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Mer än en fluga
Den som sa att internet bara skulle bli en fluga har fått äta upp sina
ord. I dag är nätet en självklarhet i många regioninnevånares liv.
Vi chattar, handlar, letar information och gör ärenden på internet.
De sociala medierna blir allt viktigare, vilket även många myndigheter och kommuner uppmärksammat. En del myndigheter har använt
sociala forum, bland annat för att söka upp ungdomar, vilket har
varit framgångsrikt.
Vi påpekar i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2010, att offentliga organisationer måste bli mer lättillgängliga
för medborgare. Myndigheter måste vara närvarande där människor
befinner sig, vilket i stor utsträckning är just på webben. Det ska
vara lätt för alla, oavsett utbildningsnivå och bakgrund, att komma
i kontakt med offentliga organisationer via nätet. Det gäller alltså att
tänka till så att man når ut brett. Både till den som inte har tillgång
till en dator eller mobil och till den som är internetovan.
Kan mötesplatser på internet öka den sociala sammanhållningen
i regionen? Ja, på sociala forum kan man träffa människor från hela
världen, få nya vänner eller kanske hitta sitt livs kärlek. Många kan
bryta sin ensamhet via webben även om virtuella möten aldrig kan
ersätta de verkliga. När mötesplatserna på internet ökar i betydelse
stärks också den sociala sammanhållningen i regionen. Vi träffar
människor vi annars aldrig skulle ha råkat på. Kontakter återupptas
och nya möten uppstår. Här finns en stor utvecklingskraft.
Utvecklingen av de sociala mötesplatserna har gått hand i hand
med en teknikrevolution. En teknikrevolution som kan vara svår att
hänga med i, men som i bästa fall kan öka möjligheterna för fler att
delta i samhällslivet.
Själv tillhör jag den generation som inte hade dator och mobil under uppväxten. Nu gör jag mitt bästa för att hänga med i den snabba
teknikutvecklingen. Viktigt inte bara i jobbet, utan också för mig
som springer orientering. Bland orienterarna skojar vi om att själva
springandet i skogen är datainsamling. Den stora händelsen sker på
kvällen vid datorn, när vi tankar ner färdvägar och kontrolltider på
kartan från våra GPS-klockor. Man gör återuppspelningar av loppen
där man kan se hur konkurrenterna snurrar runt på kartan i letandet efter kontrollerna, medan man själv ”spikar”
klockrent och rinner ifrån. Ja, motsatsen inträffar ju också.
Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör

”

Många kan bryta sin
ensamhet via webben.

FOTO: ULF LODIN

Mattias Jansson, kommunchef, för dialog med medborgarna via sociala medier.

Krismyndighet har hittat rätt med Twitter.

Så använder stockholmarna webben.

Camilla Karlsson om Regionplanekontorets nya webbplats.

					

Uppkopplad

Det är svårt att tro att för tio år sedan hade nästan ingen bredband.
Ännu svårare är det att förklara för en 15-åring att när denne föddes
fanns inte sms. Och för sex år sedan visste ingen vad Facebook var.
I dag har nästan alla bredband och webben är världens största
mötesplats. Här umgås vi, söker information, kontaktar myndigheter
och uträttar ärenden.
I detta temanummer tittar vi på hur regionens invånare, företag
och myndigheter använder nätet. Bland annat träffar vi en twittrande
kommunchef från Katrineholm och en internetvisionär som menar
att sociala medier, eller snarare människans sociala behov, kommer
att styra framtidens webbplatser.

Facebook uppskattas i dag ha 500 miljoner användare. När myndigheter, företag eller organisation frågar sig ”Varför ska vi vara på
Facebook?” är svaret enkelt, menar mediestrateg; alla andra är där.
STOKAB:s vd berättar hur Stockholmsregionen fortsätter att vara
världsledande när det gäller infrastruktur för internet. Möt också
Elin 13 år en vanlig dag på nätet.
Nu har tidningen ”Stockholmsregionen” fått en större plats på vår
webb. Ta en titt och kanske beställ en gratis prenumeration:
www.stockholmsregionen.nu. l

>>
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Våra vanor på nätet
Nätet är stockholmarnas största mötesplats. Här söker de unga kontakt

och de äldre information. Så ser den gängse bilden ut av internetanvändaren.
Men variationerna är många, liksom de sociala medierna.
Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

På tio år har Sverige gått från att nästan
ingen hade bredband till att nästan alla har
det. Internet har blivit var mans egendom,
och världen har krympt avsevärt när det
gäller kontakt mellan människor, om än
virtuell sådan. Webben är stockholmarnas
största mötesplats, konstateras i RUFS 2010.
I förarbetet till utvecklingsplanen tog Regionplanekontoret fram rapporten ”Vi ses på
nätet – Om Stockholmsregionens virtuella
rum för socialt kapital”.
Av de listade aktiviteterna kommer ”söka
information om vad som händer i staden” i
topp (75 procent). Andra populära aktiviteter
är ”kontakt med myndigheter” (58 procent)
och att ”vara med på e-postlista” (56 procent).
Till de mer sociala aktiviteterna som är relativt vanliga hör ”deltar i nätverk relaterat till
yrke, utbildning eller fritid” (38 procent) och
att chatta (32 procent). I den siffran döljer sig
dock främst personer i åldern 15 till 29 år.
Killar spelar spel, tjejer chattar, visar undersökningen, och att kvinnor främst har
kontakt med vänner medan män i första
hand väljer intressefränder.
skapar kontakter

Yngre använder sociala medier i betydligt
större utsträckning än äldre. Var tredje person mellan 15 och 29 år har kontakt med
någon de lärt känna på internet, för samtliga stockholmare är siffran var femte. Det
motsvarar 280 000 av länets invånare. Tretton procent av stockholmarna har skapat en
så tillitsfull relation till någon via internet
att man valt att stämma träff. Internet har
alltså stor betydelse för det sociala kapitalet i Stockholms län, i synnerhet bland de
yngre.
I undersökningen konstateras att nätet är
ett utmärkt forum för att nå stockholmarna,
4

vare sig det är myndigheter eller institutioner av olika slag som vill informera om sin
verksamhet eller privatpersoner som vill ha
kontakt med likasinnade. Undersökningen
säger dock inget om hur ofta stockholmaren
söker sig till nätkontakter av olika slag. Sedan
den gjordes 2007 har också antalet personer
kopplade till det sociala nätverket Facebook
ökat lavinartat, liksom användningen av
mikrobloggen Twitter.
en till tre timmar

Färsk statistik från .se/internetstatistik för
hela landet visar att hälften av barn och
ungdomar mellan 10 och 18 år surfar, mejlar och chattar minst en timme varje dag. I
den äldsta gruppen uppger tre av tio att de
ägnar minst tre timmar en vanlig vardag åt
dessa aktiviteter.
Enligt Mediebarometern 2009 från Nordicom, Göteborgs universitet, använder 26 procent av befolkningen i Sverige mellan 9 och
79 år sociala medier en genomsnittlig dag,
och lika många traditionella medier på internet. 17 procent går in på nätet för att läsa en
dagstidning. När det gäller åldersfördelningen är skillnaden stor. Bakom procentsatserna
döljer sig allt från 85 procent av ungdomarna
till 34 procent av pensionärerna.
Ser man till hur ofta stockholmarna använder internet för olika aktiviteter ser man
att det är en relativt liten grupp som svarar
”ofta” medan den stora massan snarare prickar in ”ibland” eller ”aldrig”. Enligt statistik
från Sifo för det senaste året är det exempelvis ungefär lika många i åldersgruppen
15–29 år i alla tre kategorier när det gäller
sociala nätverk.
Den vanligaste aktiviteten på nätet för
stockholmaren som är 30 år och uppåt är att
betala räkningar och skicka e-post. l

Med Iphone kan man vara ständigt uppkopplad.
Med IPhone kan man vara ständigt uppkopplad.

Dataspel online på ”lokal” är populärt bland unga män.

Facebook finns i mobil tappning och som applikation
för respektive gränssnitt.

FAKTA Ordlista
Socialt kapial
är ett begrepp som myntats av Robert
Putnam, professor i statsvetenskap vid
Harvard University, i en artikel 1995 och en
bok år 2000. Den stora demokratin beror på
den lilla, menar han. Socialt kapital är enligt
Putnam deltagande i föreningsliv, normer
att ömsesidigt hjälpa varandra och
mellanmänsklig tillit.
Sociala medier
det kallas aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och innehåll som
användaren bidrar till. Många företag och
organisationer använder sociala medier för
att kommunicera med sina målgrupper.
Det är ett snabbt och enkelt sätt att nå
fram och skapa en dialog.
Sociala medieverktyg
Wiki – en interaktiv sida som tillåter flera att
hjälpas åt med sidans underhåll. Den mest
kända wikin är uppslagsverket Wikipedia,
som har två miljoner artiklar.
Blogg – en webbsida som drivs av en eller
flera personer och ständigt uppdateras.
Bloggsökmotorer – används för sökningar
inom bloggosfären. Goggle, Yahoo och
Technorati, som är den största (med över
100 miljoner bloggar och 250 miljoner
sociala taggar).
Internetforum – i sin enklaste form en
digital anslagstavla där folk med gemensamma intressen kan byta åsikter.
Mikrobloggar – ofta högst 140 tecken per
meddelande. Twitter är den största
mikrobloggtjänsten.
Sociala bokmärken – så kallade taggar,
är en metod för att märka ut ord och
därmed underlätta för olika sökmotorer.

Facebook är i dag den största
sociala nätverkstjänsten som
beräknas ha 500 miljoner
användare världen över.

Sociala nätverkstjänster – digitala platser,
så kallade online communities, som underlättar kommunikation. Facebook är i dag
störst med cirka 500 miljoner användare
världen över.
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Nätet föder hjältar…
Text: Ingela Ström

FOTO: LINA BOSTRÖM EINARSSON

När Felicia Margineanu dagen efter
riksdagsvalet drog ihop en jättedemonstration mot rasism på Sergels torg var
det ett tydligt exempel på nätets genomslagskraft. Och en ung människas initiativförmåga.
På Facebook var reaktionerna starka
bland Felicias vänner när det stod klart
att Sverigedemokraterna kommit in i
riksdagen. En Facebookgrupp startades
på hennes initiativ – det blev 10 000 stockholmare som anslöt sig till demonstrationen.
Nu är 17-åriga Felicia nominerad till
Svenska Hjältar, som drivs av Aftonbladet och TV 4. l

…medan andra hånas
E-mobbning, folk som inte respekterar andra eller trakasserar genom till exempel rasism är det största hindret för att bygga socialt kapital på nätet. Mobbning via nätet eller mobilen har blivit ett stort problem, särskilt bland barn och ungdomar eftersom de i betydligt större utsträckning än vuxna kommunicerar via sociala medier. IT-brottsroteln hävdar att dessa typer av brott blir allt vanligare, men att gråzonen är stor eftersom kränkningar inte alltid anmäls. l

EN SPORRE ATT SYNAS
Att göra ett skolarbetete som publiceras på webben
kan ge både kunskap och ära. Det vet eleverna på
Vallentuna gymnasium som fått Webbstjärnans
specialpris 2010.
Kan man komprimera visdom till en eller ett par meningar på samma sätt som sanningar inom naturvetenskapen kan uttryckas i formler? Det skulle ett 40-tal elever
på Vallentuna gymnasium ta reda på i ett temaarbete i
filosofi och religion under rubriken ”Det klokaste som
någonsin sagts”.
Därtill skulle de lära sig webbpublicering och lägga ut
sitt gemensamma arbete på en egen sajt. Båda delarna
lyckades så till den grad att resultatet vann Webbstjärnan,
en tävling som riktar sig till elever i grund- och gymnasie-

Marilyn Monroe, en
av tidernas största
Hollywoodstjärnor.
Nedan: Läs hennes och
andras kända citat på
klokaste.se

skolan och som samordnas och drivs av .se,
Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
– Webbpublicering är ett bra sätt att få
eleverna motiverade att göra sitt bästa, eftersom skolarbetet redovisas öppet och kan
följas av föräldrar och andra, säger Per Norbäck, lärare, som står bakom sajten tillsammans med kollegan Mia Cedervall.
Att projektet dessutom deltog i en tävling
sporrade eleverna ytterligare.
– När vi sedan vann hände något i klassrummet. Eleverna började se på sin skola
och sig själva med ny respekt och värdighet.
Många har börjat arbeta mycket hårdare
och upptäckt kunskapens glädje. Det höjda
självförtroende som priset har gett är värt så
mycket mer än prispengarna. l

”Sometimes good things fall apart so better things can fall together.”
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Synas med andra…
Text: Åsa Lekberg

”

Myndigheters intresse för nätet och
sociala medier är oerhört stort just nu,
konstaterar Thomas Selig, kommunikationsrådgivare på Penseo, som utvecklar
webbprojekt och internetstrategier för
ideella föreningar och myndigheter.
Han menar att det har hänt mycket när
det gäller myndigheter digitala närvaro,
bara det senaste året.
– En myndighets uppgift är att nå ut
till alla. Tekniska förändringar i kombination med ökad vana hos användaren gör
att myndigheter lyckas betydligt bättre i

Myndigheter har också insett att
nätlösningar är kostnadseffektiva
och att meborgardialogen ökar.
Thomas Selig,
kommunikationsrådgivare på Penso.

dag. Myndigheter har också insett att nätlösningar är kostnadseffektiva och att medborgardialogen ökar markant, vilket stärker
den demokratiska processen, säger Thomas
Selig och konstaterar att de digitala klyftorna
har minskat och kommer att fortsätta att
minska. l
FAKTA E-satsningar
Regeringen satsar i dag 75 miljoner kronor
för att stötta myndigheters gemensamma
e-tjänstprojekt. Förutom att förbättra
e-legitimation pågår exempelvis följande
e-förvaltningsprojekt:
• Mina sidor för privatpersoner som ska 		
underlätta kontakten med myndigheter.
• Tjänstekatalog som ska skapa ett register
över de tjänster som myndigheter erbjuder.
• Minskat uppgiftslämnande som syftar till
att ett företag som lämnar en uppgift 		
till en myndighet ska slippa lämna samma
uppgift till andra myndigheter.

…viktigt fråga varför
Sociala nätverk knyter samman miljontals människor. Myndigheter måste helt
enkelt synas där medborgarna vistas,
säger Niclas Strandh, mediestrateg.

dier är att de skiljer sig fundamentalt från
exempelvis traditionell marknadsföring.
Fokus ligger på konversation, delande och
användaren som subjekt. Att bara basunera
ut budskap, utan att förvänta sig någon feedback, kan upplevas som spam man erhåller
via e-post. I stället bör perspektivet vara att
försöka förstå vad målgruppen vill ha, snarare än vad en organisation vill säga.

Text: Juan Martinez

De senaste åren har antalet användare av
sociala medier fullkomligt exploderat. Nätverken Facebook, Twitter och YouTube knyter
samman miljontals människor och används
också ofta som komplement till varandra.
En av de stora fördelarna med att figurera
inom sociala medier är så kallad ”viral spridning”. Ett budskap kan på mycket kort tid
sprida sig till en miljonpublik utan att avsändaren behöver investera större summor.
Men det finns också en baksida. Myndigheter och statliga verk måste kunna hantera
offentlighetsprincipen och Personupplysningslagen, PUL.
– Man bör också fråga sig varför man ger sig

till för medborgarana
Niclas Strandh, på JMW Kommunikation.

in i sociala medier. Många stirrar sig blinda
på plattformen. Dessutom bör man vara klar
över vilken avdelning som ska arbeta med
det. För det är inte säkert att det är kommunikations- eller marknadsavdelningen som
är bäst lämpad, säger Niclas Strandh, på JMW
Kommunikation.
En annan sida att beakta med sociala me-

– Lyssna, dela kunskap och konversera, är vad
sociala medier handlar om.Myndigheter och
offentliga organisationer måste redan nu förhålla sig till sociala medier, eftersom det är
ett faktum att människor pratar om dem. I
grunden är myndigheter till för medborgarna. Och eftersom medborgarna i allt högre
utsträckning vistas på de sociala medieplattformarna, så måste myndigheterna också ta
sig dit, menar Niclas Strandh. l

7

Så syns vi på nätet

Myndigheters och företags digitala närvaro ökar. Vi frågade Skatteverket, SL och
Saltå Kvarn hur de använder nätet och vilka fördelar det har.

SL, Jesper Pettersson, pressekreterare:

Skatteverket, Kay Kojer, verksamhetsutvecklare:

– Vi använder internet dagligen i vårt arbete. Dessutom
utgör nätet en ypperlig informationskanal till våra resenärer. Via vår hemsidan sl.se når man vår reseplanerare,
som dagligen besöks av 75 000 personer och ger förslag
på cirka en kvarts miljon resor. Här når man också vår
realtidsinformation och störningsinformation för tunnelbana, bussar, lokalbanor och pendeltåg samt övrig
viktig information för våra resenärer. Informationen på
hemsidan finns också anpassad för mobiltelefoner på
mobil.sl.se.
– Vi kommer att vidareutveckla våra mobila tjänster.
Vi vidareutvecklar även SL:s närvaro i sociala medier, som
rätt hanterat kan vara en viktig kanal för att nå ut till och
framför allt ha en dialog med våra resenärer.
– Fördelarna är att man snabbt kan nå ut med relevant information till en stor grupp människor. Nackdelar
kan vara att servrar i värsta fall kan bli överbelastade om
många söker information samtidigt, till exempel vid stora
trafikstörningar. Men vi har ökat vår serverkapacitet för
att komma till rätta med det. l

– Internet har stor betydelse för kontakten mellan Skatteverket och allmänheten. Den största e-tjänsten är deklarationstjänsten, som allt fler använder varje år. Vi har tre
säkerhetsnivåer: pinkod, e-legitimation med nedladdad
säkerhetsmjukvara och den tredje är e-legitimation på
kort, den högsta säkerheten. Genom flera av tjänsterna
kan man med rätt legitimation skriva ut dokument hemma, exempelvis personbevis.
– Vi jobbar på att utveckla våra tjänster än mer, och
fokus just nu är säker kommunikation. Att skicka ut frågor och få in svar kräver att vi vet att du är du. Då krävs
e-legitimation och en säker plats där du kan lägga information som du vill att myndigheten ska ta hand om.
Tanken är att du ska kunna gå in på en egen sida och
kommunicera med oss där. Exempelvis be att en bekräftelse skickas ut via sms.
– Fördelen är att du hela tiden får den senast uppdaterade informationen. När du skickar något via internet vet
du att det har kommit till oss. Brev kan ju komma bort.
Sen blir det givetvis billigare både för oss och för dem som
använder nätet, det går snabbare och pappersmängden
minskar drastiskt.
– Att deklarera via nätet eller sms är smidigt och har
ökat otroligt. En morot kan vara att man får eventuell
återbäring före midsommar om det inte är något som vi
behöver kolla extra.
– Jag ser ingen nackdel med internetanvändandet, men
ibland glömmer man att alla inte har tillgång till nätet
eller tycker att det är svårt att använda det. l

”
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Text: Ingela Ström och Juan Martinez

Nätet utgör en
ypperlig informationskanal till våra
resenärer.

Saltå Kvarn, Johan Ununger, vd:
– Vi använder flera sociala medier. Via vår
webbplats kommer man in på vår blogg, vi är
aktiva på Facebook och Twitter. Bloggen nominerades till ”European Excellent Award”
förra året. Vår Facebooksida har 7 000 ”gillare” och så är jag, som vd, på Twitter där vi
har nästan 2 000 ”followers”.
– Sedan jobbar vi idogt internt också – vi
är i dag fler på olika platser och jobbar olika
tider på dygnet. Vi har två verktyg; det ena
fungerar som ett intranät och det andra är
”Jammer”, ett slags intern Facebook.
– Vi brukar säga att sociala medier inte är
nödvändiga men lämpliga för vårt sätt att
se på marknadsföring. Vi vill jobba med det
vi kallar konversationsmarknadsföring, som
mer handlar om att möta folk i en dialog än
att med megafon tala om i reklam vad som
gäller. Någon budget för vanlig reklam har
vi inte och har ändå gått från 30 miljoner till
151 miljoner i omsättning förra året. Så vi
kommer att fortsätta ungefär så här.
– Fördelarna är uppenbara, men kopplingen mellan sociala medier och ”säljet”
är ointressant för mig. Det som utvecklar
sig kring sociala medier är också en del av
vår uppgift. Att sälja mat är en uppgift, men
vi vill också rädda Östersjön och skapa en
bättre matkultur. Detta kommunicerar man
troligtvis bättre genom sociala medier än via
reklam. Sen får det antagligen bieffekten att
man väljer vår produkt för att man vet vad
den står för. l

”

Vi är aktiva
på Facebook
och Twitter.

Sociala medier är en naturlig
del av jobbet för Mattias
Jansson, kommunchef
i Katrineholms kommun.

Den twittrande
kommunchefen
Möt Mattias Jansson från Katrineholm.

>>
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Kommunen? En organisation eller alla individer som bor
och arbetar på just denna geografiska plätt. Både och
naturligtvis. Men för Mattias Jansson, kommunchef
i Katrineholms kommun, är valet självklart:

– Medborgarna är intressantast. Och många nås

effektivt via sociala medier.
Text: Sten Windén Foto: Ulf Lodin

Om kommunen är synonymt med organisationen kan detta få till effekt att medborgarna kan tycka att kommunen ska göra
precis allting, menar Mattias.
– Men genom att kommunicera via sociala
medier, då man frågar sig vad man själv kan
göra och bidra med, kan perspektivet vridas
mot ett gemensamt ansvarstagande. Istället
för att vara kunder i samhället blir vi medaktörer.
Som kommunchef är han högste tjänsteman i Katrineholms kommun med 32 400
invånare. Han har använt sociala medier i
drygt ett år och skapat en strategi för hur
kommunen ska använda sociala medier.
På kommunens officiella kanaler, exempelvis hemsidan, finner man den korrekta,
juridiskt sakliga informationen om olika
saker som är viktiga för både myndighetsutövning och för kommunen.
– Det handlar om en typisk ”broadcasting”, där vi äger informationen.

Med sociala medier är det annorlunda. Där
äger man inte själv informationen. De är istället kanaler avsedda för dialog.
– En kommunikation bygger på dialog.
Man har en tes och vill ha ett utbyte, synpunkter. Har du redan klart för dig hur det ska vara
är det ingen idé att kommunicera. På sociala
medier tar man bara upp frågor som lämpar
sig för kommunikation. Och det är kanske
inte ens du som ska välja dem. Någon har
redan valt dem åt dig.
fånga snackisar

Mattias menar att han i sin egenskap av tjänsteman och flitig användare av sociala medier,
kan fånga upp tendenser och ”snackisar” i
samhället och återföra det till politiken.
– Nästan fem miljoner invånare i Sverige
använder Facebook. Eftersom vi i kommunen ska vara ett medel för dem som bor här,
kan vi inte undvika att använda Facebook i
vår tjänsteutövning. De som vi är till för –

”

Mitt optimala mål med
sociala medier är att
få människor att mer
se sin egen del i
skeendet. ’Vad kan
jag bidra med?’
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”Får jag filma intervjun?”
Mattias Jansson använder
webbtjänsten Bambuser.
Intervjun med tidningen
Stockholmsregionen visades
på Katrineholms kommuns
hemsida i realtid.

medborgarna – finns på sociala medier och
vi måste lyssna på dem. Och mycket av det
som diskuteras här är inte vad som ska göras,
utan hur saker och ting görs i Katrineholm.
Att använda sociala medier som redskap
måste vara en integrerad och naturlig del
av jobbet, inte ett måste, menar Mattias.
Och första frågan man bör ställa sig är: ”Är
jag intresserad av vad folk i min omgivning
tycker?”
– Själv har jag valt att intressera mig för
vad människor har att säga. Att kommunicera med människor om vad de tycker är viktigt, och inte vad vi, organisationen, tycker är
viktigt. Att lyssna på vad de vill prata om, inte
vad vi vill prata om. Sen får somliga tycka att
det är fel, men det är mitt sätt att vara.

FAKTA Sociala medier
Tre starka skäl för att använda sociala
medier:
1. Kommunen är kommunmedlemmarna,
inte kommunens organisation.
2. För att ha fokus på detta måste man vara
öppen med vad man gör innan man har
lösningen. Detta ger förutsättningen för
att växa i kommunikation.
3. De som vi är till för har valt att vara på
sociala medier, därför ska vi också vara där.
Att tänka på:
1. Börja med att lyssna. Det finns redan där.
2. Testa, gärna som privatperson.
3. Låt dem som vill använda sociala medier
göra det, säg inte åt medarbetare
att de ska.
4. Var tydlig med avsändare.

Varje morgon lägger Mattias ut sin kalender på Twitter och Facebook – ”se här, detta
ska jag göra idag!”
– I morse fick 2 300 personer, som har valt
mig, veta att jag skulle träffa er från tidningen Stockholmsregionen. De frågar: ”Varför
gör du det? Vad ger det mig som Katrineholmare?” Frågor som jag måste kunna svara på
om jag ska behålla ett medborgarperspektiv,
och inte bara uppfylla mina egna behov.
Det krävs mod, säger Mattias, att göra sig
själv transparent. Men att det betalar sig. Han
inte bara ger, i dialogen får han mycket. Och
han svarar på alla tilltal.
Mattias använder huvudsakligen tre medier.
– Facebook, där jag har en profil som kom-

munchef, mikrobloggen Twitter och bloggen
http://kommunchef.com.
Det är viktigt att den information som
sänds via Twitter och Facebook har en mycket tydlig avsändare, förklarar Mattias. Det
får inte råda något som helst tvivel om att
det är Katrineholms kommun man möter.
Och de som ska representera kommunen har
ett stort ansvar.
ultimata folkstyret

– Vi har en bestämmelse för vilka som använder sociala medier för Katrineholms
kommun.
Mattias menar att sociala medier på sikt
ger förutsättningar för det ultimata folkstyret.

– Och det är ett effektivt och billigt sätt
att kommunicera, jämfört med traditionell
”broadcasting”, annonsering och utskick av
olika slag.
Men självklart, säger han, finns det såväl
nackdelar som svårigheter med sociala medier. Och ibland ”blir det fel”.
En av nackdelarna är att det är något av en
hype för närvarande, menar han. Man ger sig
ut på sociala medier av helt fel skäl. Kanske
bara för att ”man ska vara där”.
En svårighet är att dialogen på sociala medier fortfarande jämförs med det traditionella, det väl genomtänkta, skrivna ordet.
– Jag kommenterade en länsrättsdom
som vi hade vunnit med ett ”jippie”. För
detta fick jag mycket kritik. De människor
som hade överklagat ärendet tyckte det lät
respektlöst. De hade rätt. Och jag lärde mig
något av det.
Mattias har också kritiserats för sin blogg.
Att den är alldeles för personlig och att han
bara är ute efter att marknadsföra sig själv.
På ledarplats i lokaltidningen skrev man:
”Ungdomligt lättsinne är inte klädsamt för
en kommunchef”.
– Man blir den twittrande pajasen men
grunden för detta är att man måste våga
vara personlig. Man måste våga bjuda in till
samtal, fastslår Mattias Jansson. l
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IT-historia – från matem
Först var datorerna stora som ett mindre rum och sågs främst som ett hot.
I dag ligger cyberspace öppet och anslutningen dit ryms i fickan.
60 år av IT-historia.

1950. Den första datorn i Sverige:
BARK – elektromagnetisk.
1953. BESK – elektronisk – grunden
för den svenska utvecklingen.
1956. Facit, Åtvidaberg
SAAB börjar med en BESK-kopia, Data
SAAB startas. En svensk IT-industri
startar, Sverige ligger bra till i datautvecklingen. Det första mobiltelefonsystemet,
MTA. Ericssons första mobiltelefon
konstrueras, vikt 40 kilo.

Text: Ingela Ström Foto: Tekniska Museet och Ulf Lodin Illustration: Susanne Engman

1960. Fortfarande stora och dyra datorer
som ett fåtal företag har råd med. Transistorn
kommer in i datorn, de blir billigare.
Mot slutet av årtiondet kommer den integrerade
kretsen , nu kan man bygga mikrodatorer. Nu
har små företag råd och en specialintresserad
allmänhet kan köpa byggsats.

1977. Apple kommer
med sin Apple 2.
1978. ABC-80 kommer,
en svenskutvecklad
dator från Luxor som
blir en jättesuccé.

1981. Första PC:n kommer, IBM, stor succé.
Nu kommer Microsoft med grafiskt
gränssnitt. Ett nordiskt mobiltelefonsystem införs – NMT.
1982. Det första dataviruset upptäcks.
1984. Apple kommer med Macintosch.
Musen och grafiskt gränssnitt blir
vanligt för allmänheten.
Datorn blir något alla kan använda,
främst för ordbehandling och e-post.
1986. Björn Eriksen på Enea Data registrerar
landstoppdomänen .se.
1987. Ericssons första ”riktiga” mobiltelefon,
HotLine Pocket.
1988. Internet kommer till Sverige.
Först helt textbaserat.
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matikmaskin till fickdator

1990. Cyberspace öppnas.
1991. GSM-standarden (Global System for
Mobile Communications) invigs i Sverige.
Mobiltelefonen blir var mans egendom.
1992. De första SMS-meddelandena (Short
Message Service) sänds över Vodafones
GSM-nät i England.
Mitten av 90-talet. Årets julklapp
är modem för Internet.
Andra halvan av 90-talet. Internetbanken
slår igenom. Den första tjänsten kom 1996.

2000. USB-minnet kommer.
Lunarstorm startas. Sms slår igenom.
2001. Ipod från Apple. Tekniken för mms
(Multimedia Messaging Service)
tas fram i Japan. Wikipedia startar.
2004. Facebook grundas. Det publika
genombrottet för bloggen kommer.

Senaste åren: Nya generationer av
teknik, 3G, 4G och så vidare. Och
applikationer kommer vart efter.
”Från matematikmaskin till IT” är
ett världsunikt projekt där svensk
IT-historia har dokumenterats. Bakom
projektet står Dataföreningen, KTH
och Tekniska museet. Se ithistoria.se.

2005. YouTube startar.
2006. Twitter grundas.
2007. Apples Iphone lanseras.

13

”Jag kan inte tänka mig
ett liv utan nätet”
En vanlig dag kopplar Elin 13 år upp sig vid sju på morgonen
och loggar ut strax innan läggdags. Under ett dygn hinner
hon blogga, twittra, lyssna på musik, lägga ut dagens
bilder och snacka med kompisar.

Text: Åsa Lekberg
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15:00. Slutar

;-)

15:20. Åkte och träffade Hanna, Elsa och Celina på ett
fik. Så sjukt mysigt! Super god Chai latte. Det är galet
nice att sitta ute med filtar och dricka sitt te och prata
med sina vänner.
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18.10. Hemma igen. Satte på Spotify som alltid. Kollade
vänners playlists och la till några roliga låtar. Sedan
blev det Bloglovin (sida där man följer bloggar).
Kollade startsidan på Facebook och slängde in lite
kommentarer på några blogginlägg. Sedan kollade
jag mina händelser. Bytte även profilbild.

<3

När vi drabbas
När det inträffar en katastrof i samhället är det bråttom.

Då blir kommunikationen mellan myndigheter och medborgare extremt viktig. Med Twitter har Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap hittat sin väg.

>>

Text: Kristofer Sandberg Foto: Mikael Andersson/NordicPhotos och Ulf Lodin
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Dagen efter lanseringen av twitterkanalerna slog svininfluensan
till. Krisinformation.se blev navet i informationsflödet till
allmänheten och media.

På Krisinformation.se:s redaktion på
Kungsgatan i Stockholm är det för tillfället
lugnt och stilla.
Och det är bra. För om här i stället är full
fart så har det med stor sannolikhet inträffat en krissituation, med många svenskar inblandade. Som till exempel svininfluensan
eller vulkanutbrottet på Island med efterföljande askmoln.
– Just svininfluensan tog all vår energi och
arbetskraft i nästan ett års tid, säger Anna
Toss, utvecklare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
När det inträffat en olycka eller uppstår en
krissituation av något slag, är det viktigt att
rätt myndighet blir informerad så tidigt som
möjligt. Därför finns det tjänstemän som är i
beredskap dygnet runt. Dessa tar emot larm
och beslutar om vad som ska göras innan
beredskapsorganisationerna hunnit samlas.
När redaktionen gör
omvärldsbevakningar
letar de efter vad som
är relevant för en stor
mängd svenskar i och
utanför Sverige, i en
större händelse. Redaktionen diskuterar ofta
om vad som är relevant
information. ”Det händer

att folk frågar och då
förklarar vi hur vi tänkt”,
säger Anna Toss (ovan
vänster). Petter Nyhlin
och Inger Frendel håller
koll på veckans händelser
och tittar här särskilt på
händelseutvecklingen
i Malmö.

För att kunna informera allmänheten på ett
snabbt och bra sätt om vad som pågår, startade MSB för två år sedan webbplatsen Krisinformation.se. Det är en informationskanal
som förmedlar information vidare, från alla
myndigheter till allmänhet och media.
Ungefär samtidigt började också diskussionerna om hur man skulle ta sig ut i de
sociala medierna.
– Sociala medier handlar bara om kommunikation på internet. Formen för hur det
går till är inte så intressant. Det finns massor av sätt. Eftersom ”snabbt och enkelt” var
ledorden började vi därför med Twitter, säger
Anna Toss.
Den första twitterkanalen, twitter.com/kris16

Så här kan det se ut på
twitter.com/krisinformation. Varje tweet inleds
med hashtaggen Nyheter,
som gör det lättare att
kategorisera informationen på Twitter. Antal
följare av twitterflödet
ökar hela tiden, och på
så vis sprids informationen vidare.

FAKTA MSB
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) uppgift är att utveckla
och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att
förebygga händelser och är beredda när det
inträffar.
Krisinformation.se
Webbplats som förmedlar information från
myndigheter och andra ansvariga om hur
de hanterar olika kriser – före, under och
efter krisen. Webbplatsen drivs av MSB, men
behandlar informationen därifrån som från
vilken annan myndighet som helst.
Ordlista
Retweeta = En eller flera följare av en twitterkanal, skickar en tweet vidare till sina följare.
FAQ = Frequently asked questions
Crowdsourcing = Metod för att lösa problem
eller bygga kunskap från många olika parter.

information, är ett automatiserat flöde av alla
nyheter som publiceras på krisinformation.
se. Uppgifterna är alltid bekräftade av den
ansvariga myndigheten. Det råder alltså ingen osäkerhet om vad som hänt. Eftersom informationen i första hand riktar sig till medborgarna är policyn glasklar: informationen
ska vara ofta, relevant, tydlig och öppen.
Att den är ”ofta” innebär i praktiken att
den som har jouren på redaktionen ansvarar
för att twittra och svara på frågor. Att informationen ska vara ”relevant” betyder att den
ska vara praktiskt användbar för en större
grupp människor.
– Med krisinformationsflödet vet vi att
informationen når 3 710 (oktober) följare.
Dessa har i snitt cirka 100 följare var och
retweetar oss ganska ofta. Vi tror att vi på
detta vis når väldigt många människor på
kort tid, säger Anna Toss.
dygnet runt

Eftersom det fanns tydliga kriterier för vad
som fick publiceras på krisinformation.se,
hade Anna och hennes kolleger behov av ytterligare en kommunikationskanal. De startade twitter.com/red_krisinfo.
– Den är till för dialog där vi berättar om
hur vi jobbar, tänker och vad vi har för urval. Vi publicerar även ganska många nyheter
som vi inte kan ha med på krisinformation.
se, eftersom vi där alltid måste kunna länka
till en myndighet, säger Anna Toss.
Redaktionen på krisinformation.se gör
omvärldsbevakningar omkring fem gånger
varje dygn. Då går man igenom morgontidningar, kvällstidningar och andra mer specifika krisinformationstjänster. Eftersom
myndigheterna inte alltid hinner uppdatera
sina webbplatser när något hänt, kan inte
heller krisinformation.se skriva en nyhet och

twittra om händelsen. Men om till exempel
chefen för Räddningstjänsten uttalar sig i
media och det finns pålitlig information på
andra ställen, kan redaktionen skriva om det
i den andra twitterkanalen.
– Det är oerhört användbart med två kanaler. Vi kan retweeta, länka och svara på
frågor. Och det har blivit hyfsat populärt.
Ibland blir vi kritiserade och andra gånger
peppade. De som är intresserade kan ha en
dialog med oss. Det är så vi använder den,
säger Anna Toss.
Dagen efter lanseringen av twitterkanalerna slog svininfluensan till. Krisinformation.se
blev navet i informationsflödet till allmänheten och media. Tillsammans med bland
andra Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen satte krisinformation.
se upp en gemensam FAQ.
lära tillsammans

– Vi hade ett otroligt tryck på sajten under
den perioden. Man kan säga att före svininfluensan var vi i princip helt okända. Nu ser
det annorlunda ut. Men eftersom just det
tog så mycket av vår tid, kom vi inte längre
i arbetet med sociala medier. Så nu står vi i
startgroparna igen och hoppar snart på banan med ytterligare satsningar. Bland annat
har vi startat en diskussionsgrupp på Digitala Staten som heter ”Myndigheter kan lära
tillsammans”, säger Anna Toss.
Inom två, tre år hoppas Anna Toss att man
kommit ännu längre när det handlar om
crowdsourcad information, alltså att internetanvändarna i större utsträckning bidrar
med information och kunskaper.
– Men var vi än är om två, tre år, kommer
vi som myndighet alltid ligga fem år efter, säger hon och skrattar. Men det gör ingenting
så länge vi rör oss framåt.
Och apropå framåt.
– Det finns ett ord jag gillar jättemycket,
”resilience”, det betyder ungefär motståndskraft, spänstighet eller återhämtningsförmåga. Det ligger i myndigheternas uppdrag och
intresse att öka samhällets resilience, alltså
samhällets förmåga att återhämta sig efter
en kris. Var befinner vi oss där om tio år?
Tänk om alla i Sverige känner att de kan ta
ansvar för sitt liv och sin hälsa och vet vad de
ska göra i en krissituation. Då har vi kommit
jättelångt. Det här är en liten del av det, säger
Anna Toss. l
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Utblick

”Om tio år kanske vi
skrattar åt Wikipedia”

Internet är bland det största som hänt demokratin. Trots alla
coola ”måste ha-prylar” är det vi själva och våra behov som
driver utvecklingen framåt. Vi träffade internetvisionären

Kristofer Björkman, grundare av Mynewsdesk, som blickar
mot morgondagens internet.
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Text: Kristofer Sandberg Foto: Ulf Lodin

Kristofer Björkman ser framför sig
hur internet blir platt på riktigt.

”Jag tror människor enligt naturen är
sociala varelser. Vi har ett behov av att uttrycka oss på olika sätt och bli bekräftade. Vi
är väldigt måna om att göra vår röst hörd. Vi
samspelar och tar intryck av varandra. Det är
nästan som att vi bär på en social gen.”
Det är inte första gången Kristofer Björkman säger det här. Som internetvisionär,
entreprenör och grundare av Mynewsdesk,

är han van att prata om internet, kommunikation och sociala medier. Det sistnämnda
talar han dock helst allt mindre om.
– Det kommer inte att vara intressant att
prata om sociala medier när hela webben
kommer att bli social. Det sker hela tiden
eftersom människor i grunden är sociala.
Därför måste också webben bli social, säger
han.
När internet slog igenom på allvar i Sverige
i början av 90-talet, hängde Kristofer Björkman på låset. Han var bland annat inblandad
i Spray, som på den tiden byggde hemsidor
för hundratusentals kronor.
Då var de flesta webbsidor fortfarande
”text och bild på internet”. De första spåren
av social närvaro bestod av mejl och chatt.
Särskilt chatten var banbrytande, eftersom
den skedde i realtid.
– Det fanns också ett socialt kommunikativt beteende med mejlen. Man kunde
”reply all” och på så vis kommunicera med
flera människor samtidigt, säger Kristofer
Björkman.
Men att som internetanvändare uttrycka
sig på nätet och bidra med eget innehåll var
inte det lättaste.
– Och man var nästan tvungen att vara
ingenjör för att bygga en hemsida, säger
Kristofer Björkman.
De verkliga förutsättningarna för ett socialt beteende kom långt senare.

FAKTA Kristofer Björkman
Ålder: 43.
Bor: I Stockholm.
Första internetminne: ”Jag jobbade som
chefredaktör på en tidning som hette Edge
Sports Magazine och på samma förlag fanns
bland annat tidningen Internetguiden. Tror
det här var 1994 … ungefär. Det är nog min
första kontakt med internet.”
MyNewsdesk
En svensk nyhets- och pr-tjänst för företagsnyheter och pressinformation. MyNewsdesk
förenklar för företag, journalister, bloggare
och opinionsbildare att exponera företagsnyheter. Allt material sökmotoroptimeras
och publiceras bland annat på Twitter,
Flickr och Slideshare.

Den ”riktiga” världen och internet

När Google lanserade sin söktjänst för cirka
tolv år sedan, började det hända saker. Plötsligt gick det att hitta på internet och utvecklingen började långsamt ta fart.
I dag har nästan alla populära webbplatser
sociala ingredienser.
– Även företagens webbplatser blir sociala.
De har blivit det av den enkla anledningen
att de är till för människor, och vi vill kunna
lämna en kommentar och dela med oss av
något vi läst, säger Kristofer Björkman.
En stor skillnad mellan den ”riktiga” världen och internet är att det på internet är möjligt att på ett helt annat sätt kommunicera
med andra människor. Man kan bevaka det
som sägs, enkelt få tillgång till det som är
intressant och själv publicera sig och nå ut
till intresserade.
– När man pratar med någon i till exempel ett forum, på Twitter, Facebook eller

kommenterar ett blogginlägg, kan konversationen göras tillgänglig för många andra
människor utifrån specifika intressen, säger
Kristofer Björkman.
Konsekvensen av att man kan hitta diskussioner mellan alla möjliga människor,
är att vi får helt nya referenser, källor och
beslutsunderlag. Vi är inte längre beroende
av experter i tv och tidningar på samma sätt
som tidigare. På internet kan vem som helst
uttrycka sig, bli läst och kommenterad av
hur många som helst. Kristofer Björkman
förenklar resonemanget.
– Tänk dig att du står framför ett gigantiskt julbord på en restaurang. Du kan inte
äta av allt, utan måste inrikta dig på vissa
rätter. För att inte kasta bort tid och pengar
på rätter som du kanske inte tycker om, kollar du med ditt nätverk vad folk med samma

smak har ätit och rekommenderar. På ett par
sekunder har du fått reda på att den inlagda
sillen är god, snapsen får högsta betyg och
köttbullarna gör du bäst i att hoppa över.
Ingen väntar längre på att DN:s julbordstest
ska ge dig svaren.
Han menar att det här är en av de stora förändringar som sker just nu. På morgondagens sociala internet kommer den här urvalsprocessen att pågå utan att vi tänker på det
och inom alla möjliga områden – hela tiden.
De sociala funktionerna kommer att bli mer
omfattande och komplexa än de är i dag.
– Internet är bland det största som hänt
demokratin. Och nu är internet på väg att
bli platt på riktigt, säger han.
Chris Anderson, chefredaktör för tidningen Wired och författare till bland annat
The long tail, citeras ofta i olika medier. Han
uttrycker demokratiseringen av internet så
här: Never underestimate the power of a million
amateurs with keys to the factory.
behov och beteende styr

Det är omöjligt att säga hur internet ser ut
om tio år. Kristofer Björkman är dock säker
på en sak: prylar och tekniska hjälpmedel
kommer inte att driva utvecklingen. Det är
i första hand vårt beteende och våra behov
som utformar redskapen.
En stark tendens just nu är det som kallas ”crowdsourcing”. Det innebär att användarna bidrar med information och kunskap
till ett ämne eller område.
– Wikipedia är ett, om än något trubbigt,
exempel på detta. Men om tio år kommer vi
kanske att skratta åt Wikipedia. Det kommer
upplevas så fjuttigt, säger han och fortsätter:
– Jag tror att det är nu vi får reda på om
mänskligheten är ond eller god. Vi vet så
mycket om vilka problem som finns i världen,
till exempel klimatfrågan. Vi vet egentligen
vilka lösningar som krävs. Tänk om vi samlar
all kunskap och förändringsvilja i världen,
och sluter upp i en gigantisk crowdsourcad
aktion och förändrar världen? Kraften, kunskapen och engagemanget finns. Det handlar
bara om att organisera, säger Kristofer Björkman och gör en koppling till Facebooks grundare Mark Zuckerman.
– Han kallar det ”elegant organization”.
Du kan inte bygga en community, men du
kan hjälpa den att organisera sig, så att man
får ut mesta möjliga av den. l
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Ny webbplats ökar kontakten
Regionplanekontorets

webbplats lockar oftast den
medvetna besökaren som
har ett specifikt syfte.

Nu ska webben förnyas.
Ambitionen är att få

besökaren att stanna

längre och upptäcka mer.
Text: Åsa Lekberg Foto: Ulf Lodin

Hur interaktiv ska webbplatsen vara? Hur
förhåller man sig till sociala medier? Vem
ska ansvara för vad?
Det är många frågor att ta ställning till
när Regionplanekontoret står inför en ny
uppdatering av sin hemsida, konstaterar Camilla Karlsson, webbansvarig på Regionplanekontoret sedan 1997. Tillsammans med sin
arbetsgrupp lanserar hon en ny webbplats

som ska vara klar 2011. I utvecklingsarbetet
kommer man bland annat att fokusera på
seminariehanteringen.
– Här vill vi ha med hela informationskedjan från annonsering och anmälan till
uppföljning i form av seminarierapporter.
Vi vill också utveckla tillgängligheten av
kunskapsunderlag som exempelvis räknamedstockholm.se, som är ett statistikverktyg
för att jämföra kommuner. Nyhetsbrev och
mer tillgänglig kontaktinformation är också
områden som ska bli bättre.
egen webbplats

Tidningen ”Stockholmsregionen” är ett exempel på ett område som redan blivit mer
användarvänlig.
– Tidigare har det aktuella numret funnits
som pdf. Nu har ”Stockholmsregionen” en
egen webbplats där man kan söka på specifika artiklar och temanummer, anmäla en
prenumeration eller kontakta redaktionen.
Regionplanekontoret har cirka 3 000 unika besökare per månad. De flesta är tjänstemän, några få är lärare som använder webbplatsens material i sin undervisning, medan
andra loggar in för att leta kontaktuppgif-

ter, förklarar Camilla Karlsson och menar
att kontorets webbplats rymmer ett gediget
material i webbanpassade format. Här kan
man hitta RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) i längre och
kortare versioner, tabeller, diagram, kartor,
handlingsprogram och information om kommande seminarier.
upptäcka allt

– De flesta av våra besökare har ett specifikt
syfte med sitt besök. Med andra ord loggar
man inte in här för att surfa runt. Det är viktigt att en webbplats inte bara är ett fönster
utåt, utan också ett användbart verktyg. Utmaningen i dag är att väcka nyfikenhet hos
besökare och får dem att stanna kvar längre
och upptäcka allt som faktiskt finns här.
Kommer man att få se Regionplanekontoret på Facebook 2011?
– Vi är positiva till att nyttja Facebook och
Twitter men har väl inte kommit igång med
bloggande och twittrande. Vi har använt
oss av andra gruppers nätverk på Facebook
tidigare för att lansera events från kontoret,
men vi har inte något eget uppbyggt nätverk
ännu. l

”

Det är viktigt
att en webbplats inte
bara är ett
fönster utåt,
utan också
ett användbart verktyg.
Camilla Karlsson,
webbansvarig på
Regionplanekontoret.
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Rapporter & nämndbeslut

Rapporter från 2007 till 2010:
2010 • 5 RUFS 2010
2010 • 4 Skärgårdspolitiskt program
2010 • 3 Regionala skillnader i boende-		
förhållanden
2010 • 2 Mötesplatser i Stockholmsregionen
2010 • 1 Utställningsutlåtande RUFS 2010
2009 • 11 Samspelet
2009 • 10 Unga röster i skärgården
2009 • 9 Stockholmsregionen som
kunskapsregion
2009 • 8 Tätare Stockholm
2009 • 7 Bebyggelsens mosaik
2009 • 6 Samrådsredogörelsen RUFS
2009 • 5 Stockholm – en attraktiv region för
internationella experter
2009 • 4 Klimatförändringar – dags att
anpassa sig?
2009 • 3 Stockholmsöverenskommelsen
– en första uppföljning
2009 • 2 Arbetsplatsernas lokalisering
i Stockholms län
2009 • 1 Regionala stadskärnor
2008 • 15 Delregional utvecklingsplan för
Stockholms kust och skärgård
2008 • 14 Socialt kapital i regional
			 utvecklingsplanering
Info 			 Ökad innovationskraft – slutrapport
2008 • 4		 från projektet Innovationsplats
			 Stockholm-Uppsala
2008 • 13 Framtidens transportsystem – under			 lag till arbetet med en ny regional
			 utvecklingsplan – RUFS 2010
2008 • 12 Energiförsörjningen
			 i Stockholmsregionen
2008 • 11 Hållbarhetsperspektiv i regional
			 utvecklingsplanering
2008 • 10 Livsstilar och konsumtionsmönster
			 i Stockholmsregionen – ett regionalt
			 utvecklingsperspektiv
2008 • 9 Grönstruktur och landskap i regional
			 utvecklingsplanering
2008 • 8 Branschanalys för Stockholms län
2008 • 7 Bostäder i framtidens Stockholm
2008 • 6 Öppnare storstäder
2008 • 5 Invånarnas värderingar
			 i Stockholm-Mälarregionen
2008 • 4 Storstadsnära landsbygd
		 i regional utvecklingsplanering
2008 • 3 Näringsliv, logistik och terminaler
			 i Stockholms län
2008 • 2 Folkhälsa i regional utvecklings			 planering
2008 • 1 Kultur i regional utvecklingsplanering
			

Regionplanenämnden och Regionplanekontoret bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och
omvärlden. Nämnden tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälardalen. Nämnden har
13 ledamöter och 13 ersättare, och har vanligtvis åtta sammanträden om året.
I Regionplanekontorets rapportserie presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarier, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporterna är framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av Regionplanekontoret. På regionplanekontoret.sll.se/publikationer finns möjlighet att ladda hem digitala versioner,
beställa eller prenumerera på rapporterna. På regionplanekontoret.sll.se/politik finns information
om varje enskilt nämndmöte samt besluten i dess helhet.

Män och kvinnor
i utbildning och arbete

Foto: Ulf Lodin

Rapporten ”Män och kvinnor i utbildning och arbete” pekar på att den svenska
arbetsmarknaden är könssegregerad och
att detta är ett tydligt mönster även inom
den högre utbildningen. Kvinnor och män
väljer i stor utsträckning olika utbildningar,
vilket mynnar ut i en arbetsmarknad med
kvinno- respektive mansdominerade yrken.
De tio senaste åren har allt fler kvinnor börjat studera, men de väljer i stor utsträckning
kvinnodominerade utbildningar, vilket har
förstärkt redan existerande mönster.
Rapporten visar att Stockholmsregionen
har en mer könsintegrerad arbetsmarknad
än övriga storstadslän och riket i stort. En
av tre personer på Stockholms läns arbetsmarknad arbetar inom ett yrke med jämn
könsfördelning. I Skåne och Västra Götaland
arbetar knappt en av sex personer inom en
könsintegrerad yrkeskategori. I riket i stort
är det endast 15 procent av yrkeskategorierna
som har en jämn könsfördelning.
Studien pekar också på att den vertikala
könssegregeringen på arbetsmarknaden är
stor, det vill säga att kvinnor är underrepresenterade på chefsposter. I offentlig sektor
utgör kvinnorna 67 procent av de anställda,
men innehar bara 51 procent av chefsposterna. I privat sektor utgör kvinnorna bara
28 procent av cheferna, trots att de är 42 procent av samtliga anställda. Det innebär att i
genomsnitt är andelen kvinnliga chefer tio
procentenheter lägre än andelen kvinnliga
anställda.
Vidare görs en genomgång av de insatser

Stockholmsregionen har en mer könsintegrerad arbetsmarknad än övriga storstadslän och riket i stort.

som lärosäten gör för att göra grundutbildningen mer könsintegrerad. Närapå samtliga
lärosäten i kartläggningen anger att de inte
vet om de insatser de genomför har någon betydelse eller får genomslag. Rapporten pekar
på att insatserna är ett steg i rätt riktning,
men att det finns ett behov av systematisk
uppföljning. Analysen av kvinnors och mäns
utbildning och arbete används som stöd i ett
pågående arbete i Stockholmsregionen för
långsiktig kompetensförsörjning. l
>>
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Syftet med kvällsekonomi är att skapa ett brett utbud som gör att fler utnyttjar stadskärnan på kvällstid.

Kvällsekonomi i de regionala stadskärnorna
Kvällsekonomi är ett relativt nytt begrepp
i Sverige, men mer använt internationellt.
Rapporten ”Kvällsekonomi i de regionala
stadskärnorna” är en förstudie om vad som
menas med kvällsekonomi, i vilken utsträckning det finns en kvällsekonomi i de åtta regionala stadskärnorna i Stockholms län och
vad som behövs för att utveckla en kvällsekonomi. De åtta regionala stadskärnorna är
Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Flemingsberg, Täby C-Arninge, Kungens
Kurva-Skärholmen, Södertälje, Haninge och
Arlanda-Märsta. För att en regional stadskärna ska vara ett alternativ till den regionala
stadskärnan är det viktigt att den är attraktiv
och kan dra till sig investeringar och besö-

kande. En viktig del i attraktiviteten är att
det finns aktiviteter som är tillgängliga även
under kvällstid.
Rapporten slår fast fyra grundläggande
kriterier för en kvällsekonomi. För det första måste utbudet vara funktionsblandat och
baserat på lokala förutsättningar uppbyggda
kring privata aktörer, offentlig service och
föreningsliv. För det andra måste det finnas
en efterfrågan som påverkar utbudets sammansättning. Det tredje kriteriet är att det
ska finnas en avgränsad geografisk plats där
delar av stadskärnans service, bostäder, arbete och kommunikationer blandas på en
koncentrerad yta. Det fjärde kriteriet är att
det ska vara ett tidsintervall under kvällen,

t.ex. från 17.00 fram till 24.00. Syftet med en
kvällsekonomi är att skapa och tillhandahålla
ett brett, tillgängligt och flexibelt utbud som
gör att fler utnyttjar stadskärnan kvällstid.
Vidare pekar rapporten på att Stockholms
läns åtta regionala stadskärnor uppvisar ett
varierat kvällsutbud med allt från shopping
till kultur och idrott, men att det finns brister
i sammansättning och strukturer som motverkar en bättre och större kvällsekonomi.
Stadskärnornas centrumkärnor och externa
handelsområden har olika förutsättningar
att skapa och utveckla en kvällsekonomi. Regionplanekontoret arbetar för närvarande
med en fördjupning av studien som kommer
att presenteras framöver.

Enköping allt viktigare för helheten

Enköping ligger mitt
i Mälardalen med
korta avstånd till flera
storstäder – exempelvis
Stockholm, Uppsala
och Västerås.
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Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över ett programsamråd om en ny
översiktsplan för Enköpings kommun. Kommunen har ställt frågor till allmänhet,
myndigheter med flera om hur kommunen bör utvecklas till år 2030.
Alternativa visioner med betoning på utveckling av Enköpings stad, de mindre
tätorterna i kommunen respektive landsbygden presenteras som en utgångspunkt.
Regionplanenämnden konstaterar att Enköping blir en allt viktigare del av den
funktionella Stockholmsregionen genom den pågående integrationen i Östra Mellansverige. Vidare anser nämnden att den befolkningsutveckling på ytterligare
10 000 invånare som anges i programsamrådet är rimlig. I kommande omgångar
av investeringsplanering för trafikinfrastrukturen behöver förutsättningar prövas
för ny järnväg mellan Enköping och Uppsala.

Långsiktigt tänk i Vaxholms översiktsplan 2030
nämnden att i den fortsatta processen bör riktlinjer redovisas för var bebyggelse respektive annan markanvändning kan
prioriteras. Nämnden menar att det vore bra om slutsatserna
från det gemensamma arbetet i nordost kan integreras i arbetet
med den nya översiktsplanen. Slutligen förordar nämnden att
klimat- och energifrågorna ägnas ökad uppmärksamhet i den
fortsatta planeringen.

FOTO: NORDICPHOTOS/CUBOIMAGES

Vaxholms stad har påbörjat arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan – Vaxholm 2030. Programmet som tagits
fram anger mål, strategier och utgångspunkter för det fortsatta
arbetet.
Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över programmet. Nämnden delar kommunens bedömning att man måste
planera långsiktigt för en befolkningsökning. Vidare anser

I Vaxholms fästning eller Vaxholms kastell finns bland annat ett museum.

Översiktsplan för Värmdö månar
om kommunens grönstruktur

Porslinsfabriken
i Gustavsberg
är ett populärt
utflyktsmål.

Värmdö kommun har sänt en översiktsplan för 2010 till
2030 på samrådsremiss. Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över förslaget. Nämnden ser positivt
på att anlägga ett brett planeringsperspektiv i översiktsplanen.
Vidare instämmer nämnden i kommunens ambition
att motverka spridd bebyggelse och anser att det är bra
att ny bebyggelse i första hand ska ske i de utpekade centrumområdena. Nämnden ser positivt på att kommunen
säkrar sina dricksvattenresurser och anser att VA-frågorna behandlas på ett bra och heltäckande sätt. Planens
ambition att bibehålla den regionala grönstrukturen,
det vill säga de gröna kilarna, stöds av nämnden.
Nämnden finner förslaget om att utreda en pendelbåtslinje från Hemmesta till Stockholm intressant, men
flaggar för att restiden kan bli lång. Något som nämnden efterfrågar är hur översiktsplanen är en del av den
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2010.
S reserverade sig mot beslutet.
Mp reserverade sig mot beslutet.
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Sista sidan

fem frågor till JÖrgen Kleist, VD, STOKAB:

”Vi levererar förutsättningarna”
Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Hur ligger Stockholmsregionen till när det gäller infrastrukturen för IT?
– Vi ligger i den absoluta spetsen. I Stockholms stad har vi möjlighet
till 100 procent bredbandstäckning både för fast och för mobil kommunikation. Läget är sannolikt detsamma i den absoluta merparten
av länet. Det som nu byggs ut är fiber hela vägen ut till bostadsfastigheter. Vi har ett 4G-nät ”up and running”, och vi kommer att ha
ytterligare ett, kanske två före årsskiftet.

I dag har vi möjlighet till 100 procent
bredbandstäckning
i Stockholm stad,
konstaterar Jörgen
Kleist, vd
på STOKAB.

Hur stort ansvarsområde har STOKAB?
– Vi bygger en passiv fiberinfrastruktur som är öppen för alla på lika
villkor och operatörsneutral. Passiv i detta sammanhang betyder
att vi levererar förutsättningarna medan våra kunder lägger in den
aktiva utrustningen. Vårt primära ansvar är Stockholms kommun,
men vi har också en ortssammanbindande fiberstruktur i länet. Vi
tillhandahåller ju infrastrukturen till landstinget. Vi har också en
kabel till Gotland.
Kista Science City har ett av världens främsta IT-kluster. Er roll här?
– Vi levererar en stor del av de fiberkablar som försörjer området med
infrastruktur för elektronisk kommunikation och är IT-leverantör
till företag och högskola i området. Därtill är vi med som en viktig
aktör i regionen i samarbetet med organisationen Kista Science City.
Vi kan bidra med exempelvis support och marknadsföring.
Hur går ni vidare med nätet i dag?
– Från början var fiberinfrastruktur framför allt viktigt för företag
med högt överföringsbehov eller högt ställda säkerhetskrav. Men med
olika applikationer med allt högre överföringshastigheter blir fiber
av intresse, och med tiden nödvändigt, också för hushållssektorn. Nu
bygger vi fiber till alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms kommun.
Vi har redan byggt till hela allmännyttan och just nu bygger vi ut i
innerstan. Nästa år börjar vi sannolikt med ytterstan.
– Den fiberoptiska kabeln dras fram till en avlämningspunkt i
fastigheten. Sedan är det upp till fastighetsägaren att välja lösning
därifrån. Vi möjliggör för mångfiberlösning vilket innebär att alla

hushåll i ett flerfamiljshus själv kan välja sina operatörer oavsett om
det gäller internet eller teve.
– Det finns ingen stad i Europa som har en sådan fiberpenetration
som vi har i Stockholm nu.
Vilken är den stora utmaningen med ständigt ökad användning av nätet?
– Det är att se till att vår infrastruktur inte blir en trång sektor för
Stockholms utveckling. Efterhand som behoven ökar bygger vi ut
nätet, det är utmaningen. Just nu ligger vi bra till och vi ska se till
att göra det i framtiden också. l

