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Blandat mottagande för Ipad
Efter ett stort hemlighetsmakeri presenterade Apple sin nya produkt Ipad i förra
veckan. Svensken Anders Färdigh var snabb med att tillverka världens första
applikation till produkten. – Det var skitkul, men det var mest en rolig grej, 
berättar han. {sid 4}

Entreprenörerna som tjänade miljoner under IT-
boomen har nu börjat satsa sina pengar i vindkraft

”Branschen är mogen för bra investeringar” {sid 2–3}

IT-pengar
blåser 
nytt liv i 
vindkraft
Litar inte 
på Victor
Mullers
nya Saab

Underleverantörerna litar
inte på Saab Clepas vd Lars
Holmqvist är skeptisk till Spy-
kers köp av Saab: ”Leverera
bara till Saab mot kontant be-
talning.” {sid 05}

Bilkrisen

Web 2.0 Suicide Machine erbju-
der virtuellt självmord {sid 07}

”En trevlig telefon”,
skriver Jonas Ryberg
{sid 10}

Sätt upp ditt
mål – och välj
rätt jobbcoach

Ny innovation från Hög-
skolan i Skövde {sid 15}

Metro Teknik presenterar fyra
olika jobbcoachtyper {sid 12}

Journalisterna var snabba med att testa Ipad under Apples pressvisning. 

Hajp. Nytt från Apple

Test: Så bra är
Googles nya
androidtelefon

Tjänst: Ta ditt 
liv på Facebook

Säger till när
containern är
full med sopor
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Retwittrat

Välkommen!

Vd-bråk 
ger oss bättre
mobiler
Ordkriget mellan
Google och Apple har
accelererat under
veckan. Apple-vd:n
Jobs påstås bland
annat ha beskyllt
Google för att vilja ta
död på Iphone. Men
kanske roligare än di-
rektörskäbbel är att
konkurrensen ger oss
konsumenter riktigt
fina telefoner. Titta
till exempel på Goog-
les Nexus One på
sidan 10.

JONAS RYBERG, 
NYHETSCHEF

nyheter
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”Det praktiska
med att vara

mycket liten är
att i min hand

ser en Iphone ut
som en Ipad.”

ANNIKA LANTZ,
RADIOPRATARE,

HTTP://TWITTER.COM/ANNIK
A_LANTZ

”Man är tydli-
gen inte så

i(m)Pad, Steve...
#applevaka”

RENÉE BACKE,
APPLEFAN, 

HTTP://TWITTER.COM/RENEE
BACKE

Elproduktion

Totalt producerades 146
terrawattimmar under
2008. Vindkraft stod för
1,4 procent av hela elpro-
duktionen.

1 419 vindkraftverk var 
installerade i slutet av
2009, de ger en effekt på
1 560 megawatt.
De producerade 2,5 
terrawattimmar el under
2009, vilket motsvarar 1,7
procent av den totala el-
produktionen.
För att nå upp till 15 
terrawattimmar vindkraft-
producerad el år 2020
krävs det att Sverige 
bygger cirka 500 mega-
watt vindkraftverk per år 
i tio år.  
250 vindkraftverk på 2
megawatt behöver byggas
varje år, vilket kan översät-
tas till ungefär ett verk per
arbetsdag fram till 2020.

De tjänade miljonbelopp under IT-erans storhetstid
Nu blåser nya vindar för IT-entreprenörerna som

hoppas på storaffärer inom grön energi

Nu satsar
de sina
IT-pengar
i vindkraft
IT–veteranerna Johan
Ihrfelt och Björn Algkvist
har fått ny vind i ryggen.
Under IT-boomen grunda-
de de företagen Spray re-
spektive Intentia och tjä-
nade miljonbelopp. Nu
vädrar de nya miljoner i
vindkraftbranschen. Och
likheten mellan de olika
branscherna är slående.
När IT-branschen peakade
gick tonerna höga om att
det handlade om en ny
ekonomi, nu hakar IT-kil-
larna på den gröna tren-
den att vindkraft är framti-
den.

– Vindkraftbranschen
är tillräckligt mogen för
bra investeringar. Det
finns förvisso många andra
spännande områden inom
förnybar energi men inget
som jag skulle satsa peng-
ar i, säger Björn Algkvist,
delägare i vindkraftbolaget
Universal Wind Offshore
som främst satsar på havs-
baserad vindkraft.

2 000 nya vindkraftverk
ska byggas ut Sverige till
2020. Det är regeringens
krav. För att göra investe-
ringen försvarbar får el-

konsumenterna betala 6
öre mer per kilowattim-
mar i elcertifikat och med
dessa pengar rinner stora
belopp in i branschen.

Johan Ihrfelt driver nu
ett eget projekteringsbo-
lag, O 2, inom vindkrafts-
området tillsammans med
Spraykollegan Thomas von
Otter.

– Vi omsätter cirka 400
miljoner kronor om året
och gör vinst på cirka 30
miljoner kronor. Intäkter-
na från elcertifikaten står
då för mindre än 10 pro-
cent av vinsten och om-
sättningen, säger Johan
Ihrfelt.

Sveriges elproduktion
består i dag av utbyggda äl-
var och kärnkraft, och räk-
nas därför som koldioxid-
neutral. Många kritiker an-
ser därför att Sverige bör
ha en försiktig hållning till
etableringen av ny vind-
kraft.

–     Visst har motståndet
mot vindkraft ökat. Proble-
met ligger i att svenskar
vill ha el från vindkraft
men är emot att vindkraf-
ten byggs i närheten av där
man bor. Dessutom är de
platser som har de bästa
vindförhållandena redan
utbyggda, säger  Björn Alg-
kvist.

Men vindkraftkollegan
Johan Ihrfelt har en mer
optimistisk syn.

 – Jag upplever att opi-
nionen för vindkraften har
ökat. Och då förutsättning-
arna är bra i Sverige kan vi
framför allt bygga på plat-
ser som är glest befolkade
och inte stör natur- och re-
kreationsvärden.

Björn Algkvist.

Den politiska viljan är
avgörande för utbyggna-
den av vindkraften men
också för investeringarna
i branschen. I dag ligger
lönsamheten i de stora
vindkraftverken som har
minst två megawatt i ef-
fekt. Livslängden för ett
vindkraftverk ligger mel-
lan 20 och 25 år och inve-
steringarna beräknas
kunna räknas hem efter
8 till 12 år. I Sverige finns
bra förutsättningar för
vindkraften – och det är

långt ifrån alla landplat-
ser med de bästa vindför-
utsättningarna är utbygg-
da. Men den vindkraft
med den mest stabila
vinden är den som finns
till havs. Problemet med
havsbaserad vindkraft är
dock att den kräver en
dyrare teknik men också
att det i dag inte finns
något stöd i form av
elcertifikatsystem som
för den landbaserade
vindkraften.

Analys

POLITISK VILJA ÄR AVGÖRANDE

ERIKA
THORSTENSSON
VINDKRAFTEXPERT

MARY 
ÖRNBORG
@METROTEKNIK.SE

Johan Ihrfelt grundade Spray i slutet av 90-talet.  Nu satsar                
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Obama satsar
på kärnvapen
POLITIK. USA:s president
Barack Obama vill öka
anslagen till USA:s kärn-
vapenarsenal med 600
miljoner dollar till 7 mil-
jarder dollar, runt 51 mil-
jarder kronor, nästa år. I
en debattartikel i Wall
Street Journal skriver vi-
cepresident Joe Biden att
regeringen planerar att
öka finansieringen av
kärnvapnen med över 
5 miljarder dollar de
kommande fem åren. TT

Autoliv köper
Delphi i Asien 
MOTOR. Bilsäkerhetsjätten
Autoliv köper större
delen av konkurrenten
Delphis verksamhet i Asi-
en. Verksamheten, främst

tillverkning av krockkud-
dar och säkerhetsbälten,
omsätter runt 250 miljo-
ner dollar, cirka 1,8 mil-
jarder kronor.

Affären omfattar tek-
nik, leveranskontrakt
och fabriker med sam-
manlagt 600 anställda 
i Korea och Kina, enligt
ett pressmeddelande från
Autoliv. TT

”Med det
stöd som de
har av den
kinesiska
staten och
kinesiska
banker vore
det en mer
långsiktig
grund.”
STATSSEKRETERARE JÖRAN
HÄGGLUND UTRYCKER SIN
BESVIKELSE I DAGENS INDUSTRI
ÖVER ATT SAAB INTE BLEV EN DEL
AV KINESISKA BAIC ELLER GEELY.

Kvinnor tar 
över nätet 
INTERNET. I Telias årliga
trendrapport konstateras
att kvinnor chattar, 
e-postar, kommenterar,
bloggar, länkar, mms:ar,
sms:ar, och uppdaterar
sin status på sociala 
nätverk oftare än män.
TT

Nyheter

i korthet

Barack Obama. 

Notan för att riva ett vind-
kraftverk varierar kraftigt.
Mellan 50 000 och 1,5 mil-
joner kronor har varit ak-
tuellt när länsstyrelser be-
slutat om bygglov. Anled-
ningen till de stora skill-
naderna är att det inte
finns fastställda rivnings-
och återvinningsriktlinjer
för vindkraftverk. Wero-
nica Andersson på Energi-
myndigheten arbetar just
nu med en rapport där
målet är att fastställa en
nationell säkerhetskost-
nad för vindkraftverk.

– Det är uppenbart att
behovet är stort, eftersom
kostnaderna har varierat
så mycket. Det är ett pro-

blem om det är olika kost-
nader beroende på var 
i landet verket byggs, sä-
ger Weronica Andersson.

Svårigheten med att 
bestämma rivningskost-
naderna är att varje vind-
kraftverk räknas som en
unik etablering. Grund-
fundamentet, platsen,
storleken på verket och
materialet är variabler
som måste tas med i be-
räkningen.

– I dag är det helt
omöjligt att svara på hur
mycket ett enskilt vind-
kraftverk kostar att riva
eller återvinna. Man vet
inte ens vilket material
man kommer att använda

om fem år, säger Weroni-
ca Andersson.

Samtidigt är det viktigt
att inte ställa för höga
krav. I en utredning som
Energimyndigheten har
beställt rekommenderar
man att nedmonterings-
kostnaden per vindkraft-
verk motsvarar 2 procent
av byggnadskostnaden.

Myndigheterna som
ger bygglov för vindkraft-
verk använder sig i dag av
miljöbalken för att be-
stämma säkerhetskostna-
den, men summan be-
stäms av varje enskild
myndighet och varierar
därför kraftigt mellan län.

THOMAS LÖVGREN

Dyrt att riva vindkraftverk

Johnny Berlic, vd på Mindmancer. 

Fritt övervaka
helt anonymt

Kammarrätten ger grönt ljus för
anonym bevakning Fritt fram
för Mindmancer
Nyligen beslutade kam-
marrätten i Stockholm att
man inte behöver tillstånd
för den typ av bevakning
som Mindmancer utveck-
lat eftersom man inte kan
se vem som syns på bilden
utan bara vad de gör.
Mjukvaran kan avgöra om
personen sysslar med nå-
got otillåtet och skickar
ett larm till en bevaknings-
central.

Johnny Berlic, vd på
Mindmancer, är nöjd med

kammarrättens beslut. Han
menar att det finns andra
sätt att avvärja skadegörel-
se än personbevakning.

– Larmcentralerna sam-
arbetar med fältassistenter
som kan konfrontera per-
sonerna på skolgården och
i värsta fall ringa mamma,
säger Johnny Berlic.

50 skolor i Sverige an-
vänder i dag den anonyma
bevakningstekniken för
att förhindra skadegörelse.

THOMAS LÖVGREN

             han på vind i stället. 

BJÖRN LARSSON ROSVALL/SCANPIX, LARS PEHRSSON/SCANPIX, JESPER FERMGÅRD 

SCANPIX

PETRA JONSSON

AP



04 www.metroteknik.se
3–9 FEBRUARI 2010

Förväntningarna var sky-
höga och gissningarna
många när Apple i onsdags
presenterade sin pekdator.
Apple Ipad är en pek-
skärmsdator med 9,7-tums
skärm som enligt Apple
själva först och främst ska
revolutionera hur vi an-
vänder internet.

Alla program till Iphone
och Ipod Touch fungerar di-
rekt till Ipad och kan skalas
upp för att täcka hela skär-

men. Ett nytt utvecklarkit
har dock lanserats och re-
dan i dag kan utvecklare
börja göra program för
Ipad.

Samtidigt lanserar före-
taget även en bokaffär till
Ipad och tar upp konkur-
rensen med läsplattor som
Amazon Kindle.

Efter de höga förvänt-
ningarna på Apple har kri-
tiken av Ipad varit blandad
under veckan. JONAS RYBERG

Det är farligare att 
spela datorspel än att
klättra i träd. Det säger 
skadestatistik från 
Storbritannien.

Enligt siffrorna som
kommer från brittiska
myndigheter har antalet
skador från datorspel ökat
med 60 procent sedan
2002, skriver The Sun.

I många fall handlar
det om sträckningar och
slitningar i fingrar, fram-
för allt i tummarna.

ARON ANDERSSON

Barn skadas mer av
tv-spel än klätterträd

GM satsar
stort 
i Thailand
Amerikanska General 
Motors har fått en kredit
på 3 miljarder kronor i tre
thailändska banker för att
satsa på motor- och
fordonsproduktion i Thai-
land.

GM lade det 
thailändska projektet på
hyllan i slutet av 2008
sedan det stod klart att
man var tvungen att
vända sig till USA:s rege-
ring för att få undsätt-
ningslån.
TT-REUTERS

Anders Färdigh är stockholmaren
som blev först i världen med att
programmera en applikation till
Apples nya Ipad

Apples lansering av nya produkten    Ipad kommer att ske i mars–april. 

MARCIO JOSE SANCHEZ/AP

Apple tror på internetrevolution

Tv-spel – skadligt. 

TOMAS ONEBORG/SCANPIX

Ipad ska konkurrera med Amazons läsplatta Kindle. 

MARCIO JOSE SANCHEZ/AP

– Det är skitkul, men det
var mest en rolig grej. Vi
laddade ner utvecklings-
miljön direkt, gjorde pro-
grammet och skärmdum-
parna lades ut på Ipho-
ne24.se. Och det är väl
egentligen inte helt klar-
lagt huruvida vi verkligen
var först i världen.

Applikationen som An-
ders skapade är i sig inte
särskilt avancerad – en bild
på honom själv och en
webbadress till hans hem-
sida. Men för alla Ipadfans
runt om i världen är det ett
så kallat proof of concept,
ett bevis för att Ipaden fun-
gerar och de möjligheter
som den bär på. Flera tek-
niksajter lade genast upp
nyheten om Anders Fär-
dighs applikation.

– Det intressanta är hur
snabbt det spreds. Det
finns helt klart ett sam-
band mellan Apples fram-
gångar och utvecklingen
inom sociala medier, säger
Anders Färdigh.

Frågan är om Ipaden
blir den revolution som

Apple utlovat. Reaktioner-
na sedan släppet förra
veckan har varit svala, "för-
vuxen Iphone" är den van-
ligaste reaktionen från
kommentatorer.

– Även om jag hade hög-
re förväntningar så verkar
den lovande. Men det kom-
mer säkert fler tillägg in-
nan den lanseras. Det mest
överraskande var faktiskt
priset på 500 dollar, det ha-
de pratats om priser på
över 10 000 kronor. Men
det blir väl som med alla
Appleprodukter – den
kommer att älskas hejdlöst
trots dess eventuella bris-
ter.

Detta är Ipad

Steve Jobs presenterar

Ipad i Yerba Buena Center

for the arts i San Francisco

förra veckan.

Det enda tangentbord

som hör till finns på den
tryckkänsliga skärmen,
men det går att koppla in
ett externt. 
Datorn finns med minne i
tre storlekar, 16 gigabyte,
32 gigabyte och 64 giga-
byte stora flashminnen. 
Priset är 499, 599 
respektive 699 dollar. 
Det brukar översättas 
till ungefär 5 000, 6 000 
respektive 7 000 svenska
kronor.    
Lanseringen kommer att
ske i mars–april.

Fler får sin
identitet kapad
BROTT. Identitetskapning
blir allt vanligare. Förra
året rapporterades 317
nya fall, en ökning med
26 procent jämfört med
2008, visar statistik från
kredit- och affärsinforma-
tionsföretaget Soliditet. TT

”Jay-Z, you
didn't get one

of these? – I'm
cooler than
you?”

STEPHEN COLBERT EFTER ATT HA
DRAGIT FRAM EN IPAD UR KAVAJEN
PÅ DEN AMERIKANSKA
GRAMMYGALAN.

Nanotekniken
ska samordnas
TEKNIK. Statliga Vinnova
har tagit fram en strategi
för att organisera nanotek-
niken i Sverige. Verket före-
slår bland annat en delega-

tion för nanoteknikrelate-
rade frågor. Delegationen
behövs för att ge en natio-
nell överblick av
kompetensen och förebyg-
ga riskerna samt bana väg
för nya idéer. METRO TEKNIK

GM:s deadline
flyttas fram
MOTOR GM:s försäljning
av Hummer till den kine-
siska verkstadskoncernen
Sichuan Tengzhong Hea-
vy Industrial Machinery
kärvar ytterligare. Nu flyt-
tas deadline fram till slu-
tet av februari. TT

Nyheter

i korthet

teknik

Anders Färdigh.  

PRIVAT

RIKARD
BERGLIN
RED@METROTEKNIK.SE

Ipads första applikation
skapades av en svensk

MARCIO JOSE SANCHEZ/AP
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I förra veckan jublades det
i Trollhättan när Spykers
vd Victor Muller träffade
Saabanställda. I dag står
fabriken stilla. Det saknas
delar för att kunna monte-
ra några nya bilar. Lars
Holmqvist, vd för den eu-
ropeiska underleveran-
törsorganisationen för for-
donsindustrin Clepa, vet
varför. 

– Om jag ska sätta min
framtid på spel och tillver-
ka och skeppa till Trollhät-
tan skulle jag kräva kon-
tant betalning eller bank-
garanti. Det råder jag alla
svenska leverantörer till,
säger han. 
Litar ni inte på Victor
Muller?

– Jag kan inte svara för
alla, men det är i viss mån
lite dimmigt kring finan-

sieringen, säger Lars
Holmqvist. 
Vad är det som krävs för att
underleverantörer ska kunna
arbeta med Saab som ett van-
ligt bolag igen?

– Först ska affären vara
helt klar. Sedan tar det ett
par månader för att se vem
som bestämmer. 
Vad tror du, när händer det?

– Jag är skeptisk. Jag har
sådan fruktansvärd re-
spekt för miljarder. Efter-
som jag har arbetat så
många år i branschen så
jag har svårt att tänka mig
att det finns folk som kan
slänga in miljarder. Jag vill
gärna bli överbevisad, och
uppleva att Saab om några
månader säljer tre gånger
så många bilar som i dag.
Men jag försöker vara rea-
listisk. Jag tror att man har
en jättesvår uppgift fram-
för sig.

646 000
bilar återkallar japans-
ka biltillverkaren Hon-
da på grund av
problem med fönster-
reglage. Modellen
Jazz, som säljs med
namnet Fit i USA, om-
fattas av åtgärden.  

Nu kan du
köpa andelar 
i schlagerns
webbjoker
När Melodifestivalen drar
i gång på lördag kan du ha
ekonomiska intressen
med i tävlingen. Det är
den så kallade webbjokern
Highlights & Mist som säl-
jer andelar i sitt bidrag
”Come and get me now”.
För 30 kronor får hugade
spekulanter en hundratu-
sendel av låtens
skivbolagsinkomster.  
Före sommaren ska ande-
larna kunna handlas på
den nyöppnade börsen Tu-
nerights.com. För att 
delägarna ska få igen sina
satsade pengar krävs att 
låten spelar in minst tre
miljoner kronor. Något
som är ovanligt för en
svensk låt. METRO TEKNIK

Underleverantörer:
Vi litar inte på Saab
– de kan inte betala

Saabs fabrik i Trollhättan står stilla Delar till nya
bilar saknas "Leverera bara till Saab mot kontant
betalning"

GRAFIK: JIM ROBBIINS

Så såg dinosaurierna ut
Forskare har för första gången lyckats identifiera
färgen på fjädrarna hos vissa dinosaurier. Det inne-
bär att vi i framtiden kan få se helt realistiska rekon-
struktioner av de utdöda bestarna. Så här såg
exempelvis sinosauropteryx ut – på riktigt.

Sinosauropteryx ska ha sett ut så här. 

Forskning. Fjäderfärgen

OLA 
JACOBSEN
@METROTEKNIK.SE

Lars Holmqvist, vd för
Clepa, är skeptisk till 
Spykers köp av Saab. 

De flesta ekonomer är idag överens om att innovationer är den 

viktigaste förutsättningen för välstånd. Goda idéer är en grogrund 

för sysselsättning.

Lite överraskande anses Sverige ha ett av de bästa inno vations-

klimaten i världen*, av totalt 17 ledande industriländer. Vi är i 

toppen av listan före nationer som t ex Tyskland och Japan. Goda 

finan sieringsmöjligheter, innovativa och konkurrenskraftiga företag 

liksom medveten satsning på forskning och utveckling är några av 

de saker som för Sverige upp i toppen.

På Ingenjörsamfundet vill vi skapa ett stimulerande yrkesliv för 

dig som är ingenjör eller tekniker. Genom inspirerande TV-program, 

kompetenta utbildningssamarbeten och långsiktig satsning på 

skolungdomars upptäckarglädje stärker vi våra 137 000 

medlemmars innovationskraft, så att Sverige kan fortsätta att 

placera sig högt upp.

Läs mer om våra projekt på ingenjorsamfundet.se

*enligt en ranking gjord av det tyska industriförbundet BDI och stiftelsen  

Deutsche Telekom 2007 resp 2008.

Ingenjörsamfundet är en yrkesorganisation för dig som arbetar med
teknik och naturvetenskap och är medlem i

Svensk innovationskraft 
kan få vem som helst  
att tappa hakan
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Kolumn

KLÄCK IDÉER
OCH RÄDDA
MÄNNISKAN
I Ghana växer begreppet ”bushpunk” som 
innebär att skapa innovationer av det som
finns, allt från gamla cyklar till vattenflaskor
i plast och flipflopsandaler. 

Det blir i stället stolar, vattenreningsverk,
batteridrivna lampor och radioapparater.
Det handlar om att skapa en bättre värld,
att driva sin egen förändring och verklig-
het mot en funktionell framtid. Det
handlar om att lösa vardagliga problem

handlingskraftigt. I Sverige har vi det så bra. Vi behö-
ver bara trycka på några tangenter för ”2 kronor per
medlem till Haiti” och tror glatt att vi har räddat ett
helt land i nöd. Ibland kommer det ett massmail om
ett upprop: ”Skriv under här mot utvisningen av flyk-
tingbarn.” Vi skriver under, skickar vidare till alla
vänner, lutar oss tillbaka och tänker, ”GÖTT, nu har
jag gjort något för mänskligheten. Och vafan, den dä-
ra klimatförändringen är bara bullshit, det är ju svin-
kallt ute”. Vi mullar vidare med våra sociala medier.
Vi är extremt länkade till hela världen men har vi bli-
vit mer handlingskraftiga? Varför är det inget litet
snille som hittar ett sätt att få bort de groteska istrot-
toarerna i Stockholms innerstad? Varför är det
papperslösa flyktingar som hänger i var och
varannan stupränna för att ta bort istappar? 

Nu är det dags att någon utvecklar snöceller som
kan driva våra Iphones,
uppfinner ett lekfullt sätt
att spara vatten och ska vi
inte ta och rädda isbjör-
narna? Den tekniska ut-
vecklingen ligger högt i
kurs i Sverige men vad ska-
par den i längden för den
stora massan? Kommunika-
tion, socialisering, säkerhet
och slöhet. Det är
”lushpunk”. 

Men det finns hopp.
Runt om i världen händer
det saker, World Bank Insti-

tute håller på att utveckla ett spel som går ut på att
stärka unga i Afrika att hitta lösningar på fattigdom,
krig och klimat förändringar. Otaliga organisationer
skapar möjlighet för människor att göra något för de
mänskliga rättigheterna genom att uppmana till att
bidra med något eget. I Sverige har Kinnevik och
Metro med flera en tävling för sociala entreprenörer
som vill göra världen bättre för barn och ungdomar
genom att stimulera till lek. Vad vill du vilja göra för
att förändra något för mänskligheten? Så gå man ur
huse. Nu ska vi köra ”pushpunk”. 

Väntar med spän-
ning på Google

Wave. Jag älskar
Google.

Att dygnet bara
har 24 timmar.

Så tycker läsarna på metroteknik.se 

Återigen, fattig-
domen beror på
alla sanktioner
och omvärldens
ovilja att skapa
mer jämnvikt.
Länderna i afri-
ka är inte fattiga
på grund av de
inte har
resurser, utan

för de inte äger
de resurser som
de har. Plus att
de produkter
som tillverkas
får så dåligt be-
talt att länderna
har svårt att
komma i kapp.
Hade
omvärlden velat

att fattigdomen
försvann så ha-
de den gjort det
för länge sedan,
men vi tjänar på
att hålla dem
fattiga. Det är
lättare att styra
någon som är
behov av
bistånd. JOEL

Palro vill flytta
in i labbet
UTVECKLING. Palro (pal+ro-
bot) är cirka 40 centimeter
hög, väger 1,6 kilo och ska
hjälpa forskare att utveck-
la robotteknik. I förrgår vi-
sade tillverkaren Fujisoft
upp roboten för första
gången. Främsta målgrup-
pen är forskare, men även
vanligt folk ska kunna kö-
pa Palro, priset är  24 200
kronor. METRO TEKNIK

Ubuntu hjärnan
bakom roboten
TEKNK.Trots sin storlek är Pal-
ro ett riktigt kraftpaket, robo-
ten är fjärrstyrd och drivs av
operativsystemet Ubuntu.
Hårdvaran består bland
annat av en 1,6 gigahertz-pro-
cessor, en 3 megapixel-kame-
ra, fem mikrofoner, röstigen-
känning och wifi. Exakt vad
Palro kan göra är oklart, men
den behärskar robotdansen.

METRO TEKNIK

Palro väger mindre än ett barn och ska hjälpa forskare att utveckla robotteknik. 

JUNJI KUROKAWA/AP

ANNIKA
OLOFSDOTTER
BERGSTRÖM
DOKTORAND 
OCH SPELDEBATTÖR

Forskarna ska
få hjälp av en
dansande robot

”Vi tjänar på att hålla länderna fattiga” 20
leder har Palro och
med hjälp av dessa
kan den utföra avance-
rade rörelsemönster.
Roboten har olika sen-
sorer inbyggda för att
hjälpa den att bedöma
hastighet, underlag
och avstånd till olika
föremål. Palro kan dansa. 
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Vad är  Web 2.0 Suicide 
 Machine?
– Det är en programvara
som raderar din profil
direkt i ditt sociala nätverk
på internet. Användaren
har alltså möjlighet att ta
bort sitt konto med alla
personuppgifter från Face-
book, Myspace och Twitter. 
Varför är det nödvändigt?
– Det viktigaste skälet är att
skydda den personliga
integriteten. På www.suicide-
machine.org kan du se en
man som slutar sitt virtuel-
la liv genom att begå själv-
mord online på Facebook
eftersom han har blivit helt
uppslukad av det sociala

nätverket och inte hade tid
kvar till sin familj. Han ville
ha sitt verkliga liv tillbaka
igen. 
Kan man inte bara radera sitt
konto?
– Facebook sparar all data.
En person jag känner
förlorade sin fru för ett år
sedan. Det finns
fortfarande kvar foton,
mejl och minnen som dyk-
er upp hela tiden. 
Det låter smärtsamt? 
– Ja, och även skadligt.
Speciellt för användare som
är förföljda eller de som ån-
grar vad de skrivit eller att
de lagt upp bilder på det so-
ciala nätverket. Sådana sak-

er kan få obehagliga
konsekvenser. Tänk bara på
hur dagens ungdomar
beter sig på internet.  
Facebook är arga på er. Varför
då?
– Vi vet inte exakt varför.
Det framgår inte av brevet
som de har skickat via sin
advokat. Nyligen ändrade de
sina säkerhetsinställningar
som har gjort användarnas
profiler offentliga för alla.
Kommersiella intressen
kan spela en roll. 

Intervjun

Radera dig själv – med hjälp av Hajo Doorn. 

Web 2.0 Suicide Machine är programvaran som raderar alla 
dina konton på sociala nätverk som Facebook, Myspace och Twitter 

Bakom programmet står holländaren Hajo Doorn

HAJO DOORN: 
SÅ TAR DU DITT 
”LIV” PÅ  FACEBOOK

Chef på Worn

Namn: Hajo Doorn.
Ålder: 40 år. 
Yrke: Chef över Wornorga-
nisationen där bland annat
Web 2.0 Suicide Machine
ingår. Organisationen har
sitt säte i holländska Rotter-
dam. 

Enligt sajten www.suicide-
machine.org har cirka
1 000 personer raderat sin
profil med Web 2.0 Suicide
Machine och 233 382 
Twitterinlägg har försvun-
nit. 

PETER
VIERING
@METRO.COM
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reportage

Alla svenska tv-kanaler har playfunktioner på sina sajter Metro Teknik testat samtliga
och hittat vinnarna: SVT Play och TV 4 Play Tv-bloggaren Kjell Häglund tror att utveck-

lingen kommer att innebära att vi slutar titta på etersänd tv ”Det är ganska uppenbart att
webb-tv kommer att ta över”  

TEXT ARON ANDERSSON, RIKARD BERGLIN OCH VICTOR LUNDBERG 

SVT PLAY

Vad? 
Program från SVT inklusive vissa utländska se-
rier under begränsad tid.

TV 4 PLAY TV 3, TV 6 OCH TV 8 PLAY KANAL 5
88888 88888 88888 88888

Var?

Pris?

Omdöme

http://svtplay.se och i mobilen.

Gratis, även för SVT Prima.

Föredömligt sedan start och det stora utbudet
har egentligen ingen motsvarighet. Men tjäns-
ten skulle vinna på att alla program fanns 
i högupplöst kvalitet.

Vad? 
Program och klipp från TV 4.

Var?

Pris?

Omdöme

http://tv4play.se och i mobilen.

Gratis, reklam före program.

Väldigt lättnavigerad och funktionell sajt med
finesser som Facebookkommentarer. Hann
först till Iphone med en något buggig applika-
tion och är även mer generösa med
inbäddningsmöjligheter än SVT.

Vad? 
MTG:s kanaler med både eget och inköpt ma-
terial.

Var?

Pris?

Omdöme

http://tv3play.se

Gratis, reklam före och i program.

Har hottat upp sig rejält efter veckans uppda-
tering men är trots det inte i klass med SVT
Play och TV 4 Play. Fortfarande lite buggig men
framför allt är det reklamen som stör. Ett
avsnitt av "Morden i Midsomer" innehåller tio
reklampauser á 30 sekunder.

Vad? 
Ett urval av program från Kanal 5 och Kanal 9,
inklusive utländska serier.

Var?

Pris?

Omdöme

http://kanal5play.se

Gratis, reklam före och i program.

Skralt utbud och dålig överblick gör Kanal 5
Play till den solklart sämsta av de fyra. Har hal-
kat efter, men har åtminstone de vanliga del-
ningsfunktionerna för Facebook och mejl.

TV 3:s ”Svenska Hollywoodfruar” är det mest sedda programmet på playkanalerna. 

SVT var först med
sin webbtjänst
SVT-play. Däref-
ter har alla
andra tv-kanaler
hakat på att läg-

ga upp nästan allt sitt ma-
terial på internet precis
efter (eller ibland före) att
programmet har sänts på
tv. Viasat lanserade senast
i förra veckan en uppdate-
rad version av sin
playtjänst. Kjell Häglund
är redaktionschef på tid-
ningen Residence och tv-
bloggare på sajten Wierd
Science. Han är mest im-

ponerad av SVT:s
playtjänst: 

– Tekniskt sitter allt där.
Det är ingen buffring som
det var i början. 

TV 4 Play är han inte
lika imponerad över: 

– De satsar på att lyfta
fram enskilda klipp och
bonusinslag framför hela
program. Det blir krångligt
att navigera. Dessutom av-
slöjar klippen hur det går i
de olika programmen, ex-
empelvis ”Let’s dance”. 
Innebär utvecklingen att vi
kommer att sluta titta på tv?

– Sverige är bäst i värl-

den på att titta på webb-tv
efter USA. Mina föräldrar
som är över 60 år och inte
är digitala i övrigt kollar
lika mycket på vanlig tv
som på webb-tv, vilket
visar att det är ganska up-
penbart att webb-tv kom-
mer att ta över. Folk kom-
mer att sluta kolla på eter-
sänd tv. 
Varför slår webb-tv:n just nu?

– Det har blivit accepte-
rat bland alla. SVT var väl-
digt tidiga – de kopierade
traditionen efter BBC och
det SVT gör har väldigt
stort genomslag. 

Tv-kanalernas strid 
om tittarna på nätet

Så många tittar på tv-kanalernas populäraste playprogram

TV 4 vill inte uppge tittarsiffrorna för sina program. Därför är kanalen inte medräknad här. 

TV 3: ”SVENSKA 
HOLLYWOODFRUAR”

TV 6: ”PARADISE 
HOTEL”

130 000

SVT: ”ANDRA 
AVENYN”

KANAL 5: ”ROAST 
PÅ BERNS”

204 000

TV8: ”MORDEN 
I MIDSOMER”

20 000

ANDERS HUGO/TV3

Metro Teknik sätter betyg – så bra är kanalernas playtjänster

250 000
350 000

BÄST! SÄMST
!
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Mer för mindre         www.kulturbutik.se

Böcker som hjälper 
dig överleva vintern
Klas Östergrens senaste roman, Kurdo Baksis – av många hårt kritiserade – bok om Stieg Larsson
och Don Winslows hårdkokta debut på svenska är några av böckerna du inte får missa just nu. Vad 
du inte heller får missa är att titta på priserna. Det här är bara några av de drygt 2 miljoner bok- och 
CD-titlar – alltid till lite mindre priser – som du hittar på kulturbutik.se.   

Min vän Stieg Larsson 

157kr 
(Adlibris 178 kr, Bokus 178 kr)

Få läsare vet vem Stieg Larsson 
egentligen var och att han tidigare 
skrivit mycket, både artiklar och 
böcker av ett helt annat slag än 
deckarna om Mikael Blomkvist 
och Lisbeth Salander. Kurdo 
Baksi, en av Stiegs få riktigt nära 
vänner, ger en unik inblick i vem 
Stieg Larsson var både som
människa och författare.

Den sista cigaretten  

163kr 
(Adlibris 167 kr, Bokus 167 kr)

Ouvertyren till Klas Östergrens 
nya stora roman är ett oväntat 
möte på La Bohème – en opera-
föreställning överförd digitalt från 
Metropolitan i New York till en 
landsortsbio i Sydsverige. Det 
här är en roman som lever av 
både spänning och intelligens.

Blondie 

152kr 
(Adlibris 159 kr, Bokus 169 kr)

I sin debutroman, Blondie, berättar 
Birgitta Andersson osentimentalt 
och med kärv humor om en ung 
kvinnas liv i fattigdom, förnedring 
och fullständig utsatthet. Ett grip-
ande kvinnoöde och en paradoxalt 
upplyftande skildring av närmast 
ofattbar mänsklig styrka.

Maskarna på Carmine Street 

169kr 
(Adlibris 179 kr, Bokus 179 kr)

Håkan Nessers nya New York-
roman utspelas i ett mörker som 
befolkas av stulna diktrader, 
synska, manipulativa författare, 
komplicerade, innebördsdigra 
lögner, giftiga bok stäver, sking-
rade älskande och trofasta, 
hopp ingivande hundar och 
privatdetektiver.

I hundarnas våld

163kr 
(Adlibris 167 kr, Bokus 167 kr)

Äntligen fi nns Don Winslow 
på svenska! Det senaste 
årtiondets mäktigaste kriminal-
roman handlar om kampen mot 
narkotika. Romanen tar oss från 
70-talets Mexiko, genom knark-
kartellens korruption av ledande 
tjänstemän i de amerikanska och 
mexikanska regeringarna, till en 
uppgörelse utan nåd.

Alfahannen 

157kr 
(Adlibris 169 kr, Bokus 169 kr)

I Katarina Wennstams triologi 
om mäns våld mot kvinnor får 
läsaren återknyta kontakten med 
huvudpersonerna från succé-
romanerna Smuts och Dödergök: 
åklagaren Madeleine Edwards 
och advokaten Jonas Wahl, som 
lämnade Sverige efter att ha 
avlöjats som sexköpare. 



Nexus One

Pris: Cirka 4 000 kronor.
Kan ännu så länge bestäl-
las bara i USA, Storbritan-
nien, Singapore och Hong-
kong. Men parallellimport
förekommer. 

Processor: Qualcomm QSD
8250 1 gigahertz.

Minne: 512 megabyte
flash, 512 megabyte ram, 
4 gigabyte Micro SD upp-
graderbart till 32 gigabyte.

Navigering: AGPS och digi-
tal kompass.

Kamera: 5 megapixlar.

Skärm: 3,7 tum, upplös-
ning 800 x 480.

Storlek: 120 x 60 x 12 mil-
limeter.

pryl
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Veckans retro

Cd-spelare
för 42 000
I augusti 1982 prokla-
merade företaget Sony
"den digitala erans 
ankomst" med världens
första cd-spelare. CDP-
101, som den kallades,
såldes för 14 000
kronor, vilket motsva-
rar 42 000 kronor 
i dagens penningvärde. 
METRO TEKNIK

Flipp och flopp

Tablet nej tack
Acer är ganska
ensamt den här
veckan med att våga
säga att de inte vill
bygga en tabletda-
tor à la Apples Ipad.
I stället väntas de ta
upp kampen om kö-
parna med hjälp av
en Arm-baserad mi-
ni-pc med Chrome
OS.

Taggad jätte
Microsoft fortsätter
att lansera sitt
system för 2 D-streck-
koder som kan kopp-
la tidningsartiklar
och annat till infor-
mation på webben.
Vore det inte bättre
om alla kom överens
om ett system och
i stället lade krutet
på att ta fram tjäns-
ter folk vill använda?

Så bra är Googles
egen mobiltelefon

Nexus One är Android när Google
själva får bestämma Med stor
skarp skärm, ren design och 
kraftfullt inre ska kunderna lockas
att köpa sin telefon direkt från 
sökjätten

Nexus One är den första
hårdvara Google säljer
direkt till konsument
och ett försök att få yt-
terligare fart på utveck-
lingen för företagets mo-
bila operativsystem An-
droid. 

Hårdvaran är utveck-
lad av taiwanesiska HTC.
Google själva står för
mjukvaran. Precis som 
alla Androidtelefoner är
Nexus hårt knuten till
Googles tjänster, som 
kalender och e-post. Nytt
är att det går att ha flera

Googlekonton i gång 
samtidigt på telefonen.

Tyvärr saknas fortfa-
rande möjligheten att an-
vända två fingrar för att
till exempel zooma i bil-
der och på webbsidor
som på Apples Iphone.
Ett riktigt tangentbord 
i stället för det virtuella
på skärmen skulle inte
heller vara fel för den
som gillar att skriva brev.
Men på det hela taget är
Nexus One den trevligas-
te Androidtelefonen på
marknaden just nu.

Analys

EN TREVLIG
ANDROID-
TELEFON
JONAS RYBERG
PRYLEXPERT, METRO TEKNIK

1 Mejl och kalender. Har
du ditt liv organiserat i
Googles e-post och ka-
lender är Android enkel
att komma i gång med.
Nexus One använder
dessutom ditt Google-
konto för att spara in-
ställningar som görs.

2 Bilder. Kameran i Nexus
One är tar bilder i fem
megapixels upplösning
och autofokus. Inte bäst
på marknaden men bra.
Dessutom är det enkelt
att beskära bilderna och
dela med sig av dem via
Twitter eller Facebook.

3 Apparna. Visserligen do-
minerar Apple fortfa-
rande marknaden. Men
Androids marknadsplats
innehåller en hel del god-
bitar, exempelvis Googles
Goggles som kan göra
sökningar utifrån bilder
plåtade med kameran.

4 Sök. Google har givetvis
sett till att sätta sökrutan
i centrum. Direkt när du
börjar skriva letar telefo-
nen igenom allt innehåll
från kontakter till appli-
kationer. Dessutom kom-
mer snabbförslag på
webbsökningar upp.

4 saker vi gillar med Nexus One

Nexus One. 

Klicktoppen – mest läst på metroteknik.se

Protest mot
Apples Ipad
3 Många kvinnliga blog-

gare i USA är skeptiska
till Apples nya pekdator.

En Ipad?

Fildelarjakt 
får kritik
2 Jakten på fildelare kriti-

seras nu kraftigt av skiv-
bolagen.

Skivbolagen kritiska. 

SCANPIX

Naket kan reta
upp ufon
1 Skicka inte nakenbilder

ut i rymden. Det kan irri-
tera ufon, tror experter.

Inga nakenbilder, tack. 

SCANPIX

Facebookbild
gav längre straff
5 Först var hon rattfull, sedan

lade hon ut en bild på sig
själv full på Facebook. 

Bara rätt person
kan skjuta 
4Utan en klocka på armen

säger det "klick” med
den här pistolen. 

Ny typ av pistol. Lade upp bild på Facebook. 
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Hitta en jobbcoach som drillar dig till att nå ditt karriärmål. 

Sätt upp
mål – välj
rätt coach

Behöver du en spark i baken? 
Ta en jobbcoach till hjälp Hitta

rätt jobbcoach för dina behov
Vet du vad du vill – men in-
te hur du ska nå dit?  Oav-
sett om det gäller att hitta
eller byta jobb, klättra i
karriären eller starta eget
kan en jobbcoach vara gen-
vägen till ditt mål. Men för
att få en välbehövlig knuff
i rätt riktning krävs också
rätt typ av jobbcoach.  Bara
under de senaste åren har
marknaden exploderat av
jobbcoacher. Och vem som
helst kan kalla sig jobb-
coach. 

– Det finns många duk-
tiga människor från olika
branscher som sadlar om
för att jobba som jobbcoa-
cher. Generellt krävs det
inte heller någon  speciell
bakgrund för att bli jobb-
coach. Men tyvärr är det
många som förväxlar
coachning med karriärråd-
givning, säger Carina
Kindkvist, vd för Coachhu-
set.

Enligt Carina Kindkvist
är den generella definitio-
nen av jobbcoachning  att
ha ett större fokus på att
locka fram klientens in-
nersta önskemål.

–Jobbcoachen jobbar
med  att ställa frågor som
får klienten att tänka i nya
banor och på så vis locka
fram vad han eller hon
verkligen vill. En karriär-
rådgivare däremot ger ex-
empelvis råd och tips om
hur man skriver ett cv el-
ler hittar en praktikplats.

För att få rätt jobbcoach-
ning bör man börja med
att utgå från sin egen per-
sonlighet innan man väljer
jobbcoach.

– Det finns olika typer
av jobbcoahcer man kan
välja mellan.  Vilken typ av
jobbcoach man väljer  har
att göra med vem man är
själv. En social person som
har många idéer och är
energisk bör till exempel
inte välja en inspiratör till
jobbcoach. I stället är det
bättre att välja en jobb-
coach som är eftertänk-
sam  och som kan ta ner
personen  på jorden,  säger
Carina Kindkvist.

MARY
ÖRNBORG
KARRIÄRREDAKTÖR 
PÅ METRO TEKNIK 
– DU NÅR HENNE PÅ 
MARY.ORNBORG
@METROTEKNIK.SE

Kolla in nätet

Ställ en fråga.
Metrojobbs

karriärexpert Kristian
Borglund svarar gärna

på dina frågor.
metrojobb.se

Smarta tips.
Så vässar du Facebook

till ett jobbvapen. 
metrojobb.se

Guide.
Mejla rätt när du söker

jobb – steg för steg. 
metrojobb.se

Den drivande

1 Jobbcoachen som piskar,
driver på och ställer höga
krav på dig.  Om du verkli-
gen behöver en spark i
baken oavsett om det gäl-
ler att byta jobb, våga dig
på nya utmaningar eller
ta nästa steg i karriären är
detta definitivt rätt jobb-
coach för dig som har
svårt att komma i gång.

Den sociala

2 Tycker du att ditt jobb
plötsligt blivit tråkigt
eller känner du att du
inte har något mer att
bidra med? Inspiratören
kan hjälpa dig med att
hitta motivationen eller
inspirationen. Inspiratö-
ren hjälper dig att hitta
känslan i det du gör som
roligt och meningsfullt.

Den eftertänksamma

3 Behöver du någon analy-
tisk jobbcoach ska du
välja den eftertänk-
samme. Han eller hon
jobbar dessutom nog-
grannt och strukturerat
med dig och har fullt
fokus på processen från
början till slut. Den här
coachen ger sig inte
innan du når ditt mål. 

Den vänliga

4Om man har svårt att tro
på sig själv eller sina egna
förmågor är rätt coach
den som fokuserar på
självkänsla. Metoden som
den vänlige coachen an-
vänder för att bygga upp
självkänslan hos en klient
liknar ofta metoden som
används vid vanlig kogni-
tiv beteendeterapi. 

Vem passar dig? Här är 4 sorters jobbcoacher

Stora företag hyr in kändi-
sar som chefer i syfte att
stärka företagets varumär-
ke. Polaroid har nyligen
hyrt in 23-åriga sångerskan
Lady Gaga som kreativ
chef. Hon ska utveckla nya
kameraprototyper och 
specialprodukter som ska
finnas i butik i slutet av
detta år. Andra kändisar
som jobbar som hyrchefer
på företag är Sarah Jessica
Parker och rapparen Petter
skriver tidningen Chef.

METRO TEKNIK

Ny chef på Polaroid:
artisten Lady Gaga

Ska bidra med kreativitet.

AMANDA SCHWAB/AP

Direktörerna
får högre lön
Direktörerna i industrin
har höjt sina månadslö-
ner med nästan 50 000
kronor på två år, enligt
en granskning som
Dagens Arbete gjort. TT

10 anställdes
framför jury
I helgen arrangerade mo-

biloperatören Tre för för-
sta gången en drop-in-re-
krytering. Av de 73 som
kom anställdes tio. De sö-
kande hade max fyra mi-
nuter på sig att imponera
på en jury. METRO TEKNIK

Fler personer
vill jobba mer 
Varannan deltidsarbetan-
de, 500 000 personer, vill
arbeta mer. De flesta ar-
betar deltid därför att de
inte får mer arbetstid el-
ler inte hittar något hel-
tidsarbete, enligt en rap-
port från LO. TT

Karriärnyheter

i korthet 35
procent av Sveriges
hushåll oroar sig för
arbetslöshet och förlo-
rad inkomst. Det är 4
procent fler jämfört
med samma period
förra året enligt
Nordeas årliga privat-
ekonomiska barome-
ter. 

ISTOCKPHOTO.COM

MARY 
ÖRNBORG
@METROTEKNIK.SE
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Nu expanderar
Google i Sverige 
–söker ingenjörer

Nelson Mattos är Googles Emea-chef. 

RIKARD  BERGLIN

Google rankas ofta som världens bästa arbetsplats
Nu expanderar företaget i Sverige

På kontoret i Stockholm
jobbar i dag ett sextiotal
personer, av dessa är ett
trettiotal ingenjörer. Nu sö-
ker man fler. Hur många
det blir är dock mindre no-
ga.

– Vi har inget tak, det be-
ror på hur många som tar
sig igenom intervjuproces-
sen, berättar Nelson Mat-
tos, chef för den region som
Google kallar Emea, Euro-
pa, Mellanöstern och Afri-
ka.

På Google är det inte
chefen som intervjuar ar-
betssökande.

– Kandidater intervjuas
av andra ingenjörer och
kolleger, det är de som ska
jobba med personen, inte
chefen.

Den som lyckas ta sig
genom nålsögat och få ett

jobb på Google behöver ba-
ra jobba fyra dagar i veck-
an. Den femte dagen gör
man vad man vill, – Så
länge det är lagligt, beto-
nar Nelson Mattos. Över
ett skrivbord på kontoret i
Stockholm tornar en gi-
gantisk legoversion av
rymdskeppet Millenium
Falcon från ”Star wars”, en
av de anställdas så kallade
20-procentsprojekt.

– Vår filosofi är att ge de

anställda utmanande tek-
niska problem och att ge
dem en kul miljö. Folk ska
inte behöva bry sig om att
göra frukost eller sådana
saker, vi fixar det, säger
Nelson Mattos.

Det finns flera fördelar
med att bygga ut i Sverige,
menar man på Google. Det
finns starka universitet
med tekniska utbildning-
ar, en stark kultur av inno-
vation och mycket talang
inom fältet telekommuni-
kation och video. Och det
är just video och telekom-
munikation man fokuserar
på vid Stockholmskonto-
ret, som ansvarar för tjäns-
terna Google Voice and Vi-
deo Chat.

Så får du jobbet

Så fixar du Googlejobbet.
Här är Nelson Mattos tips.

1 Engelska. Engelska är
det officiella språket på
kontoret, alla på Google
ska kunna kommunicera
med alla andra på 
kontoren runt om i värl-
den.

2 Teknisk kunskap. Men vi
har fysiker och folk från
konstvärlden inom
Google, så det är inte
allt.

3 Passion. Man måste ha
passion för sina idéer.

4 Social färdighet. Jag
gör flygplatstestet. 
Om mitt flyg ställs in,
skulle jag då vilja till-
bringa en timme på en
flygplats med den här
personen?

5 Analytisk. Vi gillar 
folk som kan lösa pro-
blem på intressanta
sätt.

SCANPIX

karriär

RIKARD
BERGLIN
RED@METROTEKNIK.SE

Har du en bil eller flera och är intresserad av att hyra ut?

Vi hyr ut lastbilar för små och stora behov.

Tunga och lätta lastbilar. B eller C kort. 

Pickuper 4x4 och hantverksbilar.

För pris och bokning ring:
Falun: 023-281 07

Göteborg: 031-31 34 046

Gävle: 026-22 22 446

Samarbetsavtal och tekniskafrågor

Andreas Nilsson

023-66 40 110      info@lastbilen.se

Resebyrån med 
personlig service!
R

Bokningar
031-711 07 00

reseledaren.se

RESELEDAREN RESEBYRÅ

Vi bokar Din resa med flyg, buss, hotell och hyrbil.
Även biljetter till olika evenemang.

���������	
��
��������������������	���������	
��
��� 

���������	�
����������
��������������	���

�Datainsamling
�Givare
�Laser
����������
���
��

�!"��
#������	����$	%#�
�#�#
�&��#�'"	����$	%#�
�#�#�
�("	��
�����#�
�)
�#���
��

IT-tjänster 

inom inbyggda 

system och

processkommunikation

Specialitet inom telecom, 
medicin, försvar, fordon och 
kraftindustri. Besök vår 
hemsida eller kontakta oss 
för mer information!

www.pcompartner.se        Tel. 070-218 50 74

SE HIT 
IT-KONSULTER - Vi söker nya                medarbetare

Bild- och displayföretaget med kvalitet och hög personlig service. 

Läs mer på

exaktbild.se

Minimässa Roll Up
Pris: 9990 kr, exkl. moms

Strömförsörjning för dig
som ställer krav!

Labbaggreg����������������	����	����

�������������������������������

www.polyamp.se
����������

CAN BUS I Windows 
Embedded CE 6.0
Enkortsdatorer med 
display interface etc
Vi kundanpassar efter Ert behov!

En stark partner när det gäller elektronikkonstruktion & mjukvaruutveckling
www.proelec.se

ENKORTSDATOR

PE-SBC-9263
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Stina Honkamaa 
gör inte intervjuer. 
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Fråga Ola

HAR DU EN
TEKNISK
FRÅGA?
METRO TEKNIKS 
REPORTER OLA 
JACOBSEN HJÄLPER 
DIG ATT FÅ SVAR

Öresundsbron. 

Vilken är
Sveriges
längsta
stålbro?
Vilken är Sveriges längsta
stålbro? /Jonte

– Den längsta stålbron i Sveri-
ge är Högakustenbron med
en total längd av 1 867 meter
och största spann på 1 210
meter. För denna bro är även
däcket av stål.
Den längsta bron helt i Sveri-
ge är Ölandsbron på 6 072
meter och med största spann
på 130 meter. Denna bro är
helt i armerad betong.
Öresundsbron (som ju inte
helt ligger i Sverige) har en
total längd av 7 845 meter.
Den är byggd i två olika delar
kan man säga. Det stora span-
net (högbrodelen) över
fartygsrännan har en längd av
490 m och är nästan helt av
stål, liksom spannen närmast,
även om däcket för bilarna är
i betong. Längden av denna
del är 1 092 meter. Resten av
bron är vad man kallar en
samverkansbro där betong
och stål samverkar om att ta
upp lasterna från väg- och
järnvägstrafik.

HÅKAN SUNDQUIST
PROFESSOR I BROBYGGNAD
VID KTH I STOCKHOLM

STÄLL DIN EGEN FRÅGA
PÅ METROBLOGGEN.SE/
FRAGAOLA

”Slår betong”
METROPOLIS

Stål slår betong varje
gång. Titta bara på Tower
Bridge och jämför den
med London Bridge.

Vad avgör?
DAN

Men vad är det som avgör
vilket material konstruk-

tören väljer?

Läsarnas 

kommentarer

plus
teknik

Så fungerar den

Mätaren som känner av
hur fylld sopcontainern är
fanns redan på markna-
den när Anna Syberfeldt
började med sitt projekt.
Det nya är kombinationen
att använda mätaren och
ett ruttplaneringsprogram
som planerar ut den effek-
tivaste vägen för sophäm-
taren. 

Noticia Recycling heter in-
formationssystemet som
mäter volymen.

Så här ser kartan ut som
planerat rutten för sop-
hämtaren.

Körrutten planeras också
efter hur enkelt det är att
komprimera soporna.

PRIVAT

Tunnan
larmar
när det 
är fullt

    Anna Syberfeldt, forskare
på Högskolan i Skövde,
har tillsammans med en
projektgrupp och Avfalls-
hantering Östra Skaraborg
tagit fram ett sätt som
känner av när sopcontai-
nern är full och genom en
dator gör sophämtningen
effektivare. 
Hur fungerar det?

– En sändare som är pla-
cerad i sopcontainern mä-

ter volymen och tempera-
turen över innehållet. Den
signalerar sedan detta till
en gps som i en dator pla-
nerar körrutten för dagen.
Den effektivaste vägen
räknas ut åt sophämtaren.  

–Tack vare detta kan
man spara 20 till 30 pro-
cent i tid och miljöutsläpp. 
Vad säger sophämtarna om
er innovation?

–Till en början var de
skeptiska. De har ju vant
sig vid att köra samma rutt
i flera år. Men nu har de
börjat förstå fördelarna
med det här. 

Anna Syberfeldts sändare finns i containern.

Sändaren. Programmet. Soporna.

VINN!

Adobe

Förra numrets vinnare:
Magnus Sjöblom, Mal-
mö vann ett virusskydd

från Kaspersky Lab. 

Microsoft

1

3

Google

Gör så här: Svara på
metroteknik.se senast

måndag klockan 8.

Fråga.
Apple och Steve Jobs

har fått kritik för avsak-
naden av Flash i företa-
gets nya surfplatta Ipad.
Vilket företag står bak-

om tekniken?

Tävling

2

Vinn
en Doro Phoneeasy 

410 gsm.

LÄSARNA
BYGGER
Varje vecka skriver Metro
Teknik om läsarnas egna
projekt. Vill du att vi ska
skriva om ditt projekt?
Mejla: jonas.ryberg@met-
roteknik.se

VICTOR
LUNDBERG
@METROTEKNIK.SE

Animerade
kort nästa
generations
brädspel
Nästa generations bräds-
pel har skärmar i stället
för kort.

På Queen’s University
har ett gäng forskare
tagit fram spelkort som
skulle kunna användas 
i framtidens brädspel. På
varje sexkantigt kort
visas en animerad bild
som uppträder på olika
sätt när kortet placeras
invid ett annat. 

ARON ANDERSSON

Snart rörliga bilder.

PRESSENS BILD



#1
SVERIGES BILLIGASTE 

KURSLITTERATUR!

LYCKNIS.SE SÄLJER 
SVERIGES BILLIGASTE 

KURSLITTERATUR 
Hos oss kan du köpa både ny 

och begagnad kurslitteratur och söka 
bland tusentals stipendier. Om du skulle 

hitta billigare kurslitteratur någon 
annanstans sänker vi priset! 

– Var smart och köp 
din kurslitteratur på 
Lycknis. Det blir inte 
billigare än så här!


