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Gör testet på
tdc.se/challenge.
Pastaluncher
i potten!

Skulle du märka
någon skillnad?
( Då skulle du också märka skillnaden
mellan TDC och våra konkurrenter.)
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
fiberoptiska nät. Med vårt nät som bas, får du en
bättre komponerad helhet kring företagets dataoch telekommunikation.
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Redaktörn
har ordet
Under dagarna två på UMAMIkonferensen på Arlanda fick vi besök
av inte enbart Sverker Olofsson utan
även Kung Carl-Gustav Bernadotte,
Carl Bildt och Oscar Bjers från Apple.
I den avslutande debatten under
torsdagen återkom ordet transparens.
Att Facebook ger en möjlighet till
insyn och gränsen med privat och
personligt suddas allt mer ut, råder det
inget tvivel om.
Panelen ansåg att ansiktsboken är
ett Lunarstorm för vuxna och visst
är likheterna många. Nätverket tar
utan tvekan en hel del tid, när skall
man egentligen lägga av? Hur mycket
tid får man spilla på Facebook? Får
jag som offentlig anställd sitta och
nätverka på arbetstid? Vilken policy
har er kommun? En stor andel av dem
som inte använder ansiktsboken anser
att de inte har tid. Detta låter som en
vettig anledning, men är det inte kul
att samla sina vänner och kontakter på
ett enda ställe?
Det nya året är här nu med nya
idéer och nya projekt, förresten har
du tänkt hur transparent är du i
cyberrymden?
Saknar du något i
tidningen? Tveka
inte att höra av dig.
– Daniel Robertsson
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Andreas Hummerdahl

Västkustbo med stor förkärlek för färg och
form. Arbetar som AD på tidskriften KommITS
och tvekar aldrig på missionen att sprida god
popmusik eller ett leende på Myspace.
Daniel Robertsson

Simkunnig redaktör som ger intryck av att ha klibbat fast i ansiktsbokens spindelnät. Ständigt nyfiken
på nyheter från den offentliga sektorn och planerar
att hålla sitt nyårslöfte.
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Styrelsens fd suppleant, Daniel Antonsson, har ordet

KommITS har en framtid!
Jag har haft förmånen att sitta i KommITS
styrelse de två sista åren. När jag nu lämnar
den är det med dubbla känslor. Det är nödvändigt att prioritera sin tid och även om
KommITS-uppdraget ger väldigt mycket så
tar det också en hel del tid. Jag ångrar inte
de år jag engagerat mig i styrelsearbetet.
Det har varit mycket spännande då jag fått
lära känna många nya människor. Diskussionerna i styrelsen har varit spänstiga. Vi
har haft många (och långa) om KommITS
framtid. Hur kan konferensen utvecklas för
att hänga med i tiden? Behövs tidningen?
Webbsidan behöver verkligen utvecklas!
Hur ska KommITS som förening agera
gentemot leverantörerna på marknaden?
Det internationella engagemanget, hur
kopplar vi detta på ett tydligare sätt mot
medlemmarna? Hur ska vi hantera att
IT-chefsrollen i kommunerna blir mer
CIO-lik? Frågorna har varit många.

Hallå där
Strömstad!

Det har skett en del förändringar under
dessa år också. Den tidigare konferensarrangören aviserade att de inte kunde ta på
sig uppdraget fortsättningsvis. Vi letade
efter andra alternativ och fann Timing. En
spännande partner som bidrar med nya
tankar. Dialogerna med SKL tillhör också
stunder jag kommer att minnas. Att sitta i
otvungna öppna diskussioner om framtidsfrågor ger väldigt mycket.
Som gammal seglare kan jag se några
mörka moln i horisonten som kan blåsa upp
lite sjö kring KommITS-skutan. Styrelsen
måste vara beredd att hantera dessa:
Konferensernas framtid. Under senare
år har fler evenemang från konkurrenter
dykt upp för en liknande målgrupp. Hur
positionerar sig KommITS gentemot dessa?
IT-chefernas nya roll. Många kommuner
börjar titta på möjligheterna att rationa-

lisera IT-driften genom att gå samman
med grannkommuner i olika typer av
samverkanslösningar.
Beställarkompetens. En bra beställare
måste vara väl förankrad i verksamheten.
Behovet av öppenhet. Att söka öppna
gränssnitt mellan IT-system skapar större
möjligheter att bygga flexibla IT-miljöer.
Dessa frågor är komplexa i sin karaktär och
kräver IT-chefer som har en god omvärldsanalys och kunskap om olika tekniska
miljöer. Hur kan KommITS vara ett stöd i
dessa frågor?
Tack för förtroendet för chansen att vara
en i KommITS styrelse dök upp. Jag vill
gratulera de nya ledamöterna. Ni kommer
att få vara med om mycket spännande.
Ta chansen om den kommer!
Daniel Antonsson

Den 7 Maj intar KommITS vårkonferens Quality Spa och
Resort Strömstad. Anläggningen är belägen vid Nötholmen
en liten båttur nordväst om centrum. Eftersom det är snart
dags att planera in försommarens stora mingel, är ni säkert
nyfikna på utbudet på norra Europas största spa?

Att IT-lösningarna på västkustens flaggskepp
är unika råder det inget tvivel om, vi har talat
med hotelldirektören Anders Pertun och
IT-chefen Robert Dahlberg hur det går att
kombinera avslappning och WLAN

vanliga nycklar eller kodkort. Chipet i
klockan samlar alla dina data och öppnar de
dörrar du behöver inom byggnaden som på ett
smidigt sätt. Snart är även systemet redo som
betalningsmedel vilket känns exklusivt, säger
Robert Dahlberg.

Vilken aktivitet på ert spa tycker du kommunala IT-chefer bör testa?
– Jag tycker absolut att hon eller han skall
prova vår Aqua Scape, en behandling där
man ligger inpackad i en vattenfylld säng och
”floatar”. Först får du en inpackning på kroppen och sveps in i ett vattenfyllt täcke. Sedan
sänks du ner en liten bit medan färger ljusspelar i rummet. En avslappnande behandling
som motsvarar 8 timmars djupsömn, toppen
för en IT-chef, säger Anders Pertun.

På vilket sätt är IT-lösningarna på hotellet
viktigt för besökarna?
– I dag är det lika självklart med trådlöst internet, WLAN, som badrum på rummet, hos oss
ingår det i logipriset, täckning i hela huset. Vi
äger utrustningen själva och förfogar över en
100 Mbit fiber som vi delar mellan administration och vårt gästdatanät. Har du inte med
dig egen dator så finns det gästdatorstation till
fri disposition, säger Anders Pertun.

Hur har ni löst nyckelfrågan på
anläggningen?
– Vi använder RFID klockor istället för

Vad skiljer Quality Spa & Resort Strömstad
från era konkurrenter i regionen?
– Quality Spa & Resort Strömstad är en resort

i ordets rätta internationella betydelse med
allt man kan tänkas efterfråga. Tanken är att
vi skall erbjuda aktiviteter som räcker i flera
dagar. Nära till både golfbanan och aktiviteter
på havet, avslutar säger Anders Pertun.
TEXT : Daniel

Robertsson. LÄNK : www.stromstadspa.se

Thomas K
eber t
Atea
Yannick Tregaro är en av Sveriges mest
framgångsrika friidrottstränare. Han har varit
delaktig i mängder av mästerskapsmedaljer
jer i
längd, höjd och tresteg under 2000-talet.

Yannick har koll på
framgångsfaktorer.
Det har Thomas också.
Atea har affärsrelationer med drygt 220 kommuner.
Under ledning av vår kommunspecialist Thomas
Kebert har vi samlat erfarenheterna från dessa uppdrag i Atea Kommunerbjudande, AKE. Vi har lösningar som hjälper kommuner att uppnå kvalitativ
och kostnadseffektiv it samt utveckla tjänster riktade
till medborgarna. Vänd dig till oss på Atea så berättar vi mer om lyckade referensprojekt, Microsofts
skolportal och annat i vårt breda erbjudande.

Svenska landslaget
i it-infrastruktur
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Virtualisering ökar grön IT-våg?
Kostar nyinvesteringar mer än det smakar? Under december börjar Ljusdal virtualisera delar av kommunens
IT-park. Även i Söderhamn är liknande arbete redan igång. Vi på tidningen tog del av deras framtidsvisioner.
TEXT & FOTO : Daniel

Robertsson.

Ljusdals kommun med sin 19 000
invånare har siktet inställt på att plocka
bort 60 fysiska serverenheter och därmed
kapa energi- och kylkostnaderna på över
en halv miljon kronor per år. Inledningsvis
kommer mellan 12-15 servrar att virtualiseras. Några av dessa är dessutom SQLservrar där besparingar i processorlicenser
är möjligt. Där kommer applikationerna
drivas som instanser i stället för dagens
standalone-format. Vi jagade rätt på ITchefen Lars-Åke Göransson för att få en
mera nyanserad bild av deras förvandling.
Vad är målet med omstruktureringen?
– Vår vision är att minska antalet serverar
från 70 till 10 för att dels bidra till en
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Hur stor budget lägger ni på satsningen?
– Ja kan säga att vi blir cirka en miljon
kronor grönare i Ljusdal efter denna
förvandlingsprocess.
Hur utvärderar ni
virtualiseringsprocessen?
– I nyinköpen ingår utbildning för driften
av det nya systemet, vi har även byggt
upp en testmiljö där vi successivt testar
applikationerna under längre tid.
Vilken tidsplan har detta projekt?
–Vi räknar med en tre års plan för denna

omstrukturering, jag tror även att när vi
plockat bort dessa serverar kommer vi även
att nå ett ekonomisk plusresultat till slut
avslutar Lars-Åke Göransson.
I Söderhamn är situationen snarlik, däremot
ses virtualiseringsprojektet enbart som en
del i ett övergripande förändringsarbete där
i stor sett hela IT-plattformen byts ut. Siktet
är inställt på att minskar antalet fysiska
servar från drygt 80 till 7. Det är möjligt
genom införandet av virtualisering och
migreringsarbetet är kort sagt omfattande. I
projektet ingår även införandet av operationell leasing vilket innebär att kommunen
inte kommer att äga någon materiel utan
leasar utrustning i form av en funktion.
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grönare IT-park och dels kapa kostnader
för kommunen.
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Behöver du ett fungerande
arbetssätt för din systemförvaltningsverksamhet?
Vi har verktygen och tar er
från ett är-läge till ett bör-läge.
Vid förändringsarbetet får ni tillgång till vår egenutvecklade
modell pm3 (På maintenance management model). pm3 bygger
på teoretisk forskning och praktisk erfarenhet bl a från ett stort
antal kommuner. Totalt är det ett 80-tal organisationer som
arbetar med vår modell som grund.

Kunskaps- och införandeprodukter inom interna affärer och systemförvaltning.
Läs mer på www.pais.se eller ring 08–544 961 70.

Vilka ekonomiska besparingar kontra nyinvesteringar blir
summan av denna förnyelse?
– I den förstudie som gjordes innan projektet påbörjades gjordes en
uppskattning på att kunna minska TCO-kostnaderna med cirka 20
procent. Virtualiseringen är endast en del av hela plattformsutbytet,
poängterar IT-strategen Lennart Smith i Söderhamn.
Hur omfattande är virtualiseringsarbetet rent tekniskt?
– Planen innebär att vi ifrågasätter varje enskild fysisk server och
om det är möjligt lägger vi in servern i den virtualiserade miljön.
Detta betyder dock inte att vi ersätter en server mot en annan, utan
en konsolideringsplan är under upprättande säger leverantören
Sven-Ulrich Ohlsson från IT i Hälsingland som sköter arbetet i
Söderhamn.

Med virtualiseringsteknik kan du konsolidera
miljöerna och driva dem på ett mindre antal
fysiska servrar.
Miljöerna körs sida vid sida på en enda maskin
och varje krets är helt isolerad och inkapslad, för
datasäkerhetens skull.
Det leder till mer hanterliga miljöer, bättre resursanvändning och betydande besparingar.

Samarbete handlar om attityd.
Novell låter människor arbeta tillsammans.
Det spelar ingen roll var du arbetar.
www.novell.com/teaming
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www.delegia.se

IT-lösningar för möten!

Registrering - Deltagarhantering - Streckkoder - Bokningssystem
Publiceringsverktyg - Interaktionssystem - Utställarguide - Enkäter - RFID

Delegia
Meeting management
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KommITS
vårkonferens 2008

KommITS reste till Belfast

Boka in den 7-8 maj 2008 på SPA & Resort
Strömstad. Mer info www.kommits.se

Resestipendiaten Yvette Hekkia Mukka från Järfälla anslöt sig till delar av styrelsens för SOCITMS
konferens den 14 till 16 oktober på Irland. Vi får här en personlig rapport från en välklädd vinnare.
Jag vann en resa när jag var på KommITS
i Luleå i våras. Den sista timmen drogs en
av de inlämnade utvärderingslapparna som
fyllts i efter konferensen. Tro det eller ej, jag
vann. Väskan är nu packad det är fredag
innan avfärd, mitt barn har förklarat för mig;
kliv av på flygplatsen i England, gå direkt till
terminalen där flyget till Irland
och Belfast väntar. Irra inte bort
dig, titta inte i affärer, det är långt
mellan de olika terminalerna på
denna gigantiska flygplats.

att alla pratade engelska. Förste talare är
han som lägger tonen på konferensen Richard
Gerver huvudlärare på Grange grundskola från
Long Eaton. Han tog med oss på en inspirerad
tur, med tanke på de att de unga kan med ett
annat perspektiv se ledarskapet från en annan
synvinkel, än de gamla parhästarna som ser

– Vad betyder klädkod: dress formel?
Tur att hon finns så man inte gör bort sig totalt.
Byter om till byxa, linne och kavaj och känner
mig tillräckligt fin. Träffar Anette Knutsson
och Torbjörn Larsson i Torbjörns rum, där vi
laddar med en öl och bubbelvatten. Vi åker
upp till svit 1015, där vi träffar SOCITM. Så
fantastiskt, alla hälsar så hjärtligt.
Om jag inte har sagt det förut, så
känner jag mig som en prinsessa,
helt otroligt. Jag blir presenterad
för hela kommittén. Jag förklarar
att jag har hörapparater (det var
min skräck) och att jag inte pratat
engelska på minst 10 år. Glada
och trevliga människor, detta bådar gott.

”Vi åker upp till svit 1015, där vi träffar SOCITM.
Så fantastiskt, alla hälsar så hjärtligt.
Om jag inte har sagt det förut, så känner
jag mig som en prinsessa, helt otroligt.”

Äntligen framme i Belfast landar
vi på George Best flygplats, ja
flygplatsen är uppkallad efter honom. Han var
en stor fotbollsspelare. Känner efter om jag
är sjösjuk, nej jag klarade mig. Vi väntar på
väskorna, tänk om väskorna är borta, mina
galakläder! Svetten börjar lacka. Här kommer
de, skönt. Vi tar en taxi, en jättesöt rundsak.
Det är vänstertrafik allt känns lite konstigt.
Konferensen är på Belfast Waterfront Conferences Centre. Det är en fantastisk byggnad,
nybyggd, det var som att kliva in på vilken
KommITS konferens som helst,
skillnaden var
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ledarskapet mer traditionellt. Mycket inspirerande och flygande start på konferensen.
Åter på hotellrummet det är nu lördagskväll, då
ser jag ett papper instucket genom springan på
golvet. Där står alla aktiviteter för vår vistelse i
Belfast, jaha vad blir det ikväll tänker jag.
Vi skall träffas för en drink hos Rose Crozier
SOCITM president i svit 1015. Sen läser jag
vidare klädkod, Dress formel. Ojoj vad betyder
det? Jag ringer dottern i Sverige;

Sammanfattningsvis talade jag och Doug från
Alabama om att ledare inom IT precis som
Torbjörn Larsson skrev i förr numret att: ITchefer är inte bara IT-chef de är så mycket mer.
Kort sagt vi är till för verksamheterna och inte
verksamheterna för oss. IT finns i vår vardag,
det är en naturlig ingrediens hos våra barn och
ungdomar. Det skall vi ta tillvara.
TEXT & FOTO : Yvette Hekkia Mukka, suppleant KommITS .

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 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 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.

fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

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
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
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.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
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
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
Lennart Smith, Söderhamns kommun
Oxtorgsgatan 19, 826 80 Söderhamn
Telefon arb: 0270 - 750 05
Telefax: 0270 - 753 00
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@soderhamn.se
Jörgen Sandström, Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg
Telefon arb: 08 - 381 67
Telefax: 08 - 570 483 05
Mobiltel: 070 - 623 99 73
E-mail: jorgen.sandstrom@varmdo.se
Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se
Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Socialförvalt./Teknik & försörjning, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.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
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”Jag imponeras av Estland
hungriga intresse att nå ut med
all information i alla kanaler”

i-COIN projektet
avslutas i Svenljunga
Med en budget på 17 miljoner kr har EU projektet i-COIN som
innefattat nio medlemsländer, under tre års tid nu färdigställt
en vitbok för e-tjänster. Tidningen KommITS som tidigare
uppmärksammat projektet, stämde av med projektordförande
Christian Bonfré vad slutsatserna blev. TEXT & FOTO : Daniel Robertsson.
Idén till projektet föddes när Svenljungas
bredbandsnät blev färdigställt och potential
att få ut fast internetuppkoppling i kommunens samtliga byar blev möjligt. Idéerna
runt den så kallade 24 timmars-myndigheten har influerat projektet. Idag levererar
alla myndigheter tjänster för självservice
på internet, tillgängliga dygnet runt. Dessa
ansträngningar har inte alltid fallit väl ut

Programmet levde sitt eget liv

har det visat sig. Projektet har fokuserat
på dem som idag inte är uppkopplade på
internet eller ens har tillgång till datorer.
Jag når Christian nyss hemkommen Rhena
i Nordtyskland där ett av de avslutande
mötena ägde rum i början av november,
givetvis är jag nyfiken på ifall det går att få
svar på projektets fem grundfrågor:

Tisdag 3 mars

Hade skrivit en lång rapport inför eftermiddagens möte.
Skulle bara skriva ut kopior, men det hände ingenting. Jag skrev
in problemet som ett ärende i MMK och gick på lunch. När jag kom
tillbaka låg ett svar från IT-avdelningen och väntade. Problemet
var fixat. Mötet gick lysande. Nu blir det nog löneförhöjning.

Teknik

Hur når man samtliga invånare nu när
myndigheterna styr alltmer över mot
Internet?
– Där har vi jobbat transnationellt som
det så elegant heter. Eftersom myndigheter i de gamla öststaterna har ett
annat förhållande till sin medborgare
har utgångspunkten varit olika inom
projektet. I öst exempelvis är många rädda

Kunskap

Teknik
Förståelse

Kunskap, teknik och förståelse är tre nyckelord i Pulsens framgångsrika arbete med
att utveckla IS/IT inom offentlig sektor.
Pulsen har stor erfarenhet av kommunal
verksamhet och samarbetar med över 150
kunder inom området.
Gotlands kommun implementerar nu
en ny IS- och IT-plattform, utvecklad i
samverkan med Pulsen, som effektiviserar
förvaltningarnas verksamhet samtidigt
som servicen till kommuninvånarna utökas.
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På www.vendeldata.se kan du läsa
mer om MMK – ett av de ledande
helpdesksystemen för att hantera
ärenden och inventarier.
Boka demo på 08-447 54 00

kommits07_v2.indd 1

Läs mer på www.pulsen.se

2007-11-30 11:48:48

för att kontrollsamhället skall komma tillbaka. I Sverige har vi en
annorlunda syn på myndigheternas roll gentemot befolkningen. I
kommunen ser vi dock att önskemålen på e-tjänster ökar nu. Tre
riktvärden har vi dock lärt oss gemensamt vilket gäller samtliga
nio länder:
1. Medborgarna vet inte vilka e-tjänster det vill ha.
2. När medborgarna vet vilket tjänst de vill nå, hittar man den
inte webbplatsen eller vet inte vilken myndighet som erbjuder
tjänsten.
3. När medborgaren hittar rätt myndighet och webbplats hittar
man inte informationen eller tjänsten på själva webbsidan.
Hur skall en tjänst fungera för att attrahera medborgarna?
– Den skall ge ett mer värde, enkel att använda, skall finnas när
medborgaren behöver den. Men så länge medborgaren inte vet vad
den vill så här det dock ett låst läge.
Hur går man vidare med dessa nyheter?
– Detta är som sagt ett skymmigt läge, vi måste helt enkelt höja
våra inre tjänster så det spiller över på befolkningen, så att när
medborgarna vill ha tjänsten finns den.

Ta kontakt med oss för mer information om
den bästa kommunikationslösningen för ditt företag.

Tlf.: 08 - 598 498 00

Vilka krav på säkerhet och skydd av medborgarens integritet krävs?
– I Polen i somras så diskuterade vi att säkerheten är viktig och
riktig på nätet. Vi fick börja med ett bakvänt perspektiv. Litauen

www.alcatel-lucent.se

ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Behöver du ett
ramverk för:
• en kommungemensam IT-infrastruktur
• en kommungemensam informationsmiljö
• en elektronisk förvaltning
• en ökad service till medborgare?
Gör som andra kommuner: bygg med Microsofts
kommundesign MSKD. Gå till www.microsoft.se
för att ladda ner designen.
Kontakta en certiﬁerad MSKD-partner för att
sätta upp ett projekt: Addition-IT, Atea, Itera
Networks, Kerﬁ, Pulsen, Qbranch, WM-data.

Service
till medborgare
Medborgarportal
E-tjänster, E-ID,
Skolportal
Elektronisk förvaltning
E-processer, beslutsstöd och
verksamhetsuppföljning
Kommungemensam informationsmiljö
Rollbaserad portal för hela kommunen.
Gemensam e-post, kalender, kontakter,
resursbokning och snabbmeddelanden
Kommungemensam IT-infrastruktur
Hög säkerhet, en inloggning, central IT-drift av
kommunens alla datorer. Standardiserade arbetsplatser,
minskad manuell IT-support. Säker åtkomst för lärare till
administrativt nät/resurser
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” Rättvisa skall komma från att man måste
vara en person på nätet, inte anonym”

Hur påverkas demokratin?
– Ifall vi tar Estland och Finland som exempel har de verkligen olika syn på denna
fråga. Jag imponeras av Estland hungriga
intresse att nå ut med all information i
alla kanaler. De ser inte alls något problem
med storebrorperspektivet, utan öppnar
gärna alla register. De har kommit längre
än oss med utbilda medborgarna och inför
nationellt e-id. Finland däremot har fokuserat mycket på säkerheten vilket snarare
kan motverka demokratin när invånarna
skall nå myndigheterna.

Skulle terminaler som är anpassade
efter medborgarnas krav hjälpa de
som idag inte har datorer?
– Erfarenheten inom Svenljunga kommun
är att när vi började diskuterade om att
plocka bort några i-COIN terminaler,
först då började debatten på riktigt om
att de som inte fått en ute till sin by ville
ha en terminal trots att dialogen med
våra byalag inte riktigt visat att intresset funnits där. Våra vänner i delstaten
Mecklenburg i Tyskland har följt vårt
pilotprojekt och är nyfikna på att bygga
vidare och sätta ut egna terminaler på
småorterna. Avslutningsvis har faktiskt
miljönämnden vänt en negativ trend till
en positiv och fått ett stort uppsving delvis
av detta projekt och blivit en riktig service
myndighet här hos oss.
Vilka är dina personliga erfarenheter
av detta projekt, hur många möten
blev det tillslut?
– Ett tjugo tal resor inom EU med
tredagarsmöten, jobbigt som sjutton men
också väldigt givande. Bara att redovisa
denna skuta har varit en erfarenhet rikare.

Fler än 70 svenska
kommuner har valt Clavister
Nya tjänster

Produktfamilj

Nu lanserar vi Clavister IDP och WebContentFiltering. Tjänsterna är till för
att ytterligare höja säkerheten och få
bättre kontroll i nätet. Med IDP får ni ett
komplett skydd upp till applikationsnivå.
Med WebContentFiltering får ni koll
på surftrafiken. Som vanligt går det att
anpassa tjänsterna tillsammans med de
funktioner som finns i Security Gateway,
t ex trafikstyrning, policy´s mm.

4400-serien

4200-serien

3100-serien

Kontakta mig så berättar jag mer:
Bengt Malmquist, 070 262 22 58,
bengt.malmquist@clavister.se

Kontakta mig såClavister
berättarSSP™
jag mer:
Security Services Platform
Bengt Malmquist,
22 58, bengt.malmquist@clavister.se
ﬁrewall •070
VPN262
termination
• intrusion prevention • anti-virus
content ﬁltering • trafﬁc shaping • authentication
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Protecting Values
Örnsköldsvik 0660-29 92 00, Stockholm 08-545 298 00
www.clavister.com

50-serien
10-serien

www.opentext.se

underströk att ingen skall vara anonym på
nätet och på så sätt hota öppenheten och
demokratin. Rättvisa skall komma från att
man måste vara en person på nätet, inte
anonym. Man skall stå för sina åsikter.
Finland ansåg att användarvänlighet
är att använda krypteringar och e-id.
Min ingång har alltid varit att prioritera
användarvänligheten, men jag fick ge
mig på en rad punkter i denna fråga. I
vår produktutveckling fick vi begränsa
vår plattform väldigt mycket på grund av
säkerheten.

Att EU ser att de gör projekt som gagnar
medborgarna har känts givande.
Har du fått blodad tand av detta inför
framtiden?
– Inför slutmötet känner jag inte så
mycket, för det är ett omfattande jobb
och det har varit lite väl hektiskt nu.
Blod, svett och tåtar utan tvekan. Men vi
kommer att fortsätta att profilera oss som
en internationell kommun, det kan vara
bra inför framtiden. Jag håller redan på att
skissa på ett i-COIN två och jag uppmanar alla som är nyfikna att ta kontakt och
engagera sig, inget är omöjligt, så självklart
har det gett blodad tand.
Blev det som du tänkt dig?
– Både Ja och nej. Jag trodde inte att de
skulle vara så svårt med just kulturskillnaderna mellan länderna. En del länder
är enbart bara med för pengarna, som
redovisningsansvarig är det knepigt. Men
man måste vara nyfiken, jag kan verkligen
rekommendera detta för andra kommuner.
Kontaktnätet och erfarenheten man får är
ovärderligt.

Intranät och extranät
för kommuner, skolor
och företag
Prata FirstClass med
oss: 018-681 600

w w w. o p e n t e x t . s e

SU MMER ING

KommITS höstkonferens 2007
”UMAMI – framtidens smaker”

Sidor n a
14 -17

Vad har Stockholm, Norrköping, Västerås
och Mark gemensamt?
A l l a h a r v a l t e n s ä k e r h e t s lösning från
Nord icEd g e f ö r s i n e - F ö r v a ltn in g.
K o nt a k t a Gis e l a H o r n d a h l h o s o s s f ö r m er
i n f o r ma t io n.
Te le fo n: 070-2 2 8 3 1 1 2
E -po s t : g ho r nd a h l @ n o rd i c e d g e .s e

w w w.n o rd i c e d g e . s e
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Summering av KommITS höstkonferens
Tankar från Arlanda
– Har KommITS konferenser kommit till vägens ände? Det var Jens Ingelsäters
första reflektion under den inledande delen av höstkonferensen. Han fick dock
anledning att revidera detta intryck ett antal gånger under konferensens gång.
Jens intryck är av intresse för både medlemmar och leverantörer då han arbetar
med rådgivning och strategi inom IT utifrån ett oberoende perspektiv.
Då jag missade vårkonferensen i Luleå såg jag
med intresse fram emot höstens konferens.
Efter en i mitt tycke tråkig och onyanserad
inledande del undrade jag ifall konferensen
kanske kommit till vägens ände. Så här i efterhand kan jag konstatera att så inte var fallet.
Det som avgjort räddade den första dagen var
SKL: s presentationer. De radade upp den ena
”julklappen” efter den andra och Mats Östling
agerade jultomte både bokstavligt och bildligt.
SKL har för avsikt att inrätta ett IT-råd som
kommer att vara just rådgivande i strategiska
IT-frågor av nationell karaktär. Detta initiativ
tror jag mycket på. oppas att man väljer medlemmar med omsorg och att dessa har olika
utgångspunkter vad gäller IT-frågor.

Vidare meddelade SKL att man kommer att se
över den nationella IT-strategin. Detta beror
bland annat på att kritik framförts från kommuner om att strategin i nuvarande form inte
vänder sig till kommunerna. I det här sammanhanget tror jag att det är viktigt att man
tittar på kommunal verksamhet utifrån ett
brett perspektiv, från den lilla till den stora
kommunens perspektiv. Kanske kan man
också väga in ett regionalt och ett samverkansperspektiv. Målsättningen bör rimligen vara
att alla kommuner skall kunna ansluta sig och
att detta beslut skall vara enkelt att fatta på
hemmaplan.
Sedan redogjorde Bengt Falke för status kring
arbetet med eID. Han menade att det råder
ett dödläge i frågan. Här krävs det en helt ny

Hur ser
Er Informationshantering ut?

Vi har virtualiserat över 1000 servrar
och konsoliderat 100-tals databaser.
Hur kan vi hjälpa dig?
Du kan sänka dina kostnader och förbättra kvalitén
i din IT-leverans!
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Vi har metoderna, tekniken och erfarenheten.

We secure mission-critical information

2007 ”UMAMI – framtidens smaker”
lösning utifall eID skall kunna realiseras,
nyttjas och få acceptans på riktigt bred front.
Avslutningsvis så meddelade SKL att man nu
startar ett kompetenscenter för öppna program och öppen standard. Jag tror på denna
form av samverkan och jag hoppas att det
kommer fler initiativ inom andra områden.
Sedan var det dags för mingel och middag. I
år var maten inte i min smak, detta uppvägdes dock av det fenomenala uppträdandet av
Göran Gabrielsson. Lysande. Som alltid är det
nu som nätverkandet och erfarenhetsutbytet
inleds på riktigt. Jag har skrivit det förr,
KommITS är en fantastiskt bra mötesplats.
Kvällen avslutades med ett trevligt ”rundabordet” samtal där naturligtvis all världens
IT-problem fick sin lösning.
Under torsdagen fick vi ta del av exempel från
Ulricehamn och Gotland som båda infört lösningar för att underlätta för IT-avdelningen.
Beställarkompetens, effektiva rutiner, ordning
och reda samt möjlighet till besparingar var
gemensam nämnare här. Det var också intressant att notera att det stora flertalet av de
deltagande kommunerna fortfarande förlitar
sig på gissningar när det kommer till budget-

arbete. Här återstår ett stort och viktigt arbete
(som ofta innebär en nyttig genomlysning av
hela verksamheten) för kommunerna.
Nästa notering i mitt anteckningsblock sker
när Falkenbergs kommun presenterar sin
satsning på bärbara, personliga datorer för
både lärare och elever inom grundskolan.
Trots att man inte varit igång särskilt länge så
upplever man redan satsningen som lyckad.
Jag noterade särskilt att elever som tidigare
inte samarbetat med varandra nu kunde
samarbeta utan problem. Det finns anledning
att följa detta projekt för att se huruvida
elevernas resultat påverkas på ett positivt sätt.
Slutligen, mitt samlade intryck
av konferensen är återigen
positivt. Jag tycker det är synd
att inte fler kommuner väljer
att medverka. Detta är en fråga
som styrelsen bör fundera
på inför nästa konferens. Det
skulle inte skada att fler kommuner väljer att medverka. Då
kan utbytet bli ännu bättre!
Vi ses på nästa konferens!
Jens Ingelsäter. www.dirsys.com

Tunna klienter
- Windows och Linux på
samma skrivbord.

ThinLinc, a terminal server solution, which offers flexible and
secure solutions for Server Based Computing. ThinLinc is used to
centralise applications through the use of thin clients.

cendio ab • wallenbergs g 4 • 583 30 linköping • tel +46 13 21 46 00 • www.cendio.se

Enklare vardag med Easit Servicedesk 4
Webbaserat verktyg för ITIL-processer!
Förenkla tillvaron med Easits ITIL-certifierade webbverktyg Easit Servicedesk 4.Det stöder
de viktigaste av ITILs kärnprocesser,som Incident Management,Problem Management,
Change Management,Configuration Mangement och Service Level Management.
Hör av dig till oss så berättar vi mer!
EASIT AB Telefon 0771-25 00 00. E-post info@easit.se
STOCKHOLM Framnäsbacken 4.171 66 Solna. SUNDSVALL Storgatan 12.852 30 Sundsvall.
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Software Tools for Service People

Summering av KommITS höstkonferens
TDC – Inför treenighet
inom kommunikation
Med dagens raska framsteg inom data- och telekommunikation har offentlig
verksamhet två alternativ – antingen att lägga ner digra egna resurser på att
hålla hög kompetens inom kommunikationsteknik, eller att låta en leverantör
med stor erfarenhet och stark lokal närvaro hantera sin kommuniktionslösning.
Företagen Dotcom Solutions och Song Networks,
båda med höga positioner inom inte minst IPbaserade tjänster, köptes tidigare upp av danska
TDC. Nu går dessa två bolag samman och bildar
TDC AB. Detta kommer att ytterligare bidra
till att erfarenheter och kompetenser från våra
uppdrag runt om i landet tas tillvara.
Vilka nyheter står på agendan inför 2008?
– Våra kunder vill ha enkelhet och funktion
från sin leverantör: företagsväxel, datakommunikation och mobiltjänster i en lösning.
Därför fortsätter vi nu vår satsning på ”Kommunikation som tjänst” säger John Videgren
försäljningschef på TDC. Detta innebär att TDC
äger och hanterar driften av en organisations

Fujitsu Siemens Computers rekommenderar
Windows Vista™ Business.

ESPRIMO Mobile
Här har du kontoret på fickan. Och du kan själv välja skärmstorlek
15.4”, 14.1” eller 12.1”, vikten 2.6kg, 2.2kg eller 1.8kg, och om du
vill ha inbyggd 3G eller inte. Intel Centrino Duo processor teknologi
och Äkta Windows Vista Business får du i vilket fall.
� Intel® Centrino® Duo processor teknologi
- Intel® Core™ 2 Duo processor T7300 (2,0 GHz, 4 MB 2LC, 800 MHz FSB)
- Intel® 965GM Chipset
- Intel® PRO/Wireless LAN
� Äkta Windows® Vista Business
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BESTÄLL

hos din Verva-återförsäljare, eller ring 08-588 882 70.

Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside och Intel Inside
logo är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Intel Corporation eller dess
dotterbolag i USA och andra länder. Priset gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m.
31 januari 2008. Gäller endast för Verva-kunder. Vi reserverar oss mot eventuella feltryck.

Varför skall min kommun välja TDC tillskillnad från era konkurrenter?
– Utan tvekan vår lokala närvaro i landet, i
kombination med vår erfarenhet av att leverera
företagslösningar. Sammanfattningsvis tar vi
hand om allt för din kommunikation inom en
kommunal verksamhet, avslutar John Videgren
från huvudkontoret i Sollentuna.
TEXT & FOTO : Daniel

NilexPlus

®

www.nilex.se

Välj skärmstorlek
och inbyggd 3G!

kommunikationsfunktioner, t ex telefonväxlar,
Internet-anslutningar, och datanätverk. Då har
båda parter ett intresse av att kommunikationen
för verksamheten vårdas kostnadseffektivt och
följsamt utan att kunden behöver binda upp sig
med några speciella produktleverantörer.

Robertsson.

™

är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
certifierat IT Service Management System, som består av:
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.
Nilex HelpDesk hjälper till att hålla reda på alla typer av ärende inom olika
verksamheter såsom IT-Support, Teknisk Support, Fastighetsunderhåll, Beställning/
Inköp, Projekt, Installationer, Förslag och klagomål etc.
Nilex Inventariesystem är ett komplett system för att registrera, organisera och
administrera alla typer av inventarier såsom IT, möbler, maskiner, och konst etc.
Moduler till
Nilex HelpDesk:
 Gruppfunktion
 Webgränssnitt
 SLA
 Kalender och
Projektsimulering
 Aktivitetsstyrning
 Integrator mot
AD, eDirectory

Moduler till
Nilex Inventariesystem:
 Webgränssnitt
 Streckkodsinventering PDA
 Inläsning/Nyregistrering PDA
 Licenshantering
 Anskaffning/ Inköp
 Integrator mot MS SMS,
ZENworks, CapaSystems, Snow

2007 ”UMAMI – framtidens smaker”
EDB – Satsar på ökad tillgänglighet
Med framtidens utmaningar för ögonen och krav på ökad produktivitet satsar
EDB stort på att vara en vital IT leverantör till Sveriges kommuner. Detta oavsett
om det handlar om IT-drift, infrastrukturprojekt eller att leverera nyckelfärdiga
affärssystem för den offentliga sektorn. Vi har mött Magnus Holmlund på
företagets huvudkontor i Solna Business Park.
Vad fokuserar ni på framöver?
– Vi erbjuder kompletta affärssystem från SAP
till hela den offentliga sektorn. Vi känner att
kunderna till de gamla drakarna inom branschen
har ledsnat på deras stuprörslösning som inte
kan prata med varandra. I den nya digitala offentligheten kommer medborgarna att ifrågasätta
varför informationen från kommunen inte går att
nås digitalt.
Är inte SAP stort och trögt?
– Kanske för tio år sedan, men vi erbjuder skräddarsydda lösningar för såväl stora som små kommuner efter deras behov. Det har hänt mycket
sedan 1996 då exempelvis Ericsson började
med detta system. Visste du föresten att försvaret
och försäkringskassan byter till SAP nu?

Faktiskt inte, men tar det inte lång tid att byta
till SAP?
– Jag har varit med om
kunder som installerat detta system på
en vecka. Vi lägger
ner stora resurser på
våra 300 kunder inom
offentlig sektor i Norge
vilket kommer att gagna
den svenska
marknaden.
TEXT & FOTO :

Daniel Robertsson.

PLATINA
EBI Systems AB

Det effektiva informationshanteringssystemet

Tillsammans förverkligar vi e-förvaltningen!
VI HITTAR DEM FÖRE DE HITTAR DIG

Du har inte råd att vänta på nästa attack, det har inte vi
heller. Websense® skannar av över 595 miljoner webbsajter
i veckan, och hittar spyware, virus och andra webbaserade
hot före de når dig.

30 dagar på prov
En fullt funktionell 30-dagars kopia av vår
programvara: www.websense.com/download

© 2007 Websense, Inc. All rights reserved.
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Noterat
Myspace och
Facebook når
klimax 2009

Analysföretaget Datamonitor förutspår
att sociala nätverk som Facebook och
Myspace kommer att nå sin högsta nivå
under nästa år.
Sociala nätverk är bland det hetaste som
finns i it-världen just nu. Sajter som

Facebook och Myspace lockar miljoner
användare och används som exempel på
hur Web 2.0 kan förändra vårt internet
användande. Datamonitor förutspår att
de sociala nätverken snart kommer att ha
nått sin högsta nivå när det gäller antalet
användare. Redan 2009 räknar företaget
med att toppen kommer att nås och att
antalet användare inte kommer att öka
mycket efter det. En trend som datamonitor tror på är att många av de sociala
nätverken kommer att köpas upp av andra
företag som vill ha dem i sin produktmix.

All information
på ett ställe
InfoTorg är Sveriges största onlinetjänst
med information från officiella och välrenommerade källor.
Ett exempel är Personrapport, ett unikt
verktyg som förenklar sökarbetet och
ökar precisionen i dina beslut. Med en
sökning får du rätt underlag till din
beslutsprocess.
Mer information hittar du på vår
hemsida www.infotorg.se eller ring
oss på 08-738 48 00.

www.infotorg.se
Kommits. dec 07.indd 1

07-12-13 11.56.28

I samarbete med

Lär dig något nytt om Windows Vista
till priset av en kopp kaffe.
6I TAR MED üKABRÍD OCH KUNSKAPEN
2ING     FÍR ATT BOKA BESÍK
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WWWPC WARESE
Annons.indd 1

2007-12-10 14:25:18

Ett tecken på det kom strax efter att
rapporten publiceras när Microsoft köpte
1,6 procent av Facebook för 1,5 miljarder
kronor. Källa: techwor ld

Tvetydig
mångspråkighet

Går det att rättvisemärkta kommuner?

Barn lär sig intelligent surfande av
jämnåriga

De transnationella företagen ABB, Astra
Zeneca, Electrolux och Ericsson förordar
mångfald.

Örebro och Norrköping kan presentera
sig som rättvisemärkta. Till kraven på
Fairtrade cities hör bland annat att städernas
upphandling ska ske på ett etiskt sätt.
Som fjärde och femte stad i landet
efter landet efter Malmö,
Munkfors och Lund certifierades Örebro och Norrköping
som Fairtrade city.

Barn utveckla egna metoder för att
undvika saker som irriterande reklam,
propaganda och pornografi. Barnen lär sig
också själv, eller av jämnåriga att hantera
elak kod långsamma uppkopplingar och
datorer som krånglar, skriver forskaren
Elza Dunkels i en avhandling från Umeå
Universitet.
Enligt Dunklers är det sällan barn lär sig
förnuftigt surfande av vuxna. Avhandlingen bygger på intervjuer med drygt hundra
barn i årskurs 6. Den heter Bring the
distance och finns att hämta via webben.
KÄLLA : Umeå

– Men när man tittar på webbplatserna jobbsidor verkar de fem
företagens tolkning av språklig
mångfald vara tvåspråkighet
snarare är mångspråkighet,
säger Britt-Louise Gunnarsson
professor i modern svenska.
Bara tio av hundra svenska jobbannonser efterfrågade andra
språk än svenska och engelska.
I några fall efterfrågades tyska, ryska eller
spanska. Minoritets och immigrantspråken nämndes inte alls.
KÄLLA : Språktidningen

Kommunerna lovar i och med
detta att leva upp till en rad
kriterier som rör etisk upphandling och konsumtion. Hit
hör miljöhänsyn i produktionen
samt åtgärder för att motverka
barnarbete och diskriminering. Till de
städer som undersöker möjligheterna att
bli Fairtrade city hör Alingsås, Borås,
Härnösand, Umeå, Vänersborg, Västerås
och Växjö. TEXT : Daniel Robertsson.

Universitet

IT för hela din
verksamhet.

www.hp.se
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Veva likt en speldosa?
Analysföretaget Gartner listar Grön IT i topp bland tekniktrender för 2008. Givetvis är det ingen överraskning då allt annat i
vårt västerländska samhälle fokuserar på miljö och klimathot men
vad innebär då grön IT och hur påverkar den oss?
Rent praktiskt innebär det att vi som arbetar med IT på olika sätt
kan göra vettiga val då det är dags för nyinvesteringar av servrar
och datorer i allmänhet. Det kommer nu en mängd datorer som
har ett gemensamt: de är gröna, men hur villiga är vi då att haka
på trenden? Analysföreteget IDC genomförde i år en undersökning där 854 IT-chefer tillfrågades och resultatet är nedslående då
undersökningen uppger att endast 27,4 procent av de tillfrågade
att veta mer om hur miljöanpassade deras leverantörer är. Och
endast 28,6 procent av IT-cheferna anser att grön teknik är en
moralisk självklarhet. Varför är det så undrar jag men slås av att
det faktum att många IT-chefer säkert är stressade nog för att
dessutom hinna med att tänka grönt.
Lite symptomatiskt är det så att vi i västvärlden talar stort om
miljön samtidigt som vi inom inte minst IT-sektorn bidrar flitigt
till ökad förbrukning så är det våra utvecklingsländer som får dra
ett stort lass och som fragment kanske kommer att visa oss vägen
inom just grön IT. Det handlar inte bara om att vi brukar deras
naturresurser i allt för stor grad samt dumpar våra utjänta datorer
i en del av utvecklingsländerna utan det handlar om något mer.
Ett exempel är One Laptop per Child vilket är ett projekt som
går ut på att barn i flera utvecklingsländer skall få en dator som
går under namnet XO men det är inte vilken dator som helst.
Denna dator drivs av egen handkraft och genom att veva likt
en speldosa kan datorn fungera och när strömmen håller på att
sina så är det att veva lite till för att kunna fortsätta. Datorn är
utvecklad för att dra så lite energi som möjligt. Vi skulle behöva
tänka lite annorlunda även vi i våra högteknologiska samhällen
och fundera på hur vi kan minimera strömförbrukningen och
egentligen borde det
kanske vara vi som vevar
lite extra för att på så sätt
också komma ifrån våra
stillasittande arbetsmiljöer samtidigt som vi
drar vårt miljöstrå till
stacken. I USA är det
nu möjligt att köpa en
XO dator själv för 399
dollar samtidigt som det i detta pris ingår en till XO dator som
automatiskt doneras till projektet i ett utvecklingsland.

klassas som ett grönt beteende. På nyheterna i morse talade man
om att ska vi kunna hindra uppvärmningseffekten så räcker det
inte med att utveckla tekniken utan vi måste radikalt förändra
våra levnadsvanor. Är vi redo att i stor omfattning ändra på våra
levnadssätt utifrån ett globalt etiskt ansvar? Jag är tveksam rent
generellt känner vi alla ansvar för vår värld, men när det faktiskt
innebär att du och jag måste förändra och ibland prioritera bort
den där lilla extra coola prylen, då undrar jag om vi är så sugna på
att tänka grönt eller miljöetiskt.
Jan Svärdshagen – debattör & föreläsare, läs mer på etik.blogspot.com

”Om att ska vi kunna hindra
uppvärmningseffekten räcker
det inte med att utveckla tekniken
utan vi måste radikalt förändra
våra levnadsvanor”

Den fråga jag ställer mig är, hur grönt kan det bli? Att producera
en dator är på intet sätt en grön historia. Att vi sedan låter datorer
och andra elektroniska prylar stå på dygnet runt kan knappast

