
unga tjejer. Jag har alltid varit dålig
på att sitta på rumpan och vänta på
det stora tillfället så när jag efter min
sjukskrivning inte fick jobb la jag fram
ett förslag till United Sisters – att ta ut
deras stödverksamhet på nätet. När jag
nu ser i backspegeln så tänker jag att
det är precis det här jag hela tiden ville
göra. Enkelt och avskalat, fokusera på
det mänskliga mötet och inte tekniken.
Efter ett par år som volontär och som
projektledare för Tjejcoach Online blev
Helena så 2007 anställd av Fryshuset
som verksamhetsansvarig för deras
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Möt oss på
KommITS Digitaliseringsdagar 2014
så berättar vi mer!

Nätvandrare. Helena bloggar också
på Surfa Lugnts hemsida, som är ett
nationellt samordnat initiativ för att
höja vuxnas kunskaper om barn och
ungdomars vardag på internet.
Just vuxnas attityder eller bristande
förståelse för vad unga gör på internet
och varför tar sig i bland parodiska
uttryck, som i den stundtals uppblossade dataspelsdebatten. Att ropa efter
förbud i stället för att faktiskt ägna mer
tid åt att prata med sina barn är lika
gammalt som Elvis. Ett annat exempel
är den illa genomtänkta Facebookstatus som organisationen Friends la
ut, som uppmanade till mörklagda
profi lbilder. De kallade detta #unselfie
och sågades i kvällspressen.
Vad tycker du om det?
Hade kritikerna en poäng?
– Kritiken mot #unselfie har absolut en
poäng. Jag ryckte själv till när jag såg
den, dels för att den svarta rutan med
vit text förde tankarna till tragedier,

Träffa Adobe
på KommITS
2014
Kom till vår monter och hör
mer om Adobe Creative Cloud.
I vår monter kan du också
tävla om en helikopterresa upp
bland molnen över Tylösand.
Välkommen!

www.securitysolution.se
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"Enkelt och avskalat, fokusera på det mänskliga mötet och inte tekniken"
katastrofer eller brott mot mänskliga
rättigheter, men sedan eftersom hela
infallsvinkeln var helt fel. Mobbning
och kränkningar beror inte på den
utsatte. Det kan drabba alla och det
kan aldrig vara den drabbade som ska
anpassa sig. Texten gav också ganska
unkna vibbar av ”skyll dig själv som
satte dig i situationen”.

w

Har ni bemött dem oﬀentligt än?
– Faktum är att vi, Ungdomar.se och
Föreningen Tilia hade ett färdigt öppet
brev till Friends, där vi kritiserade
deras ingångspunkt, när det började
koka i sociala medier. Istället för att
haka på drevet tog vi ett steg tillbaka.
Vi kommer att kontakta Friends när
det har lugnat ner sig, framför allt
eftersom vi faktiskt har kontakt med
målgruppen och förstår vikten av att
själv få välja uttryckssätt – genom att
göra musik, fi lm, dans, programmera

spel eller ladda upp självporträtt.
Äldre generationer har alltid varit
kritiska mot dagens ungdom och vad
de håller på med.
Du framstår ofta som en sansad röst i tider
av braskande rubriker och rop på förbud.
Är det svårt att nå fram med balanserade
åsikter?
– I bland kan det vara svårt att nå
fram, men jag brukar ofta uppleva en
annan sak. Jag brukar försöka börja
föreläsningar med att visa de siff ror
som faktiskt fi nns över hur många
unga som utsätts för olika kränkningar,
och vara extra tydlig med att de allra
flesta inte råkar illa ut. Det går verkligen att känna den suck av lättnad som
alla drar då. Det öppnar upp för en
helt annan diskussion än om alla sitter
och är livrädda för allt det hemska som
hela tiden händer på nätet.

Genom frekvent mediamedverkan
och föreläsningar, såväl i Sverige
som internationellt, sprider Helena
och Fryshusets nätvandrare sina
kunskaper – härnäst sker det som sagt
på KommITS Digitaliseringsdagar. Vid
sådana tillfällen har hon god nytta av
en gammal utbildning:
– Något som många inte vet är att jag
har tre års teaterutbildning i bagaget.
Det kan vara väldigt skönt med
scenvana och röstträning när man är
ute mycket och föreläser, jag brukar
inte behöva mick om det inte är väldigt
stora lokaler, säger hon.
Avslutningsvis, kan du sammanfatta vad
ditt tal på KommITS konferens kommer att
handla om?
– Att vi alla har makt och fantastiska
möjligheter till att göra internet till en
ännu bättre plats.

Mer än bara en mus!
Rätt lösning för ditt välbefinnande.
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KommITS på TEDx-evenemang

Så undviker
powerpoint-
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du
-döden
David Phillips talade om
presentationsteknik på
årets andra svenska
TEDx-evenemang.
KommITS Mats Rydström
var givetvis på plats.
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TED är ett internationellt konferenskoncept som startade i
USA för 30 år sedan. Förkortningen står för Technology,
Entertainment, Design och det ger ett hum om inriktningen
– men ämnen som tas upp kan lika gärna vara medicin,
politik och forskning.
År 2009 fick oberoende producenter börja arrangera egna
evenemang, med tillägg av ett x i namnet. I januari hölls
årets första TEDx-kväll i Sverige där bland andra utrikesminister Carl Bildt talade, vilket självfallet fick internationell
spridning. En kväll i slutet av mars var det dags igen, på
Summit Grev Ture i Stockholm.
Under vinjetten Think Again bjöd talarna David Phillips,
Louise Brown och Teo Härén på insikter i så skilda områden som presentationsteknik, den svenska korruptionen
respektive begreppet ”peak city” – att våra städer kommer
sluta växa om tio år. Dessutom sändes två internationella
föredrag på videolänk, det bjöds på mat och förfriskningar
och livemusik av Mimi Oh.
David Phillips är expert på presentationer och höll föredraget Death By Powerpoint. Hans bok How To Avoid Death
By Powerpoint är utgiven i 30 länder och hans utbildningar
i presentationsteknik är ofta utsålda. Davids talarstil är
entusiasmerande, tankeväckande och skoj med en rapp
stand up-komik-känsla.
Problematiken är gammal som Powerpoint självt. Vi har väl
alla ett hatkärleks-förhållande till alla dessa möten och presentationer som vi minns mycket lite av när vi väl lommar
tillbaka till våra skrivbord. Sedan inser vi att vi själva måste
sätta ihop en presentation till morgondagen, presterar lika
dåligt igen och fortsätter den onda cirkeln.
Hämnas vi på någon som inte förtjänar det, likt högskolors nollning som går i arv? Kanske inte, men hur kan vi
acceptera så dåliga presentationer och ett sådant tidsslöseri? Varför blir det som kan vara så användbart så
kontraproduktivt?
Huvudproblemet är för mycket information på för liten plats
och att vi inte använder bilder som komplement och stöd till
våra tal.
– Har ni sett fi lmen Rain Man, och scenen i kafeterian där
Dustin Hoff mans karaktär snabbt räknar till 247 tappade
tandpetare? Oavsett vilket land jag reser till och vilket
företag jag besöker så bygger de sina presentationer i hopp
om att deras kollegor också har samma perceptionsförmåga
som autistiska savanter, vilket självklart inte är fallet, säger
David.
Hans lösning på problemet är att använda fem grundläggande designprinciper. Vi människor är vimsiga och har dåligt
minne, och David menar att 90 procent av informationen
vid en presentation har gått om intet inom halvminuten. Vid
presentationer tävlar man också mot fyra grundläggande
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faktorer, i stället för att nyttja dem:
– Varje gång du öppnar ögonen resten
av livet kommer du att fokusera på fyra
saker: signalfärger som rött, orange
och gult samt rörliga, kontrastrika
respektive stora objekt. Så varför inte
använda detta till din fördel?
Enligt David envisas majoriteten
med att använda vit bakgrund i sina

presentationer.
– Vem har då mest kontrast, jag eller
skärmen? Skärmen så klart. Vem är
störst? Skärmen. Den enda möjlighet
jag har att väga upp det är att klä mig i
signalfärger och hoppa runt på scenen.
En dålig affärsstrategi på lång sikt. Byt
i stället till svart bakgrund. Då slappnar ögonen av och presentatören blir
det största, mest kontrastrika objektet.

Makten åt folket!
Generationen är här som “kan själv”.
Vi hjälper er att göra era tjänster mer tillgängliga
och lättanvända. Genom att automatisera och
publicera dem via ett snyggt gränssnitt kan
användaren enkelt hitta och beställa
- helt själv

Varför är det viktigt? Jo, för att jag är,
har alltid varit, och kommer alltid att
vara presentationen. Det andra är bara
mitt visuella hjälpmedel.
För att presentera tabeller proppfulla
med information kan man tvinga
publiken att fokusera på rätt ställe
genom att belysa en kolumn eller rad.
Ett annat problem är att alla mallar är

Inloggning med SITHSeller kommunkort?
Varför välja?
Kombinera i
Net iD Card Portal.

Vill du veta mer,
besök oss i vår monter
på KommITs och kolla in
www.enfo.se/zipper
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byggda så att rubriken är det största objektet och informationen mindre, men att vi sällan sätter den viktigaste
informationen i rubriken. Viktigast bör också vara störst.
Vårt minne hamnar på direkt kollisionskurs med gängse
presentationstekniker och det handlar om antal. Lösningen
är att ha fler skärmbilder, i stället för mer information inklämd i färre. Har du fler än ett budskap per skärm riskerar
du att publiken bara fokuserar på det ena, och det är väldigt
oklart vilket som går fram.
– Mängden skärmar i en presentation har aldrig varit ett
problem, däremot mängden objekt per skärm!
Det optimala totala antalet objekt man bör använda på en
skärm menar David är sex stycken. Fler objekt kan göra att
vi måste använda fem gånger så mycket kognitiv energi för
att ta in informationen. Hjärnan, som vill vara så energisnål
som möjligt, tar då inte in informationen alls.
– Ni har då framkallat Death by Powerpoint!

Varför skall e
e-tjänster
e-tjänster
och Federation vara
komplicerat och
kostsamt?...
Prata med oss om ett bättre
alternativ på KommITS 2014.
Prova gratis idag, kontakta
oss på mobilityguard.com.
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Kvällen inleddes med ett annat tankeväckande föredrag av
Louise Brown, författare av boken The sanctimonius Swede
– corruption without consequences? Framför allt ställdes de
två frågorna: Är vi svenskar verkligen så moraliskt överlägsna som vi gärna vill tro? Men om svaret är nej, varför är
vi då så skenheliga?
År 2008 hade vi bara tio svenska mutfall, året därpå var
antalet 323! Den dramatiska ökningen beror emellertid
snarast på att alltfler anmäler fall och att det skedde just då
hänger ihop med fi nanskrisen. Många som inte längre hade
något att förlora kunde helt enkelt kosta på sig att skvallra
på sina tidigare chefer.
Louise skiljer på primitiv och social, eller inbäddad
korruption och av det senare slaget kan vissa systemfel i
vår lagstiftning skapa farliga kryphål. Hon tog upp flera
kommunskandaler samt att kommunrevisorer inte tillsätts
oberoende – vilket hon menar skiljer Sverige från stora
delar av övriga EU. Utan att specifi kt nämna Telias Uzbekistan-debacle talade hon också om vår feghet att ta ansvar.
När vi outsourcar i utlandet och det krisar så skyller vi på
vår naivitet och på mellanhänder. Sedan tar vi parti för
off ret i situationen, i stället för att stå för våra handlingar.
– Vi måste bli bättre på att ta ansvar, särskilt när det går fel,
sa hon och avslutade med att konstatera att fastän Sverige
tillhör de minst korruptionsdrabbade länderna kan vår
hycklande inställning vara farlig.
Vi kan riskera att halka nedåt i världsrankningarna, och lär
i alla fall inte klättra, om vi inte är på vår vakt.
FAKTA om TED
• Drivs av den ideella Sapling-stiftelsen som leds av Chris
Anderson, grundare av ett av Storbritanniens största
förlag: Future Publishing.
• De oberoende TEDx drivs på licens av initiativtagare i
varje land.
• Föredragen hålls på engelska och översätts till andra
språk av frivilliga.
• Omkring 1 700 föredrag fi nns att se gratis online på
www.ted.com och i deras appar.
• Varje dag hålls i snitt tre nya TED-evenemang i världen.
• Världsnamn som talat: Gordon Brown, Bill Gates,
Philippe Starck, Hans Rosling.
• Följ TED på www.twitter.com/TEDTalks
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IT-säkerhetskrönika

Vadå ursprungsidentifiering?
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Det är intressant att se vilka infrastrukturer för identifiering som växer
fram. En tydlig trend är att det snart
krävs ett konto för varje pryl eller
tjänst av rang. Ett hos Apple, ett hos
Facebook, ett hos Google, ett hos
Microsoft, ett hos Netflix, ett hos Sony,
ett hos Viaplay… Listan kan göras
betydligt längre, men längden bromsas
samtidigt av att ett och samma konto
kan användas till flera ändamål.
Federering tänker någon, feodalism
påstår jag.

Noterbart är att det är den underliggande kreditkortsinfrastrukturen som
i huvudsak står för betalströmmarna.
Visa och Mastercard, som får anses
stå för merparten av transaktionerna,
är aktörer som jag faktiskt aldrig
träffat utan produkter som enbart
förmedlats via mellanhänder såsom
banker, matvarukedjor, mackar och
andra som faktiskt har möjligheten att
ursprungsidentifiera mig. Poängen är
att så länge betalströmmen fungerar
så är ursprungsidentifieringen ganska
ointressant för feodalherrarna. Det

utövas, utövas av personal som har
legitimerat sig i samband med anställningen. Du läste rätt!

Den feodalherre som utövar makt
över en större kontodatabas, likt flera
av dem ovan, använder inte längre
infrastrukturen enbart för sina egna
tjänster utan ”erbjuder” infrastrukturen till andra som har behov av
identifiering. – Vadå identifiering? Jag
har ju aldrig någonsin träffat någon
av dem jag nämner som exempel utan
alla konton är ju bara självregistrerade
konton utan någon som helst ursprungsidentifiering av mig. Det egentliga
värdet är snarare kopplingen till ett
någorlunda fungerande kreditkortsnummer och därmed en tillräckligt
säkrad betalkanal.

är först när betalningen inte fungerar
som den fyller ett syfte i detta sammanhang, men kreditrisker är en del
av affärsrisken för kreditkortsföretagen
så den är kalkylerad.

förundran. Datainspektionen kanske
skulle vidga sina vyer lite på den här
punkten och inte enbart tala i termer
av tekniska lösningar, utan verifiera
hela kedjan.

Det feodala kontot som påtvingats
mig för att kunna nyttja min telefon,
läsplatta, dator eller kanske någon
större tjänst, tjänar inte långt vad
gäller verklig identifiering, det vill säga
autentisering. Här kan det federerade
kontot som skapats i en organisation
som verkligen känner mig tjäna ett
syfte. Det kan knytas till mig som
person och kläs i olika roller eller
tilldelas olika behörigheter.

Att det feodala kontot är värdelöst
för någon form av starkare tilltro till
identiteten är ingen nyhet. Men, det
bör i sammanhanget nämnas att det
federativa kontot behöver i sig inte
leda till en högre tilltro till identiteteten. Detta sagt i en tid när det intensivt
diskuteras hur tillförlitliga olika
tekniska lösningar för autentisering
är. Börja istället att fundera över hur
individen ursprungsidentifieras och
fundera gärna en vända hur tillförlitlig
den sedvanliga legitimationen är. Om
det någonsin ens sker en legitimering
när identifieringsprocessen inleds.

Merparten av de aktörer jag räknat
upp ovan är helt ointresserade av vem
jag är. Huvudsaken är att jag genererar någon form av intäkter till dem.
Antingen direkt, eller indirekt där mitt
feodala konto tillser betalningar till
andras tjänster.

– Vänta, vadå verkligen känner mig?
Hur många organisationer känner
egentligen dem som de tilldelar konton
till? De enklare undersökningar som
vi gjort visar att endast en minoritet
av den myndighetsutövningen som

Jag kan inte låta bli att tänka på alla
de som kommer i kontakt med känsliga personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen där det tydligt
uttolkats att åtkomst ska föregås av
stark autentisering. Tämligen tandlöst.
Visst, de känsliga personuppgifterna
får ett visst skydd, men stark autentisering utan ursprunglig vetskap om vem
som faktiskt har åtkomst, väcker en del

Text: Thomas Nilsson, säkerhetskrönikör,
www.certezza.se
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Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara

FÖ R E N I N G E N KO M M IT S S T Y R E L S E :

i första hand små och medelstora kommuners intresse i

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se

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 150 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är Uppsala. 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 kommuner 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
hemsida. Arbetet med konferenser och tidningen skötsockså av styrelsen.
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
– 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
2014/2015 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se
Sekreterare
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se
Övriga
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se
Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon: 08 - 452 79 68
E-mail: jorgen.sandstrom@skl.se
Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se
Marie Fryklöf
Östersunds kommun
831 25 Östersund
Telefon arb: 063 - 14 49 10
E-mail: marie.fryklof@ostersund.se
Roger Nilsson
Ystads kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Piparegränd 3
271 42 Ystad
Telefon arb: 0411-577 009
E-mail: roger.nilsson@ystad.se
Postadress
KommITS c/o Marianne Olofsson,
Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal
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avsändare :

returadress :

Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg

KommITS
c/o Munkedals kommun
(att: Marianne Olofsson)
Forum
455 80 Munkedal

Den virituella paradoxen
I vår digitala tidsålder kan vi mäta i stort
sett allt. Vi mäter hur många timmar vi
sover, hur lång tid vi spenderar på jobbet
eller hur många kalorier vi förbränner.
Trots allt detta så vet vi ingenting om
oss själva. Kanske spenderar vi mer tid
i att studera våra prestationer som är
mätbara medan vi lägger mindre tid på
att fundera över oss själva, se bortom
statistiken och staplarna. Vi har alla
uppgifter som kan vägleda oss i att bli
snabbare, smalare eller mer effektiv...
men den riktigt svåra frågan kvarstår:
Hur mäter vi lycka?
Det är kanske just det
faktum att vi inte kan mäta
mjuka värden som lycka
eller kärlek som gör att vi
mäter kadens och antal
minuter uppkopplade per
dag, för att det går. Det
paradoxala är att vi är beroende av det
konstanta digitala flödet som består i
att ta del av andras liv, framgångar men
sällan motgångar. Vi ser hur andra mäter
och kanske går framåt i sin utveckling
som löpare eller måluppfyllare och detta
får oss att tro att det är viktigt även för
mig. Tekniken skapar möjligheter men
vill vi egentligen ha alla dessa? En konceptidé som jag såg för en tid sedan var
armbanden som man kunde köpa till sig
och sin partner och tanken var att istället
för att jag skulle ta upp min mobil och
sända min älskade en hälsning så kunde
jag bara slå med fingret på armbandet
och i samma sekund känner min partner
detta i hennes armband. En idé som
många vill stötta genom att finansera pro-

duktutvecklingen genom crowdfunding.
Kärleken blir för mig i detta opersonlig
och inte minst rationalliserad. Det finns
kanske en mening i att faktiskt ta sig tid
och formulera ett meddelande istället för
att knacka på armbandet.
I många filmer som fokuserar på ett
framtida samhälle består av beräknande
system och algoritmer som agerar innan
människan ens har förstått att något är
på väg att hända. I filmerna så finns det
sällan plats för kärlek och reproduktionen har blivit en praktisk och tidsödande
process. På något sätt kan man ibland

en hel del tjänster som just arbetar med
att förutsäga vad jag ska göra eller inte
göra. Den enklaste formen av detta är
t.ex. de förslag vi får upp på Spotify som
helt bygger på det som jag annars lyssnar
till samt vad andra med min musiksmak
lyssnar på.
I Spike Jonze film “Her” från 2013
(premiär i februari 2014 i Sverige) så får
huvudpersonen Theodore en ny bekantskap i sitt nya operativsystem i mobilen,
ett system som helt bygger på artificiell
intelligens och som Theodore senare
förälskar sig i och systemet i sig blir
även förälskad i Theodore. Idag
känns dessa filmer allt mer aktuella då vi faktiskt kan relatera
till de påhittade händelser då vi
idag lever så nära våra digitala
enheter och inser mer och mer
att vi faktiskt inte kan leva utan
dem. En annan intressant aspekt i filmen
Her är att det för Theodore är enklare att
relatera och älska den person han finner
i sitt operativsystem. Systemet förstår
honom mycket bättre än någon levande
individ och svarar på Theodores behov
och upptäcker dem på en gång.

... den riktigt svåra frågan kvarstår:
Hur mäter vi lycka?
skönja denna dystopiska framtid om man
granskar den utveckling som vi just nu
är inne i. Vi talar om internet of things
och quantified self som handlar om att
våra digitala liv integreras i allt, i det vi
bär på kroppen såväl som i våra fordon,
prylar...ja allt. Pew Internet som är ett
forskningsinstitut i USA har nyligen
genomfört en studie där man tillfrågat
ett flertal forskare och framtidsanalytiker om 2025 och där kan vi läsa bl.a.
att internet 2025 kommer att bli som
elektricitet, mindre synligt men djupare
inbäddat i våra liv. I denna utveckling
kommer vi själva inte behöva tänka utan
vi kommer att bli vägledda utifrån våra
tidigare beteenden och intressen. Redan
nu pågår sådan forskning och det finns

Men den övergripande frågan kvarstår...
blir vi lyckligare av att veta mer, kunna
mäta allt och ständigt vara i kontakt med
andra? Digitaliseringen förändrar vårt
samhälle och våra normer mycket mer än
vi inser och den mest intressanta frågan
i detta ställer jag till dig som läsare: Hur
har detta påverkat ditt inre liv?
Text: Jan Svärdhagen, pedagogisk utvecklare.

Se lista över dystopiska filmer
http://sv.wikipedia.org/wiki/
Lista_%C3%B6ver_dystopiska_filmer

