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Detta dokument är mina samlade inlägg från och med 

oktober 2007 till idag mars 2011.  

Anledningen till att jag klippt ur bloggens alla inlägg 

inklusive samtliga kommentarer beror på att jag inom kort 

lägger ner min hemsida baserad på SharePoint 2007 (WSS). 

Några high-lights är 

 Bloggen visar hela min period som författare under 

namnet RIGIT fram till idag med fem böcker 

publicerade 

 Rustans bortgång. Min blogg blev en 

samlingspunkt för många att skriva något 

 Tekniska museet 

 Hållpunkter för varje bok framgår tydligt 
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2010-10-12 

Här blir det inte så mycket bloggande längre 

Anledningen är att jag skapat en ny blogg vid sidan av min andra huvudblogg 

http://blogg.idg.se/roffe som du hittar via http://rolfgranlund.wordpress.com 

RIGIT.NU, som den även heter, är en ren bokblogg där jag löpande informerar om min 

bokproduktion samt även skriver om andra böcker som jag uppskattar eller har uppskattat 

genom åren.  

Anslaget 11:02 av Rolf Granlund  | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 

2010-09-20 

Majoritetsregering!  

Vi har två stora partier som envist hävdar att de är arbetarpartier. Jag skulle önska mig att 

M och S därför tänker om och går samman i en majoritetsregering. Då först då får inte SD 

någon makt att bedriva sin argumentation för att påverka politiken de närmsta fyra åren. 

Internt i en sådan regering kan man lösa svåra frågeställningar samt visa enighet i frågor 

där det finns en samsyn, vilket jag redan sett att det finns.  

Varför tror jag att det skulle fungera? 

Både M och S är idag mittenpartier vad jag kan se. Dessutom måste ändamålet gynna 

medlen så som det parlamentariska läget har blivit. Allt annat ger SD en chans att påverka. 

Förändringstakten i reformarbetet skulle bli mer genombelyst och genomtänkt och ges ett 

lugnare tempo. Misstag i socialförsäkringen skulle med gemensamma krafter lösas eftersom 

M slipper försvara sig och istället koncentrera sig att lösa problem tillsammans med S. 

Budgetarbetet skull bli svårare att enas om men bli belyst i alla skrymslen och vrår innan den 

spikas. Det är i mötet mellan duktiga människor som kreativiteten frodas även när man har 

efternamnen Borg och Östros. De kan ju sitt ämne och borde kunna samarbeta istället för att 

gräla. 

En sådan regering skulle dessutom spegla vad majoriteten av svenska folket har röstat på. 

Nackdelen blir att de övriga små partierna kommer i skymundan. Men genom en öppenhet 

mellan regering och riksdag skulle KD, FP, V, C och MP ändå kunna påverka denna 

okonventionella samlingsregering på ett synligt sätt med sina respektive medmänskliga 

argument. 

Men förslaget är väl som vanligt en utopisk tanke… 

Anslaget 12:44 av Rolf Granlund  | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 
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2010-09-19 

Dags för den årliga BOKMÄSSAN i Göteborg  

Jag drar ner på torsdag på grund av att jag har min tid att passa på fredag förmiddag. 

Alltid kul att vimla runt bland böcker, författare och andra som älskar böcker. Sist jag var 

där så fick jag uppleva att någon bakom min rygg drog ner volymen på min PA. 

Anledningen var att jag överröstade någon på en scen strax bakom. Efter mina 10 minuter 

så var jag naturligtvis nyfiken på vem som inte fick sin syl i vädret…. 

http://www.bok-bibliotek.se/sv/bokmassan/valkommen-

till-bokmassan/En rätt stor scen där inte en stol var 

ledig. På scenen… Herman Lindqvist he he… 

I år har jag min bok Använd Outlook på mitt sätt 

med, samt en stund för mig själv framför ett av fiken 

i hallen med micken i högsta hugg.  

Huka dig Lindqvist för nu kommer jag igen och fan ta den som vrider ner volymen igen för 

då drar jag på än mer och drar en Springsteen utan komp! Var jag finns? A02:70 kl 11:30, 

Fredag! 

Boken omfattar både Outlook 2007 och 2010. 

Anslaget 12:56 av Rolf Granlund  | Kategori: My Books | Unik 

webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 
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2010-09-08 

Det är inte varje dag man är en toppnyhet!  

Mitt första försök att “jobba” som frilansjournalist blev rätt bra om jag får säga det själv. 

Jag fick hela sidan 47 i tidningen Tech World men på webben blev det än bättre, i alla fall 

idag den 8:e september 2010. Överst bland alla andra bra artiklar på en högintressant sajt, 

www.techworld.idg.se ! Så det är väl bäst att jag dokumenterar det för egen del så länge 

det varar. 

 

Synd att tidningsartikeln utelämnade min viktigaste 

bild men som tur är finns med i webbartikeln. 

Inställningen av versioner av 

dokumentarkivet/dokumentarkiven som enligt min 

mening borde vara standard så snart man sätter på 

versionshanteringen. Just hanteringen av versioner 

av dokument i SharePoint är verktygets absolut 

bästa funktion. Den fungerar precis som en sådan ska fungera med undantag då att det är för 

lätt att göra bort sig och skapa berg av gamla versioner av dokumenten som man aldrig 

kommer att använda. Det påverkar lagring och Backup och Restore negativt eftersom 

volymerna riskerar att öka dramatiskt. När det gäller Backup så riskerar man även att dra på 

sig långa bearbetningstider vilket är en stor risk för både stora som små företag. 

Länken till artikeln har du här: http://techworld.idg.se/2.2524/1.338294/sharepoint-2010-

har-allt-aven-fallor 

Anslaget 18:27 av Rolf Granlund  | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 

2010-09-06 

Äntligen…  

Är hemsidan och bloggen uppe igen. Först var det Exchange sedan den här platsen. 

Diskkrascher i ISA-servrar är inte att leka med. 

Anslaget 19:26 av Rolf Granlund  | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 

2010-07-16 

Zlatan tillbaka i landslaget  

Han påstår att han kan spela på vilken plats som helst och stötta de yngre spelarna. Då 

tycker jag att han ska bli en svensk Ramos! Alltså offensiv ytterback. Varför då undrar du 

säkert och jag ska här motivera varför. 
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1. Han får jobba mer samt delta i både anfall och försvar, Han har en tendens att vara 

rätt osynlig då och då när han spelar på topp.  

2. Han får tillfälle att servera de unga anfallarna istället för att de ska servera honom  

3. Han får mer blick för hela lagets prestationer från en sådan position i sin roll som 

lagkapten  

4. Landslaget behöver en lång drasut både i anfall och försvar som kan nicka och som 

når högre än de flesta anfallare.  

5. Ramos är ett föredöme på planen och stark både framåt och bakåt. Det borde Zlatan 

utvecklas till. Ramos är rätt ensam med en sådan framgångsrik roll.  

6. Offensiv ytterback ger möjligheter till improvisationer och viss frihet under ansvar. 

Zlatan behöver finnas på en plats med utökat ansvar.  

7. En offensiv ytterback är hela tiden vänd mot hela planen och kan då fungera bättre i 

sin roll som lagkapten  

8. Ofta är ytterbacken i närheten till bänken och kan enklare kommunicera med 

Hamrén om förändringar under spelets gång. Alltså kan han fungera bättre som 

lagkapten. Kanske kan han byta sida per halvlek för att förvirra motståndarna och 

fortsatt vara nära bänken.  

9. Han får närmare till sin polare med helskägget vilket kan behövas när han deppar till  

10. Vore kul att se 4 motspelare jaga Zlatan på kanterna istället för mitt framför mål. Det 

öppnar upp för de unga anfallarna framför mål. 

Men han är väl för lat för en sådan drömroll. 

Anslaget 14:38 av Rolf Granlund  | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 

2010-07-08 

Excel-boken växer!  

Sommarjobbet löper på även om det tar emot i värmen. Är uppe i 89 sidor redan och 

fortsättning följer. Ser redan nu att boken kommer att bli en liten tjockis. Funderar även på 

att lägga till ett Index sist i boken så att det går lättare att hitta bland alla funktioner. 

Anslaget 07:22 av Rolf Granlund  | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 
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2010-06-23 

Slutsåld men kommer strax ut i en nyutgåva  

Det är trevligt när en bok blir slutsåld och än mer trevligt när man inser att boken 

fortfarande har ett värde även om titeln säger SharePoint 2007. Jag har uppdaterat 

informationen om boken till följande. 

Boken inleds med några problembeskrivningar där jag även 

ger korta lösningsförslag utifrån varje beskrivet 

problemområde. Kärnverksamheten och de stödjande 

verksamheterna finns i alla verksamheter. Genom att använda 

färger på ett medvetet sätt synliggör ni vad som är vad, så att 

rätt prioriteringar genomförs oavsett stödjande IT-system. Det 

är kärnverksamheten som ni får intäkter av, vilket betyder att 

kärnverksamheten bör ha högsta prioritet vid 

kvalitetsutveckling. SharePoint är ett verktyg för samverkan 

och det är viktigt att förstå hur ett verktyg för samverkan 

påverkar sättet att arbeta. Mallar för samarbeten och möten är 

centrala delar av SharePoint för att snabbt komma igång. Boken 

beskriver översiktligt vad som finns i SharePoint 2007 men motsvarande mallar finns även i 

SharePoint 2010. En produktportal är en avancerad tillämpning oavsett verktyg därför 

beskriver jag hur en sådan kan skapas utan en enda rad programkod i SharePoint för att du 

ska förstå att det är relativt enkelt att utveckla hjälpmedel i SharePoint. Versioner och 

versionshantering är viktiga delar i en organisation. En central del i boken är därför att ge 

varje dokument en unik identitet. Egentligen kan ni versionshantera hela organisationen 

med hjälp av SharePoint. Jag beskriver därför en teoretisk modell om hur ni kan byta ett helt 

personalsystem (HR) med lite finurlig versionshantering av information och den 

dokumentation som ingår. Originalprincipen är den logiska konsekvensen av bokens 

budskap och handlar om att internt helt sluta skicka dokument som bilagor via E-post inom 

organisationen. 

Rolf Granlund, juni 2010. 

Anslaget 09:09 av Rolf Granlund  | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 

2010-06-10 

Tiden räcker inte till…  

Att skriva böcker föder fler insikter än vad man ibland hinner med. Jag har just lanserat 

planerna på ytterligare en ny bok som kommer att bli en handbok om hur du räknar ut 

timpriset för egen personal så att dessa timpriser blir jämförbara med externt inhyrda 

konsulter som oftast fakturerar i timmar med i förväg avtalade timpriser. 
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Boken kommer att heta “Använd timpriser på mitt sätt” och kommer att kräva en hel del 

research i form av samverkan med ekonomer och konsultsäljare. Redan nu vet jag att jag är 

på rätt väg! Se http://www.rigit.se/books  

Anslaget 09:29 av Rolf Granlund  | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 

2010-06-02 

Använd Outlook på mitt sätt  

en bok om daglig produktivitet och kvalitet. Boken finns nu att förbeställa via 

http://www.litenupplaga.se/611 sedan några minuter tillbaka. 

Jag beskriver hur jag jobbar med Outlook 2007 och Outlook 

2010 vilket betyder att boken även är en jämförelse mellan 

versionerna. Den röda tråden i boken är hur du kan använda 

Kategorier och färger för att lyfta fram och sortera information i 

Inkorgen, Kalendern, Kontakter samt Uppgifter. Vidare 

förklarar jag varför jag envist håller fast vid min Windows 

Mobile-telefon i väntan på Mobile 7.  Boken är en i raden av fler 

där jag beskriver fördelarna med Microsoft Office-produkter på 

ett lättläst sätt. Vill du veta mer om min bokserie så är du 

välkommen till http://www.rigit.se/books där jag 

kontinuerligt uppdaterar status.  

Nästa bok är “Använd Project 2010 på mitt sätt, en bok om 

planering och uppföljning, där jag ger mig på arbetssättet att jobba med timmar i alla dess 

former. Tidigare samtal med Project-användare ger bilden av att de flesta använder Project i 

början av projekten för att sedan hantera uppföljningen på annat sätt, ofta med egna Excel-

ark. Jag tycker det är synd eftersom Projekt egentligen är hur bra som helst även på 

uppföljning förutsatt att man vet hur man gör och helt undviker att rapportera förbrukad tid 

i form av procent färdigt.  Använd Project 2010 på mitt sätt beräknar jag ska vara klar för 

beställning inom en månad. Merparten av boken är klar så det är “bara” en massa finlir kvar. 

Men som sagt var, min Outlook-bok är klar att beställa via http://www.litenupplaga.se/611  

Anslaget 20:02 av Rolf Granlund  | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 

2010-05-24 

Det närmar sig tryckning av Outlook-boken  

Jag fick just manuset i retur i form av en så kallad “satt version”. Nu återstår bara för mig att 

jobba igenom hela boken från första bokstav till sista punkt med bilder, innehållsförteckning 

med mera! 
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Anslaget 15:40 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

2010-05-17 

Använd Outlook på mitt sätt  

en bok om daglig produktivitet och kvalitet 

PIM – Personal Information Manager är vad de flesta förknippar 

med Microsoft Outlook. Själv skulle jag ibland översätta PIM till 

Personligt Invecklat Material… 

Inkorgen, Kalendern, Kontakter samt Uppgifter är egentligen 

en himla massa information att hålla reda på och jag tror att du 

ler igenkännande över min svenska översättning. Det hela 

beror på mängden information och hur svårt det kan vara när 

berget växer. 

Mitt mål med boken är att lära dig en massa finesser så att du 

sedan kan se på din definition av PIM i form av “Personligt 

Intressant Material” 

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Attachments/145/image_4_029B3C5D.png
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Kategorier/Category.aspx?Name=My%20Books
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=146
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D146')
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=146#Comments
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=145
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Attachments/145/image_4_029B3C5D.png


 RIGIT Blogg 

www.rigit.se 

15 av 115 

 

Ett kort utdrag ur boken: 
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Hejsningar 

Rolf Granlund 

RIGIT 

telefon +46 702 52 0702 

Anslaget 17:14 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Attachments/145/image_8_029B3C5D.png
http://www.rigit.se/BLOGG
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Kategorier/Category.aspx?Name=My%20Books
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=145
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D145')
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=145#Comments
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Attachments/145/image_8_029B3C5D.png


 RIGIT Blogg 

www.rigit.se 

17 av 115 

2010-05-15 

Jag har fått en recension av Wordboken!  

Av en tillfällighet surfade jag över till “Liten Upplaga” där Recito säljer mina böcker och såg till 

min häpnad och oerhörda glädje att där fanns en recension. Jag höll på att ramla baklänges. Tack 

Lisbeth Horén för dom orden, dom värmde! 

 

Anslaget 08:45 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (1) 

Kommentarer  

Finns Lisbeth på riktigt?  

Jag vet inte... Sökte på hennes namn via Eniro och Hitta.se utan att få någon träff. Jag borde nog 

ha kollat innan jag skrev inlägget... Någon har i alla fall skrivit men glädjen är något grusad när 

jag nu inser att recensionen inte är riktigt sann. Nåja, en stunds glädje är ju en liten stund av leende 

det med. 

Rolf Granlund  kl. 2010-05-15 09:09 

 

2010-05-14 

Om bokbranschen som sådan…  

Läsplatta eller inte läsplatta har varit en diskussion på min andra blogg http://blogg.idg.se 

då och då. Jag har envist försvarat den traditionella boken som jag tror aldrig kommer att 

dö ut. Svensken är ett bokälskande folk och så kommer det att fortgå. Men det finns andra 

hot än än vad läsplattorna någonsin kommer i närheten av, kvartalsekonomin och snabba 

intäkter.  

Tur att bokförlag som mitt eget RECITO finns som motvikt. Att jag säger mitt beror inte på 

några ekonomiska intressen utan att de troligtvis är det i särklass vänligaste bokförlaget i 

Sverige, kanske till och med i Världen. 
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Läs Per I Gedins insiktsfulla artikel i Svenska Dagbladet så kanske du förstår vad jag menar. 

Har man som jag stått på knä hos traditionella bokförlag för att långt om sider få ett NEJ, så 

förstår du kanske min beundran för bröderna Lundin i Borås. 

 

Besök Recito om du funderar på att skriva en egen 

bok! 

Anslaget 15:06 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

2010-05-13 

Använd Outlook på mitt sätt är klar!  

Målgång! Manuset skickat till bokförlaget. Ivrig väntan på kontraktet! Hur jädra skönt som 

helst!!! 

Anslaget 13:52 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

2010-05-11 

Fliken Böcker uppdaterad  

Jag har just uppdaterat status för de böcker jag har i pipeline för närvarande.  

Se vidare www.rigit.se/books  

Anslaget 10:05 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

2010-05-06 

Seger! Idag löste jag problemet!  

Avsikten med min nya bok “Använd Microsoft Project 2010 på mitt sätt” är att jobba med 

timmar och åter timmar. Något marigt eftersom Project envisas med att lyfta fram procent 

färdigt i stegen 0, 25, 75 samt 100 procent färdig för den enskilda arbetsuppgiften. Jag ville 

se om jag kunde köra min tidrapportmetod som Tracking-metod vilket visade sig vara en 

utmaning. 

Jag hittade inget stöd för metoden i boken “Managing Projects with Microsoft Office Project 

2007, MCST EXAM 70-632” utan jag fick testa mig fram mot mitt egenpåfunna mål. Och idag 

nådde jag ända fram! 

Nu återstår bara att skapa enkla begripliga exempel samt skriva färdigt de sista kapitlen. 

Anledningen till min envishet med att helt jobba med timmar beror på att jag anser det vara 

det bästa sättet helt enkelt. Det sätt som ger de tillförlitligaste prognoserna. Dessutom är det 

väl fortfarande som så att projektmedlemmar tidrapporterar i just timmar. Eftersom både 
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interna som externa projektmedlemmar betingar ett timpris så menar jag att det är den 

metod som man ska hålla sig till för att nå uppsatta färdigdatum. Med hjälp av inmatade 

timpriser så får man kostnaderna gratis av MS Project. 

Anslaget 17:10 av Rolf Granlund | Kategori: Microsoft Project | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med 

e-post | Kommentarer (0) 

2010-05-05 

Jag har just passerat 100 sidor i Project-boken!  

Och jag är ännu inte klar! Roligt har jag i alla fall. Project är hur bra som helst i version 2010. 

Anslaget 19:30 av Rolf Granlund | Kategori: Microsoft Project | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med 
e-post | Kommentarer (0) 

 

Microsoft Project 2010 växer i mina ögon 

Att skriva en bok om ett verktyg är den bästa utbildningen du kan få enligt min mening. 

Du måste testa, fundera, testa igen samt skriva ner hur du jobbar med verktyget. 

Microsoft Project är verktyg som alla projektledare ska ha i sin verktygslåda för att hålla 

koll på färdigdatum och kostnader.  

Excel i all ära men du måste ju skapa alla delar på 

egen hand. Project är i mina ögon vad du kommer 

att skapa om du jobbar med planering och 

uppföljning i enbart Excel. Ändå når du inte lika 

långt som du kan komma med hjälp av Mirosoft 

Project 2010. 

Dessutom så är Project starkt lierad med Excel 2010 

vilket betyder att de flesta rapportmöjligheterna skickas över till Excel 2010 i exempelvis 

färdiga Pivot-tabeller. 

Anslaget 10:25 av Rolf Granlund | Kategori: Microsoft Project | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med 
e-post | Kommentarer (0) 

2010-04-27 

Project-boken  

Jag var nästan på väg att ge upp igår. Den viktigaste delen av Project fungerade till en 

början inte som jag ville. Funktionen är min bärande röda tråd i boken och hela 

anledningen till att jag skriver boken om Microsoft Project. Men efter ett intensivt 

testande så hittade ut hur man kan gå till väga. Puh! 

Jag återkommer senare med vad det var men så mycket kan jag säga att jag beskriver hur 

man kan använda Project på det sätt som vi använder planering och uppföljning i Sverige. 
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Det verkar som att det skiljer sig mot vad som annars är vanligt. I alla fall skiljer sig det mot 

hur jag brukar använda datoriserade projektplaneringsverktyg. 

Det hela handlar om detaljer som sedan medför att prognoser blir tillförlitliga. I alla fall så 

nära den framtida verkligheten som jag menar att man ska sträva efter. Vad ska man annars 

med Project till? Som ett ritverktyg i inledningen av projektet för att sedan enbart jobba i 

Excel? Nää! Bättre kan du om du “Använder Project på mitt sätt”! 

Anslaget 08:30 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 

| Kommentarer (0) 

2010-04-21 

Använd Project på mitt sätt  

Jag kunde inte låta bli att påbörja Project-boken eftersom Project 

2010 är så pass trevlig att jobba med. Just nu undrar jag hur jag 

ska bära mig åt för att hamna runt 100 sidor lättläst bok, men 

skam den som ger sig! 

Är redan sedan igår uppe i 41 sidor med “bara” 3 illustrationer. 

Skriver just nu en hel del om vad du bör tänka på och ta hänsyn 

till när du skaffar ett verktyg som MS Project 2010. Verktyget 

gör ingen projektledare och kan i värsta fall strula till det för 

dig. 

Orsaken är att ämnet som MS Project vill lösa åt dig är svårt 

som det är, nämligen planering och uppföljning samt inte minst 

de politiska ställningstaganden som du måste vara medveten om som projektledare med 

ansvar för massor av grundinformation i projektet. 

Jag har just nu stort nöje av att skriva boken! 

Jag har även uppdaterat status för samtliga böcker. Se http://www.rigit.se/books  

Anslaget 12:34 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

 

IDG:s blogg drabbad av Spam 

Nu på morgonen onsdag 21/4 är IDGs blogg helt fylld med inlägg från någon skum typ som 

fyllt hela blogghemsidan med en massa inlägg som enbart består av länkar till, ja vem vet 

vad? Eftersom inläggen är klockade per minut så verkar det som att någon helt vill blockera 

IDGs blogg och skickar på inlägg via ett program. 

Igår skedde samma sak fast som en annan användare. 
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Åtgärden bör nog bli att stoppa upplägg av användarID vilket då sker genom att nya 

bloggare får mejla in till IDG samt identifieras som seriösa på något sätt. Trist men 

nödvändigt. 

Anslaget 07:41 av Rolf Granlund | Kategori: Security | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 

Kommentarer (0) 

2010-04-12 

Vårinfluensa…  

14 dagar med feber, snuva, huvudvärk. problem med öronen… Jag tror du förstår att det inte 

varit speciellt kul. Ska ta mig an min bok som ska färdigställas. Bland annat måste jag klippa 

ur alla bilder från mitt Word-manus för att bokförlaget ska kunna ta emot mitt manus i sin 

Mac-miljö för vidare sättning av boken. 

Anslaget 17:35 av Rolf Granlund | Kategori: Mindre kul | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

 

Very nice site… 

Please don’t use the comment field in my posts as a place to promote your own site. All your 

25 comments has been deleted! 

Jag blir lätt vansinnig på oseriösa individer som skannar av min blogg för att placera skit i form av 

länkar till andra platser på internet. 

Anslaget 15:00 av Rolf Granlund | Kategori: Om bloggen | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (0) 

2010-03-15 

De dör en efter en…  

Besökte en gammal favorit idag, handdator.se och ser 

att den dragit till de sälla jaktmarkerna. Jag undrar om 

inte tidningen Mobil är på väg åt samma håll. I alla fall 

gäller det deras mobila variant av mobil.se, den som har 

adressen mobil.se/mobile. 

Mobil.se har byggt om sin hemsida men inte lyckats 

speciellt bra om man får tro kommentarerna som 

inkommit till deras “Kontakta oss”. Rena rama sågningen. De flesta har bedömningen rörig 

och många meddelar att de lämnar mobil.se som en plats de tidigare brukat besöka. 

mobil.se/mobile ser bra ut via Browsern på PC:n men det är tydligen ingen av utvecklarna 

som testat sidan på en Windows Mobile. Helt oanvändbar. Eftersom alla som kör iPhone 

surfar på den vanliga sidan så är det ju meningen att mobil-sidan ska vara en tjänst åt oss 

som vill ha en enklare sida i vår telefon. Att då totalt misslyckas är en gåta… 
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Att de dessutom tagit bort sin sammanfattningssida med mobila sidor är dåligt. Eller tror 

tidningen Mobil att alla slängt sina gamla mobiler och köpt sig iPhones? Så fort går det 

inte… 

Anslaget 09:45 av Rolf Granlund | Kategori: Mobilitet och Telefoner | Unik webbadress | Skicka det här inlägget 

med e-post | Kommentarer (0) 

2010-03-09 

BOK003 – ett steg till för min Outlook-bok!  

Jag fick nyligen upp mina testmiljöer så att jag kunde köra både 

Office 2007 och Office 2010 bredvid varandra. Jag försökte först köra 

dem på en och samma dator men det gick inte. Jag misstänker att en 

gammal studentlicens låg och spökade på min nya Laptop. I vilket 

fall som helst så stuvade jag om min stationära till en Windows 7 

maskin och installerade en ren Office 2010 Beta på den. 

Sedan var det bara att borra sig in i sidorna för Outlook-boken och se 

hur stora skillnaderna egentligen är. Inte mycket faktiskt. De metoder 

som jag beskriver i min Outlook-bok fungerar i både 2007 och 2010. 

Om jag inte minns helt fel så jobbade jag på ungefär samma sätt när jag hade Outlook 2003. 

Nästa steg är att skriva ut ett nytt korr-exemplar hos Peter Palm. 

En trevlig del är morgondan. Jag ska träffa ett bokförlag inne i stan imorgon förmiddag. Det 

ska bli spännande och se vad som kommer ut av det. Om resultatet blir skralt så kör jag via 

Resito igen. 

Väl hemkommen så är det dags för PowerPoint-boken som även den ska jämföras med 

Office 2010 versionen PowerPoint 2010 Beta. Den är just nu skriven utifrån mina erfarenheter 

av PowerPoint 2007. 

Anslaget 19:08 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 
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2010-03-06 

Let´s Dance dog igår kväll, svaret finns på Facebook  

En danstävling där den klart sämste finns kvar program efter program är till en början 

ofattbart. Vad är det som händer? Jag är en av dom som uppskattar de par som dansar bäst 

och som program för program undrat varför en sådan figur som Willy överhuvudtaget kom 

med från början? Svaren finns bland annat på Facebook. 

Det finns en tendens bland ungdomar idag att garva åt i 

princip vad som helst. Program som Jackass har skolat in 

deras humor i en tarvlig gränd där det är “Askul” när 

någon slår sig halvt fördärvad. Samma typ av humor 

garvar åt avvikande utseenden hos handikappade. Samma 

ungdomar slänger sig med begrepp som CP utan att ha en 

aning om vilken tragedi som ligger bakom sjukdomen. 

En aningslöshet och synisk inställning som troligtvis skulle medföra att dessa “ungdomar” 

skulle garva hysteriskt om de fick se en riktig olycka i verkligheten alternativt att de skulle 

bryta ihop totalt i chock eftersom verkligheten skulle drabba dem hårt. På Facebook finns 

just nu 3 grupper som heter “Rädda Willy”. De flesta inläggen är “Jackass-influerad humor” 

där de felstavade inläggen andas lyteskomik lång väg. TV4 har bjudit in till 

vansinnigheterna genom att låta “tittarna” ha stor makt när det gäller röster. Willy har hela 

tiden en stark ungdomsgrupp som fans och som älskar att sitta och garva åt hans försök att 

dansa. Bara den vetskapen borde få Willy att hoppa av omgående. Dessutom är det inte 

roligt längre utan bara pinsamt. 

Eftersom programmet inte längre är en danstävling utan en tävling som syftar till att lyfta 

den klart sämste fram till seger så är programmet klart för min del. Det finns annat att göra 

på fredag-kvällarna än att först beundra duktiga dansare för att senare bara bli trött och 

förbannad. 

Tony Erwing, du måste förstå vilka det är som stödjer Willy samt varför. Dessutom har TV4 

själva skapat problemet. Du kan troligtvis inte hoppa a programmet på grund av 

avtalsmässiga skäl men jag kan hoppa av genom att byta kanal. 

Willy, gör Let´s Dance en tjänst och hoppa av annars bidrar du till att ett bra program går i 

graven. 

Anslaget 13:07 av Rolf Granlund | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (1) 

Kommentarer  

Håller med  

Kan inte annat än att hålla med. Jag funderar också på att sluta titta.  

Synd bara på de andra deltagarna som jobbar hårt varje vecka. 

kl. 2010-03-07 20:47 
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2010-02-25 

Office 2010 Beta och Office 2007 funkar inte parallellt  

Det verkar som att Office 2010 Beta och Office 2007 inte fungerar att ha installerat samtidigt 

bredvid varandra även om Microsoft påstår det. I början verkade det gå vägen men plötsligt 

händer det saker med Outlook 2010. Det verkar som att Word 2007 fäller Outlook 2010 med 

en “halvnelson”. 

Felen som plötsligt infinner sig är följande 

1. Outlook 2010 fungerar till en början klockrent!  

2. Startade senare Word 2007 och någon skum konfigurering drog igång. Office 2007 

om jag inte minns fel.  

3. Prompten “Not implemented” dyker upp i Outlook 2010 här och där samtidigt som 

all mejlskickning upphör. Vidare går det inte att skapa nya Kontakter eller nya 

Uppgifter då “Not implemented” är Outlook 2010s enda kommentar.  

4. E-post i kontrollpanelen är helt försvunnen. Dvs. möjligheten att konfigurera sina E-

postkonton i Exchange.  

5. Såg senare efter om-installation nr 2 av Office 2010 att “E-post” i kontrollpanelen 

försvunnit och ersatts med “IKON” Mail (32-bitar). ?!?! Mail – Engelska samt 32-

bitar på Svenska? Men även den försvinner efter konfigureringen av Office 2007 då 

jag kört Word 2007 (2 ovan)  

6. Mitt WLAN dök och gick inte att få igång utan att Boota om PC:n  

7. Via File – Info i Outlook har jag följande evighetsprocess 

 
Att klicka på “Upgrade Now” hjälper inte. De 15 minuterna blir till en evighet. 

Efter att ha hittat ett blogginlägg om problemet verkar det vara Word 2007 som dödar 

möjligheten att köra Outlook 2010. Jag känner igen beskrivningen på något sätt. Det som är 
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skumt är att Outlook 2010 fungerar hur bra som helst för att plötsligt börja krångla. Det tar 

en stund innan man kommer på orsaken. 

Slutsatsen verkar vara att det egentligen inte går att köra Office 2007 och Office 2010 

parallellt, speciellt om man som jag vill dra igång Word 2007. Det är då något händer som 

förstör hela parallellkörningen. 

Bloggaren ovan påstår att man ska av-installera Office 2007 samt Office 2010 Beta samt 

därefter enbart installera och köra Office 2010 Beta eftersom den i sin ensamhet fungerar rätt 

bra. Ok, sagt och gjort, det får bli så. Återkommer i ämnet om hur det går att enbart köra 

Office 2010 Beta. 

Anslaget 18:48 av Rolf Granlund | Kategori: Microsoft Word | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 
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Windows Live Writer  

Om du läser det här så läser du ett blogginlägg. Antagligen är du intresserad av blogg-

världen och har en egen blogg dessutom. Har du sett blogg-editorn från Microsoft som heter 

Windows Live Writer? Om inte så surfa över till 

nerladdningssidan för WLW och testa. 

Programmet fick jag via en uppgradering av MSN efter att jag 

accepterat erbjudandet utan att egentligen reflektera så mycket 

över vad jag skulle ha programmet till. När sedan IDG bytte 

bloggplattform så var vi några stammisar hos blogg.idg.se som 

började testa ut den nya bloggmotorn Wordpress. Själv ville jag 

blogga via Word 2007 men testade även WLW mer av en slump. 

Numera har jag helt gått över till WLW eftersom den dels är specialanpassad för just bloggar 

och att den passar perfekt för just mina två bloggar. 

Anslaget 22:50 av Rolf Granlund | Kategori: Om bloggen | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (0) 

2010-02-03 

Arkitektroller inom IT  

Jag har en längre tid haft problem med att se mig som en MOSS-arkitekt eller SharePoint-

arkitekt mycket beroende på att rollen inte finns definierad någonstans. Ofta stöter jag på 

arkitektrollen i ett antal ansökningar hos konsultförmedlare där det ofta skrivs MOSS-

arkitekt plus en massa tekniska kompetenser som ger mig bilden av att jag borde kunna 

allt. 
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Min syn på mig själv jämfört med 

IASA:s fyra definierade arkitektroller 

inom IT blir enligt bilden. Vad som 

komplicerar bilden är att spindelväven 

över IASA:s definitioner varierar från 

individ till individ. Där min spindelväv 

ligger beror på min kunskap och 

erfarenhet och är naturligtvis en 

subjektiv bedömning från min sida. 

Läs mer om IASA och deras 

definitioner av IT-arkitekter i Sverige. 

Ett återkommande krav är att man ska 

behärska (Microsoft .NET Framework 

och Visual Studio .NET , C#, VB, 

ASP.NET samt SQL Server) alltså standards och utvecklingsmiljöer som krävs för 

programmering då SharePoint inte räcker till i sin standard-funktionalitet, enligt bilden krav 

som mer stämmer för rollen Mjukvaru-Arkitekt (Den gula delen). Som du ser av min 

spindelväv så är den kompetensen mindre i förhållande till övriga kompetenser och 

erfarenheter. 

Vad som ofta saknas är kunskap om Microsoft SharePoint Designer som ligger närmare 

standard-SharePoint än de uppräknade kompetenserna ovan. 

Men även SharePoint Designer är enligt min mening en specialistkunskap som egentligen 

borde formelleras i termer som “Branding”. Med det menar jag då en implementation av 

SharePoint som ska följa ett företags eller en organisations profilprogram med färger, design, 

hantering av logos, typsnitt med mera. Att man måste vara specialist på “Branding” när det 

gäller SharePoint vet jag eftersom jag känner en av Sveriges bästa experter på just Branding 

med hjälp av SharePoint Designer. Det krävs både teknisk skicklighet och en stilistisk talang 

för att behärska Branding i SharePoint. 

En kompetens som alltid saknas är kunskaper om Backup och Restore, vilket jag råkar ha i 

sammanhanget. En SharePoint installation blir snabbt verksamhetskritisk och att inte ha 

kompetenser kring Backup och Restore i SharePoint från start är för mig ofattbart, speciellt 

om man i projektet tidigt slänger in egna programmerade lösningar som kan ställa till det 

ordentligt när det gäller Restore av dessa tillägg i SharePoint.  

Anslaget 14:21 av Rolf Granlund | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 

| Kommentarer (0) 
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2010-01-31 

BOK-004 Använd PowerPoint på mitt sätt  

PowerPoint i all ära, men det som är viktigt är allt runt omkring en presentation. Jag är 

uppe i över 100 sidor och än finns det kvar att skriva. Det som ger mig tillfredställande är 

att tänka ut situationer för dig som presentatör för att sedan koppla på vad PowerPoint 

kan göra i form av funktionalitet.  

Att boken växer beror på dessa scenarier som tar mig in i delar av PowerPoint som ger nya 

möjligheter utifrån grundtanken om att ständigt bli bättre. Den främsta orsaken till att jag 

stoppar upp, är när jag kommer på scenarier som leder mig in i ny funktionalitet som jag 

tidigare inte tänkt på eller använt mig av. 

Kopplingar till speciellt Word är andra delar som kommer med på ett hörn. Som “Information 

Worker” så är Microsofts kombination av SharePoint, Word, PowerPoint samt Outlook 

naturliga i min värld av verktyg. 

Anslaget 14:36 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 
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Två böcker skrivna sedan julhelgen…  

Börjar se slutet på skrivandet av mina två kommande böcker. En 

hel del detaljer återstår när jag ser tillbaka på en intensiv månad. 

Två böcker föresten… I ärlighetens namn är det en komplett bok 

och en 3/4 dels bok om totalt drygt 200 sidor.  

Visserligen illustrerat men ändå! En hel del testande för att verifiera 

vad jag påstår ingår dessutom. Vidare har jag kopplat av emellanåt 

med lite bloggande här och även på IDG. 

När allt kommer omkring så har jag nog varit ganska produktiv eller 

vad tycker du? 

Första kontakten med Recito är tagen och det ser på det hela taget bra ut. Affärsidén börjar ta 

form så en hel del arbete återstår… 

Anslaget 16:30 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 
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2010-01-22 

BOK-003 Använd Outlook på mitt sätt  

Äntligen! Jag åkte nyss ner till Peter Palm PP-Tryck och levererade 

102 sidor manus för utskrift på A5-papper dubbelsidigt. Jag har 

nått steg 1 i färdigställandet av boken, korrekturläsningen. Nu 

återstår det en massa jobb att läsa, kolla bilder, stavningar, 

meningsbyggnad, formuleringar, upprepningar med mera innan 

jag kan skicka originalet till bokförlaget. 

Bokförlag? 

Jag gör några försök att få Pagina att vakna till via mejl, samt via 

deras kontaktformulär, men tystnad råder, tyst det är i husen… så 

det blir nog Recito igen. 

Fördelarna med Recito är många! Just nu kan jag inte se några direkta fördelar med ett 

konventionellt bokförlag. Hastigheten är en. Tiden är en annan. Konventionella bokförlag 

kräver en månad innan dom säger antingen Ja eller Nej. Med Recito skriver man kontrakt 

omedelbart och kan dessutom följa produktionen i deras egenutvecklade tråd via internet. 

Vidare kommer boken in i bibliotekssvängen samt ut på Bokus.com och Adlibris.com. 

Nackdelen är att styckepriset blir högre hos Recito eftersom det av ekonomiska orsaker för 

mig som författare blir en liten upplaga från start. Jag hoppas att du står ut med det kära 

läsare. Det är som så att jag själv tar hela den ekonomiska risken och gott om pengar har man 

inte som författare. 

Fördelen med Recito 

Jag vet hur processen går till, Omslaget är i princip klart eftersom de har mitt original redan 

på plats. Ingen design krävs eftersom det är en bokserie, återstår bara att skriva texterna på 

fram och baksida samt i bokryggen. Gjort på en kafferast. 

För din info 

Det här inlägget kommer att förändras då och då eftersom jag letar efter ett bättre typsnitt samt 

lämplig svärta. Just nu: Garamond St. 12 RGB (39,39,39). 

Jag använder samtidigt WLW som editor för att samtidigt få kläm på en del funktionalitet. WLW 

börjar så sakteliga bli något av en favorit som Blogg-verktyg.  

Anslaget 16:13 av Rolf Granlund | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 
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WLW – Windows Live Writer 

Som bloggare så söker man hela tiden bättre lösningar som ibland är av teknisk natur och 

ibland byter man blogg beroende på att bloggleverantören har en usel lösning. IDG hade till 

helt nyligen något hemsnickrat elände som alla bloggare klagade på gång efter annan. Nu 

har IDG, äntligen får jag säga, gjort något radikalt och bytt till något som heter Wordpress. 

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Attachments/1

20/image_2_4AD29305.pngJag har lärt mig att 

Wordpress är vanligt därute på Internet och något 

av en marknadsledare inom bloggvärlden. Besök 

http://sv.wordpress.org/ för mer info om just 

Wordpress.  

Det fina i kråksången blev att jag nu kunde blogga 

via Word 2007, vilket var ett lyft. I samband med 

våra gemensamma tester på IDG-bloggen, som vi 

bloggare genomförde, så testade jag även min sedan länge installerade version av Windows 

Live Writer. Jag skriver just det här inlägget med WLW efter att ha kopplat upp mig mot 

RIGIT-Bloggen. 

Windows Live Writer kom som ett av flera bjudanden om gratisprogram från Microsoft när 

jag uppgraderade “MSN” eller Windows Live Messenger som Microsoft döpt om MSN till. 

MSN-föresten, det kommer att ta tid innan vi lär oss förkortningen WLM som ersättning för 

MSN! 

Jag kan bara falla till föga och ändra mej så sakteliga. WLW är ett bra Bloggverktyg och 

“nästan” bättre än Word 2007 som bloggverktyg. Dessutom är WLW gratis till skillnad mot 

Word 2007. Läs mer om WLW via http://windowslivewriter.spaces.live.com/default.aspx 

Anslaget 15:44 av Rolf Granlund | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 

2010-01-21 

Kvalitetsbristkostnader  

Det händer rätt ofta att vi alla agerar omedvetet utifrån något vi lärt tidigare. För min del är 

90-talets intensiva arbete med grunderna inom ISO9001 ett exempel. Uttrycket "Ständig 

Förbättring" har därför blivit något av ett mantra för just mig. Jag "Bingade" (Du säger säkert 

Googlade) på "Kvalitetsbristkostnader" och ser att begreppet bitit sig fast i ett antal 

verksamheter. Kul och mycket intressant tycker jag. Det svåra är att omsätta dessa kostnader 

i reda pengar så att beslut kan tas för igångsättandet av lönsamma förbättringsprojekt.  

Från att ha det lilla målet med att få hålla en tryckt bok i min hand med mitt namn på 

framsidan och ett lyckligt flinande foto på baksidan så har målet ändrats till att medvetet 

fortsätta på de två böckernas inbyggda delmål, nämligen förbättringar i stort som i smått.  
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Jag hade svårt att somna igår kväll eftersom jag började tänka på en avancerad kalkyl 

(naturligtvis i Excel) i form av en mall där jag listar upp alla förbättringar på individnivå 

som mina tidigare böcker beskriver och som även mina två kommande böcker beskriver. En 

kalkyl där varje individuell förbättring skrivs in i form av sparade minuter per dag för en 

tänkt medarbetare där kalkylen sedan räknar ut besparingen upp på företagsnivå och år. 

Syftet med kalkylen är att ge en fingervisning om storleken på sänkningen av 

kvalitetsbristkostnader utifrån individens egen effektivitetsförbättring. Jag vet i princip hur 

kalkylen ska se ut, men det är ett himla räknande och skrivande.  Bevisbördan känns just nu 

en aning betungande eftersom jag inser vilket arbete det är att tänka som ekonomerna och 

omsätta metoder i sparande minuter och kronor och ören. Men jag är på rätt väg! Innan 

läggdags gjorde jag en enkel kalkyl i min mobiltelefon via Excel Mobile och såg redan då 

vilka summor det handlar om även om jag kanske tänkte fel här och där.  Att det här 

inlägget skrivs beror på Tobias Strands inlägg på IDG-bloggen där han återknyter till 

Elisabeth Stjernstofts tidigare inlägg om mötesproblem. De belyser båda problemen med 

ineffektiva möten och vad du och jag bör tänka på för att förbättra de möten vi deltar i. 

Möten föresten… jag har nyligen publicerat ett White Paper som tangerar Elisabeths och 

Tobias tankegångar, nämligen hur även konferensrummen påverkar effektiviteten på mötet.  

Summering av länkarna i stigande tidsordning och detaljeringsgrad:  

1. Elisabeth Stjernstofts 10 teser om hur du borde delta under möten  

2. Tobias Strands utveckling av Elisabeths 10 tester om vårt sätt att vara under möten  

3. Mitt White Paper med Rubriken "Bygg om Konferensrummen – Kravspecifikation"  

4. Översikt av Mina nuvarande och kommande böcker  

Om Kvalitetsbristkostnader via Bing (eller Google) 

Anslaget 11:35 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (2) 

Kommentarer  

Intressant!  

Tror definitivt det finns en marknad för att förbättra tex. möteskultur så du är helt rätt ute!  

 

Liten detalj, du får gärna länka om till http://blog.aljapaco.se/2010/01/20/spara-tid-pa-moten/ 

istället för IDG-bloggen... Den plattformen känns mer som en reklamplats än "mig" :)  

 

mvh/Tobias Strandh 

kl. 2010-01-21 20:41 

Naturligtvis!  

I den kronologiska listan är det nu rätt. Jag tänkte rätt men ändå blev det fel eftersom jag från 

början hade för avsikt att gå direkt till din blogg.  

 

/Roffe 

Rolf Granlund  kl. 2010-01-21 21:28 

 

javascript:
http://blogg.idg.se/aljapaco/2010/01/20/spara-tid-pa-moten/
http://cio-elisabeth.blogspot.com/2007/02/spara-tid-p-mten.html
http://www.rigit.se/books/White%20Papers/RIGIT-028%20Bygg%20om%20Konferensrummen.pdf
http://cio-elisabeth.blogspot.com/2007/02/spara-tid-p-mten.html
http://blog.aljapaco.se/2010/01/20/spara-tid-pa-moten/
http://www.rigit.se/books/White%20Papers/RIGIT-028%20Bygg%20om%20Konferensrummen.pdf
http://www.rigit.se/books/default.aspx?PageView=Shared
http://www.bing.com/search?q=kvalitetsbristkostnader&mkt=sv-se&FORM=TBHT&DI=2883&CE=14.0&CM=SearchWeb
http://www.google.se/search?source=ig&hl=sv&rlz=1R2ACAW_svSE358&q=kvalitetsbristkostnader&meta=lr%3D
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Kategorier/Category.aspx?Name=My%20Books
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=118
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D118')
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=118#Comments
http://blog.aljapaco.se/2010/01/20/spara-tid-pa-moten/
http://www.rigit.se/BLOGG/_layouts/userdisp.aspx?ID=1
javascript:
javascript:


 RIGIT Blogg 

www.rigit.se 

31 av 115 

2010-01-19 

White Paper: Bygg om konferensrummen!  

Hur ser era konferensrum ut egentligen? Tekniken gör 

framsteg och konferensrummen förses numera med 

projektorer så att vi kan använda våra Laptops i 

kombination med exempelvis PowerPoint.  

Det här dokumentet är ett kommande avsnitt i den bok 

som jag skriver just nu och som handlar dels om 

PowerPoint och även presentatörens möjligheter och 

svårigheter i dagens läge visavi konferensrummens 

kvalitet och möjligheter att stödja samverkan och presentationer.  

White Paper: Bygg om konferensrummen 

Anslaget 11:40 av Rolf Granlund | Kategori: RIGIT | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
Kommentarer (0) 

2010-01-17 

När Svidde var sällskapssjuk…  

Bosse Önander med fru och hundvalp gick förbi på vägen när Ola och jag var ut och luftade 

oss på fredagskvällen uppe i Bjurs. Bosse är utöver en gudabegåvad speleman på fiol även 

fiolmakare med egen verkstad. Han sa att Svidde ringt honom vilket Bosse uttryckte som att 

Svidde var sällskapssjuk.  

– Häng med opp, sa han och jag kan inte påstå att varken jag, Irene, Ola eller Marie var 

nödbedda.  

Med Guran på ryggen och något gott i en flaska så gick vi upp till Sviddes garage. Bosse 

hade inte sin fiol med sig, men vad gör det när Svidde hämtade sin "Väggfiol". Alltså en 

sådan där som gör sig bäst på väggen och inte att gnida stråken mot. Så var vi igång igen! 

Svidde på dragspel, jag på guran och Bosse på "Väggfiol". Både Bosses fru och Eva är himla 

bra sångerskor så det blev ytterligare en helkväll i Hagen. Ulf och hans fru var på ölprovning 

i Stockholm så vi fick klara oss utan ståbas. Men som det blev musik, "huvva ligen"!  

Jag kom i säng först ca halv 3 där den sista halvtimmen på väg hem i mörkret var en lång 

föreläsning av Bosse om granar och träslag till fioler och andra musikinstrument. Bland 

annat pratade vi en hel del om min nya Levin och min gamla japanska Aria från 1970, som 

för övrigt min son Björn fått ta över i ett svagt ögonblick. Jag måste ner och se Bosses 

verkstad vid tillfälle!  

En detalj som jag minns är att Bosse åker ner till Alperna någonstans för att hitta rätt 

träämnen till nya instrument och till att laga trasiga fioler med. Det är tydligen svårt att hitta 

rätt granvirke i Sverige av någon anledning. Snabb avverkning och ingen tanke på att 

undersöka våra träds kvalitet för musikinstrument är en förklaring. Dessutom finns nog de 
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bästa träden i skyddade nationalområden eftersom det har med hur träden växer, jordmån 

samt inte minst ålder.  

Svidde heter för övrigt Sven Gustavsson och är en hyvens på dragspel. Ständig speleman på 

Dössberg vid midsommar tillsammans med bland annat Ulf Saxvall och Bosse Önander med 

flera. 

Anslaget 11:45 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
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2010-01-14 

Boktiteln börjar falla på plats  

I föregående inlägg listade jag upp nya alternativ på mina boktitlar. Jag har ägnat ett antal 

timmar att fundera på var mina böcker finns i förhållande till andra böcker och kommit till 

en slutsats. Boktiteln ska kort beskriva bokens innehåll, vara säljande/lockande och helst på 

något sätt komma högt upp i sökfunktioner med mera.  

Mina böcker finns för dig som vill förkovra dig i din nuvarande användning av i det här 

fallet program i Microsofts Office svit. Alla vill vi bli bättre på det vi gör dagligen och där 

kanske du hittar mitt sätt att hantera Word, Outlook, PowerPoint med flera. Varför skulle nu 

mina metoder vara bättre än dina undrar du kanske? En befogad fråga där mitt svar är "Jag 

vet inte…".  

Jag älskar att skriva och beskriva och jag har exempelvis skapat ett antal företagsinterna 

"User Guides" eller det Svenska begreppet "Brukanvisningar" genom åren så erfarenhet har 

jag om jag får uttrycka mig så. Jag är dessutom starkt influerad av kvalitetsutveckling enligt 

ISO9001 där begreppet "Ständig Förbättring" blivit något av ett mantra för min del.  

Handen på hjärtat, du vill väl även bli ständigt bättre? Du med ansvar inom företag, du har 

väl ett mer eller mindre uttalat ansvar för din enhets produktivitet?  

Boken jag skriver just nu kommer troligtvis att heta…  

"Använd Outlook på mitt sätt" med undertiteln "en bok om daglig produktivitet och 

kvalitet".  

Det betyder även att PowerPoint-boken får titeln "Använd PowerPoint på mitt sätt". 

Undertiteln har inte kommit på plats än eftersom den förutom "Klickanden" och "väljanden" 

även behandlar presentationstekniker som jag sett och upplevt själv samt försökt efterlikna i 

praktisk handling.  

Det fiffiga med mina nya boktitlar, förutsatt att du tycker att de är bra och värda att följa är 

att de även fungerar i din egen bokhylla på jobbet. Metoderna blir dina och du jobbar på mitt 

sätt som blivit ditt sätt!  

Så långt nuvarande läge på bokfronten. Är uppe i 102 sidor om Outlook och det saknas ännu 

några delar av testande och funderande 
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en bok om daglig produktivitet och kvalitet  

Tycker undertiteln visar det som finns invävt i dina fantastiska böcker, nämligen hur man når bra 

lösningar på kort tid. Tänker på uttrycket "man skall inte läsa för att sluka utan för att bruka". Dina 

böcker skalar bort en massa onödiga specialfunktioner och djupdykningar som mer är ett hinder än 

en hjälp för att nå fram till målet, att snabbt få fram en snygg slutprodukt (till exempel ett 

dokument som ser profsigt ut).  

 

/Niklas  

kl. 2010-01-19 11:51 

Tack Niklas!  

Det verkar som att timmarna för att fundera ut lämpliga Titlar på mina böcker börjar bära frukt.  

 

Ångrar bara att Wordbokens titlar hade fått tankegången för 2 år sedan. Men det är snart dags för 

nytryck eftersom nuvarande upplaga börjar sina.  

 

Kanske en total översyn även skulle behövas. Jag versionshanterar mina böcker och får jag bara tid 

så genomför jag åtminstone en titeländring.  

 

Kul att du förstått vad jag vill med mina böcker! 

Rolf Granlund  kl. 2010-01-20 09:17 

 

2010-01-12 

Nu är det nya böcker på G!  

Är min produktiva cykel när det gäller författarskap två år? Just nu tyder mycket på det! Jag 

känner just nu stor lust att skriva böcker igen. Jag har som du kanske sett stannat av med 

min PowerPoint-bok sedan en tid tillbaka men jag närmar mig ett slutskrivande även på den 

boken.  

Det som har fått mig att tända till igen är omvägen via mitt skrivande av White Papers. Jag 

höll så när på att skänka bort hela min kunskap om hur jag använder Outlook så jag har helt 

enkelt klippt in mitt White Paper i min bokmall och har redan på några dagar skrivit 

avsnittet om Inkorgen, som alltså höll på att bli ett White Paper.  

Jag har även funderat mycket på var mina böcker finns i mina läsares ständiga 

kunskapsprocess och kommit till slutsatsen att jag skriver för er som redan kan exempelvis 

Word eller Outlook och som funderar på hur ni kan bli bättre på att skriva dokument eller 

använda ert Microsoft Office. Där finns mina böcker! Omedvetet har de skrivits enligt 

uttrycket "Ständig förbättring" som jag en gång lärde mig från ISO9001 och som har fastnat 

som ett mantra hos mig.  

Kommande böcker kommer kanske att få titlarna  
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 Vill du bli bättre på Outlook?  

 Vill du bli bättre på PowerPoint? 

och på att presentera med hjälp av PowerPoint  

Jag har snart sålt slut på mina tidigare böcker och funderar på ett byte av titlarna när jag nu 

ska trycka upp en ny upplaga. Alltså böckerna som du kan se via http://www.rigit.se/books  

 Vill du bli bättre på Word? 

och kunna skapa bättre dokument  

 Vill du förstå SharePoint? 

ur ett kvalitetsperspektiv  

Alltså en helt ny programförklaring som bättre berättar vad mina böcker egentligen syftar till 

och därmed bättre förklarar för dig som läsare varför du behöver mina böcker. Alla vill vi ju 

bli bättre på allt vi gör och speciellt i jobbsituationen. Eller vad anser du?  

Om jag är fräck, vilket jag kan vara om jag vill på min egen blogg, så påstår jag helt enkelt att 

mina böcker hör hemma i organisationer som arbetar enligt en vedertagen kvalitetsstandard 

som ISO9001. Därmed även sagt att min primära målgrupp är större företag och 

organisationer. Hmm jag måste nog gå en kurs hos Niklas Franson på Extrida för att kunna 

sälja bättre.  

Du hittar Niklas och hans kurser via http://www.extrida.se  

Anslaget 14:54 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (1) 
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Undran från en G  

Jag undrar om du funderar över något kring Bing eller företagsintern sökning? Själv så har jag 

tankar kring semantisk webb eftersom jag är en uttjänt lexikograf.  

Hälsningar från Göran som hittat hit via surfning på Facebook. Så det kan bli 

kl. 2010-01-15 16:52 

 

2010-01-06 

Gröne Greven  

Han rider i Den Gröna Dimmans Skog vid Molom  

En gränsryttare mellan fasta land och Havsriket, mellan  

s.k. verklighet och fantasi, mellan förnuft och tokskap.  

Se upp för bjällran!  

Så skrev Alf Hambe i förordet till visan om den Gröne Greven i det nothäfte som jag köpte 

för länge sedan och som jag gång på gång återkommer till. En resa i sagans värld där Alfs 
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musik och text än i dag är mystik och obehag om man så vill. Går du i hans skog vid Molom 

och hör en bjällra på den smala dimmans stig, vik åt sidan, vik åt sidan…  

Någon har sagt att Alf Hambe lever upp till sitt namn. Han inte bara heter Alf, han är en 

Alf…  

Jag toktränar på att kunna Gröne Greven utantill. Hoppas att mina musikvänner i Hagen 

följer med när det är dags för Hagens byfest i sommar. Jag har alltid drömt om att bli 

kompad av en ståbas i mina visor och han finns där uppe i Bjurs med en stark önskan om att 

han hakar på. Öva behöver vi inte eftersom Ulf spelar i princip vad som helst, när som helst, 

hur som helst. 

Anslaget 16:27 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
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2010-01-05 

White Papers  

En mycket användbar och trevlig företeelse 

på Internet är alla dessa White Papers som 

många delar med sig av.  

Jag har länge tänkt skapa egna White Papers 

där jag bjuder på Tips och Trix av olika slag. 

De bästa White Papers enligt mitt tycke är 

de som AvePoint levererar. Snygg design, 

ett bra språk och bra illustrationer. Jag 

använder ofta White Papers som "egen 

utbildning" när jag stöter på bra välskrivna 

sådana.  

Ok. Nu har jag publicerat mitt första! Du kommer att ha länken till biblioteket till höger i den 

här bloggen och det står dig helt fritt att använda mina "White Papers" hur du vill. Spara en 

egen kopia, skicka det till någon som du tycker behöver mina tips, printa ut och använd dem 

i din kursverksamhet.  

När jag nu ger dig fullfrihet så hoppas jag att du inte suddar bort min Logo eller på annat 

sätt döljer varifrån dokumentet kommer. Skicka gärna ett mejl eller kommentera det här 

inlägget och ge mig lite "feed back".  

Mitt första White Paper handlar om hur jag "äntligen" använder mig av Uppgifter/Tasks i 

Outlook. Jag beskriver hur jag gör i Outlook 2007 men jag tror att du kan använda 

metoderna även i andra typer av PIM-verktyg. Det som medförde att jag kom igång var att 

jag införde Kategorier, färger samt en definierad Identitet på varje Uppgift i likhet med hur 

jag brukar identifiera dokument. Dokumentidentiteten beskriver jag i mina två böcker  
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White Paper: Använd Uppgifter i Outlook 2007 
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Underbart är kort!  

Musik är mitt stora intresse vid sidan om IT.  

I mellandagarna fick jag tillfälle att riktigt frossa i musikupplevelse. 7 fioler, tre dragspel och 

två gitarrer varav en var min. Från klockan åtta (20:00) till 01:00 var det fritt spel hela 

kvällen. Platsen var Sviddes varmgarage uppe i Bjursås på en plats som kallas för Hagen.  

Typiskt egentligen! När man inte känner för att delta på en fest så är det min erfarenhet att 

man ska tvinga sig dit. Det var dessutom mer en slump att jag hängde guran på ryggen och 

"bara" tog med mig 2 öl i en plastkasse. Jisses vilken kväll det blev. Svensk folkmusik när den 

är som bäst och jag var med!  

Tack Svidde för en helkväll 

med alla vänner som älskar 

musik. Ulf Saxvall på ståbas 

sjungandes Dan Andersson 

är en upplevelse som 

överglänser det mesta. Jag 

säger bara det, en bättre 

tolkare av Dan Anderssons 

musik finns inte!  

Jag märkte att det fanns två 

gäng! De som tyckte att det 

var för mycket dragspel och 

de som tyckte att det var för mycket fiolspel med polskor och annat "klur" som är så typiskt 

för folkmusiken i Dalarna. Själv tyckte jag att det var en superb blandning och jag hängde 

med så gott jag kunde oavsett vad dom spelade.  

Bilden har jag "lånat" från Internet eftersom jag glömde min kamera. På bilden spelar Bosse 

Olsson och Ulf Saxvall i ett helt annat sammanhang.  

Tack Svidde och Eva för en helkväll i Hagen! 
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2009-12-16 

Finns det något trevligare för en IT-nörd  

Att börja bygga innandömet på en ny 

Laptop!  

Jag har äntligen hittat "min" nya 

Laptop!  

I samband med ett återbesök i min 

butik, Computer City i Upplands 

Väsby hittade jag den. En annan 

kund som just skulle betala för sin 

Laptop hade den uppackad och jag 

bad om att få titta på den. Köplusten 

inföll sig direkt.  

Bland detaljerna så har den en knapp 

bredvid pekplattan där man kan 

stänga av denna när man som jag kör med mus. Finns det något mer irriterande än att 

komma åt pekplattan av misstag när man sitter och skriver. Nåja det var inte bara den 

detaljen som gjorde att jag tände till. 3 USB, 64 bits, lagom stor HD för att få plats med 

virtuella miljöer, 14 tums skärm liten och nätt och på det hela taget stämde den med mina 

specifikationer.  

Har just uppgraderat till Windows 7 Ultimate och ska strax gå vidare med att bygga om 

innandömet. Bland annat en komplett servermiljö via Dual boot. Cooooolt! Nu blir testerna 

av bland annat DocAve betydligt snabbare.  

Ett problem att lösa blir om jag ska köra Office 2007 eller Office 2010 Beta. Äsch det blir ju 

båda! Office 2007 i min Windows 7 miljö och Office 2010 i den virtuella delen. Kanske blir 

det en ny utgåva av min bok, kanske med titeln "Word 2010 på mitt sätt… Nu blir man 

tråkig för familjen igen…  

- "Ska du sitta med din PC jämt och ständigt!"  

Martin och jag åkte sedan hem och monterade fläkten till hans Monster-PC som var 

anledningen till besöket. Martin fick en helt tyst fläkt för ca 90 spänn och jag fick myror i 

huvudet eller snarare plånboken. Dan efter åkte jag tillbaka och slog till.  

ACER Timeline 4810T 

Anslaget 09:09 av Rolf Granlund | Kategori: RIGIT | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
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Fy på dig Roffe!  

Nää, fy på dig Roffe, nu blev jag sugen på en ny dator. Vill framförallt ha 3 USB och pekplatta 

som går att stänga av!!! Dessutom var den ju snygg.  
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Ha det kul med den nya leksaken, jag menar arbetsredskapet.  

 

Hmm, om jag råkar tappa min Laptop i golvet...  

 

:-)  

 

Niklas Fransson  

Extrida  

niklas@extrida.se  

www.extrida.se  

070 - 733 63 22  

08 - 410 165 20 

kl. 2009-12-16 11:35 

 

2009-12-01 

Jisses vilket liv…  

Fick just en ny länk angående debatten om det svenska språket. Det verkar som att det 

pågår en ordentlig folkrörelse om vad som händer i det Svenska samhället när det gäller 

kriget mellan det Engelska språket och det Svenska språkets vara eller inte vara.  

Den roligaste "Tummen upp" var ARN:s (Allmänna reklamationsnämnden) besked till Ryan 

Air angående att de inte förstår beskedet från ARN eftersom myndigheten skriver på 

Svenska. ARNs svar till Ryan Air var rätt kul. Flyg med SAS säger jag och heja ARN! På dom 

bara!  

Länken har du här till Språkförsvarets "Tummen Upp". Rulla neråt till (Mars månad 2008). 

Anslaget 14:05 av Rolf Granlund | Kategori: Glatt och trevligt | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med 
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Kärleksförklaring till det Svenska språket! 

När jag skrev mina böcker (på Svenska) om SharePoint 2007 och Word 2007 så hade jag en 

naiv tanke med att det borde vara bra på något sätt. Men kanske har jag fel? Är det som så 

att tekniska böcker ska skrivas på Engelska från början och att svenska varianter inte 

verkar bra nog?  

Fick ett mejl från Jonas med en länk till en fantastisk text, dessutom skrivet av en inflyttad 

Engelsman… Vi är ju som infödda Svenskar hemmablinda. Det ska till en invandrare att 

skriva oss på näsan om vad vårt eget modersmål har för betydelse. Det hela handlar om en 

typ av debatt där någon eller några tycker att vi ska gå över till Engelska. Inlägget önskar jag 

att jag kunnat formulera själv eftersom det på något vis låg i bakhuvudet på mig när jag 

bestämde mig för att skriva några tekniska böcker på just Svenska.  

Läs följande och tänk efter!  

http://kalinga.se/2009/11/26/sprak-att-aga-alska-och-arva/  

mailto:niklas@extrida.se
http://www.extrida.se/
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=109
http://www.sprakforsvaret.se/sf/index.php?id=26
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Kategorier/Category.aspx?Name=Glatt%20och%20trevligt
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=109
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D109')
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D109')
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=109#Comments
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=108
http://kalinga.se/2009/11/26/sprak-att-aga-alska-och-arva/


 RIGIT Blogg 

www.rigit.se 

39 av 115 

Anslaget 12:19 av Rolf Granlund | Kategori: Glatt och trevligt | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med 
e-post | Kommentarer (0) 

2009-11-27 

Fördelen med Kunskapsmatrisen  

Den största fördelen med Kunskapsmatrisen är att du tydligt kan visa vad som är dina 

egna prioriteringar. Kollar du min så ser du exempelvis att jag satsar på AvePoints 

produkter. Mycket rött i den matrisen!  

Jag testade matrisen på min sambo och jag märkte hur lätt det blev att berätta om vad jag gör 

och vad jag sysslar med. Det säger mig att Kunskapsmatrisen fungerar som ett effektivt 

diskussionsunderlag mellan dig och chefen.  

En annan tillämpning skulle kunna vara, förutsatt att alla inom ett mindre konsultföretag 

eller en mindre avdelning skapar sin respektive Kunskapsmatris, blir att man ser vilka 

kunskaper som saknas för enheten och vilka arbetsuppgifter och uppdrag som kan läggas på 

de olika individerna.  

En bra plats för den personliga Kunskapsmatrisen är My Site i SharePoint. My Site har stöd 

för liknande information men inte så tydligt och jämförbart som just Kunskapsmatrisen. Ett 

bra underlag för utvecklingssamtalen och enhetens utbildningsplanering. 

Anslaget 09:47 av Rolf Granlund | Kategori: Tips | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
Kommentarer (0) 

2009-11-26 

Nu fungerar mina kategorier igen  

Till vänster har du ett antal Kategorier som jag använder på mina inlägg. De med åäö i 

kategorinamnet fungerade inte som de skulle. Själv såg jag inte felet på grund av att jag 

kör min blogg en annan väg än vad du gör. För mig har dom fungerat hela tiden men 

antagligen inte för dig.  

Jag tror att det hela kommer sig av att jag bytt server några gånger samt kört "stsadm export 

och import" när jag flyttat webben. Vidare kan det bero på att jag inte ännu lagt på SP2 för 

SharePoint. Jag fick även fel på samtliga bilder med åäö i filnamnen vilket medförde att inte 

bilderna visades. Detta är numera fixat manuellt.  

Felet var enkelt att rätta när jag väl tog tag i det! Jag editerade varje kategori som hade åäö i 

sig och bytte dom till en liknande kategori fast utan åäö. Det fina var att SharePoint fixade 

rubbet även för gamla inlägg med de gamla åäö-kategorierna. 

Anslaget 13:10 av Rolf Granlund | Kategori: Om bloggen | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (2) 

Kommentarer  

Länken till Rustans minne bruten  
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Klickade på länken till Rustan Hedrenius minne men länken är tyvärr bruten så jag kom inte 

"fram".  

Detta är mer ett meddelande än en kommentar som bör publiceras :-) 

kl. 2010-03-06 23:41 

Vilken länk syftar du på?  

Jag har klickat runt och letat efter den länk som du syftar på men hittar den inte. Kan du precisera? 

Är det kanske länken i en av kommentarerna? I så fall kan jag inte göra något åt det.  

 

Roffe 

Rolf Granlund  kl. 2010-03-08 10:35 

 

2009-11-25 

Kunskapsmatrisen  

Har du tänkt på hur svårt det är att beskriva 

vad du kan? Ofta handlar det om att under 

en 2-timmars intervju vrida och vända på 

kunskaper ur en massa vinklar och sällan 

känner man sig nöjd.  

Ett sätt kan vara att skapa en 

"kunskapsmatris". En Excel-fil med några 

flikar där man listar upp sina färdigheter 

och brister samt även vad man själv vill 

utveckla.  

Se min nuvarande Kunskapsmatris om hur 

man kan göra. Värdet på innehållet kan 

variera kraftigt beroende på om du är ärlig mot dig själv, överskattar dina nuvarande 

kunskaper osv. Idén till Kunskapsmatrisen har jag haft liggande i min Outlook/Uppgifter 

något år eller två och har först nu fått till den. Du får två filer av mig  

1. Min Kunskapsmatris  

2. En kopia/Mall för att skapa en egen Kunskapsmatris.  

Du får nog en prompt om att logga in. Klicka på Cancel så öppnas excelfilen. Kör 

Spara som…  

Som du kommer att se så är Header och Footer redan klara. Du behöver "bara" byta ut 

rubrikerna vilket du enklast gör via  

"Förhandsgranska – Utskriftsformat – Sidhuvud/sidfot – anpassa sidhuvud – anpassa sidfot" i Excel 

2007.  

Jovisst ja! Du måste även uppdatera dina kunskapsområden och procentsatser. Det tar en 

stund att fixa till och du behöver kunna lite Excel. När du är klar kan du använda 

javascript:
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Kunskapsmatrisen som bilaga till din CV när du söker jobb eller uppdrag som konsult. Jag 

har stämt av matrisen med en så kallad "personutredare" (mitt uttryck) och hon tycker att 

den är bra!  

Lycka till!  

Om du laddar ner "Mallen" så skriv gärna en kommentar och berätta vem du är och vad du 

tycker om Kunskapsmatrisen. Din kommentar dyker inte upp omgående utan något senare 

när jag har granskat vad du skrev. Det finns alltför många oseriösa där ute som skriver 

sådant som ingen vill läsa. För ca ett år sedan hade jag ca 80 kommentarer på ett inlägg med 

en massa kod. Vad koden gjorde kollade jag inte utan jag tog bara bort dem. /Roffe 

Anslaget 13:38 av Rolf Granlund | Kategori: Tips | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 

Kommentarer (1) 

Kommentarer  

Bra visuell överblick  

Hej!  

 

Modellen ger en bra överblick. Man kan till exempel snabbt se om en person passar för ett uppdrag 

eller inte. Visserligen är den subjektiv och tar inte hänsyn till "okända behov".  

 

Vid en vidareutveckling borde man kunna koppla kunskapsmatrisen till konkreta 

förkunskapsenkäter för att stämma av varje kunskapsområde mer objektivt.  

 

Detta kan vara något till mina förundersökningar som jag gör för att ta reda på vad som kan 

förbättras i medarbetares sälj och kundkommunikation.  

 

Snyggt Rofl  

 

Hälsningar  

 

Niklas Fransson  

www.extrida.se  

niklas@extrida.se  

070-733 63 22 

kl. 2009-12-03 11:28 

 

Äntligen kommer Dokument ID  

För ett antal år sedan, redan innan jag över 

huvudtaget visste att SharePoint existerade tjatade 

jag på mina kollegor om att använda Dokument-ID 

på sina filer. En modern variant av det gamla 

hederliga Diarienumret som har funnits långt för 

datorernas intåg. Nu kommer Dokumentidentiteten 

stormande i SharePoint 2010 och Office 2010! Det 

var på tiden. Ett unikt ID för varje förekommande 

dokument inom organisationen. Hur det kommer att fungera återstår att se.  
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Jag har tidigare beskrivit nyttan och en enkel metod att använda Dokument-ID i min bok 

Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007. Det verkar som att jag var före min samtid när det 

gäller den detaljen. 

Anslaget 13:18 av Rolf Granlund | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 

| Kommentarer (0) 

2009-11-20 

Märklig artikel hos IDG  

IDG hade en journalist och fotograf 

på SEF 2009. Artikeln kom att handla 

enbart om lanseringen av Exchange 

2010. Inte ett ord om SharePoint 

2010!?  

Naturligtvis är en produktlansering en 

viktig nyhet men SharePoint 2010 är 

minst lika stor även om SharePoint 

2010 Beta 1 var den version som 

visades mest samtidigt som Beta 2 

lanserades på måndag kväll.  

I lanseringen av Beta 2 finns även 

Office 2010 Beta 2 med eftersom 

SharePoint och Office hör intimt 

samman. Den detaljen missade journalisten helt. I vår lilla värld av Nördar så är den 

lanseringen minst lika stor som Exchange 2010. Men IDG har ibland en tendens att inte se 

skogen för alla trän och man får väl se denna miss ur det perspektivet.  

Kul hade vi som var där och jag är av den uppfattningen efter att ha bevistat SEF för femte 

gången i rad att årets SEF var den absolut bästa även om jag "bara" intresserade mig för 

SharePoint-spåret.  

En häftig presentation var Joel Olesens presentation av Twitters framsteg. Ett måste helt 

enkelt! Han skickade ut en kort fråga om vad han borde köpa med sig för typisk svensk mat 

och fick under föredraget runt 10-12 svar på olika maträtter. Tänk då när man har ett 

problem som man snabbt vill ha svar på.  

Väl inne i Twitter så får man snabbt svar från vänner runt om i världen med länkar till 

lösningar. Häftigt! Snabbare än att Googla själv i många sammanhang.  

Se IDG:s artikel samt Roffe med kollega på SEF 2009. Eventuella kommentarer typ 

Skönheten och Odjuret ignoreras vänligt men bestämt! 
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Kommentarer  

Bra iaktagelse Rolf!!  

Blev själv förvånad att inte SP 2010 omnämndes som det skrivits så mycket om. Tack för 

pratstunden, nu ska jag lusläsa din blogg  

 

Sofia Larsson  

SharePoint konsult  

Affecto 

kl. 2009-11-20 15:22 

 

2009-10-08 

Google eller Bing?  

Bing minskar och Google ökar på sökningar står det att läsa på IDG:s hemsida. Det är väl 

inte så konstigt…  

Min erfarenhet just nu, är att det är svårare att få träff via Google än via Bing! Så när jag 

söker via Google så måste jag skicka in fler alternativa sökord eller meningar för att få träff. 

Via Bing är det enklare eftersom jag snabbare får träff även på rätt mariga sökningar... Så det 

är väl inte konstigt att man söker mer och oftare via Goggle…  

Att man sedan är förbannad under tiden framgår inte av den här typen av statistik.  

Jasså? Tänker du säkert, vad håller den där Roffe på RIGIT på med? Egen 

marknadsundersökning eller vad?  

Svaret är enkelt!  

http://www.rigit.se har varit inaktiv i nästan ett helt år (så när som på 3 dagar) och numera är 

jag rätt aktiv! Jag bloggar i min gamla Blogg och har dessutom startat upp en systerblogg 

som heter DocAve (DocAve på Svenska).  

Att jag ser skillnader mellan Google och Bing beror på att jag varje dag kollar om mina 

inlägg snappas upp av just Google och Bing. Min erfarenhet den senaste tiden är att Bing 

hittar min webb och blogginlägg snabbare och mer tillförlitligt än vad Google gör. Så enkelt 

är det!  

Den enda åtgärd jag gjort förutom att skriva om intressanta saker är att jag "tipsat" Google 

om att rigit finns... Resultatet är magert. Bing har jag inte tipsat alls så det måste vara ett gott 

betyg att Bing ändå hittar mina texter som jag söker på, vilket alltså inte Google gör.  

Kolla själv!  

 

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=102
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Google säger "- Inga resultat hittades för "DocAve in the RIGIT.se Blog". Trist!  

 

Men Bing hittar hela meningen! Bravo Microsoft. Sidan hittar du via 

http://www.rigit.se/docave/default.aspx (texten till höger)! 

Anslaget 13:17 av Rolf Granlund | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (0) 

2009-10-07 

Nu bär det iväg igen…  

Fick ett mejl från "Toppen"! (Alltså 

inte fjälltoppen utan herr Persson)  

Skidresa med gamla mPOWER 

Team gänget från CSC. Så nu bär 

det iväg igen till luciahelgen till 

tonerna av Magnus Lindbergs "Jag 

kan gå ända till Kina" som Toppen 

beställt. Hmm senast det begav sig 

gömdes skivan undan av herr 

Kindem som uppenbarligen tröttnat på att höra låten för hundrade gången.  

Kindem, bered dig på en repris!  

Den här gången tänker jag inte låna ut mina långkalsonger till en viss Dansk, det tog allt för 

lång tid att få dem tillbaka senast det begav sig och vintern är lång! 

Anslaget 14:04 av Rolf Granlund | Kategori: Glatt och trevligt | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med 
e-post | Kommentarer (1) 

Kommentarer  

det er år 2009 - snart 2010  

...og er vi heldige har de ikke CD spiller i stugan ;-) og du har kanskje ikke annet enn CD med? I 

så fall blir det en hærlig tur uten Kina ;-D  

 

/Kindem 

kl. 2009-10-10 18:38 
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2009-10-01 

Chicken Race Development  

Vi hade väl ingen aning om vad vi egentligen gjorde sommaren 2003, Johan och jag.  

CBT som vi kallade IET  

Alltså, vi byggde ett komplett utbildningssystem på 2 månader som kom att heta IET – 

Interactive Education Tool. Ett Webb-baserat verktyg för att senare under hösten (september) 

utbilda en massa människor i samband med en implementation av ett system för SAS. Vi 

lärde oss senare att typen av verktyg skulle ha kallats CBT – Computer Based Training. Men 

det visste vi som sagt var inte sommaren 2003.  

CRD – Chicken Race Development (Agile?)  

En annan detalj som vi inte hade en aning om var vårt arbetssätt! Vi kallade det för Chicken 

Race Development i brist på annat och gick till som så att Johan och jag spånade fram 

funktionaliteten för IET i grova drag. Därefter gick Johan bort till sitt rum och 

programmerade en bit av systemet medan jag påbörjade Users Guide för samma del. Så 

snart Johan hade något testbart så testade jag hans nyprogrammerade systemdel samtidigt 

som jag även nöp bilder (Screen Shots) och uppdaterade "min" User Guide". Medan jag 

testade programmerade Johan nästa del. När jag var klar var även Johan i allmänhet klar 

med nästa del osv…  

Så där höll vi på i två månader under sommaren 2003. Jag minns inte varför vi inte hade 

semester som alla andra men vi hade kanske någon form av föraning. Jag har för mig att vi 

tog semester efter vår utvecklingsperiod av vad som kom att heta IET 2003.  

En förfrågan om ett uppdrag fick mig idag att fundera kring begreppen Agile och Scrum… 

Kan jag Agile Development eller inte?  

Efter ett tag ringde jag Johan för att kolla mina tankar eftersom jag vet att Johan jobbat enligt 

Scrum en längre tid. Jodå, vi visste inte 2003 att vi jobbade enligt principerna Agile och även 

Scrum även om vi "bara" var 2 stycken i projektet. "Chicken Race Development" var före sin 

tid och vi borde kanske ha berättat om metoden i lite vidare kretsar.  

Slutresultatet av CRD – Chicken Race Development var att samma dag som sista kodraden 

skrevs i systemet så skrevs även sista meningen i handboken (Javisst ja, User Guide hette det 

enligt ovan). Systemet var dessutom helt testat och klart att användas.  

Vad IET kunde? Det är en helt annan historia.  

Vem Johan är? Johan Aspenlind som numera jobbar på B3IT.  

2003 jobbade vi båda för Scandinavian IT Group som 2004 blev CSC Airline Solutions. 

Anslaget 13:07 av Rolf Granlund | Kategori: IT Historia | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (1) 
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Kommentarer  

Bra sammanfattning  

Hej Roffe.  

 

Det var trevliga minnen som väcktes till liv idag när vi började prata IET.  

 

Att jobba agilt är riktigt trevligt, eftersom man snabbt får feedback på sitt arbete och kan "rikta 

om" kursen vid behov. Detta för att i slutändan leverera den produkt som mottagaren "egentligen" 

menade.  

 

/Johan 

kl. 2009-10-01 17:17 

 

2009-09-30 

HP iPAQ Voice Messenger forts…  

Efter att ha läst ett antal recensioner angående min nya mobil så känner jag 

inte igen mig?!?! Jag får intrycket av att man letar fel istället för att "bli vän" 

med sin lur. Jag har alltid blivit vän med mina mobiler efter ett tag och lärt 

mig leva med deras för- och nackdelar. Därför inleder jag "mina recensioner" 

i form av scenarier/situationer för att belysa tillfällen då jag uppskattar 

alternativt önskar mig bättre funktionalitet.  

Här kommer scenariet "Vid frukostbordet".  

Min mobil ska på morgonen snabbt ge mig tidig information utan att jag ska 

behöva slå på TV:n, radion eller datorn. Hur fungerar då HP iPAQ Voice 

Messenger i fortsättningen benämnd "iPAQ:en"?  

Jag vill läsa senaste nytt samt se morgonens mejlskörd! Det hör till saken att mina "Inboxar" 

alltid är lästa i mina mejlsystem till skillnad mot dig som kanske har en 200-300 olästa mejl i 

din eller dina Inboxar?  

Att "väcka" iPAQ:en är enkelt, två klick sedan är den igång. Några drag med tummen över 

"Navigatorn" så slår jag på WLAN:et. Enkelt! Jag hoppas att den icke-mekaniska "Navigatorn" 

håller längre än mina gamla telefoner med mekanisk Joystick"! Den fungerar mycket bra just 

nu men jag hade önskat att jag kunnat påverka hastigheten per program. Den flyttar sig lite 

väl långsamt när jag surfar i Explorer även om jag kan zooma in och ut som alternativ. När 

jag läser text fungerar den bra!  

Jag har sedan tidigare lagt Active Sync på "3:an" (via "Add Speed Dial") så jag håller bara ner 

den knappen så att Active Sync startar samt rör vid "Sync". Jag har vant mig vid de två 

känsliga "Touch-knapparna" som ändrar funktion allt efter program. Synken går bussnabbt 

via WLAN och jag kan snabbläsa samtliga nya mejl. Om någon kräver ett snabbt besked så 

svarar jag direkt och tangentbordet med Adaptxt samt Svensk AddOn installerat får visa sin 

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=99
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starka sida… Jag skriver mina mejl med tummen på det minimala tangentbordet, görbra HP! 

"Send"!  

Jag kör en extra Sync efter att jag skickat mina "snabbmejl" för att säkerställa att mobil och 

Outlook är i Synk med varandra.  

Backar tillbaka och öppnar, hör och häpna alla mobilsurfare, standard mobile Explorer från 

Microsoft!  

Alla svenska tidningar som intresserar mig har mobil-varianter av sina hemsidor exempelvis 

http://mobil.aftonbladet.se. Jag har alltid uppskattat mobilanpassade hemsidor eftersom de 

är gjorda för små skärmar. Opera har jag försökt vänja mig vid ett antal gånger men alltid 

återvänt till "Mobilsidorna". Surfar snabbt igenom Aftonbladet och IDG och stannar där om 

inget extraordinärt inträffat där ute. Tidningen Mobil har ett index/innehåll för 

mobilanpassade sidor som jag uppskattar.  

Se http://www.mobil.se/xhtml/lankar.asp  

Ovanstående ger mig en snabb inblick i vad jag behöver 1) Morgonens mejlskörd, 2) Nyheter 

samt 3) IT-nyheter. Jag vet med andra ord rätt mycket när jag senare slår på datorn. Jag kan 

direkt börja jobba utan att först surfa runt efter 

strunt…  

Jag slår av WLAN:et i mobilen. Som standard 

brukar jag även stänga alla program som jag 

använt, vilket jag gör via Task Manager i iPAQ:en. 

Man vill ju inte att mobilen ska hitta på något eget 

som att exempelvis surfa på egen hand he he…  

Betyg: 5 enligt den gamla betygskalan (idag MVG) 

för "Vid frukostbordet". 

Anslaget 10:13 av Rolf Granlund | Kategori: Mobilitet och Telefoner | Unik webbadress | Skicka det här inlägget 

med e-post | Kommentarer (0) 

2009-09-29 

Funderar på att ”snygga till” www.rigit.se... 

Nu när jag har startat om www.rigit.se så kanske man skulle ta och förnya den en aning… Å 

andra sidan tycker jag faktiskt att Standard SharePoint är rätt snygg som den är…  

Vi får se, just nu har jag egentligen inte tid eftersom jag tagit upp skrivandet av BOK-003 

igen. Jag har faktiskt några läsare som frågat efter den.  

Det var en aning trögt att komma igång men efter en dag ungefär så började det att rulla på 

igen. Jag är uppe i ca 45 sidor just nu och jag funderar just nu på vad som kan vara intressant 

att beskriva. 

Anslaget 19:40 av Rolf Granlund | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (1) 
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Kommentarer  

Standard SharePoint MasterPage är inte så tokig..  

.. Kanske räcker med att fixa till ett passande tema för dig? Ser fram emot bok 3!  

kl. 2009-11-22 11:56 

 

Den svenska IT-historien  

Jag fick just ett mejl från Inger Gran, 

Föreningsdirektör DFS – Dataföreningen i 

Sverige. Det inleds med orden "Bästa IT-

veteran!". Mejlet handlar om ett gigantiskt 

projekt för att kartlägga och dokumentera 

Sveriges IT-historia.  

Jag var med på ett hörn vid två tillfällen 

under rubriken "Från Matematikmaskin till 

IT". Under "Transportsektorn" hittar du 

Systemutveckling och långtidsplanering 

vid SAS Data i Stockholm 1964-1982 samt 

under "Systemutveckling" hittar du "Tidiga 

e-postsystem" där det sistnämnda seminariet var det sista officiella tillfälle innan Rustan 

Hedrenius hastigt gick bort. Vi båda vittnade om SAS Datas mejlsystem som Rustans gäng 

skapade i början av 80-talet för SAS räkning.  

Länkarna till dokumenten som är direkta utskrifter från vad som sades har du nedanför. 

Eftersom det är direkta utskrifter från inspelningar så kan det här och där se något konstigt 

ut i skrift, men intressant är det! Hemsidorna för respektive seminarium på KTH Bibliotekets 

Publikationsdatabas har du här nedan samt direktlänk till utskrifterna.  

 Systemutveckling och långtidsplanering vid SAS Data i Stockholm 1964-1982 

(20071205) 

PDF-dokumentet hittar du här  

 Tidiga e-postsystem (20080214) 

PDF-dokumentet hittar du här 

Anslaget 11:16 av Rolf Granlund | Kategori: IT Historia | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 
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2009-09-28 

HP iPAQ Voice Messenger  

Så har jag då skaffat ännu en ny telefon. En viktig orsak till att jag skaffade 

HP iPAQ Voice Messenger var att Dustin hade ett mycket bra pris samt att 

den utseendemässigt påminner om min största favorit, QTEK 8310.  

Snacka om krånglig inledning! Enbart engelsk från början och enligt 

supporten på HP så kommer det ingen svensk variant… Stööön!  

Nåja skam den som ger sig. Med hjälp av Joanna på Dustins support så kan 

jag till slut hitta och installera en svensk AddOn som medför att luren får ett 

T9-liknande sätt att förhålla sig till inmatning av text. Efter ett tag och några 

detaljinställningar i Adaptxt som programmet heter så fungerar det numera 

rätt bra! En detalj är att tangentbordet medger att jag skriver med tummen utan att använda 

nagelspetsen. Det är för min del högt betyg! När man vant sig så fungerar tangentbordet 

riktigt bra!  

Jag lurades av bilden på tangentbordet och trodde att HP hade kopierat 

SoneEricssons tangentbord från P1 och m600. Men så är det inte! Tangenterna 

går inte att vicka på för att exempelvis skriva "A" eller "S" för den tangenten. 

Istället har man sparat in på antalet klick i jämförelse med en konventionell 

telefon genom att det bara är 2 klick till andra alternativet. En vanlig telefon har 

exempelvis 4 klick på 7an respektive 9an. "Dubbelklick" finns som alternativ då 

ordet jag vill skriva inte finns i Adaptxt.  

Jag återkommer med fler intryck när jag blivit vän med min nya iPAQ. En kul 

detalj är att åter ha en iPAQ i handen. Jag var, tillsammans med Arvid Elias 

som numera jobbar på Microsoft i Redmond, ansvarig för SAS Pocket PC en gång i tiden då 

iPAQ enbart var en Palm-variant, en så kallad handdator. Jag vill minnas att vi hade drygt 

700 användare inom SAS och SAS Data. Synkroniseringen med Outlook/Exchange var 

krångligare då jämfört med idag vilket leder mig till slutsatsen varför jag vill ha en Microsoft 

Mobile och inte iPhone som alla andra. Jag tycker att Microsoft är bäst på Synkronisering 

mot Exchange och min nya iPAQ gjorde mig inte besviken, denna del fungerade direkt utan 

krångel. Synkronisering ska vara enkelt och helst då via WLAN så att det dessutom sker 

utan kostnad om jag så vill. 

Anslaget 11:24 av Rolf Granlund | Kategori: Mobilitet och Telefoner | Unik webbadress | Skicka det här inlägget 
med e-post | Kommentarer (1) 

Kommentarer  

har en slik...  

Hei Roffe, jeg har testet en slik for en tid tilbake. Fint størrelse, men hater touch knappene. For 

enkelt å komme borti samt å bruke, savner en "respons" tilbake på at man har trykket... tastaturet 

er også "for flatt" for lengre beskjeder, funket ellers fint for meg. Har imidlertid gått over til 

Android og HTC Hero - slår Windows Mobile og iPhone.... hvis ikke MS får orden på Windows 

Mobile er det kroken på døra - vi får se hva 6.5 og ikke minst 7 bringer, men det begynner å haste 

med bedre og mer brukervennlig mobil OS.  
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/lars 

kl. 2009-10-10 18:31 

 

2009-09-21 

Unika böcker  

Att flytta är nyttigt! Då slänger man massor som borde ha 

hamnat på soptippen för länge sedan.  

Men man hittar även guldkorn! Som mina två tidigare verk som 

författare och skribent.  

Två Pocketupplagor som aldrig kom längre än till 

demonstrationsexemplar för beslut. Nu minns jag inte varför de 

inte blev tryckta böcker men det var väl som vanligt… 

kostnader och ont om tid? Idén som jag hade var att trycka upp 

manualerna i A5-format så att de skulle vara lättare att ta med 

sig eftersom vi var konsulter och förväntades vara ute hos 

kunder hela tiden.  

Ett motargument var uppdateringar och förbättringar. Nja… 

kanske det! Nåja, det är en längre berättelse varför det blev som det blev. Peter Palm i Märsta 

hjälpte mig med demoexemplaren och visade hur enkelt och billigt det skulle ha blivit i 

praktiken med en "Pocketbok". Jag tror fortfarande på idén med en pocketbok för att sprida 

större dokument.  

Den första boken är helt enkelt pocketversionen av Upecs Verksamhetsmanual som låg till 

grund för det certifikat vi sedan erövrade, ISO9001 TickIT. Vi implementerade en 

Pärmversion i A4-format till samtliga inom Upec att fungera som manual och uppslagsverk. 

Manualen beskrev/beskriver hur vi bedrev verksamheten i 

sin helhet som varande ett IT konsultföretag 1994/95. En 

imponerande samling av beskrivningar och standards. Vi var 

några stycken inom Upec som skrev olika delar men jag vill 

minnas att jag och Mats Engqvist skrev det mesta. 

Verksamhetsmanualen är på 680 sidor.  

Den andra boken var ett resultat av ett projekt inom SAS som 

jag tog med mig där jag skapade en 

Informationssäkerhetspolicy och Standards för ett modernt 

IT företag, även det 1994/95. När jag ögnar igenom boken 

slås jag av att det inte är speciellt mycket som ska ändras för 

att den ska bli aktuell. Orsaken är att det mesta handlar om 

ansvar och vem som utför vad inom en organisation. 

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=93
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Informationssäkerhetspolicyn & Standards är på 84 sidor.  

"Min bok" var resultatet av minnen från ett projekt inom SAS eller snarare SAS Data i 

samarbete med en konsult som heter Göran Ledell. Han skrev en egen version efter projektet 

som han gav ut i eget namn. Någonstans har jag ett exemplar som han dessutom har 

dedikerat åt mig.  En sak minns jag väl! Det var inte speciellt komplicerat redan 1994 att 

omforma ett A4-material till A5. Idag är det enklare än då. I Word 2007 sparar man bara ner 

"boken" eller dokumentet i PDF-format, mejlar PDF-filen till tryckeriet och ber dem skriva ut 

i A5-format dubbelsidigt istället för A4. Därefter är det bara att håla och sätta in i en pärm 

eller som vi gjorde, limma ryggen och sätt på ett omslag.  Upec finns inte längre som företag 

och upphörde att existera under det namnet i den senare delen av 90-talet. Hur många är det 

som har en sådant minne av en gammal arbetsgivare, hela verksamheten beskriven i två 

böcker? 

Anslaget 15:38 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 

| Kommentarer (0) 

2009-09-18 

SEF 2009  

Nu är det dags för SEF 2009! Årets viktigaste SharePoint och 

Exchange händelse om man ser det med Svenska IT ögon. Både 

Jonas och jag kommer att vara där och lyssna på alla intressanta 

föredrag. Lite mingel ska vi väl även hinna med. I år har jag inte 

tänkt hålla något föredrag men vi får se… AvePoint kommer och kanske hjälper jag till en 

smula. 

Anslaget 14:30 av Rolf Granlund | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

Nya roller nya detaljer  

Jaha ja… så var man igång med sin 

Webb igen. Jag har haft det en 

smula brötigt med att uppdatera 

www.rigit.se en längre tid men nu 

ska det fungera! Det här inlägget är 

i stort sett bara en test att jag 

dessutom kan använda Word 2007 

som editor till mina Blogg-inlägg.  

En viktig del i mitt bloggande är 

att det ska bli snyggt och prydligt 

och att det ska vara busenkelt att 

hantera illustrationer i mina inlägg. 

I brist på annat så lägger jag därför till mitt "nya" visitkort eftersom jag har ny adress. Som 
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vanligt fixade Peter Palm på PP-Tryck i Märsta nya visitkort snabbt och elegant. Min insats 

var bara att mejla mitt original i form av en PDF-fil i rätt format. Hur enkelt som helst! 

Anslaget 12:05 av Rolf Granlund | Kategori: RIGIT | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 

Kommentarer (0) 

2009-08-24 

Nu är jag uppe igen...  

Fast egentligen är det servern som är uppe som innehåller RIGIT. Dock har jag några smärre 

problem som måste fixas innan det kommer fler uppdateringar. Som du kan konstatera så är 

det mesta gammalt men det ska bli ändring på det vad det lider. 

Orsaken till "frånvaron" har flera orsaker. Bland annat så har vi gjort om min relation 

gentemot Humandata. Jag är i likhet med Jonas numera "underkonsult" till Humandata och 

därmed RIGIT igen. 

Jag har det senaste halvåret ägnat merparten av min tid till att jobba med DocAve från 

företaget AvePoint. Fokus är modulen Backup & Restore där jag på uppdrag från olika 

företaget erbjuder vad som har kommit att heta DocAve Backup & Restore Training 

Program. Syftet med uppdraget i en första fas är att helt enkelt komma igång och lära ut hur 

man jobbar med Backup och Restore med hjälp av DocAve. 

Anslaget 15:38 av Rolf Granlund | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

2008-08-27 

Vi stänger ner www.rigit.se i helgen som kommer 

Orsaken är att vi tar servern under armen, lägger den i skuffen på en bil och åker till en 

annan del av Stockholm. 

Bytt Server har vi redan gjort, förhoppningsvis utan att du märkte något, så det är klart! 

Jag hoppas att allt går som vi tänkt och har igång servern redan under lördagen, men räkna 

med att du inte kommer in under hela helgen för säkerhets skull. Man vet inte om Jonas 

(eller jag) tappar servern i stenläggningen, krockar med bilen eller rent av fastnar i någon 

hiss. 

Välkommen tillbaka senast måndag. 

Hejsningar Roffe 

Anslaget 14:29 av Systemkonto | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 
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2008-08-10 

Stefan Holm tränar häcklöpning...  

För ett tag sedan var det en diskussion runt 

matbordet om idrott i skolan då ämnet 

höjdhopp avhandlades.  

5 tonåringar och "mor och far". Efter att ha 

jämfört vilka höjder som klarats framkom att 

Pappa Rolf har familjerekordet på 1,50. Under 

stor möda under Gymnasietiden i Avesta 

slängde jag mig över ribban som låg på den 

ouppnåeliga höjden 1,50 och landade tungt och 

brutalt i sandgropen men lycklig! Jag hade 

tagit den ouppnåeliga höjden. Därmed var det 

gjort och höjdhoppskarriären var över för min del. Bedriften blir inte mindre av att det 

genomfördes på det gamla sättet som kallas för dykstil. Den då vedertagna metoden att ta 

sig över en ribba. D.v.s. långt innan Dick Fosbury kom med den nya metoden att hoppa med 

ryggen före.  

Nåja... det var den korta bakgrunden.  

Som tur var såg jag inslaget på TV ensam. Ett kort inslag om di svenskes uppladdning inför 

OS i Peking. Spöregn i Japan och en enda idrottare som ändå tränade, Stefan Holm! Vad gör 

karln, jo knatar ett kort häcklopp och studsar över häckarna i bästa Sanna Kallurstil. Så långt 

allt väl! Men sen kommer kommentaren! Häckarna är 1,50 höga!  

Letar efter inslaget via Google men hittar inte det regniga inslaget så du får hålla till godo 

med ett annat där vädret är bättre. Klicka på länken och se hur man 2008 tar sig över 1,50 om 

man heter Stefan Holm. Mitt familjerekord i höjd är i jämförelse blaha blaha. Hoppas att inte 

ungarna får se det. Dessutom ser det ut som om häckarna på det här inslaget är högre än 

1,50... 

Anslaget 14:49 av Rolf Granlund | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (0) 

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=87
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=22040&a=417631&lid=puff_417649&lpos=extra_0
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Kategorier/Category.aspx?Name=Funderingar
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=87
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D87')
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D87')
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=87#Comments


 RIGIT Blogg 

www.rigit.se 

54 av 115 

2008-08-04 

Live Search Maps är riktigt snyggt  

Som sagt var, Microsoft kommer även på kartområdet via Live Search Maps som är riktigt 

snyggt i Byrd´s eye view. Zoomade in Ferkens Gränds takvåning som 

du ser på bilden. Jag klippte in bilden i gamla hederliga Paint och la 

en ruta över vårt kontor på Ferkens Gränd 3, 5 trappor upp. Alltså 

Humandatas kontor i Gamla Stan. I jämförelse med andra 3D 

varianter som jag sett tidigare så är vyn som du ser snygg och prydlig 

utan förvrängningar.  

Kunde inte låta bli att dra över till NYC och kolla på Frihetsgudinnan. 

Det är inte var dag som Humandata och Frihetsgudinnan är med på 

samma uppslag.  

Länken till Microsoft Microsoft Virtual Earth har du här. Du tillfrågas 

om du vill installera programvaran innan du kan se Världen i 3D och 

Byrd´s eye och det vill du väl? Som vanligt fastnar man och snurrar runt överallt på jorden 

precis som när man såg Google Earth första gången. 
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En utmärkt bok och kurs  

Jag har haft förmånen att gå på djupet med SharePoint 2007 genom att 

köra samtliga labbar i kursen "T2617 Administrera SharePoint 2007".  

Att göra det under pågående semester får väl klassas som höjden av 

"Nörderi" eller hur. Kul var det i alla fall för min del. I kombination med 

boken SharePoint 2007 Administration av Göran Husman får man en bra 

grund för hur SharePoint fungerar i grunden i rollen som tekniker. Jag 

kan bara rekommendera både kursen och boken eftersom de på ett smart 

sätt hör samman. Jag är av åsikten (numera) att om man inte går kursen samt skaffar boken 

ska man nog akta sig för att sätta upp en SharePoint-miljö i produktionssammanhang. Detta 

ur ren självbevarelsedrift!  

Boken hittar du förslagsvis på adlibris och kursen har du på Labcenter och även på Informator. 
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Fel vagn i Jakan  

Vagnen var rengjord och det lämpade sig tidsmässigt 

att hämta mina prylar i Jakobsberg. Sagt och gjort, jag 

hakade på och drog in till Jakans Centrum för att 

tömma kontoret på RIGIT-prylar en tidig morgon för 

att inte störa handeln. Mendan Jonas och jag bar ut 

skrivbord och skåp passerade två av Jakans 

permanenta besökare och ställde den intelligenta 

frågan var jag gjort av hästen...  

Den står en trappa upp svarade jag. Saken var den att 

vagnen är en hästtransport men för dagen rengjord från hästskit och halm.  

Nu tog flytten lite längre tid än jag räknat med eftersom det blir så när Jonas och jag 

sammanstrålar. Mycket prat med andra ord. Efter ett tag när jag konstaterade att jag nog 

måste dra så tog jag det sista på kontorsstolen för att dra mot Märsta. Vad står då vid 

transporten, jo länsman i form av en kvinnlig och en till synes urstark manlig kollega. Någon 

hade ringt och meddelat Polisen att det står en hästtransport mitt i Jakobsbergs Centrum. 

Måste undersökas!  

Det hela löpte väl då den kvinnliga konstapeln direkt konstaterade att jag höll på att flytta.  

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=85
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0470125292
http://www.labcenter.se/Lab/2023
http://www.informator.se/Product.aspx?ArticleNr=T2617
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Kategorier/Category.aspx?Name=SharePoint
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=85
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D85')
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=85#Comments
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=84


 RIGIT Blogg 

www.rigit.se 

56 av 115 

Rådet jag ger är därför. Använd en vagn eller flyttbuss där det klart och tydligt framgår att 

det är en flyttaktivitet det är frågan om och inte en installation av en häst en trappa upp mitt 

emot arbetsförmedlingen.  

Jag försökte skämtsamt säga att en från Jakans permanenta besökare frågat var jag hade 

hästen och att jag svarat en trappa upp. Kanske var det svaret som medförde att Länsman 

måste tillkallas, vad vet jag... Poliserna uppskattade inte skämtet men lämnade platsen utan 

åtgärd. 
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Besök mina Exempel  

Jag har just lagt upp exempel på de mallar som 

finns som standard i WSS 3.0. 

Klicka på Standardmallar (Exempel) och/eller 

Hemsida från Bloggmallen (Exempel) som du har i 

"Överliggaren". 

Fördelen med att ha dessa exempel synliga är att 

du slipper skapa dom själv när du är i färd med 

att skapa en sajt. Standardmallarna är helt och hållet 

skapade utifrån standard samt orörda för att du 

ska kunna se hur de ser ut. 

Om du är helt i början av att skapa en hemsida utifrån WSS 3.0 så kan du istället för den så 

vanliga "Team Site" välja att direkt utgå från Blogg-mallen. Det finns ett antal fördelar med att 

utgå från denna samt att därefter "bygga om" denna till din hemsida. 

De flesta Webb-hotell erbjuder idag möjligheten att skapa hemsidor baserat på SharePoint 

eller SharePoint 2007 och det är vid uppläggningstillfället du har möjligheten att välja Bogg-

mallen istället för Team Site (Gruppwebbarbetsplats). 
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Nu samlas grabbarna i Gamla Stan  

Även min partner och allt i alla Jonas Borelius flyttar in i 

Humandatas lokaler på Ferkens Gränd. Klart att vi måste ha landets 

vassaste Exchange-expert med i båten inför hösten. 

Därmed lämnar Jonas och jag Jakobsberg. Fördelen blir att vi får 

promenadavstånd till våra kunder och om inte det räcker så tar vi 

tunnelbana och buss. 

Jag kommer själv att minnas min första tid på Humandata som tiden 

då jag hade blåsor under fötterna på grund av ett välbehövligt 

travande på stan mellan kunderna. 

Vad gör man inte för miljön i dessa tider. Märker dessutom att jag mår bra av det här 

regelbundna och nödvändiga motionerandet. En annan fördel är att man kan garva en stund 

när räkningarna från bensinbolagen kommer i form av e-fakturor, bilburen som jag alltid har 

varit tidigare. 
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Första upplagan slutsåld!  

Min första bok, Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007, är 

slutsåld! Jag fick däremot en tidig varning av förlaget så en 

ny upplaga finns redan på plats. 

Det som är kul är att boken sålt bättre än vad jag hade 

hoppats på. En annan iaktagelse är att marknaden för 

SharePoint går lite trögare än vad jag insåg i våras. Många 

står fortfarande i dörröppningen och funderar på hur och när 

man ska implementera SharePoint (MOSS eller WSS 3.0). Jag 

säger: Kör så det ryker! 

Vidare är det många som undrar hur man ska strukturera sin 

miljö med SharePoint 2007 och svaret blir ofta en aning 

svävande. 

Det är där min bok kommer in i bilden! En enkel modell om 

hur det kan genomföras på övergripande nivå. 
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Dags för SEF 2008  

Dags att anmäla sig till årets evenemang i Sverige inom 

Microsoft SharePoint 2007 och Exchange 2007. 

Klicka på följande länk. SEF 2008 

Tidigare år har jag deltagit i seminariet med stort intresse och behållning men i år kommer 

jag även att ha en egen punkt på Agendan. 

Se: Talarlistan och Agendan 
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Första dan på jobbet  

Härligt med en promenad på morgonen från Gamla Stans Tunnelbanestation till Ferkens 

Gränd. Fick en fin blomma när jag kom som kommer att leva farligt eftersom jag har en 

aning ogröna fingrar. Men jag ska göra att försök att hålla den vid liv. 
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Humandata nästa...  

 

Jag avvecklar min konsultverksamhet under namnet RIGIT för att från och med Måndag (02 

Juni) återuppstå som konsult från Humandata. 

RIGIT övergår till att enbart bli en verksamhet för mina böcker. 

Se: www.humandata.se 
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Vem behöver företagsrådgivare!  

Jag blev idag uppringd av en mycket trevlig representant för Skatteverket! Hon undrade om 

jag ville boka en tid för en timmes rådgivning i skattefrågor och redovisning eftersom jag är 

Ny egen företagare! 
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Naturligtvis! var mitt omedelbara svar efter att jag under samtalet kommit på massor av 

frågor. 

Sagt och gjort! Mötet är bokat! Om dom bara hade kommit med erbjudandet i samband med 

min registrering av mitt företag så hade många pirr i maggropen undvikits vid olika tillfällen 

om man ser tillbaka på tiden när det hela snubblade igång. 

Anslaget 14:59 av Rolf Granlund | Kategori: Glatt och trevligt | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med 
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Nu är "Word 2007 på mitt sätt" klar och kan 

förbeställas  

Nu finns nästa bok till försäljning. Titeln är Word 2007 på mitt sätt och 

är en annorlunda vinkling på Word 2007. 

Bokens röda tråd är skrivandet av ett Dokument från början till slut där 

inställningar och tips varvas och förklaras. 

Boken inleder med en kort och lättbegriplig historisk tillbakablick från 

den tid innan datorerna fanns och böcker och tidsskrifter sattes för 

hand. Dagens användare av ordbehandlare förstår inte typsnittens 

betydelse för läsförståelsen och varför Internet vimlar av raka typsnitt. 

Jag ger i boken en förklaring på fenomenet och vill att användaren ska 

lära sig samt förstå enkla regler från den grafiska världen som medför att Dokumentet blir 

mer intressant att ta del av för de som är målgruppen. 

Word 2007 på mitt sätt är min andra bok i en tänkt serie av böcker som främst handlar om 

produkter från Microsoft. 

Läs mer via www.rigit.se/books där du även kan se att en tredje bok är på väg. 

Vid de tillfällen då jag låtit "vanliga användare" testa "Word 2007 på mitt sätt" så har jag fått 

utlåtanden som: - Precis vad man behöver, rakt på sak utan krångel.  

Jag vill med boken väva samman en modern ordbehandlare med rön och erfarenheter från 

boktryckarkonstens dagar via den grafiska industrin där Apple dominerat genom åren. 

Länk till Litenupplaga.se 
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Varför skriver jag mina böcker?  

Genom åren har jag skapat dokumentation och User Guides i en oändlig ström av varianter 

och hela tiden har jag önskat att få förståelse för vad jag skapat. 

En känsla av följande har ständigt återkommit i mina tankar: 

- Varför är det ingen som förstår vad jag säger! 

De få som tagit del av mina alster har uppskattat och svängt om för att använda mitt sätt att 

skriva och tänka. Några har dessutom sagt (efter lång tid),  

- Roffe, jag använder fortfarande dina Wordmallar! 

När så uppdraget jag hade vid min senaste anställning led mot sitt slut och jag hade att välja 

på att sitta och administrera eller att gå min väg mot nya utmaningar, så valde jag den nya 

vägen. 

- Jag ville nå fler! 

Jag har fått höra då och då att jag är snabb med att förstå och dokumentera vad som ska ner 

på pränt, men få har förstått att min snabbhet har med mitt arbetssätt att göra samt att jag 

återanvänder mina mallar gång på gång. 

Det jag vill ha sagt och få förståelse för är att mitt arbetssätt är välbeprövat där enkelheten att 

"ordbehandla" alltid varit en vän på vägen. 

Därför är mina "faktaböcker" speciella. Inte bara tryck här eller tryck där, utan även hopvävt 

med erfarenheter från historiska beprövade fakta och erfarenheter från den grafiska världen. 

Därför är exempelvis "Word 2007 på mitt sätt" annorlunda som User Guide till skillnad mot 

andra Word-böcker och manualer. Målinriktade och enkla samt att jag som filantrop vill 

hjälpa dig att bli effektivare i stort. 

Jag utelämnar ofta detaljer för att utmana din intelligens att prova på egen hand, att 

upptäcka fler möjligheter som jag hade kunnat beskriva. Men jag är övertygad om att du 

som läsare behöver tänka efter själv och upptäcka egna lösningar som ansluter till vad jag 

just berättat för dig i mina böcker. 

Hoppas att du förstår det när du ska köpa din nästa bok i ämnet Word 2007. 
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Jag är tydligen inte ensam  

Jag hittade ett blogg-inlägg som i stort berättade samma historia angående Hewal 

Företagsrådgivarna. Länken har du här. 

Det som är trist är att man blir så in i vassen störd. En företagsrådgivare som stjäl tid på 

grund av att man blir förbannad. Har haft svårt att fokusera på mina böcker under dan och 

att förbereda en massa annat. 

Tack Anders för ditt mejl, det var en tröst! Jag hade också surfat efter information om Hewal 

Företagsrådgivning i Hudiksvall. 

Men, men det är bara att betala efter att jag surfat runt för att se om företaget 

överhuvudtaget finns.  

Tyvärr verkar det finnas, så att polisanmäla företaget verkar inte vara någon idé. Får väl se 

det hela som lärpengar helt enkelt även om det just nu känns tungt. Man vill ju inte åka på 

ytterligare problem som innebär betalningsanmärkningar med mera. Dessutom har jag inte 

tid. 

Jag undrar bara om ett inspelat samtal håller juridiskt? Med dagens teknik kan man ju med 

enkla medel mixa ihop vad som helst. Jag har exempelvis inte skrivit min namnteckning på 

något som har med Hewal att göra så jag anar någonstans att dom är ute på lös grund. 

Ska ta mig en funderare på att skriva en artikel och skicka till min kontakt på en av våra 

större dagstidningar. Jag kan ju skriva och har även lärt mig ett och annat för övrigt... 

Hewals försäljningstrix måste synliggöras så att andra slipper problemen som dom skapar. 

Ilskan har sakta lagt sig och övergått till kreativt tänkande. Att lägga sig platt på rygg är 

liksom inte min stil. 

Intrycket jag har numera är att företaget som sådant verkar bestå mer av klantskallar än 

gangsters. Hur ska man annars tolka det svar jag fick idag där de öppet kräver in betalning 

för något jag inte vill ha.  

Är det inte som så att en leverantör lever på nöjda kunder? I mitt fall är jag inte enbart 

missnöjd jag är skitförbannad och hämndlysten. Hur kan man bedriva en verksamhet med 

sådana kunder i längden? 

Företagsrådgivare... kyss mig i .... 

Fortsättning följer... 
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JAG HATAR TELEFONSÄLJARE!  

För några månader sedan blev jag uppringd av en enveten telefonsäljare som lyckades med 

konsten att få mig att prova deras tjänst för 299 kr i en månad. Avtalet spelades in. 

Jag var vid tillfället sårbar såtillvida att jag då insåg hur mycket information man som 

enskild företagare måste ha för att fungera. Det påverkade säkert att jag tog erbjudandet. 

Efter "min provperiod" där mitt uppsägningsdatum var 2008-04-19 så damp fakturan ner 

som ett slag i ansiktet. Jag hade glömt att säga upp avtalet i tid. 

Nu MÅSTE jag betala ett helårsabonnemang som kostar mig 4534 kr samt få deras jävla 

information under ett helt år. Massor med pengar för något jag inte vill ha. Konsekvensen 

blir att jag får senarelägga mitt köp av en ny Laptop. Fin start på en relation med ett företag 

som påstår sig vara företagsrådgivare. 

Jag ringde, bönade och bad, mejlade deras VD Patrik Norlin om att få förståelse för att jag 

glömt deras tjänster, vilket skede rätt omgående. Jag gjorde ett besök på deras hemsida vill 

jag minnas. 

Som svar på min begäran och önskan om att slippa abonnemanget trots allt, så har jag nu fått 

svar från denne Patrik Norlin där han hävdar deras rätt enligt inspelat avtal att skicka mig 

deras jävla information under ett helt år. Han har dessutom bifogat det inspelade avtalet på 

en CD som jag förmodas lyssna på. Dra åt helvete! 

Jag kommer att hantera deras brev och informationstidningar som förpestar min brevlåda 

genom att elda upp skiten. 

Företaget jag drabbats av heter HEWAL Företagsrådgivarna i Hudiksvall vilka jag nu 

allvarligt varnar för. Ringer telefonsäljaren Lisbeth Karlsson så lägg på luren alternativ säg 

Nej, Nej, Nej och åter NEJ! 

Det hör till saken att jag i normala fall är mycket syrlig mot alla telefonsäljare som dessutom 

brukar ringa mitt i maten. 

Från och med nu blir det ett automatisk - DRA ÅT HE...E !!! oavsett vad som avses säljas. 

HEWAL Företagsrådgivarna borde varna oss nystartade företagere för dom 

själva eftersom jag betraktar deras metod som rent BONDFÅNGERI.  

Summa sumarum så har jag nu lärt mig ett och annat om vad jag vill ha i form av 

information. Därför beslöt jag nyligen att gå med i Företagarna som jag fått tips om tidigare 

av en partner. Det känns tryggt med Företagarna eftersom välkomstmejlet som kom var 

undertecknat av Jan Carlzon. Dessutom har dom massor av medlemsförmåner som jag ska ta 

en närmare titt på vid tillfälle. 
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Nu har vi fått upp farten. Wordboken kan förbeställas!  

Nu kan du förbeställa Word 2007 på mitt sätt från 

litenupplaga.se för för 232 kr plus frakt 19 kr. 

Boken beskriver förutom hur du skapar ett dokument från 

början till slut även en del annat som har med ett 

profesionellt dokument att göra.  

När du läst och följt anvisningarna så har du faktiskt fått en 

grundutbildning i hur man hanterar övriga program i 

Microsoft Office 2007 som PowerPoint och Excel. Det blir så 

eftersom handgreppen är rätt lika från program till program. 

Jag lägger just nu de sista korrigeringarna och ska därefter 

kasta mig på nästa bok som kommer att heta PowerPoint 2007 

på mitt sätt. 
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Uppmärksammad i Computer Sweden!  

Utöver DN så kommer även 

Computer Sweden som 

"morgontidning". 

Frukostläsningen har blivit mer 

eller mindre något som måste 

göras varje morgon och är en del 

av en bra start på morgonen. 

Men ibland är det förenat med 

vissa risker. Igår morse kom som 

vanligt Computer Sweden och genomläsningen var som vanligt högintressant. Överst på 

sidan 10 fångade ordet "SharePoint" mina ögon och jag läste den lilla notisen direkt. 

Då höll jag på att sätta mackan i halsen. Notisen handlade om mig själv och min bok 

"Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007". 

Snabbt in till datorn, på med Explorer och in på IDG.se. Söker på mitt namn och hittar 

artikeln av Joel Asblom. 

Läs hela artikeln här 
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Är ensam stark?  

Nej, inte i alla lägen, tyvärr. 

Ibland är det som så att man som egen företagare måste få hjälp än här, än där. Fallet med 

Bluff-fakturan och sökandet efter information plus en del problem med så kallad Tele-

Marketing ger mig insikten att jag måste tillhöra något som har lite muskler när jag behöver 

dom. 

Jag har just anmält medlemsskap i Företagarna (www.foretagarna.se) där för övrigt en av 

mina partners, PP-Tryck i Märsta, sedan länge är medlem. 

En kul detalj var att den datoriserade anmälningen avslutades av en tillika datoriserat 

välkomnande från Jan Carlzon himself. Lite av 80-talets känsla återkom då jag jobbade med 

säkerhetsfrågor inom SAS Data och sjöng i Scanairkören vid Lucia i Frösundavik. Janne var 

där och påverkade mycket hur jag själv sedan blev som människa och yrkesverksam. 

Nu är jag del av något han driver just nu och det inger en känsla av ny tillit.  
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Nu är boken tryckt (omtryckt) och på väg ut  

Äntligen! 

Min bok Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007 är nu på väg ut till dig som tidigare beställt 

boken. 
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Glädjen med att skriva böcker  

Innan jag skrev första boken längtade jag efter ögonblicket då jag hade 

den färdiga boken i min hand. Vad jag inte visste då var alla andra ljusa 

ögonblick på vägen fram till den färdiga boken. Här har du några av 

dem 

1. När jag kommit på vad nästa bok ska handla om och plitar ner 

dispositionen genom att skapa alla rubriker samt uppdatera 

innehållsförteckningen  

2. När manuset är klart och ivägskickat till förlaget  

3. När den typsatta boken kommer tillbaka inför den sista 

korrekturläsningen  

4. När omslaget kommer för påseende  

5. När jag godkänt omslag och inlaga (bokens innehåll)  

6. När boken fått sin identitet, ISBN-numret! Boken har blivit en 

individ!  

7. När "mina" exemplar av boken kommer med posten och man 

håller den färdiga boken i min hand!  

8. När jag ser beställningen av min bok i litenupplaga.se, 

bokus.com och adlibris.com  

9. När jag får veta att någon beställt min bok  

10. När någon som läst min bok tycker till om den 

Att vara författare är en strid ström av ren glädje! För att inte tala om då min telefon plingar 

till för att meddela att förlaget har någon form av besked till mig i "tråden". "Tråden" är 

namnet på Recitos utmärkta datoriserade process som medför att jag och förlaget hela tiden 

har koll på läget. 

Tråden (Utgivningens steg) är Recitos egenutvecklade process (flöde) för att visa mig som 

författare vad som händer steg för steg. Tråden är sammankopplad med min mejl och även 

min telefon. SMSen kommer i en strid ström när vi närmar oss den färdiga boken. 

Tråden har en inbyggd dialog och även möjligheten att utbyta filer. En dialog som ligger 

kvar så att vi kan gå tillbaka i processen och se vad vi utbytte tidigare. Dessutom kommer då 

och då erbjudanden om att delta i olika annonser till en rimlig penning. 

Just idag 7 maj väntar jag otåligt på att tråden ska plinga över från "15. Tryckning" till "16. 

Försäljning". Inget är som väntans tider och jag lider av otålighet! 
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Så dök det då upp igen...  

I slutet av 80-talet drabbades jag av något som i massmedia kom att kallas för 

elöverkänslighet. Själv fick jag en tydlig fysisk reaktion i ansiktet och bröstet där en tydlig 

rodnad med efterföljande fjällning som resultat var synlig för var och en. 

Det hela var en jobbig tid som till slut medförde att jag gav upp. Jag blev helt enkelt inte 

trodd. Det var ett psykiskt problem sa en del "förstå-sig-påare". Samtidigt inleddes en 

sanering av bildskärmarna i det tysta där TCO-märkningen av skärmarnas strålning blev en 

internationell norm. Jag har den senaste månaden setat framför min Laptop samt en 

påkopplad modern slavskärm märkt TSO 03. Men vad hjälper det om skärmen inte är 

jordad! Hudproblemen är nu tillbaka plus en tydlig ny plats på högra delen av pannan som 

flagnar oavbrutet en gång per dygn. Ungefär som en femkrona i diameter. D.v.s. den sida av 

pannan som är närmast slavskärmen. 

Jag letade idag reda på min gamla spänningsprovare Elfix och mätte 

spänningen vid min hemarbetsplats. Stööön Röd lampa med ett ilsket 

surrande en meter från både Laptop och slavskärm. Hur kunde jag vara så 

jävla dum. 

Saken är den att jag flyttat in i ett av sovrummer där jordade uttag lyser med 

sin frånvaro. Jag har nämligen varit fri från eländet mycket beroende på att 

IT-branchen sanerat sig själv och att alla arbetsplatser har jordade uttag. 

Nu har jag dragit en jordad sladd från källaren in till mitt hemmakontor i väntan på att 

elektrikern jag ringde ska höra av sig så att alla sovrum får jordad el. 
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En kvart mitt på dan 

I och med att jag jobbat hemifrån den senaste tiden så har jag skapat en ny rutin som inte är 

möjlig på en vanlig arbetsplats. Jag tar 15 minuter på soffan! 

När fantasin tryter och vädret inte tillåter en promenad och man börjar känna sig en aning 

trött, då är 15 minuters tupplur välgörande. Varken mer eller mindre! Exakt 15 minuter, jag 

har testat! Slumrar jag längre så somnar man in mer och känner sig inte lika pigg efteråt. 

Kortare tid blir samma resultat. Jag är inte lika pigg efteråt om jag slumrar kortare tid än 15 

minuter. 

Hur det kommer sig har jag inget svar på. Jag bara vet att det fungerar. Jag lägger mig på 

soffan i 15 minuter efter att ha satt "ägg-klockan" på exakt 15 minuter. 

Prova själv får du se! 
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Nu äntligen är min första bok färdig för leverans  

Preliminärt datum är 7 Maj.  

Jag har haft några krångliga vändor av det intrikata slaget som jag inte vill gå närmare in på. 

Problemen har varit utanför min kontroll men är självförvållat i min ambition att göra rätt. 
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RIGIT Varumärkesskyddad  

Fint ska det va när man varumärkesskyddar sin logo. Även 

om det har tagit sina modiga månader av väntan så kom då 

beskedet att RIGIT logon är varumärkesskyddad inom 

konungariket Sveriges gränser. 
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Testar  

Testar min nya vy för arkivet 
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2008-04-14 

Vila i frid Engla  

Få fall har engagerat så mycket och så många som fallet med Engla. Att någon 

kan göra såhär mot ett barn är obegripligt.  

Jag märker på mig själv att jag har svårt att koncentrera mig på det jag borde 

göra idag. Mina böcker, konsultandet, ringa samtalen... 

Det är nog likadant för många idag 
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Särtryck av böckerna  

Just nu räknar och filar jag på ett alternativ till böckerna. Eftersom jag skriver böckerna "för 

vanligt folk" som är något sånär läskunniga så kanske tanken att köpa böckerna i så kallad 

"Bulk", d.v.s. i stort antal för vidare distribution inom ett företag kan kännas en aning dyrt. 

Läs mer om alternativet under fliken Särtryck där jag kommer att presentera alternativet 

närmare när denna "Produkt" är färdig för beställning och leverans. 

Jag kan redan nu svara på frågan huruvida mina böcker kan beställas i elektronisk form. 

Svaret är NEJ och kommer inte att bli något annat än nej oavsett vilka argument som 

framförs från något håll. 

Anslaget 16:50 av Rolf Granlund | Kategori: My Books | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 

2008-04-02 

Status på mina böcker  

Word 2007 på mitt sätt är färdigskriven och korrekturläsningen har tagit sin början. Vidare 

är det första manuset skickat till förlaget så den delen av tråden är inledd. 

Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007 riskerar att bli försenad av olika anledningar. Jag 

återkommer med mer besked senare. 

Anslaget 20:51 av Rolf Granlund | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 

2008-04-01 

Något har hänt på DN!  

Jag satt nyss och läste Kulturdelen av dagens nummer av DN. Jag brukar göra det med 

intresse! Recensionerna är kul att läsa och ibland blir jag tvärilsk som du kanske har sett 

tidigare i min Blogg. 

Men idag... 

Vettiga recensioner där "kritikerna" verkar ha insett att det finns människor bakom det dom 

skriver om. Har dom gått på kurs eller vad? Vidare är det kunniga skribenter som kan sitt 

språk och det dom har sett. Jag märkte på mig själv att dom även gjorde mig intresserad av 

det dom recenserat. Funderar till och med på att köpa barnboken "När Farmor blev virrig" 

för att se och uppleva vad recensenten skrev om. 

Anslaget 12:04 av Rolf Granlund | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 
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Word 2007 på mitt sätt  

ett av många sätt att jobba med Word 

 

Boken ”Word 2007 på mitt sätt”, är min andra bok i en tänkt 

serie av böcker som främst handlar om hur man använder 

produkter från Microsoft ®.  

Egentligen har jag skrivit den här boken ett antal gånger i 

form av så kallade ”User Guides” inom olika företag. Att det 

blivit många beror på att jag följt Microsoft Word sedan 

tidernas begynnelse. Word har varit mitt huvudsakliga 

verktyg i olika roller som IT- och ”Information Worker”.  

”Dokumentet” är än idag den centrala informationsbäraren 

inom företag för att förklara för andra olika typer av 

problemställningar och lösningar typ projektplaner, 

utredningar, användarhandledningar, tekniska beskrivningar, organisationsbeskrivningar 

med mera.  

Tyvärr har jag även noterat att det är få som använder Word på det effektivaste sättet. Det 

jag menar är, att använda Word på det sätt som konstruktörerna av Word en gång i tiden 

tänkte sig att vi användare skulle hantera ordbehandlaren Word från Microsoft.  

”Word 2007 på mitt sätt” är min tolkning av hur de tänkte plus några finesser där jag tycker 

att de tänkt fel. Ett exempel är hur Word genom åren hanterat bilder, vilket är ett kapitel i 

boken. 

Bokens röda tråd är konstruktionen av ett normalt Dokument med de vanligaste ingående 

komponenterna. När du läst boken så kan du en hel del om Word 2007 och inser dessutom 

hur bra och enkelt programmet är. 

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=58
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Innehåll 

1. Ditt första Dokument med Word 2007 

2. Dokumentet i sammandrag 

3. Inställningar i Word 

4. Försättssidan 

5. Innehållsförteckning 

6. Rubriker i 5 nivåer 

7. Brödtext (Bodytext) 

8. Illustrationer och bilder  

9. Tabeller 

10. Medan du skriver 

11. Spara ditt dokument som en mall 

12. Slutord 

Ett kort utdrag ur boken 

Om Design 

Jag lärde mig följande definition på ”Design” i samband med att jag hade ett 

uppdrag att ta fram en ny grafisk profil på det företag jag då tillhörde som 

anställd. 

Vi anlitade en reklambyrå i den Appledominerade IT-världen vilket var en 

lärorik period. 

En av grafikerna frågade mig vid ett tillfälle om jag visste vad design var för 

något. Jag svarade med en massa meningar och argument medan han 

lyssnade med ett illmarigt leende. Jag anade att jag inom kort skulle bli sågad 

vid fotknölarna. 

Viktigt! 

Han sa: ”- Design är konsten att hantera space”. Han fortsatte något om att 

typsnitten kommer i andra hand och att en trycksak först måste ”desajnas” 

innan man ger sig på bilder och texter. 

Nu i efterhand slår det mig att jag ofta sett designförslag från grafiker där de 

inledande förslagen haft ”dummy-bilder” och blajjtexter för att fylla 

textpartier. Vi som sett förslagen har till en början förundrats vad vi fått se 

men snabbt insett att desajnen kommer först. 

Jag kommer in på enkla detaljer som du kan följa om du vill, lite senare i 

boken. 
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MVH 

Rolf Granlund 

RIGIT 

Mobil: +46 702 52 0702 

Anslaget 12:57 av Rolf Granlund | Kategori: Microsoft Word | Unik webbadress | 

Skicka det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 

 

2008-03-20 

Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007  

och originalprincipen 

Min bok Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007 och 

originalprincipen finns nu till försäljning!  

Du kan redan nu förbeställa boken på  

http://www.litenupplaga.se/237 

Tidigt såg jag möjligheterna att med SharePoint 2007 i 

kombination med exempelvis kvalitetsstandards som 

ISO9000 skapa det som behövs i praktisk tillämpning för att 

uppfylla krav som är innebörden av kvalitetsutveckling 

inom företag. Under tiden som boken växte fram formades 

det som jag kom att benämna Originalprincipen. En princip 

som hela tiden funnits där genom åren men som först nu 

fann sin definition och tillämpning. 

Boken är en idealbild av hur ett företag skulle kunna organiseras i nära tillämpning av 

SharePoint 2007. Hela tiden med avsikten att förenkla processer och sänka kostnader. 

Innehåll 

1. Organisera med SharePoint 2007 

2. Den röda och blå organisationen 

3. Fördelen med WSS 3.0 

4. Mallar för samarbete 

5. Mallar för möten 

6. SharePoint och Organisationen 

7. Hur man hanterar versioner 
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8. Originalprincipen 

9. Skapa en dokumentstandard 

10. Nya Roller 

11. Slutord 

Ett kort utdrag ur boken 

Hur stor är din egen Inkorg i ert E-postsystem? 

Problem 

Idag har de flesta, för att inte säga alla, enorma mängder E-Post som inte bara 

hanteras utan även sparas. Många mejl för att inte säga de flesta har dessutom även 

en eller flera bilagor. 

När du skickar ett mejl med en bilaga till någon finns två exemplar av dokumentet. 

Skickas samma mejl till flera finns således flera kopior av samma dokument. Mejl 

skickas sedan vidare av flera av dina mottagare och fler kopior skapas i samma 

mejlserver och ofta även i andra mejlservrar. Vilket dokument är originalet om man 

samtidigt inser att flera av dessa kopior sparas ner och kanske ändras blir snabbt 

omöjligt att avgöra. 

Skulle du ha samma rutin hemma så skulle din brevlåda snart vara större än ditt hus. 

Dessutom skulle du snart behöva anställa någon som höll ordning i brevlådan. 

Nu ska det väl i sanningens namn även tilläggas att ”Single Instance Storage” som 

finns i Microsoft Exchange från och med version 4.0 och framåt mildrar 

konsekvenserna av dubbellagring då ”S I S” ser till att lagra en version av mejlet 

inklusive bilagan dit varje användares mejl pekar. Men tydligen är det som så att 

detta gäller i de fall då sändlistans mejlboxar finns i samma mejlserver och dessutom 

använder samma mejldatabas. 

Lösning 
Med ett original i en SharePoint-sajt som alla på företaget istället länkar till via sina 

skickade mejl, så uppstår fundamentet i Originalprincipen. 

Fördelen med länkförfarandet kommer du att se i avsnittet där jag beskriver 

effekterna av ”Originalprincipen”. 

MVH 

Rolf Granlund 

RIGIT 

Mobil: +46 702 52 0702 

Anslaget 08:27 av Rolf Granlund | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka 

det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 
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Inte bara unik Musik! Kolla gitarren!  

Fick just veta av Erik att gitarren han spelar på är unik i sitt slag (mina ord) 

med en ovanligt bra klang. 

Gitarrhalsen är konstruerad av Anders Thidell och resultat av ett långt testande 

efter en idé han fick för många år sedan. 

Jag fick just ett mejl från Erik med anledning av att jag såg gitarrhalsen på hans 

Space där han kunde berätta att följande film just laddats upp på YouTube (för 

en timme sedan). 

True Temperament featuring Erik Borelius 

Läs mer om gitarrerna på: 

www.truetemperament.com  

Anslaget 18:54 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka det här inlägget 
med e-post | Kommentarer (0) 

Erik Borelius nya CD  

Det kom härom dagen ett vadderat brev som jag ivrigt 

slet upp! Avsändaren stod nämligen på baksidan; Erik 

Borelius! 

Jag visste sedan tidigare att han var i färd med att spela 

in en ny CD där han tolkar filmmusik på gitarr. 

Vilka filmer, vilka låtar? En första genomlyssning... 

Härligt! Den knyter an till min favorit, Guitar så nu 

inleds toklyssnandet igen! Skivan är inget för dig som 

slött lyssnar på "Lugna Favoriter" och andra 

radiokanaler med lättsam upprepad populärmusik. Eriks plattor kräver mer av dig som 

lyssnare och det är väl mödan värt! 

Erik, jag gillar den redan, men den eller de intensiva favoriterna har inte kommit på plats än, 

men dom kommer! På något sätt vet jag att en eller flera av spåren kommer att rulla gång på 

gång precis som "No man rules over her", "Northern Lights", "Gonda Strålar" med flera. 

Länkar:  

Eriks Webb 

Eriks Space 

Megastore & Eriks samlade verk  

Vad jag skrivit tidigare 
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Märklig Recension 

Är det inte tröttsamt 

Recensionen i PDF-format 

Så sa jag då upp min anställning 

Anslaget 14:48 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 

Kommentarer (0) 

2008-03-13 

Tack Jan-Erik Ekenhill  

Jan-Erik har tagit initiativ till en insamling av en blomma eller två i samband med Rustans 

begraving. 

Skicka ett Mejl till Jan-Erik så får du reda på hur du ska göra. För att vi ska kunna genomföra 

det hela i tid så måste Jan-Erik ha ditt mejl senast 24 Mars. 

Jan-Eriks mejladress är 

jan-erik.ekenhill"snabel-a"swipnet.se där "snabel-a" som vanligt betyder @. 

Anslaget 16:27 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
Kommentarer (0) 

2008-03-10 

Upphovsrätten sätter krokben på det mesta  

Jag har frågat DN - Dagens nyheter om deras rättighetsregler och åter fått ett negativt 

besked. Min tanke var att publicera de två delar om Rustan i form av inskannade 

kopior/urklipp av DN´s original så att ni som inte har tillgång till DN får se dessa. 

Tyvärr finns inte familjeredaktionens material på webben så jag kan heller inte publicera en 

länk direkt till DN´s original. 

Det jag kan göra är att hantera dessa inskannade delar, annonsen och Bertil Mollbergers fina 

text internt så att säga. Med internt tolkar jag det som att jag kan mejla dessa i form av melj-

bilagor till dig. 

Skicka mig därför ett mejl, så returnerar jag urklippen till dig per mejl.  

Min adress är: rolf.granlund"snabel-a"rigit.se 

Jag skriver inte ut min mejladress i klickbar form för att undvika Spam-motorerna på Internet.  

"Snabel-a" byter du ut mot @. 

Jag har tidigare även bloggat om problemet i min IDG-Blogg under rubriken: 

Massmedia behöver se över sina regler om upphovsrätt. 
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Upphovsrätter blir ibland rent absurda. Avskriften från DN där jag visar var begravningen kommer att ske samt 

när, är även den inte tillåten. Men jag tar alltså en medveten risk med att ha skrivit av DN för att du ska få 

vetskap om begravningens detaljer. 

Anslaget 14:28 av Rolf Granlund | Kategori: Tips | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
Kommentarer (0) 

Vem är jag?  

Naturligtvis vet jag vem jag är men det har tagit en stund att veta vem jag är i min nya 

konsultroll. Men nu tror jag att jag är på rätt spår efter att bland annat ha lyssnat på eWorks 

nya profil på sin konsultförmedling nämligen verksamhetskonsulter. eWork har tagit bort 

prefixet "IT-" för att få ihop hela sin konsultförmedling, vilket i mina ögon verkar vettigt. 

Något motvilligt har jag kommit fram till en ny verksamhetsbeskrivning som jag just ändrat 

hos Bolagsverket och till Skattemyndigheten. Där står det nu följande: 

Organisationskonsultverksamhet Pedagogisk konsultverksamhet, läroboksförfattare.  

SNI-koderna: 70220 & 90030 

De tidigare beskrivningarna, inser jag nu, var ju "bara" uppräkningar på de verktyg som jag 

bedriver min konsultverksamhet med! 

Att jag skriver "Något motvilligt" har med Jantelagen att göra. Lite av ett officiellt steg upp 

fast jag har varit där gång på gång om du läser min CV. Dessutom har jag aldrig bangat att ta 

mindre "fina" arbetsuppgifter eftersom jag gillar omväxling speciellt när arbetsuppgiften 

medför att jag får hjälpa till. 

Anslaget 12:22 av Rolf Granlund | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 

2008-03-08 

Rustans begravning Torsdag 27 Mars kl 14  

Avskrift DN Lördag 8 Mars 2008 

__________________________________________________ 

Begravningen äger rum torsdagen den 27 mars  

kl 14.00 i S:t Görans kyrka. Därefter inbjudes till 

minnesstund. Anmälan om deltagande till 

alfa/Begravningsbyrå tel 08-650 34 34 senast 19 Mars.  

Valfri klädsel. 

Tänk gärna på Läkare utan gränser tel 08-556 098 00. 
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2008-03-04 

Jag har öppnat en Blogg hos IDG.se  

http://blogg.idg.se/roffe/ 

Anledningen är att jag frekvent surfar på IDG och att man gratis får lägga upp en Blogg just nu! Vidare 

så syns den bloggen bättre när jag skriver om teknik. 

Jag kommer troligtvis att koncentrera mina teknikinlägg där i fortsättningen, speciellt när det handlar 

om att kommentera vad som skrivs på IDG.se. På så sätt slipper jag Pinga mina inlägg här, vilket är 

nödvändigt om jag vill att folk ska läsa vad jag skriver. 

Anslaget 18:13 av Rolf Granlund | Kategori: Tips | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
Kommentarer (0) 

Manuset till första boken är skickad till förlaget  

Äntligen har jag fått iväg manuset till bokförlaget. Min första bok, "Kvalitetsutveckla med 

SharePoint 2007" är en sammanfattning som spänner över en rätt lång period under min tid 

med IT fram till idag.  

Att ha skickat iväg boken är ett målsnöre för min del. Bok nummer två är påbörjad och jag 

meddelar titeln på den så snart jag spikat den. Den första boken fick ändrad titel efter ett tag 

så jag avvaktar med att avslöja vad den nya ska handla om. Det jag kan berätta är att även 

den har med mina erfarenheter att göra och är med andra ord en IT-Bok. 

En annan etapp blir att översätta "Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007" till "Quality 

Development with SharePoint 2007", vilket jag kommer att genomföra samtidigt. Man behöver 

lite omväxling i arbetet. 

Anslaget 10:49 av Rolf Granlund | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
| Kommentarer (0) 
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2008-02-28 

Turnleft i Massmedia  

Jag har tidigare skrivit om "mitt" garageband och hur dom 

hamnade på en samlings-CD utgiven av ett skivbolag i 

Hollywood. 

Efter ett litet tips till vår lokaltidning Sigtunabyggden så 

resulterade det i en förstasidesnyhet samt en längre artikel inne i 

tidningen. 

Gå till www.sigtunabygden.se och läs artikeln på sidan 22. 

Det som är intressant och som jag själv inte visste om, är att 

skivbolaget även frågat om de vill ge ut en egen CD.  

I artikeln kan du läsa om bandmedlemmarnas avslappnade stil 

inför det erbjudandet samt hur Emilio hamnat på en egen lista. 

Gå till mitt tidigare inlägg så har du länkarna till bandet, 

skivbolaget samt Amazon.com 

Anslaget 14:03 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka 
det här inlägget med e-post | Kommentarer (0) 

2008-02-25 

Rustan Hedrenius  

Det är med stor sorg jag just har fått bekräftat av en 

gemensam god vän att Rustan hastigt avled i 

fredags 22 Februari vid en ålder av enbart 65 år. 

En blandning av chock, sorg och tacksamhet på 

samma gång. Att vi för knappt 2 veckor sedan åter 

fick garva åt gamla minnen då vi åkte runt med 

Tina Soini under namnet "Luftrallarna". 

Dragspel/Piano, Fiol och Tolvsträngad Gitarr i ett 

saligt blandat utbud av musik. Rustans grymtande 

och irriterade ögonkast när jag pling-plongade lite 

för mycket med fingrarna på tolvan de gånger jag 

kompade hans jazzmusik på de pianon som fick 

finna sig i att bli av med lösa delar innan han drog 

igång. 

Musiken var nog viktigast i Rustans liv om man får 

jämföra med IT-jobbandet. Jag tänker på Rustans 

beslut att tacka nej till det första Vittnesseminariet 
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på Tekniska Museet. Karl-Herman fyllde 90 år och en sådan spelning gick före Tekniska 

museets inbjudan. Karl-Herman är han som vi alla känner från "Vedholm och Tjocka Lasse, 

Karl-Herman och jag..."  

Fotot av Rustan tog jag på Tekniska Museet Den 14:e Februari strax innan seminariet kom 

igång. 

Mina tankar finns hos Heidi och hela familjen Hedrenius och jag kan inte låta bli att gång på 

gång tänka, varför, varför? Jag är så himla ledsen. 

Anslaget 15:48 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 

Kommentarer (9) 

Kommentarer  

Rustan Jag är i djup sorg  

Tänk vad livet är outgrundligt ena stunden leker livet  

för att i nästa ögonblick drabbas av en sorg av ett telefonsamtal som förmedlas av våran Rustans 

hustru att våran alla tiders Rustan våran glädjespridare och alla tiders  

Rustan har lämnat oss,jag tänker på den tomhet som han lämnar efter sig till sin hustru familj och 

vänner.  

 

Calleponken  

Systemkonto  kl. 2008-02-26 22:39 

Tack, Rustan!  

Det var med stor sorg och saknad jag idag, onsdagen 080227, av Birger Dageryd fick beskedet om 

Rustans hastiga och oväntade bortgång. Tankarna går till Heidi och Malin och Ditte, liksom till 

bröderna Gugge och Torbjörn: Hedreniusklanen har mer än de flesta andra människor jag mött 

verkligen gjort en skillnad i mitt liv!  

Hösten 1968 gich jag igenom en ―anlagstest‖ anordnad av SCB, som sökte talanger att utbilda till 

programmerare. Det var första gången jag träffade Rustan, som var en av de förhoppningsfyllda. 

Några veckor efter testerna hade jag den stora turen att bli erbjuden en av de femton platser som 

skulle fyllas, och en annan av platserna visade sig ha blivit erbjuden Rustan. Och detta visade sig 

vara ytterligare ett uttryck för min smala lycka!  

Saken var nämligen den att jag var en tämligen ignorant och outbildad arbetargrabb, som vid den 

tiden bara hade erfarenheter från ―verkstadsgolvet‖ (efter att ha hoppat av grundskolan 1959, 

femton år gammal, för att se världen genom en sjömans ögon): som alla de övriga av SCB antagna 

programmerarkandidaterna hade akademisk utbildning, var jag något av en ―katt bland 

hermeliner.‖ Rustan såg detta, och blev min ―mentor‖ och ―socialhandledare,‖ och det var ett stort 

antal situationer som jag bara inte hade klarat av utan hans generösa och intelligenta sätt att lotsa 

mig genom alla sociala blindskär (som vid denna tid var helt okända för mig). För detta, och 

mycket annat, kommer jag alltid att stå i tacksamhetsskuld till Rustan.  

Vi blev naturligtvis goda vänner, både på jobbet och privat, och som åren gick så kände jag mig 

själv ibland nästan som en medlem av hedreniusklanen! Musiken, som varit en röd tråd i både mitt 

och Rustans liv (vi har båda nu vuxna döttrar som gick igenom Stockholms Kommunala 

Musikskola (Adolf Fredrik))—fast mera så i Rustans fall, hans pianospelande har underhållit mig 

och så många andra genom åren, både som soloartist och tillsammans med storebror Gugge och 

hans fantastiska storbandsjazz.  

Åren på SCB, och sedan på SAS, dit vi lyckades övertala Rustan att ta jobbet som chef för en av 

IT-grupperna, där han blev min närmaste chef (för övrigt den utan tvekan bäste chef jag någonsin 

arbetat för, då eller senare), sedan LIN, och tandemsystemen… Åren med onsdags- och 

fredagskvällar på Bal Palais, med Gugge och storbandet (med lilla Dicken gästspelandes på 

trombon), och med hela hedreniusklanen under mamma Rosa närvarande… Härliga minnen!  

Vi kom ifrån varandra något när jag i april 1984 fick ett erbjudande att flytta till silikondalen 

(Tandem Computers, i Cupertino), men vi höll alltid kontakten genom åren, och att träffa Rustan 
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och Heidi stod alltid högt på min lista av saker som måste göras under mina sverigebesök.  

Rustan besökte oss i Kalifornien flera gånger, och det var alltid lika härligt att se honom, att 

diskutera vitt olika ämnen (men oftast datoranknutna), att minnas åren som gått, att spela och 

sjunga… En gång under Rustans USA-besök gick vi (tillsamans med Göran Olsson, ytterligare en 

ex-SASsare som emigrerat till USA och nu arbetade på Tandem som programmerare) med 

hustrur—Heidi, Anna och Francoise, respektive—till ett jazzplejs i San Jose för att äta middag. 

Stället hade en trio som underhöll med hyfsad jazz, och jag frågade kapellmästaren om min gode 

vän Rustan möjligen kunde få spela ett par låtar under deras paus… ―I dunno,‖ sade snubben, 

―does he know how to play?‖ Jag lyckades övertyga honom om att det inte skulle bli några 

problem, och i pausen intog Rustan pianot.  

Succé! Rustan drog ner huset! Om ni hört Rustan spela piano så vet ni vad jag menar, och med 

publikens positiva feedback blev Rustan bara bättre och bättre. Folk stod upp och applåderade, och 

bad högljutt om ―More! More!‖—orginaltrions paus blev ganska lång, och de såg lite sura ut, för 

de fick inte riktigt samma ovationer själva. Ett gott minne av och om en glad musikant och jättefin 

människa.  

Älskade Rustan! Seok Ha och jag hade så mycket sett fram emot att som pensionär få se dig och 

Heidi på besök här i mitt ―senaste hemland‖ (Filippinerna), att få spela golf tillsammans, att få dig 

att leverera en impromptu pianokonsert i vårt klubbhus här i Canyon Woods, att åter få 

reminiscera om åren som gått, och allt roligt och lärorikt som vi fått vara med om, både 

tillsammans och på olika håll. Så blev det nu inte.  

Tack för all hjälp du bistått med i mitt liv! Vi kommer att sakna dig Rustan, länge och mycket.  

Henry Norman  

Systemkonto  kl. 2008-02-27 07:47 

Jag gråter ibland...  

Det är då och då tungt att jobba. Jag drabbas utan förvarning av gråtattacker... som nu när jag 

skriver det här. Det känns som att jag förlorat en vän, en bror, en lekkamrat och vi har alla förlorat 

glädjespridaren, musikern och inspiratören.  

Jag får även mejl från några av er där ni uttrycker er sorg och förstämning och jag inser att min 

blogg och min inbox blivit något av samlingsplatser till minne av Rustan. 

Rolf Granlund  kl. 2008-02-27 10:36 

sommarvänner  

Rustan var min granne på somrarna på Norra Lagnö.  

Han och Heidi flyttade därifrån för flera år sedan och vi har saknat dem mycket!  

Vänligare och behagligare människor finns inte!  

Och nu är Rustan borta!  

Att sitta i trädgården och höra Rustan spela dragspel och fåglarna sjunga och ha gott kaffe i 

koppen, det är sommar!  

Det känns så trist att en människa som så tydligt förstått meningen med att leva nu är borta.  

Karin Åström 

Systemkonto  kl. 2008-03-02 08:01 

Minns Rustan med musik  

Jag minns Rustan från SCB där vi var kollegor, inte på samma avdelning, men i samma jättelika 

kontorslandskap på Karlavägen 100. Rustan märktes och hördes och var någon slags centralfigur i 

kontorslandskapet. Medelåldern var låg bland alla de som jobbade på SCBs IT-avdelning vilket 

förde med sig att festerna blev många och roliga och Rustan märktes där också. Fanns det ett piano 

i festlokalen så blev det ordentligt använt!  

 

Rustan försvann efter hand till SAS Data och några år senare sökte jag ett utannonserat jobb hos 

Lasse Swärd på någon avdelning där. För att få lite information om det utannonserade jobbet 

ringde jag till Rustan och frågade. När Rustan fick höra att jag sökt jobb hos Lasse Swärd, så 

hörde jag hur han vände sig om och ropade: ‖Henry, jag har Jonas Borelius i luren och han säger 

att han har sökt jobb hos Lasse Swärd! Men han ska väl börja hos oss i stället?‖ Och så till mig: 

‖Henry säger att du ska börja här hos oss istället!‖ ‖Strunta i Lasse. Kan du komma hit och snacka 
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jobb i morgon?‖ En typisk rustanvändning. Och så blev det så att jag började hos Rustan och 

jobbade där i många år. Och blev åter kollega med Henry Norman som jag varit på SCB.  

 

Rustan var en ovanligt begåvad chefsperson – kreativ, okonventionell och utrustad med en rik 

humor. Rustans musikalitet märktes ofta även på jobbet. Vid ett stort möte i Sigtuna med folk från 

Sverige, Norge och Danmark minns jag hur han vid lunchen fick något fjärran i blicken. 

Bordssamtalet kanske hade blivit tråkigt och han hade fått syn på pianot som stod i ett hörn. 

Rustan gled iväg, öppnade locket på pianot och drämde i med ett brett och kraftfullt ackord så att 

lunchgästerna höll på att sätta maten i halsen. Sen blev det härlig underhållning på pianot.  

 

Det känns helt overkligt att Rustan gått bort. Jag träffade ju honom bara för några veckor sedan – 

vital, livlig, rolig, full av energi, precis som han alltid har varit. Saknaden är stor.  

Jonas Borelius  

 

PS. Hör Rustan spela och minns...  

https://lagring.storegate.se/user/Files/Browse.aspx?PartnerID=65&Share=93e1f5cb-1328-4af8-

99a2-6f17b001518c&Folder=1455744  

 

Systemkonto  kl. 2008-03-05 20:46 

Käre Rustan  

Vad jag beundrade dig! Man har ju själv lirat lite piano och då förstår man vilken talang du besatt.  

Du ansvarig för databasdesign och jag för databasplanering.  

Vad vi trivdes ihop. Och vilket gäng vi var.  

Många möten i Danmark. Vi gjorde dem till tvådagars så att det blev fest på kvällen med ditt 

pianolir i pausen på någon krog. Så stolta vi andra var.  

Utbildningsresor. Du, Heidi, jag och min dotter Anna i Los Angeles.  

Du var en verklig kamrat som även ställde upp då man hade det svårt. Minns din omsorg då jag 

återvände till SAS efter en utflykt till departementen.  

Jag och min Ulla hade även förmånen att umgås med din familj. Minns speciellt en midsommar på 

Norra Lagnö då både du och Gugge lirade.  

Rustan du saknas oss!  

Ulla & Jan-Erik Ekenhill  

Systemkonto  kl. 2008-03-07 21:20 

Saknar också Rustan  

Dags för mig att sälla mig till kören. En hel del är redan sagt så jag skall försöka låta bli att 

upprepa andras kommentarer, men en sak som tål att poängteras är Rustans ovanliga fallenhet som 

chef och ledare för kreativa människor. Utan vidare den bästa chef jag har haft. "Management by 

walking around" - en fantastisk förmåga att sporra andra att lyfta sig över sin normala förmåga. 

Någonting att tänka på i dessa dagar då "bönräknarna" verkar ha tagit över och kvantitet mäts på 

bekostnad av kvalitet.  

 

Mina kontakter med Rustan de senaste åren har framför allt varit via telefonsamtal. Det senaste ett 

långt samtal efter seminariet på Tekniska museet, där Rustan inte kunde vara med. Vi avslutade 

samtalet, som brukligt är med ett "vi måste ses snart". Så blir det alltså inte. Det känns fruktansvärt 

tråkigt!  

 

Några gladare minnen: Under en period på SAS Data bildade vi ridklubben "Den klapprande 

hofven". Rustan hittade givetvis på även detta namn. Vi och några andra ridintresserade kollegor 

red under en tid regelbundet på en av ridskolorna på Östermalm, med trevliga uteritter på Norra 

Djurgården.  

 

Ett annat minne: Rustan som båtförare. Jag kommer speciellt i håg en fest på Vätö där Rustan 

körde skytteltrafik med sin lilla motorbåt och fraktade ut samtliga festdeltagare till en liten kobbe i 

Lidöfjärden.  

Vädret var fantastiskt och vi åt picknik-lunch på kobben. Detta har satt oupplösliga spår framför 
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allt hos flera av de som var barn då och som fortfarande 25 år senare kommer ihåg detta.  

 

Saknaden är stor!  

/Bert Rubaszkin  

Systemkonto  kl. 2008-03-09 16:30 

farväl, Rustan  

Ja, Rustan var ju mänsklig.  

Det är ovanligt på den chefsnivå Rustan var på att inte gömma sig bakom sin roll, klämd uppifån 

och nerifrån som sådana brukar vara. Han verkade inte bry sig. Hans professionella genialitet 

bland annat som databasdesigner och också som pappa till Linjeflygs mailsystem "Vips" 1987, där 

han upprepade succen från SAS Infomail förstods och uppskattades mest av oss som förstod hur 

svårt det var med sådant, det gav honom inga offentliga poäng. Användbarheten av det han gjorde 

kanske var hans belöning. Liksom musiken. Det är publikens uppskattning som är belöningen. 

Rustan, du var en förebild för oss som försöker se kompassnålen i de byråkratiska djungler vi 

försöker uträtta något i. Det är synd att du lämnade oss så tidigt, men du blev inget bleknande 

minne under livstiden. Ljusskenet är starkt fortfarande.  

Jaak Akker 

Systemkonto  kl. 2008-03-09 19:10 

Många goda minnen och tankar  

Jag läste och fick höra om Rustans bortgång och det känns bara väldigt konstigt. Han var för mig 

en person som utstrålade så mycket livglädje, ett stort skratt med en klurighet och en glimt i ögat, 

mycket humor och han fick en att känna sig betydelsefull om ni förstår mig.  

 

1980 jobbade jag på IBM (men med ett SCB-förförlutet även jag dessförrinnan) och var väl lite 

halvvilsen i yrkesrollen just då. Den våren såg jag en platsannons om ett jobb på SAS Data som 

kändes lockande. Det handlade om COBOL-programmering för något system jag inte minns 

längre och jag blev intevjuad av min presumtive chef Claes Nilsson.  

 

Jag fick inte jobbet.  

Claes tyckte nämligen att jag skulle passa mycket bättre på Rustans avdelning och tur för mig var 

det, på många sätt.  

Jag säger som Bert, att mycket redan är sagt om Rustans person, men jag kan hålla med om att han 

var den bästa chef även jag någonsin haft. Om det rätt utslitna och ofta missbrukade ordet "coach" 

beskriver någon rätt så var det just när det gällde Rustan. Man kände sig alltid väl till mods i hans 

närhet och för en sån som mig, produkten av en lång rad generation statare och andra underdåniga 

figurer, så kan jag bara upprepa att han fick mig att växa på något sätt.  

 

Ett tidigt musikminne på SAS med Rustan är när han, Henry N, Jonas B, Ove L och jag (har jag 

glömt någon ? tror inte du var med, Roffe) sjön Gluntarne i matsalen vid Bromma. Samt 

naturligtvis alla de gånger man fått höra Rustan vid tangenterna.  

 

Sista gången jag såg Rustan var våras när jag stötte ihop med honom och Ditte på FKI, 

kanotklubben på Djurgården, där både Ditte & jag är medlemmar. Min son Christopher (idag 27 

år) var med mig och han kände igen Rustan som "han som var så glad och busig mot mig" när vi 

var på Norra Lagnö och Christopher var liten.  

 

Alla har ju sina minnen och jag minns massor av saker, goda minnen. Jag kände ju inte Rustan så 

där jättemycket som flera av er andra, men ändå känns det så. Och att han nu gått bort känns helt 

overkligt.  

 

Jag förstår att sorgen hos er nära och kära måste vara mycket stor, när man själv som en mera 

perifer vän känner sig väldigt ledsen över att aldrig mer kunna träffa honom.  

 

Jag säger också tack, för att jag fått turen att dela tid och upplevelser med dig, Rustan  

http://www.rigit.se/BLOGG/_layouts/userdisp.aspx?ID=1073741823
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/Alf Norman 

Systemkonto  kl. 2008-03-11 14:33 

 

2008-02-22 

Torsten Bergner  

Jag lärde känna Torsten under min korta fackliga period på SAS 

Data. Jag jobbade fackligt under två år på grund av att jag ville ha 

ut någonting av min medlemsavgift. Torsten deltog i de möten 

som jag och Curt Ekström hade då vi betade av fackliga frågor. 

Han hade förmågan att vara ett stöd för både Curt och mig på så 

sätt att han agerade som en katalysator mellan oss. 

Vid ett tillfälle på tu man hand frågade jag Torsten varför han inte 

var chef. Jag uttryckte det som att jag såg honom som den idealiske chefen, lugn och sansad 

med ett sätt att vara som inger förtroende. Jag kanske inte återger Torstens svar ordagrant, 

men han svarade ungefär så här: 

- Jag har varit chef en gång, sa han, och det var den ensammaste perioden i mitt liv. 

- Trots att jag körde med öppen dörr och försökte påverka min personal att vara öppna 

tillbaka, så hade det hänt något med mina före detta kollegor. Dom var inte som tidigare. 

Orden bet sig fast, vilket sedermera fick till följd att jag myntade ett eget yttryck som sedan 

påverkat mig i mitt sätt att vara gentemot de som jobbar som mina chefer. Jag brukar säga 

till mig själv; 

- Du har den chef du förtjänar! 

Torsten har genom åren blivit något av ett ideal för min del vilket mina vänner fått höra då 

och då. Ta till exempel det där om att bli äldre. Torsten har aldrig lagt av! Han är numera 

80+ och still going strong. Om jag inte minns fel så sa någon att han fyllt 87! Hans enda 

problem vid Vittnesseminariet i december var att hans hörapparat inte fungerade. När jag 

sökte upp honom i pausen vid vittnesseminariet i december råkade jag fråga om han minns 

mig. Hans leende stelnade något och tydligt förnärmad svarade han. 

- Ja, ja det är väl klart! 
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2008-02-20 

Svårigheter med ny teknik del 2  

Jonas har en ny SAAB som kan köras på en variant av Koskenkorva. 

Varje gång jag åker med tvingar jag honom att programmera den i SAABen inbyggda GPSen 

eftersom det är så himla kul. 

Den här dagen skulle vi från Jakan till en adress i Bromma! 

Programmerat och klart kunde vi konstatera att damen i GPSen fått tunghäfta, hon sa inte ett 

ljud fast kartan fungerade. 

Väl framme var det dags för felsökning medels ett ivrigt tryckande på knapparna, utan 

resultat. 

Då! Tar Jonas till reparatörens sista utväg, en rak höger rätt på GPSen som hade gjort 

Ingemar Johansson stolt! TJONG! 

Tanten i GPSen fattade vinken och spottade ut DVD-skivan! 

In med skivan igen som uppföljning på reperationen och damen i GPS:en var tucktad och 

snackade sedan snällt vid varje gathörn. 

Vad lär vi oss av detta? Jo, SAAB gör fortfarande robusta prylar som tål gammal hederlig 

reparationsmetodik! Vidare förstår damer inbyggda i bilar att lyda mannen efter lite smisk. 

Hoppas nu bara att Gudrun Schyman inte anmäler oss för kvinnomisshandel. 

Anslaget 12:35 av Rolf Granlund | Kategori: Glatt och trevligt | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med 
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Svårigheten att ta till sig ny teknik 

Jag gav min sambo en GPS i Julklapp! 

Efter en resa i genom Stockholm berättade hon för mig att det måste vara fel på apparaten. 

Den skrek hela tiden – Gör om rutt, Gör om rutt! 

Slutsatsen att det var fel på GPSen var solklar! 

Jag gjorde tappra försök att förklara att en GPS är en maskin som i förväg har räknat ut 

vilken väg som är den bästa från A till B. Följer man inte anvisningarna vid varje 

vägkorsning utan väljer egna vägar så räknar GPSen om bästa väg från den plats man 

hamnar och talar dessutom om att GPSen förstått att man avvikit från den tidigare 

vägbeskrivningen och säger kort och gott; - Gör om rutt!  

Nu vet jag att min sambo har dåligt lokalsinne generellt, vilket ofta lett till skratt. Att hon 

dessutom är envis och har egna bestämda åsikter blev tydligt i och med GPS-resan. 
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Stressen i Stockholmstrafiken med snabba beslut och full uppmärksamhet på omgivande 

trafik samt en röst som signalerar att något är fel gång på gång är i sammanhanget förståligt 

och rätt kul. 

Första gången mellan Märsta och Kista Centrum för egen del, med GPS:en påslagen som test, 

blev några ögonblicks förvirring. Jag närmade mig Sollentunaavfarten och vid varje avfart 

som passerades strax innan, skrek GPS:en – Håll vänster! Min första reaktion var att nu har 

GPS:en fått fnatt! Varför ska jag lägga mig i vänsterfilen när jag snart ska svänga av till 

höger? – Håll Vänster! 

Jag insåg senare vad rösten menat och borde ha sagt! – Fortsätt rakt fram på motorvägen, du 

är inte framme vid rätt avfart ännu, men snart kommer den! 

En annan kul grej i rondelltäta Märsta är det ständigt återkommande: – Kör in i rondellen! – 

Kör in i rondellen. Känner mig frestad att någon gång göra som den säger, braka rakt över 

upphöjningen i rondellen istället för att runda den! 

Anslaget 07:17 av Rolf Granlund | Kategori: Glatt och trevligt | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med 
e-post | Kommentarer (0) 
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SharePoint & ISO...  

Mina slutsatser om att SharePoint är verktyget för att väva samman ett verktyg med en 

kvalitetsstandard typ ISO inom en organisation kräver vid närmare eftertanke en förklaring. 

Dessutom tillkommer naturligtvis flera av verktygen i Microsoft Office 2007 där Word, 

PowerPoint och även Excel kanske är de mest framträdande delarna. Men SharePoint 2007 är 

själva motorn i systemet! 

Jag vill understryka att det är ett antal delar av SharePoint som kan användas för att möta ett 

antal avsikter som beskrivs i exempelvis ISO. 

Vad jag vill understryka är att jag inte har svar på allt, men att jag ännu inte stött på patrull 

när jag haft för avsikt att verktygsanpassa valda delar av vad som enligt min mening krävs 

av en kvalitetsstandard.  

Vem som helst med färska erfarenheter av gällande kvalitetsstandards kan överglänsa mig 

och hitta detaljer som man kan peka på och säga:  

– Hur menar du att xx enligt standarden yy ska införas i SharePoint, jag ifrågasätter vad du 

säger! 

Mitt generella svar blir då: 

- Håller du med mig om att samtliga standarder inom kvalitet handlar om ordning och reda? 

- Ja, men... 

- I SharePoint kan man införa ordning och reda på ett sätt som tidigare inte varit möjligt i ett 

och samma verktyg. Tills nu har man använt olika verktyg för olika typer av 

kvalitetshöjande åtgärder.  
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- Du kan alltså inte svara på min första fråga! 

- Riktigt, det kan jag inte utan ingående analys, men jag är övertygad om att jag därefter kan 

visa dig en lösning med hjälp av SharePoint och valda delar av Office-paketet som är 

tillfredsställande och ofta rent av riktigt bra! Dessutom måste du även visa mig, vad det är 

du vill införa som en förbättring för att jag ska kunna förklara vad som krävs och vad som 

måste tillföras för få det hela att fungera. 

Kvalitetsutveckling med syfte att bli effektivare på det man gör är en lång och mödosam 

process. ISO är många specialisters samlade råd och är idag en omfattande dokumentation.  

Att SharePoint är lösningen på allt detta påstår jag inte! Men enkelheten som präglar 

SharePoint i att skapa enkelhet och förståelse för processer inom en organisation eller ett 

företag, medför att SharePoint idag är det bästa verktyget för att på sikt nå målet med en 

certifierad verksamhet enligt exempelvis ISO. 

Anslaget 11:27 av Rolf Granlund | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
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Internet är farligare än vad du tror  

IDG har idag söndag 17/2 en artikel om att Google tillhandahåller massor med farliga sajter 

som resultat av dina sökningar. Var 1000:e sajt innehåller skadlig kod! 

Några enkla råd: 

 Använd Favoriter i din webbläsare så att du underviker att komma till de lömska 

felstavade kopiorna av riktiga sajter som innehåller skadlig kod.  

 Kolla alltid länken på dina söksvar innan du klickar och öppnar länken. Verkar den 

skum, klicka inte på länken! 

Tyvärr räcker inte ens det.  

Reklambanners som du ser hos våra vanliga tidningssajter 

innehåller reklambanners som i praktiken är länkar till 

reklammakarnas egna servrar. Som exempel kan jag nämna 

Expressen den 26:e September 2007 när mitt 

antivirusprogram NOD32 larmade och stängde ner 

Expressen omgående. 

När jag ringde Expressen kopplades jag till redaktionen som 

just då hanterade problemet och jag hörde paniken i 

bakgrunden där någon skrek, - Är det en NOD32-användare? 

http://www.rigit.se/BLOGG/Dokument/Virus från Expressens hemsida.pdf
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Det hela dog ut redan dan därpå när NOD32 skickade ut en uppdatering. Jag undrade redan 

då vad grunden till problemet egentligen var. Reklambanners med kod som tangerar Virus 

och Trojankod? Jag fick aldrig något riktigt svar men jag menar att skadan redan är skedd!  

Jag misstänker att reklammakarna i sin iver att få oss att ta del av deras reklam gör att de 

balanserar på gränsen till skadlig kod vilket NOD32 upptäckte den kvällen! Var det vidare 

NOD32 som var den felande länken eller rättade även Expressen samtidigt sin hemsida? 

Anslaget 16:48 av Rolf Granlund | Kategori: Security | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
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Jonas Borelius och Bert Rubaszkin  

Jag kom att tänka på hur många vi är inom IT i 

Sverige som i det tysta bidrar med att utveckla 

IT.  

Tvärs över rummet på vårt gemensamma kontor 

i Jakan, sitter en av dem som var med från början 

inom den nya E-Posthistorien. Min kära vän och 

förtrogne Jonas Borelius.  

Hans insats är stor om man betänker att han 

hängt med Microsoft Exchange från allra första 

början när programmet gick under namnet MS-

Mail. Jonas är fortfarande aktiv Exchangeexpert, 

i rollerna som konsult och lärare som du kan se 

av presentationen på min Startsida. 

Som anställd i SAS Data vid den tiden tog han bokstavligen in Microsoft Exchange in i SAS.  

Jag väljer, med Jonas blygsamma kommentarer i öronen, att på det här viset lyfta fram 

honom som representant för en av de som aldrig skapar rubriker och får det officiella 

erkännande som många genom åren egentligen förtjänat. 

På bilden ser du Jonas skaka tass med Bill Gates 1989 i samband med ett seminarium som 

bland annat handlade om just E-Post. Jonas var seminarieledare vid det här tillfället. 

En annan polare från SAS Data-tiden är Bert Rubaszkin f.d. Sun och Java-

Guru som kunde berätta att även han träffat Bill. 2 gånger med tre års 

mellanrum där Bill visade sig komma ihåg Bert från föregående tillfälle. Bert 

berättade det för Jonas och mig i samband med Vittnesseminariet om SAS 

och IT den 5/12 2007.  

Bill Gates förmåga att minnas individer även efter lång tid delar han för 

övrigt med Jan Carlzon SAS vilket jag själv kan vittna om. 
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Att Bert tidigt laborerade med fraktalberäkningar som målade fantastiska bilder på hans PC 

är det få som känner till. Långt senare, jag har för mig att det var ett år senare, blev 

fraktalberäkningar omskrivet i fackpressen som något nytt och banbrytande inom IT. 

Bert har figurerat i några massmediala sammanhang (sök på hans namn på IDG.se och se upp 

med stavningen) men fick störst utrymme och uppmärksamhet först i samband med att han 

nyligen gick i pension. 

Anslaget 11:26 av Rolf Granlund | Kategori: IT Historia | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 
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Tekniska Museet 05 December 2007  

 

Något sent, men bättre sent än aldrig... 

Vittnesseminariet Tekniska Museet 05 December 2007 

SAS IT historia avhandlades den 5/12 på tekniska museet med 

anledning av den dokumentering av Svensk IT-historia som sker i 

Tekniska Museets regi med stöd från Kulturrådet. 

Det var spännande och intressant för min del eftersom jag en av 

"dom som var med” under resan från och med Maj 1978. 

Utöver alla minnen som berättades så uppskattade jag att åter få 

träffa några gamla vänner från förr, Bert Rubaszkin, Torsten Bergner 

och Åke Andersson för att nämna några. 

Torsten berättade mot slutet av seminariet om den omvälvning av 

SAS Data som resulterade i att SAS Data bytte VD under dramatiska 

former. Jag fick tillfälle att lägga till min egen roll i den berättelsen 

som dåvarande facklig ordförande inom SAS Data.  

Det som varit okänt är att jag och en kollega, som jag tyvärr inte 

minns namnet på, agerade den fackliga vägen via brev till Jan 

Carlzon. Det hela resulterade senare att jag deltog i massmötet för 

samtliga chefer i rollen som observatör som sedan medförde att jag 

dagen efter mötet, där Curt Ekström utsetts till ny VD, fick redogöra 

för hur det hela gått till samt att facken från Norge och Sverige stod 

bakom beslut och händelseförlopp. Jag hade ett brev från de Danska 

facken med mig där de tog avstånd från det hela. Jag överlämnade 

brevet och fick därefter redogöra för händelseförloppet. 
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På så sätt var Jan Carlzon välinformerad när han därefter mötte Torsten med flera, för att 

höra deras redogörelse. Att Jan redan hade det Svenska och Norska facket med på tåget 

berättade han tydligen inte...  

Nog om det... Läs mer om tekniska museets projekt ”Från matematikmaskin till IT”! 

http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=20613 
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Svensk IT-Historia Tekniska museet - E-Post 

 

Foto: Rolf Granlund 

Sveriges IT Historia dokumenteras för närvarande bland annat i regi av Tekniska museet. 

Igår 14:e Februari hade turen kommit till E-Post. Jag måste säga att gårdagen var unik i 

många avseenden och jag vill framhålla en. 

Industrivärlden mötte den Akademiska världen och det var förbluffande hur sådana stora 

aktörer genomförde införandet av E-Post under samma tidsperiod med erfarenheter om hur 

det gick till och vad man upplevde, och som överensstämde så väl. Speciellt 

anmärkningsvärt när det även framkom att man inte samarbetade på något sätt, vilket nu 

efteråt kan betraktas som synd, samtidigt som det är fascinerande. 
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I den övre bilden har du männen bakom den legendarisk QZ-datacentralen i regi av 

Stockholms Universitet. Bengt Olsén, Jacob Palme och Tomas Ohlin. 

Deras motsvarigheter inom Svensk industri har du från vänster Toni Bergman SKF, Rustan 

Hedrenius SAS & Linjeflyg samt Mister Memo himself, Björn Sellgren Volvo. 

Eftersom jag själv var med under den tiden så kändes det som att man satt bland en massa 

goda vänner och pratade minnen, för det är ju ofta som så att gemensamma upplevelser är 

vad som kännetecknar kittet som är just vänskap. 

Ett viktigt ögonblick i svensk IT historia som redan under gårdagen kändes som en milstolpe 

i Svensk IT-historia och jag var där och kunde själv känna igen händelser som även är mina 

egna upplevelser. Att jag samtidigt kunde fylla på med egna betraktelser bland annat från 

min tid som "Datasäkerhetschef" under Jan Carlzon-eran på SAS var blytungt för min egen 

del. 

Jag kan bara beklaga att ni andra som inte var med under samma era inte var närvarande 

och kunde fylla på med era minnen. Från Rustans och min sida har vi våra gamla vänner och 

kollegor från SAS och Linjeflyg, ingen nämnd och ingen klämd eftersom vi var så många. 

Naturligtvis var dessa 6 megastjärnor inom Svensk IT inte ensamma att bygga de första E-

Post systemen. Även medarbetarna runt dessa 6 borde ha varit på plats. 

Projektet "Från matematikmaskin till IT" jobbar i elfte timmen vilket understryks av att Jan 

Freese avled i November 2007 i en ålder av 73 år. Jan var Generaldirektör för 

Datainspektionen 1977-86 och känd inom Svensk IT som stridbar debattör och författare. 

I samband med att Bengt Olsen nämnde SharePoint som en kommande förändring av hur E-

Post kommer att utvecklas, fick jag tillfälle att fylla på med mina egna dagsaktuella 

iakttagelser från 3 år med SharePoint. Att jag just i dagarna även skriver en bok i ämnet 

SharePoint väckte ett visst intresse från podiet. 

Anslaget 09:08 av Rolf Granlund | Kategori: IT Historia | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 

| Kommentarer (0) 

2008-02-11 

Äntligen har SonyEricsson fattat!  

Angående artikeln i IDG: SonyEricsson börjar tillverka 

Windowsmobiler. 

Jag köper INTE operativsystem när jag byter upp mig från den 

telefon jag har, jag köper den telefon med bäst renommé som 

telefon. Operativsystemet är viktigt men om jag fastnat för SE 

eller Nokia så vill jag även ha deras telefon med det OS 

(operativsystem) som stödjer mitt behov och inte vad 

lurtillverkaren dikterar. 
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Nu hoppas jag att SE inte låser X1 mot någon operatör typ Telia, Telenor eller 3. Jag vill även 

vara oberoende att byta operatör när jag själv behagar. Telefonsäljarna från Telia blir mycket 

frustrerade när jag inte vill ringa gratis för 200 kr utan istället vill ha lägre kostnader på 

samtal och speciellt datatrafik i ett och samma paket, och framför allt fortsatt vara fri från 

vansinnet med operatörslåsta telefoner. 

I ett slag blev beslutet att inte lansera m610 solklart.  

Min nya Mobil blir utan tvekan SonyEricsson XPERIA X1! iPhone... släng dig i väggen, eller 

borde jag ha skrivit "den"? 

Anslaget 11:21 av Rolf Granlund | Kategori: Mobilitet och Telefoner | Unik webbadress | Skicka det här inlägget 

med e-post | Kommentarer (0) 

2008-02-10 

Slagerfestivalen har börjat!  

Aldrig har nog "gruppen" TV-tittare som röstar framstått så tydligt som just grupp. Säkert 

massor av folk i min egen ålder och uppåt, hur ska man annars förklara att Christer Sjögren 

direkt gick vidare med sin låt. Danspubliken är stor och något av en folkrörelse, speciellt ute 

på landet. Samma publik såg nog sina egna barnbarn i Amy Diamond. 

Min två favoriter gick som tur var med till andra chansen så än är det inte kört. Poodles med 

E-Type borde vinna till slut, men vi får väl se vad som kommer senare. Vinner dom inte så 

blir det väl att höra den låten gång på gång i varenda radiokanal. 

En av våra tonårsgrabbar blev vansinnig när inte Velvet gick vidare och blev inte gladare av 

att mötas av ett garv från "di" äldres sida. Kvällens höjdpunkt med andra ord! 

Underbara Suzzie Tapper är tillbaka med sin speciella röst. Bra låt och framträdande som 

kändes ärligt. Suzzie berör på något sätt som jag inte kan sätta fingret på. Kanske beroende 

på öset och glittret från övriga deltagare som känns lite tjatigt. Har sett och hört det förut... 

Se även Lisa Magnusson Aftonbladet som tycker att Sverige röstade fel, nja... fel och fel.. folk 

har olika smak även om Lisa vill sätta sig till doms över vad folk tycker. 

Anslaget 14:18 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
Kommentarer (0) 

2008-02-09 

Tänk efter, på vad du ser och hör!  

Vissa TV-program just nu, är utmärkta illustrationer och exempel på vad kloka företag och 

organisationer medvetet bedriver i det tysta, långt från TV och strålkastarljus.  

 Mentorprogram där ledare får stöd av erfarna ledare för att lyfta i sina egna dolda 

förmågor.  

 Förbättringsarbete och krishantering med hjälp av en erfaren konsult. 
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Lets Dance i TV4 är enligt min mening Mentorprogrammens Rolls Royce. Alla artister växer 

med uppgiften även när dom drabbas av utröstning tidigt i programmet. Jag gladde mig 

senast åt Uffe Larsons förvandling från en långhårig smal tilltuffsad, av massmedia numera 

sågad kändis till något av en början på Come Back där man börjar skönja den gamle Uffe 

Larsson igen. Lycka till Uffe och fortsätt på vad du påbörjat! Att du inte var något vidare på 

att dansa var inte det viktiga för din del. 

Gordon Ramsays Kitchen Nightmares på Kanal 5 Torsdagar kl 21:55 är inget annat än ett mycket 

tydligt exempel på Management Consulting eller Verksamhetskonsulting. Programmet 

borde vara obligatoriskt för varje Chef/Ledare vecka för vecka i hur man förbättrar en 

verksamhet med rak enkel kommunikation och ett mjukt och människovärdigt sätt att få den 

mest odräglige att förstå sig själv samt ändra sitt sätt att vara och fungera. 

Anslaget 13:51 av Rolf Granlund | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 

2008-02-06 

Oooops! Nu var jag för snabb!  

Jag har redan stött på tillfällen när världens bästa hjälpmedel måste till för att rädda 

situationen. 

Word 2007 förstår ibland inte att klippa in exempelvis foton och andra bilder av samma 

natur, dvs färggranna saker med hög upplösning som små utrymmessnåla illustrationer 

(från Megabyte till Kbyte). 

En studs via gamla härliga PAINT fixar problemet 

fortfarande. Den enda skillnaden är att du kan klippa in 

direkt utan att leta reda på "Paste Special" som alltid har 

lärt Word att det finns ett format som heter Picture! 

Som vanligt drar man i något hörn av den inklippta bilden i 

Word för att krympa formatet så att det passar din text. Det 

som är trevligt är att kvaliteten bibehålls på bilden. Himla 

tur att Vistautvecklarna "glömde" ta bort Paint ur 

Accessories? 

Vem behöver Adobe Photoshop! 

Anslaget 16:12 av Rolf Granlund | Kategori: Microsoft Word | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (0) 

http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Kategorier/Category.aspx?Name=Funderingar
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=37
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D37')
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D37')
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=37#Comments
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=36
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Kategorier/Category.aspx?Name=Microsoft%20Word
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=36
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D36')
javascript:navigateMailToLink('mailto:?body=http/u00253a/u00252f/u00252fwww/u00252erigit/u00252ese/u00252fBLOGG/u00252FLists/u00252FAnslag/u00252FPost.aspx?ID/u00253D36')
http://www.rigit.se/BLOGG/Lists/Anslag/Post.aspx?ID=36#Comments


 RIGIT Blogg 

www.rigit.se 

92 av 115 

2008-02-04 

Några ord om Microsoft Office 2007  

Utöver SharePoint 2007 så måste jag skriva några ord om Office 

2007! 

Mina käpphästar genom åren har varit Word och PowerPoint i 

mina roller som informatör, vilket för övrigt alla blir när ni inför 

SharePoint 2007 i er organisation. Några detaljer bara som är 

otroligt kul! 

 Vektorgrafiken i Vista och Office är underbart kul. Nu kan vi leka runt på ett sätt som 

bara grafikerna kunnat tidigare. Detta betyder att ni bör budgettera för leken 

inledningsvis som alla kommer att njuta av när man får möjligheterna att skapa Bling 

Bling i dokument och presentationer.  

 Problemet med för stora dokument beroende på att tidigare versioner av 

Officeprogrammen klippt in jätteformatet Bitmap är över. Nu klipper Word och 

PowerPoint in vektorgrafik som är matematisk uppbyggda bilder som tar minimalt 

med plats. Kanske kan ni kvitta era krympande lagringskostnader mot lärande lek i 

er organisation? 

Anslaget 13:56 av Rolf Granlund | Kategori: Microsoft Word | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (0) 

2008-02-01 

Varför det är dags för Vista!  

Angreppen mot privata datorer ökar ständigt och är idag ett 

reellt hot mot var och en av oss. Det är i princip bara tur som 

gör att du slipper påhälsning. Problemet är till största delen 

fokuserat på användare av Windows XP. Anledningen är att 

merparten av alla datorer runt om i världen kör Windows XP. Varför det är så återkommer 

jag om senare. Jag vill understryka att det inte är Microsofts fel i grunden utan helt enkelt ett 

resultat av att Microsoft är den största leverantören av Operativsystem till PC. 

Den enklaste lösningen för dig som privatperson är att uppgradera till Windows Vista. Köp 

en ny PC med Vista förinstallerat eller bygg om din PC om den inte är äldre än ca 4 år. Jag 

återkommer med råd om vad du kan göra vid en ombyggnation. Att bygga om din PC är ett 

billigare alternativ än att köpa en ny dator. Dessutom är det inte speciellt svårt. 

Uppgraderingsversioner av Vista är billigare än en fullversion men kan vara lite bökigt, 

speciellt om du inte läst på ordentligt. 

När du har Vista på plats: 
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Från start (även med en ny Vistamaskin) så är du från start Admin på din dator. Ändra på 

det! Gå in i Kontrollpanelen och starta "User Accounts" eller användarkonton på Svenska 

1. Skapa en ny User som ska vara din Administratörsanvändare vid de få tillfällen då 

du framöver behöver göra något avancerat i din dator.  

2. Ställ om din normala användare som du har tänkt som din normala inloggning till 

Standardtyp och jobba sedan dagligen via denna. När du gör något som kräver 

admin-behörighet så säger Vista till vilket betyder att du inte behöver byta User för 

att ge OK till det som måste göras. Vista erbjuder dig att tillfälligt ange ditt 

administratörslösenord för just den åtgärden.  

3. Båda dina Users ska ha ett så kallat svårt lösenord som innebär Stora och små 

bokstäver, En eller flera siffror som udda tecken som gärna betyder att du trycker på 

Alt Gr plus ett tecken på tangentbordet som då kan skrivas. Exempelvis tecknet @.  

4. Om du vet att kompisar eller andra familjemedlemmar behöver "låna" din PC ibland 

så sätter du även på Gäst kontot som inte kräver något lösenord. På så sätt kan bror 

din inte se din miljö, dina filer eller mejl.  

5. Vista varnar som regel när ett program eller en åtgärd från dig medför en potentiell 

risk. Låt denna nya funktion vara på och vänj dig vid att den dyker upp då och då. 

Vänj dig inte med att slentrianmässigt klicka OK när dessa kommer. Tänk dig för! 

Varför du ska följa dessa 5 korta råd kräver en närmare förklaring som jag vidareutvecklar i 

senare inlägg. Ovanstående åtgärder är vad Proffsen gör med sin egen dator! 

Läs mer på Microsofts Web om Vista och säkerhet 

Anslaget 10:35 av Rolf Granlund | Kategori: Security | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 

Kommentarer (0) 

2008-01-29 

Säkerhet (Ny kategori)  

Om du kollar under rubriken Kategorier så hittar du från idag även kategorien Säkerhet. 

Anledningen till att jag kommer att skriva om säkerhet beror dels att jag varit IT-

Säkerhetschef en gång i tiden och att jag sedan dess försökt följa vad som händer. 

Kort utryckt börjar Internet och vanliga användares PC bli ett elände. Hackers, Virus, 

Trojaner, Ful-sajter (falska felstavade sajter) gör att det idag är svårt att inte bli drabbad av 

eländet. Verktyg för "amatörhackare" finns färdiga för nerladdning av vem som helst färdiga 

att användas. 

Tar man som jag även del av experternas informationssidor och ser vad som är möjligt i 

dagens läge så blir man smått mörkrädd. Tur att det finns seriösa företag som exempelvis 

Microsoft som jobbar hårt med säkerhetslösningar för både företag och hemanvändare. 

Exempel: 

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/sv-SE/help/e0cbb93e-53f3-4776-8e3b-05791245987f1053.mspx
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 Utvecklingskostnaderna för Windows Vista blev skyhöga på grund av att Microsoft 

gav sig katten på att skapa ett säkrare operativsystem. Attackerna mot XP genom 

åren gav indikationer och motivation att satsa stenhårt.  

 Microsoft är i nu färd med ett komplett paket under samlingsnamnet ForeFront som 

nästa steg. Dvs ett paket som omfattar både PC, servrar och nätverk. Verkar mycket 

lovande. 

Några "förstår sig påare" har tidigare menat att Microsofts lansering av Vista som ett säkert 

operativsystem var något av ett misstag utifrån kommersiella grunder, inte tillräckligt 

säljande sa man. Jag är helt övertygad om att den bedömningen var fel för att inte säga 

helkorkad. Som trenden ser ut så är det idag enbart Vista som kan mota Olle i grinden, 

förutsatt att användaren gör rätt enligt konstens alla regler.  

Min avsikt är att skriva om viktiga saker som du som hemanvändare kan göra utan att du 

behöver tillbringa dagar och nätter med att skanna och installera motmedel i det oändliga. 

Min avsikt är även att inte krångla till det med en massa fikonspråk och förkortningar. Jag 

hoppas att jag klarar av att få dig att förstå samt följa mina råd. Idag handlar hoten om ditt 

eget bankkonto via din egen PC... 

Anslaget 13:33 av Rolf Granlund | Kategori: Security | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 

Kommentarer (0) 

2008-01-24 

Från Garaget i Märsta till Skivbolaget i Hollywood 

Internet är fantastiskt! Min son Martin har ett eget Punkband 

som repat och spelat in sin musik i ett rum bakom vårt garage på 

Solgatan. Tack vare bra hemsidor och naturligtvis bra låtar så 

har bandet fått med en av sina låtar på samlings-CDn Punk Kills 

Vol. 2 utgiven av skivbolaget 272 RECORDS, Hollywood, USA.  

Jag är inte helt säker men jag tror att Turnleft, som bandet heter 

är det enda spåret från Sverige. Låt nr 26 heter Price Of Fidelity 

och är kompinerad av Eddo som spelar bas. Martin är "Lead 

Singer" i bandet. 

Namnet Turnleft kom någon i bandet på eftersom det är 

vägbeskrivningen från en plats i Märsta till Garaget på Solgatan. 

När jag frågade om namnet hade någon politisk betydelse fick 

jag bara ett stort garv till svar... 

Länkar: 

 www.turnleft.se (Bandets Svenska hemsida)  

 www.myspace.com/turnleftband (Lyssna på låtar)  
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 www.272records.com (Skivbolaget)  

 www.amazon.com (Köp skivan vettja!) 

Jag har tipsat några tidningar, så vi får väl se om någon ser Askungesagan i det hela... 

Anslaget 18:39 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 

Kommentarer (0) 

2008-01-23 

Quality management principles enligt ISO  

Nu var det ett antal år sedan jag brottades med ISO standards i detalj men jag sökte och 

hittade ”ISO - Quality management principles” som ännu idag överensstämmer med vad jag 

en gång lärde 1993-1994. Fritt tolkat och översatt ser de 8 principerna ut så här samt förenklat 

hur man kan hantera verksamheten med SharePoint 2007 som bas: 

1. Kundfokus 

 Ett "Shared Documents" arkiv i en väl fungerande "Kund-Site" enligt 

SharePoints alla positiva möjligheter synkroniserat via ett Groove 2007 

Workspace i samarbete med kunden som i sin tur kan synkronisera sitt 

Groove Workspace med sitt företags SharePoint Site in i sin organisation. 

Resultat: Originalprincipen, vilket ger möjligheter till ständigt bra relationer 

med kunden när det gäller utbytet av material. 

2. Ledarskap 

 SharePoint Site med en öppen del för rak kommunikation, diskussionsforum 

med mera, som alla inom organisationen lätt hittar till eftersom det är samma 

verktyg som man själv använder. Alerts och RSS medför dessutom att 

SharePoint kan hantera förändringar i ledningens budskap. Listan kan göras 

lång på fördelar med att använda SharePoint i utövande av ledarskap 

3. Involvering av medarbetare (People) 

 SharePoint är Collaboration Technology när den är som bäst och skulle kräva 

skrivandet av en bok för att få med en bråkdel av alla möjligheter som 

SharePoint kan göra för Princip nr 3 

4. Processtyrning (Process approach) 

 Min erfarenhet är att det enbart är den egna fantasin som är hindret för en 

processdriven organisation med SharePoint som navet och verktyget för att få 

det att fungera. Workflow är bara en pusselbit som SharePoint har i form av 

funktionalitet 

5. Systeminriktning på verksamheten (System approach to management) 

 SharePoint som "Collaboration Tool" medför nya möjligheter till strukturer, 

information, deltagande, tillgång till rätt information med mera. Svårt att 
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sammanfatta i en mening men jag ser stora möjligheter med SharePoint som 

bas för princip nr 5. 

6. Ständig förbättring 

 Min favorit sedan många år! Här kommer SharePoint verkligen till sin rätt 

som ett hjälpmedel att versionshantera i stort sett vad som helst vilket i sin tur 

medför att man lättare kan kommunicera vad som gäller nu och senare. 

7. Faktabaserat beslutsfattande 

 Se Originalprincipen 

8. Goda ömsesidiga relationer med leverantörer 

 Se under Kundfokus i princip Nr 1 

Ta del av budskapen från International Organization for Standardization och bilda dig en 

egen uppfattning, min är som synes redan klar. 

Vill du ha det hela på Svenska kan du gå till SIS och ta del av Standarderna i ISO 9000-Serien 
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SharePoint & Kvalitet  

Mina slutsatser om att SharePoint är verktyget för att väva samman ett verktyg med en 

kvalitetsstandard typ ISO inom en organisation kräver vid närmare eftertanke en förklaring 

från min sida. Dessutom tillkommer naturligtvis flera av verktygen i Microsoft Office 2007 

där Word, PowerPoint och även Excel kanske är de mest framträdande delarna. Men 

SharePoint 2007 är själva motorn i systemet. 

Jag vill understryka att det är ett antal delar av SharePoint som kan användas för att möta ett 

antal avsikter med exempelvis ISO. Vad jag vill understryka är att jag inte har svar på allt, 

men att jag ännu inte stött på patrull när jag haft för avsikt att verktygsanpassa valda delar 

av vad som enligt min mening krävs av en kvalitetsstandard.  

Vem som helst med färska erfarenheter av gällande kvalitetsstandards kan överglänsa mig 

och hitta detaljer som man kan peka på och säga:  

– Hur menar du att xx enligt standarden yy ska införas i SharePoint, jag ifrågasätter vad du 

säger. 

Mitt generella svar blir då: 

- Håller du med mig om att samtliga standarder inom kvalitet handlar om ordning och reda? 

- Ja, men... 

- I SharePoint kan man införa ordning och reda på ett sätt som tidigare inte varit möjligt i ett 

och samma verktyg. Tills nu har man använt olika verktyg för olika typer av 

kvalitetshöjande åtgärder.  

- Du kan alltså inte svara på min första fråga! 
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- Riktigt, det kan jag inte utan ingående analys, men jag är övertygad om att jag därefter kan 

visa dig en lösning med hjälp av SharePoint och valda delar av Office-paketet som är 

tillfredsställande och ofta rent av riktigt bra! Dessutom måste du även visa mig vad det är du 

vill införa som en förbättring för att jag ska kunna förklara vad som krävs och vad som 

måste tillföras för få det hela att fungera. 
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Förvånad?  

Döm om min 

förvåning när jag 

testade sök- 

kombinationen 

"SharePoint 

+"quality 

development"" i 

Google och fann att 

jag hamnade först!?!! 

Kanske jag borde ha 

gjort en Engelsk hemsida när allt kommer omkring...? Jag hittade resultatet då jag letade 

efter andra som kommit till samma slutsats. 

 

Är jag ensam om denna slutsats att Microsoft i och med SharePoint skapat verktyget där 

kvalitetsutveckling går att väva samman med verksamhetens dagliga arbete? Eller har Saeed 

Ahrnes CSC (min gamla chef och numera kompis) rätt när han under stor munterhet antyder 

att jag måhända är ute och cyklar... 

 

Nej du! Jag har i och med implementerandet av produktportalen för CSC mPOWER visat att 

jag har rätt. 

 

Mycket i ett företags kvalitetssystem som traditionellt är en Manual i bokhyllan alternativt 

publicerat elektronsikt är ännu en så kallad pappersprodukt med problem att få verkligheten 

att stämma med kartan. Med SharePoint är det fullt möjligt att väva in kartan i det dagliga 

arbetet, förutsatt att man vill och förstår hur det ska gå till. 

 

Jag får dessutom skriva om min test "Kvalitet är lönsamt" med meningen "Kvalitet med hjälp 

av SharePoint är än mer lönsamt". 
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Meta Data...  

Kärt barn har många namn brukar det heta. Omvänt kan man tycka; varför ska det vara så 

svårt att enas om gemensamma begrepp? 

 Meta Data är ett relativt nytt begrepp som damp ner bland annat tack vare Document 

Management verktyget Documentum från EMC Corporation  

 Microsoft har haft File Properties som begrepp för samma företeelse i många år utan 

att det varit känt för det stora flertalet. I Windows XP dessutom rätt användbart i 

"Detail view"  

 I SharePoint heter företeelsen Site column eller Webbplatskolumner på Svenska och 

hanteras centralt via Site content types (Webbplatsinnehållstyper) samt vidare i 

respektive Dokumentarkiv (Shared Document / Delade dokument). Lite pillande 

med "settings", men det blir bra! 

Samtliga dessa begrepp hanterar information om filer, eller som i mitt fall Dokument och 

sitter även fastklistrade på dokumenten färdiga att användas. 

Svårigheten att förstå och använda dessa Meta Data har istället medfört att de flesta istället 

löst behovet av struktur och ordning med hjälp av Foldrar. Eftersom man fortsatt inte hittat 

File Properties i Windows så har man fortsatt med foldrar som resulterar i vad jag idag 

benämner Folder by Folder Strukturer, vilket i kombination med mängden dokument snabbt 

blir ett smärre helvete. Många skulle därför idag med fog kunna titulera sig Folder-

administratörer eftersom denna administration ökar exponentiellt i takt med antalet 

dokument. 

På grund av detta så är sökverktygen idag oerhört eftertraktade även internt och på senare 

tid även i den egna PC:n eftersom det annars är omöjligt att hitta rätt dokument. 

Botemedlet, som jag ser det, är gå över till SharePoint samt förstå och använda "Meta Data" 

på ett för verksamheten vettigt sätt. Omställningen ser kanske svår ut men jag menar att 

effektivitet och produktivitet ökar samtidigt som lagringsmängden totalt minskar och 

därmed kostnaderna för det hela. Min erfarenhet från min tid i CSC mPOWER Team var att 

vi var färre individer som hanterade större mängd dokumentation med betydligt bättre 

precision tack vare SharePoint och en envis Quality & Information Manager med 

självpåtagen rätt att döda! Alltså ta död på gammalt beteende och sätt att arbeta. 
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Originalprincipen  

Originalprincipen betyder att 

1. SharePoint är idag det bästa verktyget att realisera originalprincipen  

a. Det var faktiskt SharePoints funktionalitet som medförde att jag kom på att 

originalprincipen existerar och numera kan fungera  

b. Det var i mötet med SharePoint som jag insåg att jag länge stävat efter 

originalprincipen utan att veta om det 

2. Att varje enskilt dokument är länkbart  

a. Dokumentet flyttar från din file server till en Web  

b. Dokumentet flyttar från din PC (My Documents) till en gemensam plats vilket 

medför ett effektivare och naturligt samarbete 

3. Att inga dokument längre skickas som bilaga i dina mejl och därmed inte uppträder i 

oändliga kopior i oändligt antal mejlservrar  

a. Hur stora mängder dokument i form av bilagor hanterar er mejlserver idag? 

4. Att beslut äntligen kan fattas utifrån gällande originaldokument  

a. Det krävs att du förstår och agerar efter originalprincipen inför varje möte 

5. Att du med hjälp av Groove 2007 kan leverera dina dokument tryggt och säkert samt 

även leva efter originalprincipen  

a. försutsatt att ditt workspace i Groove kopplas till ditt dokumentarkiv i 

SharePoint 

6. Att det är relativt enkelt att hantera stora mängder av dokument  

a. förutsatt att du lämnar ditt gamla Folder för Folder tänk  

b. förutsatt att du lär dig hur Meta Data samt Views-funktionaliteten i 

SharePoint ersätter behovet som Folder by Folder tidigare stått för  

c. förutsatt att tydligt identifierar varje dokument som unikt i kombination med 

ett tydligt syfte med dokumentet 
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Varför jag gillar SharePoint 2007  

Efter tre år med SharePoint dag ut och dag in letandes efter lösningar och möjligheter så 

måste jag säga att jag ännu inte upplevt något som hindrat mig i vad jag velat göra utifrån 

begreppen Kvalitet, Information, Dokumenthantering och Samarbete. Mina egna 

erfarenheter har i samklang med SharePoint även gett mig nya insikter gång på gång. Och 
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allt det utan att skriva en enda kodrad! Nåja... 2 HTML-kodrader. En för att placera bilder 

där jag vill ha dom och en för att styra hur länkarna ska uppföra sig. 

SharePoint är helt enkelt en "Cool produkt" som Göran Husman på Humandata brukar 

uttrycka det. 

Jag har till och med myntat ett eget uttryck i sammanhanget, Originalprincipen! En princip 

som vänder upp och ner på rätt mycket samt medför enkelthet och ökad produktivitet. 

Även det centrala verktyget Word 2007, visar tecken på samma sak. Jag erkänner att jag 

inledningsvis kände viss tveksamhet för Word 2007 mycket beroende på att jag hade svårt 

att hitta komponenter som jag vant mig vid att använda.  

Jag har en bit kvar med Word 2007 innan jag kan säga att jag är på spåret igen men jag har 

redan sett funktionalitet som löser det jag ansett vara svårt att hantera i tidigare versioner av 

Word och som förhoppningsvis kommer att ge motsvarande aha-upplevelser som 

SharePoint. 

Vad jag sökt och hittat samt kommer att jobba vidare med kan kort sammanfattas med 

"Mallhantering" eller "Template Management". 

Dessutom verkar det vara som så att Screen-Shot problematiken verkar löst i Word 2007. Dvs 

problemet med tidigare Word som "default" klipper in enormt utrymmeskrävande Bitmap-

bilder och som vi User-Guide-författare gått runt genom att studsa våra Screen Shots via 

gamla hederliga underbara "Paint" för att på så sätt skapa Pictureformatet åt Word.  

Paint är ett klart underskattat hjälpmedel som alltid funnits i Windows och som kan 

betydligt mer än att bara rita roliga gubbar. 

SharePoint 2007 i kombination med Word 2007 (jag tror att jag vågar säga samtliga delar av 

Office 2007) har helt enkelt lösningar på det gamla problemet med att distribuera 

företagsgemensamma mallar. Jag anar att man till och med inte längre behöver packetera 

och distribuera mallar via exempelvis Microsoft SMS (inte att förväxlas med telefon SMS) 

eller numera SCCM. 

Rätt implementerat blir det busenkelt att sätta bra mallar i händerna på envar så att alla inom 

organisationen kan visa upp snygga och därmed lättläst dokumentation. Det blir då mer 

stimulerande att dokumentera även för den mest inbitne tekniker, vilket i sin tur underlättar 

spridningen av ny kunskap. 
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Synnerligen intressant produkt - REDFLY!  

Ser vi inledningen på en ny era där verktygslådan för mobila användare totalt förändras om 

något år? Det är som jag alltid har sagt, när Microsoft ger sig in i en ny nisch så händer det 

saker! 

Tidningen M3 rapportera från CES om en pryl som heter REDFLY. Hjälpmedlet som länge 

funnits i mitt omedvetna behov. Tangetbord och skärm direkt hopkopplad med 

mobiltelefonen! Alltså Smartphone ++!  

Jag kan tänka mig kommande generationens Smartphone som än mer tränger in på 

Laptopens område och som med produkter typ Redfly helt tränger undan behovet av en 

Laptop när man är "Ute på fältet". 

Tänk dig! En än mer utvecklad SmartPhone med Microsoft Mobile (7 kanske), större minne, 

innehållsmässigt allt större microlagringskort, helt integrerat Office i luren istället för 

tredjepartsprodukter samt Active Sync via Turbo 3G och WLAN. Dessutom, man slipper 

vänta på uppstart och påloggningtider! 

För de flesta en fullt användbar filial till sin PC på kontoret, Laptop eller Stationär. Se 

kontakerna på baksidan, redan möjligt att köra exempelvis presentationer via dagens 

projektorer. 

Eller varför inte! En Laptop med två körlägen! Antingen Smartphoneläge typ REDFLY eller 

konventionellt Laptopläge allt packat i en potent "Mini-tummare". Felxibelt så det knakar. 

Vidare har Apple visat att man kan göra filialen otroligt tunn. 

Anslaget 20:20 av Rolf Granlund | Kategori: Mobilitet och Telefoner | Unik webbadress | Skicka det här inlägget 
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Kommentarer  

Det blir bra!  

Ja det händer verkligen mycket i den här branschen!  

I stället för två körlägen på laptopen kan man ju tänka sig att en Smartphone-applikation drar 

igång istället. Då har man tillgång till bägge världarna samtidigt.  

//Jonas 

Systemkonto  kl. 2008-01-24 11:44 
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No man rules over her  

Tack Erik för att du lagt ut "No man rules over her" på MySpace. Nu 

kan jag och alla andra när som helst lyssna på din vackra hyllning till 

Fadime och alla andra kvinnor drabbade av hedersrelaterat våld.  

Till dig som besöker min blogg, gå till "Erik Borelius MySpace", välj "No 

man rules over her, sätt på dina hörlurar eller koppla in bra högtalare. 

Skruva upp ljudet, luta dig tillbaka, blunda och bli berörd. 

Som jag sagt tidigare så blir jag starkt berörd av texten och även att du 

"gråter" i det avslutande gitarrsolot. Jag har sagt det tidigare till dig och 

jag gör det igen. "No man rules over her" har inte nått sin publik ännu 

och jag tror fortfarande att en svensk utgåva skulle nå fler. 

"No man rules over her" ingår numera i min egen samling av, för mig personligen, viktig 

musik där exempelvis "The River" sedan länge ingår. Låtar som jag aldrig tröttnar på utan 

istället ser som mina låtar, som om dom vore en del av mig själv. 

Tyvärr är det nog som så att ytterligare en tragedi kanske skulle bli den händelse som 

medförde att fler skulle höra och ta till sig dessa fantastiska minuter av känslosam och 

tankeväckande musik. Vi får bara hoppas att så aldrig blir fallet.  
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Jag är en Kritikerkritiker  

Nu händer det igen! Jag retar upp mig på en kritiker och kan inte låta bli att kritisera en 

kritiker eftersom dessa "tyckare" i allmänhet får stå oemotsagda och dessutom får betalt för 

skiten. Förstår ni inte att ordet kritiker även innebär att det är ofarligt att ge positiva 

omdömen eller är det som så att ni tror att er roll är att såra och fördöma? 

Fredrik Stage i dagens morgonupplaga av Dagens Nyheter under rubriken "Kritiker gör en 

pudel". Jädra Pucko! En stackare som tydligen fått smisk och hån från sina kollegor, vänner 

och bekanta att han tidigare "godkänt" filmen Arn med betyget 3:a. Han vågar inte stå för sitt 

första intryck, ynkedom är mitt betyg på den kritikern.  

Själv ger jag Arn en klar 5:a enligt det gamla betygssystemet för er som minns, eller MVG 

enligt dagens betygssystem. Jag brukar märka efteråt hur en film påverkar mig, om jag jag 

blev röksugen under filmen eller om jag led av träsmak i baken. Min iakttagelse var inget 

sug efter nikotin samt stel i hela kroppen först när jag kom ut från biografen. Snabbaste två 

timmar och nitton minuter jag varit med om på länge. Med andra ord högsta betyg speciellt 

med tanke på att jag vant mig vid dessa förbannade reklamavbrott hemmavid när man ser 

på film. Denna vana har även spritt sig till att pausknappen används flitigt när jag ser på 
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DVD-filmer hemma. Men som sagt var, inte alls under de två timmar och nitton minuter som 

jag var trollbunden. Kanske beror min upplevelse på att jag läste böckerna först och redan då 

var trollbunden. Kanske upplevde jag mer och såg mer eftersom filmen så bra följer 

berättelserna i böckerna. Filmen blev en visualisering av mina egna bilder när jag läste 

böckerna. Jag har inte upplevt samma samstämmighet sedan första Rambo-filmen och boken 

den byggde på som i den svenska utgåvan hette "Tvekampen". Första Rambo heter ju som 

bekant "First Blood" i filmversionen. Jag gillar när filmskapare visar författaren sådan 

respekt! Boken och filmen blir ett i upplevelse och stämmer då bättre med den upplevelse 

och de bilder som jag fick när jag först läser boken.  

Ett annat exempel är att Rolf Lassgård är Wallander! Inget snack om saken! Sedan jag såg 

den första Wallanderfilmen med Roffe så var min inre bild av Wallander, Rolf Lassgårds sätt 

att vara, se ut och uppföra sig i Wallander-böckerna jag läste senare. Lysande!  

Tillbaka till Fredrik Stage. Jag ser av ditt fåniga blundande leende att du är betydligt yngre 

än vad jag är. Kanske beror skillnaden mellan våra intryck av Arn att du är fullproppad av 

Amerikansk modern film där exempelvis kärleksscenerna ska vara kopior på dina porrfilmer 

för att bli trovärdig. Själv gillar jag filmskapare som kan spela på betraktarens fantasi istället 

för pang på. Ett utmärkt exempel på vad jag menar är "När lammen tystnar" som inte visar 

exakt vad som händer utan antyder så att man får in upplevelsen i sin egen fantasi. Effekten 

blir värre när filmskaparen kan hantera sin filmteknik på det sättet. Men sådan konst och 

skicklighet kan inte ni snorungar begripa eller ens förstå och uppleva numera. 

Alfred Hitchkok har du väl föresten aldrig hört talas om, mästaren på området att plantera in 

en fantasiupplevelse med hjälp av filmteknik rätt in i skallen på betraktaren. 

Jan Guillous böcker om Arn är ett mästerverk och filmen en storslagen filmversion. Jag ser 

fram emot nästa film, framför allt avsnittet där Arn spöar upp Ivanhoe. Det är dags nu efter 

att åter ha genomlidigt den gamla Ivanhoe-rullen efter nyår. Den blev med ens väldigt 

gammal filmkonst i stil med de tidiga Bond-filmerna 

En tanke slår mig, kanske hade min bild av Birger Brosa stämt bättre med Rolf Lassgård i 

den rollen... men inget negativt med Stellan Skarsgårds rollprestation, han är bra vem han än 

gestaltar på film. 

Anslaget 13:22 av Rolf Granlund | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 
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Prylar och vad jag egentligen vill ha  

Prylmarknaden är just nu enorm. Tillverkarna 

försöker överträffa varandra i vad man tror att 

gemene man vill ha. Förvirringen ökar! Jag säger det 

på en gång! För 20 år sedan bestämde jag mig för att 

alltid använda produkter från Microsoft! Alla andra 
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produkter tar jag till mig när Big M inte har en motsvarighet som duger. Just nu är mitt allt i 

allo SonyEricssons m600i som telefon och PIM-motor, Palm E2 som PC-filial i några viktiga 

avseenden som saknas i telefonen nämligen Tidrapport samt Synkade Tasks. Varför 

levererade inte SE synk av Tasks i samband med Dataviz Active Sync? Klantigt! PIM består 

och har alltid haft delarna Mail, Kalender, Kontakter och Tasks oavsett om man kört Outlook 

eller Lotus Notes. I 35 år har jag jobbat i projekt och det som alltid saknats i PIM är 

tidrapport! Är det något fel på mina behov eller har alla PIM-leverantörer missat den delen 

som innebär att de flesta skall hålla reda på sin tid och 

rapportera denna vidare? 

Kameran... Varför ska man ha en kamera instoppad i sin 

telefon? Jag föredrar att ha en potent kamera vid sidan 

om med bra optisk zoom. Det jag saknar i den vägen 

just nu är att min kamera inte har blåtand som 

automatiskt levererar en kopia av mina högupplösta bilder till MMS-format när jag så vill. 

Till och med min m600 kan hantera MMS trots att det inte går att ta bilder med den. Jag hade 

höga förväntningar på SE m610 och har letat info om denna rätt länge, å så verkar den inte 

komma alls?!?!  

P1:an är ett alternativ i och för sig, men jag vill inte ha MP3 och kamera i min mobil! Jag vill 

ha full PIM-sync med Exchange samt tidrapport a la SDS Time som i min Palm E2. Jag har 

även en Samsung i600 med Microsoft Mobile 6 för min privata PIM med mera, men jag 

tycker fortfarande, eftersom jag kan jämföra, att SE:s UIQ är det bästa operativsystemet för 

en mobiltelefon.  

Snälla SonyEricsson, kan ni inte leverera nästa version av er m600 med ovanstående tillägg 

plus WLAN samt i samma fysiska tappning så att jag slipper byta min hållare i bilen. 

Javisst ja! Skillnaden mellan Tasks och Tidrapport kanske tarvar sin förklaring. Den ena är 

personliga "Kom ihåg att göra" typ köpa mjölk medan Tidrapport är fakturerbar tid som 

synkas mot företagets ekonomisystem och projektuppföljning vecka för vecka. 

Anslaget 14:23 av Rolf Granlund | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (0) 

Tummen på Musen  

Jag är en smula förvånad över Mustillverkarna generellt. Den viktigaste 

extraknappen finns i allmänhet inte på plats från start utan man måste 

ändra inställningen det första man gör när man skaffat en ny mus. Min 

favoritmus just nu är Microsofts Notebook Optical Mouse 3000 som vid 

höger tummer har en liten blå knapp som jag uppskattar. Dvs efter att 

jag ställt om knappen från "Magnifier" (Förstoringsglas) till den mycket 

mer andvändbara funktionen "BACK". 
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Alla surfar och klickar sig ner till olika sidor och andra länkar, läser... samt går tillbaka dit 

man kom ifrån. Det är där "Back" på mushandens tumme kommer in. Min förvåning är att 

inte Back-knappen finns på plats vid tummen på alla förekommande varianter av möss. 
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Windows Vista blir het under 2008  

Nu har jag haft Windows Vista i ett helt år och kan inte tänka mig att köra något annat. Att 

jag kört Vista sedan Januari 2007 (dagen före då Microsoft lancerade Vista globalt), berodde 

på att vi rullade ut Vista i den version av CSC mPOWER som vi då färdigställt, nämligen 

CSC mPOWER 2.3. 

I början strulade jag en del där hemma med installationen av Vista men de problemen 

berodde mer på att jag inte läste på innan utan trodde mig kunna göra installationen i alla 

fall. Ett exempel var att jag försökte installera Vista Home Premium (Upgrade) från XP 

Professional som dessutom var en tidig "upgrade-version". Dvs, in med en gammal 

Windows 98 version för att vidimera min upgrade av XP Pro för att därefter installera Vista 

från denna. 

Vilket Pucko man var! Idag vet jag bättre (den hårda vägen) och tycker att installationen 

egentligen är rätt enkel trots allt. 

Att jag anser att Vista blir het under 2008 beror på vad jag ser för övrigt här och där på 

webben. Säkerhetsfrågorna blir oerhört viktiga under året som kommer och Vista är enligt 

min mening det enda operativsystemet som idag är förberett för vad som kommer i form av 

Virus, Trojaner och annat skräp som idag dessutom drivs av ekonomiska intressen. Jag har 

exempelvis redan vant mig vid att Vista larmar så snart någon installation eller nerladdning 

vill göra något. Mitt råd är därför att inte slå av denna funktion även om du vet hur man gör. 
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2007-12-30 

Till minne av Henry  

Master Henry Gibson 

Wikipedia: Master Henry Gibson 

YouTube: In consert with Curtis Mayfield, Haque 1987 

Henry kom att bli en god vän under de 16 år som jag kände 

honom. En av de första gångerna vad på BB när Hannes och 

min första son var nyfödd. Vi har en bild från Lövenströmska 

där Henry håller Martin. Det blev början på återkommande 

sammankomster som var familjelika hemma hos oss eller hos 

Anne och Henry. 

Henrys solo i Haque konserten visar honom precis som han var 

vid varje spelning, intensiv och fokuserad. Första gången jag 

såg denna video fick jag något av en chock eftersom han blev så 

levande igen. 

Jag väljer att "lägga ner" bilderna och länkarna som ett Blogg-

inlägg från att ha varit en fast del till höger. Orsaken är att jag 

numera tillåter kommentarer till mina inlägg, förutsatt att du 

talar om vem du är. Dvs jag behöver högermarginalen till annan information som gäller min 

blogg, bland annat varför du inte kan kommentera helt annonymt. 

Som exempel kan du se att jag redan har "drabbats" av ett Pucko i samband med att jag skrev 

en "Note" på YouTube konserten. "PavelPolska", vem det nu är, antydde att jag skulle låtsas 

ha känt Henry... Jag har valt att ignorera den kommentaren. 
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2007-12-25 

God Jul och Gott Nytt År  

Jag önskar dig och dina närmaste en riktigt God Jul 

samt ett Gott Nytt År. För min del har Julen varit 

lugn och trivsam.  

Vi har en liten gäst som sätter sin prägel på vår 

tillvaro. Vi är hundvakt för en liten Kinesisk 

nakenhund som heter Spink. En liten tillgiven 

krabat som det blir svårt att lämna tillbaka. 
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Nu börjar det likna något  

Sitter på kontoret i Jakan och ägnar dagarna till förberedelser till det stora språnget. Tid är 

bokad med min bankman och det slår mig att även bankerna för närvarande genomför 

förenklingar för oss nya egna företagare. SEB har ett helt nytt "Företagarpaket" som de körde 

igång samtidigt som jag sa upp mig från CSC, nämligen första oktober. När jag kom hem 

igår låg ett erbjudande från Nordea med deras motsvarighet. De lockar båda med fina 

erbjudanden och låga för att inte säga inga avgifter det första året. 

Vidare har Visma ett relativt nytt paket som heter Visma Enskild Firma. Det ser med andra 

ord ut som att tidpunkten för min egen etablering ligger bra i tiden. Konstaterar även att min 

Web även finns i Google sedan någon dag eller två. Ska bara in och fixa till mina nyckelord 

så att det ser lite bättre ut... Undrar var texten:  

"Inaktivera hjälpmedelsläget Rolf Granlund IT Konsult · Logga in" kommer ifrån? Den texten 

känner jag inte igen... Måste vara något som ligger dolt i SharePoint eller också har Google 

fått fnatt. Sökningen på "rigit" ser lite bättre ut... 
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2007-11-29 

Det tar sin tid...  

Det är inte lätt att starta företag alla gånger. Några vändor med 

Bolagsverket har nu resulterat i att jag nu har företaget RIGIT registrerat. 

Jag ansökte med rigIT som första alternativ, men se det gick inte. Jag 

lärde mig ett nytt begrepp på vägen.  

Mina initialer i små bokstäver (rig) blev helt plötsligt kallat för dominant i företagsnamnet 

och krockade härmed med någon annan som redan existerade med motsvarande "dominant" 

fast med punkter emellan. Det hela slutade med att jag fick godkänt att skriva RIGIT. 

Sagt och gjort, bort med "dominanten" i Logon för säkerhets skull. 

Nu väntar jag med spänning om jag får den nya logon registrerad 

som "varumärke". Tills vidare får den ha sin plats på min hemsida 

och jag får väl göra en ny om den skulle vara opassande. Vi får se! 

Hmm Logon blev faktisk snyggare såhär... eller vad tycker du? 
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Gammal Laptop blev som ny  

Går du i tankar att skaffa en ny Laptop? Är du 

påverkad av den enorma reklamkampanjen att det är 

så billigt och bra att köpa en ny bärbar PC? Har du 

redan en gammal Laptop som är ca 4 år gammal? Dvs 

som jag, som har en 4 år gammal HP Compaq 

NC6000?  

Är det inte som så att det skulle vara läckert eller rent 

av bättre och säkrare med Windows Vista? Men klarar 

min gamla Laptop att köra Vista? Nu visste jag det 

eftersom jag redan i Januari stoppade in 2Gb RAM-

minne samt därefter körde på vår nya version av mPOWER 2.3 som ju redan då kunde 

installera Vista samt köra på min gamling utan problem. 

Efter lite funderande och sökningar på Dustin så fann jag att det inte var så himla dyrt med 

en ny Hårddisk på 160 Gb. Den lovade dessutom att den skulle vara betydligt snabbare än 

min gamla HD. 

Jaha! Det gick över förväntan. Vista snurrar på som bara den och jag kan bara konstatera att 

max RAM-minne och ny Hårddisk ger en upplevelse av en helt ny Laptop. Så det är nog inte 

så konstigt att priserna på Laptops rasat den senaste tiden. Vad jag menar är, bara man är lite 
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händig så kan man faktiskt få en ny Laptop till och med billigare än i reklamen som dimper 

ner i brevlådan titt som tätt. 

Anslaget 22:41 av Rolf Granlund | Kategori: Tips | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 

Kommentarer (0) 

2007-11-09 

Grattis Björn!!!  

Finns det någonting som gör en Pappa gladare än när det går 

bra för något av barnen. Det är tur att man har öron annars 

skulle jag just nu le runt hela huvudet. 

Ett varmt grattis till det nya jobbet och ett varmt lycka till med 

din nya väg här i livet, vilket jag är säker på att vi alla som 

känner dig stämmer in i. 

Det som är det bästa av allt är att du fått jobbet i kraft av egna 

initiativ och egna meriter.  

Återigen grattis! 

Pappa 
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Märklig Recension  

Jag lovade i mitt första inlägg att 

publicera min "kontrarecension". Det 

var ju ett tag sedan som det hela 

hände men jag blev igår påmind om 

mitt löfte så det är väl bara att göra 

som man tidigare har lovat. Min 

kontrarecension var som sagt var i 

form av ett mejl till recensenten med 

flera men jag väljer att klippa in texten 

i ett Word-dokument samt publicera 

texten i form av en pdf. Dessutom har 

jag lagt till några av de bilder jag tog, 

några av de bilder som jag gav bort till tidningen i den händelse de ville/vågade publicerat 

min recension... Läs min kontrarecension: Märklig recension 
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Kommentarer  

Äntligen en möjlighet att ge "förståsigpåarna" en match  

Rolf,  

 

Mycket kul att läsa din kommentar om koserten i Dalhalla!  

 

Här öppnar sig en affärsidé. Ett "speakers corner" i relation till olika typer av evenemang på varje 

site som anser sig kunnig nog att recensera. Det skulle ge kunnigt folk möjligheten att ge 

"tyckarproffsen" en granskning också och därmed styra upp kunskapsnivån och sakligheten i 

tyckandet.  

 

Tycker jag iallafall...  

 

Mats V 

Systemkonto  kl. 2008-03-03 14:12 

 

2007-10-29 

SAS Dashplan får flygförbud...  

I söndagens DN på sidan 8 under rubriken "SAS 

Dashplan får flygförbud med omedelbar 

verkan" i en artikel av Anders Hellberg står att 

läsa i de två sista styckena något mycket 

intressant. Av någon outgrundlig anledning finns 

inte den artikeln på DN:s Web?!?! Jag har sökt, 

men den finns inte publicerad. Så jag skriver helt 

enkelt av dessa två stycken ord för ord eftersom 

min Scanner inte fungerar för tillfället. Jag citerar: 

"En flygtekniker med lång erfarenhet i branschen säger till DN att designen av Dashplanen har gjort 

problemen ännu svårare: 

- På nästan alla andra plan fälls landningsställen ner sidledes, men på de här planen fälls de ner 

framåt mot vindriktningen. Det gör att man måste pumpa ut stället med hydralik och det kan göra det 

svårare att låsa det, säger DN:s källa." 

Efter många år inom IT som ofta medfört någon form av konsekvensanalys så slog det mig i 

söndags morse att denna iakttagelse är självklar. Grundproblemet i sitt nötskal! 

Minsta svaghet i hydraliken medför att landningsställen inte kan pumpas ut! Minsta 

skavank i låsningsmekaniken medför att hydraliken blir det enda som då håller 

landningsställen ute vid inflygningen! Men inte vid landningen då nästa naturkraft tar vid 

och viker dem bakåt, uppåt igen. Innan dess har hydraliken frenetiskt jobbat mot fartvinden 

som för ett plan inför landning är ca 200-300 km i timmen. Eller är farten högre? Inte vet jag. 

Vad jag vet är att fartvinden utan framruta på min motorcykel är rätt kraftig redan i 120 

km/tim och ökar exponentiellt med varje ökad hastighet i kilometer i timmen räknat.  
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Landningsställ väger mycket och ska dessutom pressas mot en fartvind av det kraftigare 

slaget. 

Omvänt blir det hela en möjlighet! Om hydraulsystemet slås ut helt, så kan förmodligen 

piloten bara släppa ner landningsstället som då av fartvinden slås bakåt och "snäpper i" 

låsningen av sig själv, mekaniskt. Dvs. då landningsställen fälls upp framåt mot fartvinden 

vid starttillfället. Jobbigt för hydraliken även det, men det kan man nog leva med och landa 

med vilket man inte kan i Dash-fallet. 

Minsta förslitning av landningssystemet får förödande konsekvenser i Dash-lösningen 

medans den omvända lösningen aldrig skulle få en journalist att lyfta på ögonbrynen. Det 

värsta som skulle hända är att piloten eller Push-Back-trucken backar planet och då har ju 

redan alla passagerare redan klivit av. Vad jag menar är att det är först då som planet drattar 

omkull eftersom landningsställen viker sig först då. 

Jag tror att vi kommer att få se fler haverier med Dash Q400 framöver jorden runt, när 

planen blivit äldre och hydraliken försvagats och/eller låsmekanismen, som jag antar har 

mekaniska delar, blivit äldre och därmed slitna. Synd för SAS som drabbades först. Dash 

Q400 måste enligt ovanstående synsätt och analys vara felkonstruerat från början förutsatt 

att DN:s flygtekniker har rätt i sitt påstående. 

Anslaget 20:54 av Rolf Granlund | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-

post | Kommentarer (1) 

Kommentarer  

Varför i Danmark och varför höger landningsställ?  

Danmark är ett litet land och vädersystemen i skandinavien kommer i princip alltid från Atlanten.  

I och med att SAS Q400-plan flygs inom Dansk inrikes så blir antalet start och landningar fler än i 

andra regioner. Med andra ord förslitningar i hydralik och låsmekanismer går fortare i Danmark.  

Om man dessutom betänker att SAS var bland de första att skaffa Q400 så stämmer fortfarande 

min teori varför SAS drabbats av problem i Danmark och inte ännu i Sverige.  

Om man dessutom analyserar de landningssystem som används inom Dansk Inrikes så skulle det 

inte förvåna mig om riktiningen på landningsbanorna samt vädersystemen i Danmark samfallet 

medför att just höger landningsställ får ta de flesta stötarna vid landning och kanske även vid start.  

Jag tror fortfarande att problemet finns i ett felkonstruerat flygplan med landningsställ som fälls i 

fel riktining.  

Om planet fortsatt skall användas så kommer troligtvis lösningen bli dyra och ständigt 

återkommande underhåll av landningsställen på Q400. I Dansk inrikes speciellt på höger 

landningsställ. 

Rolf Granlund  kl. 2007-10-31 12:30 
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Någon frågade vem Henry är...  

Det lär väl framgå om du klickar på länkarna under bilderna, exempelvis Wikipedia-länken. 

Men jag förstår att frågan egentligen handlade om varför jag har "ett till minne av..." på min 

Blogg. Så jag får väl förklara varför... 

Om du läst om Henry på Wikipedia så ser du att hans fru var Svenska och heter Anne. Anne 

var en nära vän till min förra fru Hanne och deras relation har alltid varit nära långt innan 

Anne träffade Henry. Tack vare den relationen så blev även Henry en vän till oss. För min 

del som något av en storebror under de 16 år som han fanns i våra liv, vilket medförde att jag 

på nära håll fick se och uppleva hans strävan att komma in i, vad jag sedan dess kallar, "den 

Svenska Musikaliska Ankdammen". D.v.s. det är svårt för vem som helst att göra sig gällande även 

om man som Henry var en världsartist. 

Att jag hittade "Haque-videon" med anledning av en fråga från Erik Borelius via Emejl som ville 

veta mer om Henry, så blev min upplevelse att se Henry på det sätt som jag sett honom så 

många gånger en chock. Han blev för mig levande igen och sorgen och saknaden blev igen 

påtaglig. 

Det känns därför bra att hedra hans minne när jag nu satt upp en egen hemsida och Blogg. 

Bilderna har jag "norpat" direkt från Videon och satt samman med en förhoppning om att 

ingen anklagar mig för upphovsrättsbrott eller liknande. 

Anslaget 22:50 av Rolf Granlund | Kategori: Musik | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
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Är det inte tröttsamt...  

Håller du med mig? Är det inte tröttsamt med all jädra reklam var man än surfar eller 

lyssnar. Mest irriterad blir jag på Aftonbladet som på något sätt slinker förbi Pop-Up filtret 

via något skit som heter något som bannerfarm eller liknande. Varje gång "Bannerfarm" 

dyker upp så slutar jag med att gå in på Aftonbladet.se för några dagar i ren ilska. Det är en 

jädra sätt att göra på det sättet av en så kallad ansedd tidning som Aftonbladet. Skitdåligt! 

För att inte tala om tjatet i de så kallade reklamfinansierade Radiokanalerna. Ett jädra 

sappande för att slippa skiten när man kör bil. Snudd på allmänt framkallande av fara... 
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De senaste månaderna har jag istället till och från jobbet toklyssnat på Erik 

Borelius CD-skivor. Först "Erik Borelius-Guitar" och senast hans "Live the life of a 

star". Himla bra plattor!  

Jag rekommenderar speciellt "November blues", "22 in 84" 

samt inte minst "No man rules over her" som jag faktiskt vet 

är en hyllning till Fadime Sahindal eller som Erik skrev 

som svar på min fråga om den handlar om Fadime: "Jag har 

definitivt tänkt på Fadime och det enorma kvinnoförtryck som finns, 

även i Sverige" 

Kommer osökt att tänka på recensionen från 

Dalatidningar. Skrev hon inte citat "Det är själlöst, intetsägande och populistiskt. 

Hans låtar verkar vara valda för att vare sig röra eller förarga någon".  

Hmm... snacka om okunnighet. Funderar på att skicka recensenten ett Emejl med en 

rekommendation att lyssna just på den låten. Den berör! 

Anslaget 22:35 av Rolf Granlund | Kategori: Funderingar | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-
post | Kommentarer (0) 
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Det tuffar på...  

Heltid på CSC på dagarna och förberedelser för att bli egen företagare på kvällarna. Jag vill 

minnas att politikerna sa att det skulle vara enkelt att bli sin egen... 

Inte har då jag märkt något av det. Det är inte lite man har att göra innan man är i luften så 

att säga och allt får man göra själv. Tur att man har en blivande partner att luta sig mot samt 

alla andra vänner och kollegor, nya som gamla som ger tips längs vägen. Tur att ni finns! 

Jag är till och med tacksam för att jag har 3 månaders uppsägning. Ska man göra som jag vill 

det till att man har tid på sig även om det går åt kvällar och delar av helger. 

Nödvändiga kontakter i övrigt få man ta på luncher eller nu på torsdag, 2 dagars semester 

för att ränna runt och skaffa kontorsmöbler, träffa banken och andra. Jag menar, vissa saker 

måste man göra på dagtid helt enkelt. Men kul är det! 

Anslaget 22:55 av Rolf Granlund | Kategori: RIGIT | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post | 
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Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0)  

Som du kanske har sett så är min hemsida byggd med Windows 

SharePoint Services 3.0 som är själva kärnan i SharePoint 2007. 

Vill du redan nu veta vad SharePoint är för något så kan du surfa 

till Microsoft och läsa mer om WSS 3.0 (Svenska) 

Vill du ha en snabb introduktion och inte har några problem med 

att förstå Engelska så brukar jag rekommendera den Demo som finns på den Amerikanska 

presentationen av WSS 3.0. Klicka på länken: DEMO, sedan på knappen "Play Demo". 

Anslaget 22:12 av Rolf Granlund | Kategori: SharePoint | Unik webbadress | Skicka det här inlägget med e-post 

| Kommentarer (0) 

Recensionen i PDF format  

En stor fördel är att allt material som finns på 

Internet är tillgängligt! En nackdel är att man aldrig 

vet när en sida tas bort, vilket då medför att den länk 

man skapat inte längre fungerar. 

 

Alltså vill man ibland spara exempelvis en 

tidningsartikel så att den finns kvar så att säga. Hur 

gör man då? 

Jo man skriver ut sidan i PDF-format, vilket jag just 

gjort med anledning av recensionen i Dalatidningar. 

Men, säger du då, jag har inget program som kan 

skriva PDF-er och Adobe Acrobat 8.0 Svensk version kostar 3.995 svenska kronor hos 

exempelvis Dustin Home och det har jag inte råd med! 

Lugn i stormen det finns billigare alternativ som till och med är Gratis eller Freeware som 

dom säger. 

Jag installerade just programmet CutePDF och skrev ut recensionen med programmet och 

du kan se resultatet via följande länk: Recensionen i PDF-format! 
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Så sa jag då upp min anställning...  

Egentligen kom beslutet rätt snabbt orsakat av ett antal var för sig påverkande orsaker. Den 

konstigaste var nog energin jag fick av en "Märklig recension" i Dalatidningar. Jag blev på 

rak Svenska heligt förbannad för en gångs skull. Jag och några vänner besökte Dalhalla och 

såg årets avslutning som kallas fyrverkerikonserten. I år var det OD, Maria Möller samt Erik 

Borelius med bandet Perfect Partner. 

Läs och döm själva: Recensionen! 

Det hör till saken att vi var på samma konsert! Fast vi 

var där på lördagen dan därpå när den egentliga 

avslutningen gick av stapeln och jag kan lova att vår 

upplevelse var den rakt motsatta.  

Sågningen av Erik Borelius och Perfect Partner var 

grundorsaken till vad som hände senare. 

Jag skrev en egen recension som svar på den 

"Märkliga recensionen" och skickade till tidningen, men av detta har det 

än så länge bara blivit en tumme. 

Jag återkommer med min alternativa recension senare. 

Gör föresten ett besök på Eriks MySpace 
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