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i höstas tog Jönköpings kommun sitt 
första konkreta steg med konceptet 
kallat ”en dator, en elev”. Inlednings-
vis har kommunen avropat  2 100 bär-
bara pc från Fujitsu Siemens till sina 
gymnasieelever.

– Bland pc-tillverkarna är likheten 
större än olikheterna, men det finns 
skillnader. Några har nått längre i sin 
tekniska utveckling. Det som fällde 
avgörandet för oss var batteritid, 
ergo nomi och miljöaspekter, säger 
Janne Dicander, CIO på Jönköpings 
kommun.

Allt började 2006, när kommunen 
slog ihop sju olika driftenheter. En  
ny is/it-avdelning skapades och den 
blandade miljön standardiserades. 

– Drygt 8 000 datorer skulle bytas 
ut under en treårsperiod. I ett ram-
avtal vann Fujitsu Siemens upphand-
lingen över HP  och Dell, säger Janne 
Dicander.

Våren 2009 startades ett pilotpro-
jekt där 200 gymnasieelever och ett 
antal lärare fick bärbara datorer.  Pro-
jektet följdes av forskare från Linkö-
pings Universitet. Poängen var att satsa 
på pedagogik och didaktik för att fullt 
ut integrera datorn i undervisningen.  
Projektet gav positiva resultat. 

Till det stora avropet spikade man 
nya krav. 

– Gymnasieeleverna skulle få en 
något mindre bärbar än datorerna i 
pilotprojektet. Efter tre år skulle elev-
erna kunna köpa ut sin dator för ett 
restvärde. Vi förhandlade fram bra 
volymrabatter, säger Dicander.

Genom ramavtalet avropades runt 
1 700 Lifebook P3110 till eleverna 
och 400 Lifebook S710 till lärarna.

– Modellerna följer en  miljöstrategi 
och är ergonomiska i tangentbords-

  Jönköpings kommun

 Bärbar dator till   
 VArJE  ELEV
Miljö, ergonomi och batteritid  
spelade in när Jönköping  
köpte in över 2 000 pc.

layout och bildskärmskvalitet. Batteri-
tiden, på minst åtta timmar, bidrog 
också, säger Janne Dicander.

Datorerna levererades med Win-
dows 7, inbyggd internetuppkoppling, 
och en förinstallerad mjukvaruplatt-
form från is/it-avdelningen.  

Varför bärbart? 
– För att eleverna ska kunna an-

vända sina datorer i undervisningen, 
under övrig skoltid samt i hemmet. 

Vad kunde ni ha gjort bättre? 
– Under hösten–vintern ska vi göra 

en ny ramavtalsupphandling. Fram 
till dess ska vi internt mäta vilka pre-
standabehov olika elevgrupper och 
lärare har för att särskilja använd-
ningsområden bättre.  Säkerhetsapp-
likationer ska prioriteras ännu högre, 
avslutar han. ]

Case 1 Case 2 Tabell krönika Tips

Jönköpings kommun  
köper in en dator till varje 
gymnasieelev, sid 34

Bwin renodlar it-miljön  
med två bärbara modeller 
från Dell, sid 35

40 sätt att nyttja molnet,  
från 24sevenoffice till  
Vmware, sid 36–37

Delade meningar om  
hur populärt molnet  
faktiskt är, sid 37

Fyra tips till hugade  
spekulanter,  
sid 37

ta reda på vad de bär
bara datorerna ska använ
das till och vilka som ska ha 
dem. Anställda som reser 
mycket i jobbet behöver 
troligen en lättare modell 
med längre batteritid än 
kollegorna som ska an
vända sina på kontoret. 

– Att upphandla tre olika 
modeller som passar olika 
användningsområden kan 
vara klokt, säger david 
Larsson, itanalytiker och 
konsult på IT-Research.       

Bärbart ska ha en pre
standa som anställda kan 
leva med i fyra år, sedan 

brukar datorerna ha tjänat 
ut sin roll.  Välj minnen och 
processorhastigheter som 
möter behoven.

– Det finns stora skillna
der vad gäller batteritid, 
strömförbrukning och 
skärmar. Ledskärmar är 
bra för låg strömförbruk
ning, säger David Larsson. 

Andra skillnader mellan 
tillverkarna är miljöaspek
ter och support: 

– Support är en av de vik
tigaste delarna att syna när 
du väljer leverantör. Det 
kan vara mycket stora skill
nader i hur lång tid det tar 

innan det blir påplatsen
service, eller när man kan 
få en ersättningsdator,  
säger David Larsson.

Imagehantering, som 
hur mycket en dator är  
konfigurerad för att passa 
en enskild anställd, är 
 också vägande.

Fundera också över 
andra behov, som inbyggd 
webbkamera, mikrofon  
eller högtalare för videkon
ferens, och docknings
stationer.  Fundera också 
på traditionella hårddiskar 
kontra SSD (solid state 
 drive) som är tysta och 

 svala men än så länge 
 kostar lite extra.

Välj helst extern internet
uppkoppling: 

–  Inbyggd 3Guppkopp
ling kan vara praktiskt men 
är svårare att uppgradera, 
särskilt till framtidens 4G. 
Om du också upphandlar 
bredbandsabonnemang, 
så granska operatörernas 
täckning. Dålig täckning 
kan bli en mardröm för dem 
som distansjobbar utanför 
tätorter.

– Och stirra inte blint på 
priset. Välj den som bäst 
uppfyller dina krav! ]

DAVID LARSSON  
på IT-Research är  
månadens expert-
tipsare.

”support är a och o när du upphandLar”

jönköping
Verksamhet … kommun
anställda … 11 000
upphandlat … 2 100 bärbara
investering … 13–14 miljoner kr
Webb … www.jonkoping.se

janne dicander på 
Jönköpings kommun 
jobbar med konceptet 
en dator, en elev.

BArBArA  DATOrEr
. .upphandling av
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Varför Dell? 
– Vi utvärderade hela kostnaden. 

Hårdvaruinköpet är en mindre kost-
nad i sammanhanget. Vi räknade in 
vad det kostar om datorn strular och 
den anställda inte kan jobba. Dell är 
bäst på global support, reservdelar 
och på-platsen-service. Det är jätte-
viktigt om våra anställda får problem 
med datorn utomlands.  

– Därtill har Dell en likadan dock-
ningsstation till sin nya generation 
bärbara, medan exempelvis HP har 
en dockningsstation för varje serie. 

Dell har väl också svagheter?
– Ja. Leveranstiderna är för långa. 

Vi har löst det genom att ha låneda-
torer som nyanställda kan använda 
innan de får permanenta datorer. ]

   bwin: 

 Viktigt att få en  
 HELHETSBILD

under BWins eLVaåriga historia har 
spelbolaget upphandlat bärbart från 
Acer, Dell, HP  och Lenovo. 

– Alla tillverkare och deras part-
ners har haft olika styrkor och svag-
heter. Idag har vi renodlat it-miljön 
och köper nästan enbart bärbara 
Dell. Under huven är skillnaderna 
inte stora. Dell vann för att de kunde 
ge oss det bästa helhetserbjudandet. 

Det säger Johan ström, it-chef på 
Bwin, som utvecklar och säljer moto-
rer för pokersajter och annat. 

 För åtta år sedan började bolaget 
växa snabbt. It hann inte med.  Miljön 
var ostandardiserad. Bärbara datorer 
blev vanligare, men av olika model-
ler och fabrikat.

bwin
Verksamhet … Spelföretag
anställda … 1 400, på tio olika 
kontor. 420 i Sverige
upphandlat … 1 000 bärbara
investering … ej offentligt
på webben … bwin.com/se

johan Ström valde 
Dell. ”Hårdvaruköpet är 
en mindre kostnad i 
sammanhanget”, säger 
han.

Spelbolaget Bwins lånade in  
datorer från olika tillverkare  
innan man bestämde sig.

För tre år sedan skulle man upp-
handla nya, av ett och samma fabri-
kat, men kunde inte enas om vilket: 

– Huvudkontoret i Österrike ville 
ha HP, medan vi korade Dell. Öster-
rike hade fokuserat på prestanda 
medan vi hade utvärderat helhetsbil-
derna, säger Johan Ström.

Det bidrog till att en ny upphand-
ling för koncernen gjordes av Bwin i 
Sverige. 

– Efter en behovsanalys hos de an-
ställda ville vi köpa två olika model-
ler: en lättare dator med lång batteri-
tid till våra affärsresenärer, och en 
med höga prestanda till våra utveck-
lare, säger Johan Ström.

Kriterier var bland annat hög till-
gänglighet, bra support och snabba 
leveranstider.

– Vi utvärderade Acer, Dell och 
HP, och lånade deras datorer för att 
prova och testa dem. Valet föll på Dell. 
Hittills har vi upphandlat 1 000 enhe-
ter. Hela 90 procent av datorparken 
är bärbar idag.
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LEVERAnTöRER  
OCH DERAS bÄRbARA12

 
LeVerantör  

Business- 
modeLLer

exempeL  
på dator

 
pris

 
storLek

 
tekniska data

 
miLjö

LeVerans-
tid 

support och  
garanti

operatiV-
system  

säLj- 
kanaL  

acer   
acercomputer.se  

17 TravelMate 
8372

7 556 kr 13,3 Intel Core i3  
3 GB minne 
320 GB hårddisk

10 h Ingen 
uppgift

Nej Nej Kvicksilverfri 
skärm

3-8 dagar 09–17 vardagar,  
85% servicenivå,  
50% av sam talen be-
svaras inom 30 sekunder.  
1 års garanti ingår, som  
kan förlängas till 5

XP Pro Dustin, 
Misco,  
Komplett

appLe  
apple.se

5 Macbook Air 12 000 –  
14 400 kr

13,3 Intel Core 2 Duo  
(1,86 eller 2,13 GHz)
2 GB minne  
120 GB hårddisk  
eller 128 GB ssd

5 h Ingen 
uppgift

Nej Nej Fri från  
bromerade 
flamskydds-
medel.  
Arsenik- och 
kvicksilverfri 
skärm. Pvc-
fria kablar  
internt.  
Energy Star 5, 
Epeat Gold

Omgående 90 dagars support och  
1 års garanti ingår.  
Upp till 3 år kan köpas till

Mac OS X 
10.6 (Win-
dows kan  
installeras)

Macoteket

asus   
www.asus.se

5 PRO32A-
QX179X

6 500 kr 13,3 Intel Core 2 Duo  
(1,3 GHz)
4 GB minne 
320 GB hårddisk

12 h Ingen 
uppgift

Nej Nej Epeat Gold, 
EU Flower 
ROHS, 
WEEE,  
Energy Star

Beroende  
på åter-
försäljare

2 års upphämtningsgaranti Windows 7 
Pro 64-bit  
eller XP

Dustin

deLL   
www.dell.se

2 Latitude E4310 12 800 kr 13,3 Intel Core I5  
(2,4 eller 2,53 GHz)
Upp till 500 GB hårddisk
eller 128/256 GB ssd-disk

Från 3 h 65 W Ja Ja Komplett  
Miljö-
beskrivning

7–10  
arbets- 
dagar

Dell Pro Support,  
3 års garanti

Windows 7 
eller Vista

Direkt eller 
certifierade 
partners

Fujitsu    
www.se. 
fujitsu.com

14 Lifebook S760 11 000 kr 13,3
(16:9- 
skärm)

Intel Core I5 (2,4 GHz) 
Upp till 8 GB minne 
Upp till 500 GB hårddisk  
Modulfack för extra batteri 
eller dvd-brännare 

Upp till  
8 h  
(12 med 
dubbla 
batterier)

11,1 W 
(S0- 
läge)

Ja Nej TCO (skärm) 1–10  
arbets- 
dagar

1–2 års hämta/lämna- 
garanti och 1 års telefon-
support som standard. 
Upp till 5 års på-platsen-
support kan köpas till

Windows 7 
Pro instal-
lerat, XP  
på dvd

Office, 
Koneo,  
Atea,  
Dustin,  
Inware- 
house

hp   
www.hp.se

14 HP Probook 
6440b

9 100 kr 14 Intel Core I5 
2 GB minne 
320 GB hårddisk 
Dockningsbar

Upp till  
6 h 

19,2 W Finns  
med  
och  
utan

”Business- 
ruggade”

Pvc-fria ma-
skiner utan 
bromerade 
flamskydds-
medel. Er-
bjuder ”long 
life battery” 
som ger  
mindre avfall

Omgående 1 års garanti, kan  
förlängas

Windows 7 Techdata,  
Ingram  
Micro,  
Actebis

LenoVo  
www.lenovo.com

7 Thinkpad T410 7 900 kr 
och uppåt

14,1   
(wide-
screen)

Intel Core I5 (2,53 GHz)
Upp till 320 GB hårddisk  
eller 256 GB ssd-disk

6–18 h 
beroen-
de på 
batteri

Max 
65–90 
W

Ja Halv - 
ruggade

Svanen,  
Greenguard, 
Energy Star 
m m

1–3  
veckor

Ingen uppgift Windows 7 Atea,  
Invid,  
Caperio,  
Systeam,  
Office,  
Koneo

nokia  
www.nokia.se

1 Nokia Booklet 
3G

5 500 kr 10,1 Intel Atom Z530 (1,6 GHz)
1 GB minne
120 GB hårddisk
Inbyggd gps

12 h Under 
4 W

Ja Nej Ingen  
uppgift

Beror  
på åter- 
försäljare

Telefonsupport kontorstid, 
2 års garanti

Windows 7 
Starter

Flera  
butiker  
samt  
nokia.se

panasonic  
www. 
panasonic.se

8 Toughbook  
CF-F9

23 500 kr 14,1 Intel Core I5 (2,4 GHz) 
2 GB minne 
320 GB hårddisk

7 h 80 W Ja Ja Ingen  
uppgift

Ingen  
uppgift

Lokal support (inhouse) i 
Sverige, 3 års garanti

Windows 7 
eller XP Pro

Atea,  
Ekab,  
Setek,  
Mobildata

samsung  
www.samsung.se

4 Samsung 480P 7 200 kr 14,1 Intel Core I5 
4 GB minne 
320 GB hårddisk

5,5 h Ingen 
uppgift

Nej Nej TCO 2 dagar 3 års support ingår.  
På-platsen-support kan 
köpas till

Windows 7 
och XP Pro 
(”dual load”)

Ingen  
direktför-
säljning

sony   
www.sony.se

4 VPC-Z12Z9E/X 23 200 kr 13,1 Intel Core I7
8 GB minne 
256 GB ssd-disk 
Fingeravtrycksläsare

Upp till  
5 h

Ingen 
uppgift 

Nej Nej Ingen  
uppgift 

Omgående 2 års hämta/lämna-garanti 
och fri telefonsupport

Windows 7 
Pro

Sony  
Center

toshiBa   
www.toshiba.se

10 Tecra R10-14D 16 000 kr 14,1 SP9400 Core 2 Duo 
4 GB minne 
320 GB hårddisk

5 h Ingen 
uppgift

Ja Nej WEEE, 
ROHS,  
Energy Star , 
Toppbetyg 
hos Epeat 
och Green-
peace 

1 vecka Kostnadsfri support Vista Busi-
ness + XP  
eller Win-
dows 7 + XP 

Dustin,  
Atea,  
Office, 
Portal, 
Misco
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BärBart är Fortsatt hett – modellerna blir mindre, lättare 
och bättre. Det efterfrågas mindre skärmar som 14-tums 
och 12-tums, helst med bredbild. Nya strömsnåla led-skär-
mar vinner mark lcd:s bekostnad. Och i Iphones kölvatten 
dyker pekskärmen upp även i datorerna. Ytterligare en 
trend är att man köper ”pc som tjänst” – drivet av outsour-
cingföretag, operatörer eller mindre och lokala it-företag. 

Och samtidigt som näringslivet köper bärbart som aldrig 
förr datoriseras Sveriges skolor. Varje elev ska ha en bärbar. 

Under första kvartalet såldes det hela 328 000 bärbara 
dator på den svenska marknaden. Uppsvinget har aldrig 
varit större – drygt 43 procent jämfört med det första kvar-
talet 2009, enligt analysföretaget IT-Research. De bärbara 
datorerna står nu för 62 procent av den totala pc-försälj-
ningen (och då är netbook-segmentet inte inräknat). Det 
nya Windows 7 med ett uppdämt uppgraderingsbehov, 
bättre snurr på ekonomin och tekniska landvinnigar bidrar 
alla till ökningen, enligt IT-research.

hp är störst på BärBart före Acer Group*  och Dell. Däremot 
ökar Asus, Samsung, Apple  och Lenovo snabbast. 

Vid sidan av de klassiska jättarna finns nischspelare  
som Flybook, Cizmo och Panasonic, varav den sistnämnda  
erbjuder ”ruggade” modeller, det vill säga datorer som tål 
tuffare tag i form av sådant som stötar och fukt.

men tiLLVerkarnas marginaLer på bärbart är brödsmulor. 
Efter usel lönsamhet gick så till exempel danska Zepto  i  
konkurs under vintern, och försöker sig nu på en comeback 
med ny bas i ett kanske billigare Ghana.

För tio år sedan var snittpriset för en bärbar dator 20 000 
kronor. Idag är det  6 500 kronor. Där är smärtgränsen i 
princip nådd. räkna inte med några större prissänkningar 
framöver. ]

*) Inom Acer Group finns även Packard Bell och E-machine, 
varumärken som riktar sig till konsument och småföretag.)

4 laptop- 
upphandlaren

tips 
 för

Köpfrossan på bärbart  
SLår ALLA rEKOrD

k
r

ö
n

ik
a johan cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat bärbara 
datorer – i nästa nummer handlar det 
om licenshantering. Du når honom på 
johan.cooke@idg.se.

❶ kolla meD andra 
kunder.
❷ glöm inTe ergono-
min. Tänk på avigsidorna 
med små skärmar och 
 tangentbord.

❸ på lager och i andra 
tuffare arbetsmiljöer måste 
du ha ”ruggade” modeller.
❹ Väg in vilka säkerhets-
applikationer som kommer 
med datorerna.
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17 TravelMate 
8372

7 556 kr 13,3 Intel Core i3  
3 GB minne 
320 GB hårddisk

10 h Ingen 
uppgift

Nej Nej Kvicksilverfri 
skärm

3-8 dagar 09–17 vardagar,  
85% servicenivå,  
50% av sam talen be-
svaras inom 30 sekunder.  
1 års garanti ingår, som  
kan förlängas till 5

XP Pro Dustin, 
Misco,  
Komplett

appLe  
apple.se

5 Macbook Air 12 000 –  
14 400 kr

13,3 Intel Core 2 Duo  
(1,86 eller 2,13 GHz)
2 GB minne  
120 GB hårddisk  
eller 128 GB ssd

5 h Ingen 
uppgift

Nej Nej Fri från  
bromerade 
flamskydds-
medel.  
Arsenik- och 
kvicksilverfri 
skärm. Pvc-
fria kablar  
internt.  
Energy Star 5, 
Epeat Gold

Omgående 90 dagars support och  
1 års garanti ingår.  
Upp till 3 år kan köpas till

Mac OS X 
10.6 (Win-
dows kan  
installeras)

Macoteket

asus   
www.asus.se

5 PRO32A-
QX179X

6 500 kr 13,3 Intel Core 2 Duo  
(1,3 GHz)
4 GB minne 
320 GB hårddisk

12 h Ingen 
uppgift

Nej Nej Epeat Gold, 
EU Flower 
ROHS, 
WEEE,  
Energy Star

Beroende  
på åter-
försäljare

2 års upphämtningsgaranti Windows 7 
Pro 64-bit  
eller XP

Dustin

deLL   
www.dell.se

2 Latitude E4310 12 800 kr 13,3 Intel Core I5  
(2,4 eller 2,53 GHz)
Upp till 500 GB hårddisk
eller 128/256 GB ssd-disk

Från 3 h 65 W Ja Ja Komplett  
Miljö-
beskrivning

7–10  
arbets- 
dagar

Dell Pro Support,  
3 års garanti

Windows 7 
eller Vista

Direkt eller 
certifierade 
partners

Fujitsu    
www.se. 
fujitsu.com

14 Lifebook S760 11 000 kr 13,3
(16:9- 
skärm)

Intel Core I5 (2,4 GHz) 
Upp till 8 GB minne 
Upp till 500 GB hårddisk  
Modulfack för extra batteri 
eller dvd-brännare 

Upp till  
8 h  
(12 med 
dubbla 
batterier)

11,1 W 
(S0- 
läge)

Ja Nej TCO (skärm) 1–10  
arbets- 
dagar

1–2 års hämta/lämna- 
garanti och 1 års telefon-
support som standard. 
Upp till 5 års på-platsen-
support kan köpas till

Windows 7 
Pro instal-
lerat, XP  
på dvd

Office, 
Koneo,  
Atea,  
Dustin,  
Inware- 
house

hp   
www.hp.se

14 HP Probook 
6440b

9 100 kr 14 Intel Core I5 
2 GB minne 
320 GB hårddisk 
Dockningsbar

Upp till  
6 h 

19,2 W Finns  
med  
och  
utan

”Business- 
ruggade”

Pvc-fria ma-
skiner utan 
bromerade 
flamskydds-
medel. Er-
bjuder ”long 
life battery” 
som ger  
mindre avfall

Omgående 1 års garanti, kan  
förlängas

Windows 7 Techdata,  
Ingram  
Micro,  
Actebis

LenoVo  
www.lenovo.com

7 Thinkpad T410 7 900 kr 
och uppåt

14,1   
(wide-
screen)

Intel Core I5 (2,53 GHz)
Upp till 320 GB hårddisk  
eller 256 GB ssd-disk

6–18 h 
beroen-
de på 
batteri

Max 
65–90 
W

Ja Halv - 
ruggade

Svanen,  
Greenguard, 
Energy Star 
m m

1–3  
veckor

Ingen uppgift Windows 7 Atea,  
Invid,  
Caperio,  
Systeam,  
Office,  
Koneo

nokia  
www.nokia.se

1 Nokia Booklet 
3G

5 500 kr 10,1 Intel Atom Z530 (1,6 GHz)
1 GB minne
120 GB hårddisk
Inbyggd gps

12 h Under 
4 W

Ja Nej Ingen  
uppgift

Beror  
på åter- 
försäljare

Telefonsupport kontorstid, 
2 års garanti

Windows 7 
Starter

Flera  
butiker  
samt  
nokia.se

panasonic  
www. 
panasonic.se

8 Toughbook  
CF-F9

23 500 kr 14,1 Intel Core I5 (2,4 GHz) 
2 GB minne 
320 GB hårddisk

7 h 80 W Ja Ja Ingen  
uppgift

Ingen  
uppgift

Lokal support (inhouse) i 
Sverige, 3 års garanti

Windows 7 
eller XP Pro

Atea,  
Ekab,  
Setek,  
Mobildata

samsung  
www.samsung.se

4 Samsung 480P 7 200 kr 14,1 Intel Core I5 
4 GB minne 
320 GB hårddisk

5,5 h Ingen 
uppgift

Nej Nej TCO 2 dagar 3 års support ingår.  
På-platsen-support kan 
köpas till

Windows 7 
och XP Pro 
(”dual load”)

Ingen  
direktför-
säljning

sony   
www.sony.se

4 VPC-Z12Z9E/X 23 200 kr 13,1 Intel Core I7
8 GB minne 
256 GB ssd-disk 
Fingeravtrycksläsare

Upp till  
5 h

Ingen 
uppgift 

Nej Nej Ingen  
uppgift 

Omgående 2 års hämta/lämna-garanti 
och fri telefonsupport

Windows 7 
Pro

Sony  
Center

toshiBa   
www.toshiba.se

10 Tecra R10-14D 16 000 kr 14,1 SP9400 Core 2 Duo 
4 GB minne 
320 GB hårddisk

5 h Ingen 
uppgift

Ja Nej WEEE, 
ROHS,  
Energy Star , 
Toppbetyg 
hos Epeat 
och Green-
peace 

1 vecka Kostnadsfri support Vista Busi-
ness + XP  
eller Win-
dows 7 + XP 

Dustin,  
Atea,  
Office, 
Portal, 
Misco

LiStan ViSar ett UrVaL aV LeVerantörer och erbjUdanden. Uppgifterna kommer från företagen SjäLVa och är redigerade aV cio Sweden.            


