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Vi har nu avverkat en bit av 2005 och efter
en minst sagt dramatisk inledning har sam-
hället ställts på hårda prov. Sett mot den
bakgrunden är det märkligt att  statsmakter-
na inte ändrat på sitt beslut att frysa inne bi-
drag för utbyggnaden av it-infrastrukturen
för de kommuner som inte hunnit klart med
sin bredbandsutbyggnad. Nu om någonsin
visar det sig att vi behöver en pålitlig  och
väl fungerande nät för  data och tele.

TELEFONI. På tal om tele så är telefoni ett
hett ämne ut i våra kommuner. Förutom
teknikval så är samarbete verkligen den
stora frågan. Sedan vi på tidigare KommITS-
konferenser under fjolåret haft flera inslag
runt telefoni, teknik och samarbete kommer
det flera rapporter om kommungemensam-
ma växlar, gemensam personal och  ”den
nya telefonin” som IP-telefonin kallar sig.

Vägvalen är flera och många kommuner
gnuggar geni-knölarna så att man inte hop-
par i galen tunna. Kanske man skulle out-
sourca hela telefonin med personal och allt?

SPAM. Många i likhet med mig får dagligen
och stundligen genom e-posten ”fantastiska”
erbjudanden att köpa tjusiga klockor, läke-
medel och annat smått och gott. Vi i kom-
munerna ska ju tillämpa offentlighetsprinci-
pen och kan således inte rakt av göra oss av
med spammet. 

Vore det inte dags att lätta på bestämmelser-
na så att hanteringen av spammet kunde ske
rationellare? Det vill säga automatiskt rensas
bort så fort det anlände. IT ska ju bland
annat effektivisera vår verksamhet och då
måste ju vi kunna använda tekniken och slå
tillbaka mot spam-floden.

OLIGOPOL? Våra stora leverantörer av verk-
samhetssystem växer och frodas. Expansio-
nen sker genom uppköp av mindre konkur-
renter och vi som kunder får allt mindre att
välja på eller …? Är vi på väg mot ett oligo-
pol eller kommer det nya aktörer in? Många
frågetecken finns det och en av KommITS
uppgifter är just att bevaka marknaden och
belysa frågorna på våra konferenser och
andra träffar.

I maj är Umeå värd för vår konferens med
internationella inslag, och i höst står Göte-
borg på tur.

Väl mött i Umeå i maj !

– Henric Skoog, 
ordförande KommITS
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e
EFTERSOM JAG EFTER 23 ÅR I KOMMUNAL TJÄNST har ”bytt sida”
och numera återfinns i näringslivet har jag, inte utan sorg i hjärtat,
lämnat KommITS styrelse. Det har varit nio (usch vad tiden går!)
mycket intressanta och givande år som jag absolut inte skulle vilja
ha ogjorda. Det är kul att arrangera konferenser och försöka åstad-
komma ett innehållsrikt och underhållande program på någon in-
tressant plats. Jag
tycker att vi har
lyckats ganska bra
med det. Jag kan
varmt rekommende-
ra alla intresserade
att ställa upp i styrel-
sen eller på annat sätt bidra till KommITS utveckling! Vi har varit
ett mycket sammansvetsat gäng med olika bakgrund i styrelsen,
även om några ansikten har bytts ut under åren. Tack alla i styrel-
sen och tack till alla medlemmar som låtit oss vara kvar utan att
byta ut oss! Nog med tack – annars låter det som värsta Oscarsga-
lan.

Det går bra för IT-sektorn
I dagarna har många av landets IT-företag presenterat siffror som
visar att det är fart på IT-sektorn. Bl.a. har TietoEnator och WM-
data, för att nämna några av drakarna som (vi - höll jag på att skri-
va – 23 år har satt sina spår!) ni i kommunsektorn ofta anlitar, visat
mycket goda resultat. Man kan också se att innehållstjänster till
bredbandet börjar komma. Det är nog bara början på uppgången
som vi sett hittills.

I SE-Bankens ekonomiska analys, publicerad i mitten av januari
2005, sägs bl.a.:
”Fjolårets rekordhöga produktivitetstillväxt reser många frågor. Både in-
ternationellt och historiskt var siffrorna exceptionella. Ökningstalen från
den nya ekonomins era på slutet av 90-talet överträffades med bred
marginal.” Och lite längre fram ”Det skulle betyda att Sverige genom-
gått ett strukturellt skifte som inget annat moget industriland är i närhe-
ten av.” Man tror att en försiktig sysselsättningsökning kommer
under året och att trenden med låg inflation snarare kommer att
förstärkas. Och räntan förväntas stanna på en låg nivå samtidigt
som kronan kommer att förstärkas.

Allt det här låter ju bra. Men en tanke slog mig när jag läste analy-
sen. Kan det vara så att den exceptionella produktivitetstillväxten är
en förklaring till det stora antalet sjukskrivna p.g.a. utbrändhet i
vårt land jämfört med andra industriländer? Det är kanske inte så
konstigt att vi har så många sjukskrivna trots att vi är ett högut-
vecklat, och som många säger ”det friskaste landet” i världen. 

För omkring ett år sedan skrev jag i krönikan: ”Kan det vara så att
alltmer slimmade organisationer och de ibland orealistiska förväntning-
arna som ställs på många anställda idag,  faktiskt är orsak till det höga
antalet långtidssjukskrivna? Trots vår relativt höga välfärdsnivå och höga
medellivslängd. Det kanske är först nu de senaste årens rationaliseringar
i både privat och offentlig sektor tar ut sin rätt? Och priset vi alla får

vara med och betala är
närmast astronomiska
sjukskrivnings-kostnader
som i sin tur leder till
ännu mer besparingar
som medför ännu mer
slimmade organisationer

i en ond cirkel?  Det kanske inte är fråga om fusk?”

Det resonemanget skulle kunna stämma in på ”den exceptionella pro-
duktivitetsökningen” I SEB:s analys.

Idag ifrågasätts även läkarnas rätt att sjukskriva av Försäkringskas-
san. I dagens tidning fanns ett reportage om en mor, vars 13-åriga
dotter begått självmord, som förvägrades en 25%-ig sjukskrivning
av Försäkringskassan. Är det bara benbrott och andra synliga
åkommor som berättigar till sjukpenning? Om inte annat så borde
tsunamikatastrofen, med barn som kommer hem utan föräldrar
eller föräldrar som kommer hem utan barn, att ge Försäkringskas-
san en tankeställare. Även själen kan vara krasslig!

Snart är det vår
Som avslutning något positivt. Snart kommer vårsolen fram och
värmer både kropp och själ. Koltrasten börjar sjunga och tussilago
och snödroppar syns snart lite här och var! Då inser man att livet är
rätt skönt! Eller för att tala med en känd poet: ”Det är gott att leva –
trots allt!”

Också det här citatet är 
”stulet” från en tidigare 
krönika. 
Och det är fortfarande
lika sant!

CARPE VITAM!

Lars Markbäck

KrönikaSidbyte

»Det friskaste landet« i världen
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KK-stiftelsen

IT-satsning på lärare
Studenter och lärarutbildare har bristfälliga kunskaper om IT-användning. 
KK-stiftelsen satsar därför 30 miljoner under 2005 på att höja lärarkårens 
kompetens vad gäller IT-användning.

En tidigare undersökning som genom-
förts av KK-stiftelsens forskningspro-
gram LearnIT visar att endast en av tio
lärarstudenter är nöjd med de kunska-
per man fått om hur IT kan användas i
det framtida yrket. 

– Vi har länge oroat oss för att blivande
lärare kan så litet om IT och hur det kan
användas som pedagogiskt redskap i
skolan, säger Christina Ehneström, pro-
gramchef för IT i skola och utbildning
på KK-stiftelsen

Under 2005 startar KK-stiftelsen ett sam-
arbete med några av landets lärarutbild-
ningar. Lärarhögskolorna kommer att

kunna söka stöd från stiftelsen för projekt
som bidrar till kompetenshöjning. För att
få stöd måste lärarhögskolorna även göra
egna investeringar i projektet. 

Det stöd som utgår från KK-stiftelsen
får inte användas till teknikinvestering-
ar som till exempel inköp av datorer
utan ska användas till olika slags kom-
petensutvecklingsinsatser.

För att satsningen ska bli varaktig är det
viktigt att IT i lärarutbildningen inte
bara blir en fråga för KK-stiftelsen.

– Vi ser gärna att såväl näringslivet som
staten engagerar sig i detta arbete. Vi in-

bjuder dem till att samverka med oss,
säger Christina Ehneström. – www.kks.se

www.kollegiet.se
Kollegiet är KK-stiftelsens webbplats
för skolutvecklingsfrågor och är skapad
i samverkan med Skoldatanätet (Skol-
verkets webbplats). Här kan lärare och
andra intresserade utbyta erfarenheter,
läsa intressanta reportage och se exem-
pel på hur skolor i praktiken använder
IT. Här ligger också KK-stiftelsens in-
teraktiva nyhetsbrev IT och lärande
som innehåller senaste nytt från hela
världen inom området. IT och lärande i
pappersformat skickas till samtliga 
lärarrum i Sverige. 
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Mobiler i nätverk, bättre säkerhet behövs 
Med allt smartare och starkare mobiltelefoner ökar intresset för att släppa in mobilerna som enheter
i verksamhetskritiska nätverk. Men bland annat mobilernas dåliga säkerhetsnivå är ett bekymmer.
De får inte utgöra kryphål in i organisationens informationsbaser. 

NU HAR SÄKERHETSFÖRETAGET Pointsec
presenterat en uppdaterad version av
sin säkerhetslösning för Symbian OS,
ett vanligt operativsystem i mobiler och
andra produkter. Filer och mappar
krypteras i realtid, utan att användaren
påverkas eller behöver ingripa. Även e-
post och SMS-meddelanden kan krypte-
ras och dekrypteras automatiskt. Den
här versionen ger även möjligheter för
central administration och fjärrhjälp. 

Kryptiskt och dekryptiskt
All lagrad information på handdatorer
och smarta telefoner ligger normalt
oskyddad, vilket är en allvarlig risk om
utrustningen tappas bort eller blir stu-
len. Den nya säkerhetslösningen krypte-
rar automatiskt alla filer innan de lagras
på en enhet. Filerna dekrypteras auto-
matiskt när de öppnas igen, utan någon
märkbar prestandaförlust för använda-
ren. Krypteringen ger ett skydd som
omfattar exempelvis SMS, e-post,
Word-filer och PowerPoint-presentatio-
ner, liksom även information som lagras
på löstagbara minneskort. 

Hjälp hemifrån
Den nya versionen har även stöd för
central administration av säkerhetspro-
filer. Detta underlättar säkerhetsansva-
rigas arbete med att skapa, ändra och
föra över säkerhetsinställningar till alla
mobila användare, så att de kan omfat-
tas av organisationens säkerhetspolicy. 

Symbian-användare får nu också till-
gång till fjärrhjälp, så att de direkt kan
få stöd från IT-supportpersonal om
deras utrustning skulle bli låst, exem-
pelvis när fel lösenord angivits upprepa-
de gånger. Genom en särskild procedur
kan lösenordet återställas så att krypte-
rade data och minneskort blir tillgängli-
ga igen. 

16 stockholmskommuner 
väljer en totalleverantör av telefoni
16 kommuner och fem kommunala bolag har gått samman om ett avtal som avser både fast och mobil
telefoni. Sammantaget omfattar avtalet 6000 mobilabonnemang, samt leverans av all fast telefoni.

UPPHANDLINGEN HAR SKÖTTS CENTRALT

av IT-Forum på uppdrag av de 16 kom-
munerna gemensamt. Möjligheten att
ha en leverantör för all telefoni, var ett
av de avgörande skälen till vald leveran-
tör.

– Denna upphandling är ett mycket
lyckat exempel på att samverkan är lön-
samt där deltagande kommuner gör en

genomsnittlig kostnadsbesparing på 30
procent, säger Kerstin Engman, VD för
IT-Forum. 
Avtalet löper på två år och har tecknats
med Tele2. Ordervärdet för avtalsperio-
den beräknas uppgå till minst 47 miljo-
ner kronor.

Telefoni som tjänst. Ett antal kommu-
ner i stockholmsregionen – Lidingö,

Botkyrka, Haninge, Tyresö och Nacka
har tagit på sig ledartröjorna för att för-
bereda en upphandling inför år 2007,
där telefonin ska upphandlas som
tjänst.  Samarbete kommer att ske med
både Stockholms stad och Stockholms
läns landsting som också förbereder
upphandlingar med samma tidshorisont
som kommunerna. 
– www.itforum.stockholm.se

Krypterat och dekrypterat
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P
å det här mötet deltog represen-
tanter från KommITS och tre av
våra systerföreningar. Från SO-

CITM i England kom Fahri Zihni, från
VIAG i Holland  Johan van der Waal,
Arend van Baek och Antoinette van
Leeuven och från det flamländska VIC-
TOR kom Louis Massage och Geert de
Maerschalk. KommITS representant i
gruppen är Britt-Inger Lindell.

De två dagarna inleddes med en presen-
tation av våra respektive föreningar. Syf-
tet var att sprida information om vilka
aktiviteter som pågår i föreningarna idag
liksom i föreningarnas uppbyggnad.

VICTOR är nu med i vår krets av syster-
föreningar. De kom till som nya med-
lemmar på det här mötet, och kommer
kanske att dyka upp som internationella
gäster på vår nästa konferens.  

Skillnader och likheter
Man kan konstatera att det finns stora
skillnader mellan de deltagande före-
ningarna. SOCITM har avgjort mest
styrka både organisatoriskt och finansi-
ellt. VICTOR, som startade sin verksam-
het för ca 2 år sedan, ligger fortfarande i
startgroparna och har en del att göra för
att skapa en stabil organisation. Det tar
några år att formera en bra förening. 

Inom LOLA tror vi att vi kan göra
mycket för att stötta våra respektive 

systerorganisationers utveckling. Mötet
kunde också konstatera att det finns
många länder i EU, men att vi ännu så
länge bara är fyra EU-medlemsländer i
LOLA. Vi hoppas i framtiden kunna
hitta fler föreningar med samma huvud-
inriktning som våra. Det har varit svårt
att spåra upp nya föreningar. Men sam-
tidigt kan vi se tecken på att det ändå
går. I och med att vi lanserat webbsidan
för LOLA har redan två nya ansökning-
ar om medlemskap kommit in.

LOLAS syfte
Syftet med LOLA är att vi tillsammans,
på sikt och i nuet, ska kunna hjälpa va-

randra med lös-
ningar på gemen-
samma problem. Vi
ser framför oss att i
en framtid så kom-
mer våra länder att
knytas ihop ännu
mer än idag. Det
finns redan områ-
den där våra med-

borgare behöver service från sin hem-
kommun även när man befinner sig i ett
annat land. Resorna över nationsgrän-
serna ökar och en del av Sveriges be-
folkning bor stora delar av året i annat
land. Det gäller bland annat många av
våra äldre medborgare som gärna vill
flytta till solen under vinterhalvåret. Då
fler snart kommer att pensioneras och
dessutom beräknas ha bättre hälsa och
ekonomi än någonsin så är den troliga
utvecklingen att människor i ännu
högre grad väljer att bo hela eller delar
av året i något annat europeiskt land. 

Den här utvecklingen kommer att ställa
oss som hemkommuner inför nya utma-
ningar. Hur ska vi kunna ge service åt
våra medborgare trots att de inte finns i

närheten rent geografiskt? Vilka tjän-
ster kommer de att efterfråga? 
Man tror ju också att immigrationen
kommer att öka om det blir brist på ar-
betskraft. Vilka tjänster kommer de som
kommer till oss att behöva för att hålla
kontakt med sina respektive familjer
som bor kvar i hemlandet?

LOLA ska arbeta för att söka EU-medel
för gemensamma projekt över nations-
gränserna, i synnerhet inom Europa.
Just nu är SOCITM mycket aktiva med
det, och har lämnat in flera s k ”bids” till
EU om projekt som man vill genomföra. 

Om våra medlemmar har någon idé om
ett projekt vi skulle kunna genomföra i
varje enskilt land eller tillsammans över
nationsgränserna så finns möjligheten
att vi tillsammans via LOLA söker
medel ur EU:s sjätte ramverksfond. Där
finns pengar för utveckling och forsk-
ning inom EU, och ett delområde är IT. 

SOCITM har hittills lyckats få gehör för
en ansökning där man sökte EU-medel
för en Open source-lösning.  Men de har
också nyligen sökt medel för utveckling
av mobila tjänster.

Vad kan vi samarbeta kring just nu?
Frågan om vilka projekt som är aktuella
och som kan vara lämpliga att arbeta
med just nu diskuterades vid mötet. Li-
censkostnaderna kom upp som en
mycket konkret fråga. Vi tycker alla att
de licensavgifter som bl a Microsoft tar
ut är alldeles för höga. Vi betalar dem
med skattemedel och borde därför få
lättnader på samma sätt som utbild-
ningssidan fått lättnader i sin licensie-
ring. Tillsammans skulle vi kunna gå
samman och jämföra kostnader i de
olika licensavtalen i Europa. 

Mötet diskuterade också framtida träffar.
Ett förslag var att det ska hållas fyra
möten per år och att ordförandeskapet i
föreningen inledningsvis ska rotera. Vi
ska naturligtvis fortsätta att mejsla ut ge-
mensamma frågeställningar och projekt.
Av Britt-Inger Lindell, sekreterare i
KommITS och IT-chef, Upplands Väsby

KommITS och LOLA
Under ett kort helgmöte i Amsterdam 27-28 september så träffades 
medlemmar i organisationen LOLA (Linked Organisation of Local Authorities).
Huvudsyftet med mötet var att bilda en permanent grupp av deltagare från 
våra respektive systerföreningar som ska utveckla det internationella samarbete
som är igång mellan föreningarna sedan några år. 

Mötet resulterade i att vi nu har en bättre kännedom 
om varandras organisationer och nuvarande aktiviteter.
Idéer till utveckling av våra föreningar dryftades och 
en plan togs fram för hur vi kan gå vidare med att finna
konkreta frågeställningar att bearbeta tillsammans.
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I samband med de korta arbetsmöte
som hölls i föreningen LOLA i septem-
ber 2004 diskuterades den viktiga frå-
gan om hur en  IT-förening  kan utveck-
las och göra alltmer mer nytta för med-
lemmarna.

Det fördes en lång och intressant dis-
kussion om hur de olika medlemsföre-
ningarna gjort för att öka engagemanget
och deltagandet bland medlemmarna. 

VICTOR, den flamländska motsvarighe-
ten till KommITS,  sätter upp en an-
slagstavla på sina konferenser där med-
lemmar anonymt kan sätta upp ”noti-
sar” om vad man vill att föreningen ska
arbeta med framöver. Man kan klaga
också om man vill. 

VIAG har gjort medlemsenkäter som ut-
trycker att de regelbundet återkomman

de konferenserna är höjdpunkter i verk-
samheten. Det påminner om hur vi har
det i KommITS. 

SOCITM är den avgjort största förening-
en och den består av flera avdelningar.
En avdelning hanterar konsultverksam-
heten, som för övrigt går med bra vinst
– till medlemmarnas fromma. Konsul-
terna är för det mesta före detta kom-
munala IT-chefer som nu arbetar med
att hjälpa ”kollegor” med diverse olika
projekt. I England tycker man att det är
skönt att hyra in konsulter som styrs av
medlemsföreningen och som inte är le-
verantörsberoende. Dessa konsulter är
dessutom kunniga inom verksamhets-
området på ett naturligt sätt. För det är
ju skillnad på hur man jobbar i den pri-
vata sektorn och i den kommunala.
Inom SOCITM görs många olika under-
sökningar och stora rapporter tas fram

med hjälp av den kanslipersonal som
man har till sitt förfogande. 

Fahri Zinhi gjorde en kort historisk till-
bakablick där han berättade hur SO-

CITM såg ut för 10 år sedan. Då påmin-
de SOCITM mycket om hur både Kom-
mITS och VIAG ser ut idag organisato-
riskt och ekonomiskt. Förändringen i
SOCITM kom i och med den affärsrisk
man tog när man startade konsultverk-
samheten. Den har sedan hjälpt till att
finansiera många välbehövliga småpro-
jekt för medlemmarna som man annars
inte haft möjlighet att genomföra.

SOCITM har nu börjat fundera över vad
som händer med organisationen i takt
med att medlemmarna blir allt äldre.
Finns det en risk för att man bara sitter
och pratar om ”good old times”, blir till-
bakalutade och inte längre bidrar så
mycket till framåtskridandet? 

Av Britt-Inger Lindell, sekreterare  i
KommITS och IT-chef i Upplands
Väsby kommun

LOLA: Ökat engagemang 
och deltagande från medlemmar
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ISOC påverkar Internetsverige

Den internationella
organisationen för Internet

På konferens i Amsterdam
Holländska VIAG, som är en systerförening till KommITS, bildades 1991 och har idag drygt 500 medlemmar från
472 kommuner. En kommun kan ha fler än en medlem i Viag.

VIAGS HÖSTKONFERENS var förlagd på
Leeuwenhorst Hotel  i Noordwijkerhout
sydöst om Amsterdam den 7-9 novem-
ber 2004. KommITS var där, och repre-
senterades av Henric Skoog, Åke Ny-
gren och Anette Knutsson. Våra andra

vänföreningar representerades av Doug
Taylor, GMIS och Peter Ryder och Caro-
line Ishola-Burrows från SOCITM.

Viag-konferensen var mycket trevligt
anordnad och gav oss bland annat lite
idéer om hur vi skulle kunna förbättra
våra konferenser. Moderator för hela
konferensen var Professor Dr.ir. Rik

Maes från University of Amsterdam.
Hälften av föredragen hölls i stor sam-
ling och andra hälften hölls i parallellse-
minarier. Nästan alla föredrag presente-
rades på holländska som tolkades åt oss
”utlänningar”. Viag har också, precis

som vi, en utställaravdelning
som kan besökas mellan före-
dragen. 

Några utdrag från konferensen
I Amsterdam finns 15 olika orga-
nisationer som sysslar med socia-
la problem såsom lågutbildade ar-
betslösa ungdomar, immigranter,
bostäder, polisfrågor etc. Hittills
har man arbetat i stort sett ”ove-

tande” om varandra, men är nu i gång
med ett första samverkansprojekt. Projek-
tet har som mål att sätta upp ett gemen-
samt kontor/call-center, dvs en ingång
både fysiskt och tekniskt, för alla ärenden.

Holland saknar centralt både fastighets-
och kommuninnevånarregister vilket gör
att resp. stad/kommun måste ordna

detta själva. Rutiner för ajourhållning
brukar vara dåliga och registren blir in-
aktuella. I Rotterdam har kommunen
därför dragit i gång ett projekt där man
till en början försöker samverka mellan
myndigheter och organisation inom sta-
den, t.ex. elverk och vattenverk. Som ni
förstår har man ett stort jobb framför sig.

Microsoft är inte populära hos offentliga
IT-chefer i Holland vilket synligt kunde
märkas under ett föredrag från detta före-
tag. Likadant här så saknar Holland ge-
mensamma lösningar såsom de Stako-
och Kommentusavtal som vi har i Sverige.

Viags styrelse tog mycket väl omhand
oss internationella gäster. Söndag för-
middag innan konferensen startade gui-
dades vi runt i Leiden, en gammal vack-
er universitetsstad. 

Av Britt-Inger Lindell, sekreterare
i KommITS och IT-chef i Upplands

Väsby kommun

Internet ägs inte av någon och Internet går inte att styra, brukar det heta. Det ligger mycket sanning i detta, men om man vill
kunna peka på någon som har ansvar för Internet så finns det faktiskt en organisation som har ambitionen att leda Internet.

DEN ORGANISATIONEN heter Internet
Society. Internet Society har en viktig
roll när det gäller att utse ledamöter
och finansiera verksamhet inom de
organ som avgjort påverkar Internets
framtid genom att vidareutveckla de
adresssystem och den teknik som bär
upp Internet. Nuvarande tillväxttakt
innebär att Internet fördubblas var
nionde månad! Mest känt av dessa

organ är kanske IETF (Internet Eng-
ineering Task Force), men nämnas
bör också IESG (Internet Engineering
Steering Group). Dessa båda organ
brukar betraktas som två grenar av
IAB (Internet Architecture Board).
En annan viktig organisation som ar-
betar på uppdrag av Internet Society
är IANA (Internet Assigned Numbers
Authority). 

Internet Society (ISOC) vill vara ett
organ för globalt samarbete kring Inter-
net och Internet-teknologin, och den in-
ternationella inriktningen har på senare
tid lett till att ISOC uppmuntrat Internet-
användarna att bilda nationella ISOC-
föreningar (kallade Chapters) i de egna
länderna. Det finns en svensk avdelning,
The Swedish Chapter of Internet Society,
eller ISOC-SE – www.isoc.se



KommITS nr 1/2005

Statskontoret

Statistik om IT-utvecklingen
Andelen som använder Internet är hög bland privatpersoner och företag i Sverige. 
Förutsättningarna för offentlig sektor att använda Internet vid sina kontakter med allmänheten är alltså goda.

Statskontoret har gjort en genomgång av
innehållet på offentlig sektors webbplat-
ser. Webbplatserna för ett 80-tal myndig-
heter, ett 60-tal kommuner samt alla
landsting/regioner har undersökts. Vid
genomgången har webbplatsernas inne-
håll stämts av mot ett 20-tal kriterier.

Resultaten visar att i princip alla myn-
digheter, kommuner och landsting har
minst en blankett på sina webbplatser.
Däremot är det betydligt färre som erbju-
der möjligheten att fylla i och skicka in
blanketterna via webbplatsen. 

Andelen landsting som erbjuder on-li-
neansökan är dock högre än andelen
myndigheter och kommuner som gör det.

Följa ärenden går inte
Nio av tio kommuner har avancerade in-

teraktiva tjänster på sin webbplats medan
motsvarande andel för landstingen är
något lägre. 

När det gäller tjänster som innebär
någon form av individualiserad ärende-
hantering (personliga tjänster), har unge-
fär en tredjedel av myndigheterna, kom-
munerna och landstingen tjänster som
kräver inloggning. I mindre än var tionde
myndighet kan man följa sitt ärende via
webbplatsen och i väldigt få kommuner
och landsting kan man göra det.

Kontaktuppgifter finns
När det gäller information kan man på
nästan alla webbplatser hitta uppgifter
om adress och telefonnummer, informa-
tion om verksamheten i form av årsredo-
visningar etc, hitta beskrivningar av vilka

tjänster som erbjuds och få information
som hjälper till att hitta till rätt enhet, för-
valtning eller tjänsteman.

Information om beslutsunderlag och
information om beslutsprocessen finns på
nästan samtliga webbplatser (arkiv). När
det gäller att tillgängliggöra sina diarium
på webbplatserna är det vanligast att
detta görs hos landstingen. 
På kommunernas webbplatser kan all-
mänheten lämna synpunkter på verksam-
heten i betydligt större omfattning än på
myndigheternas webbplatser. Kommu-
nerna är även bäst på att ta hand om
dessa synpunkter (deltagande). Lands-
tingen gör detta i något mindre omfatt-
ning medan myndigheterna i minst om-
fattning möjliggör lämnandet av syn-
punkter samt att ta hand om dessa.
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Nominera kandidater
till KommITS´
resestipendium

BAKGRUND TILL PROGRAMMET

Svenska Kommunförbundet och Kom-
mITS har identifierat ett behov av kompe-
tensutveckling för IT-samordnare, IT-che-
fer och IT-strateger inför framtida utma-
ningar inom kommunal verksamhet. Nya
organisationsformer införs och kommu-
nalt stödjande företag skall samverka med
kommunal verksamhet i allt större ut-
sträckning. Teknikinslagen i verksamhets-
miljön intensifieras och medför ett accele-
rerande behov av kompetensutveckling
kring nya system för ärendehantering.

Mellan 2000 och 2002 har ca 50 kommu-
ner deltagit i det första steget av program-
met IT-ledning i kommuner. Deltagarna
har efter genomfört program bildat nät-
verk som kontinuerligt träffas. Det har
även bildats verksamhetsrelaterade nät-
verk över kommungränser. Som exempel
kan nämnas ett antal ekonomichefer som
gemensamt driver IT-relaterade frågor.

Under 2002 har deltagare väckt tanken
för ett andra program. Detta program in-
riktas på att bygga strukturer inför infö-
randet av e-service inom en kommun
med perspektiv på medborgare och verk-
samhet, på ekonomi och IT.

GENOMFÖRANDE

Utvecklingsprogrammet genomförs i 4
block under 4 – 5 månader och genom-
förs som internat. Den röda tråden i ut-
bildningen är att införa e-service i en
kommun.

Block 1
Vad är e-service samt hur långt har vi
kommit? Vad kan man vinna? Vilka har
kommit långt? Uppgift ges till deltagarna
som innebär att ta fram ett direktiv och
projektplan för införandet av e-service.
Redovisning sker i block 4.

Block 2
Kostnader för utveckling, införande och för-
valtning. Vinsterna med e-service ekono-
miskt, arbetsmässigt och ur kundperspektiv.

Block 3
Vad innebär införandet av e-service för
medborgare, ledning och medarbetare?
Hur kan ett införande av e-service kon-
kret genomföras?

Block 4
Genomgång av varje deltagares förberedel-
ser inför eget införande av e-tjänster Kvälls-
arbete dag 1 i varje block till ca 22.00.

FÖRKUNSKAPER

Steg 2 vänder sig både till Dig som behö-
ver fördjupa dina kunskaper inom områ-
det, och till Dig som genomgått IT-led-
ning i kommuner steg 1. Programmet er-
bjuder många tillfällen till diskussioner
där alla kan få ny kunskap och delge
andra egna erfarenheter. En verksamhets-
relaterad chef kan med fördel delta i kur-
sen så att IT- och verksamhetsledning ge-
mensamt kan förbereda det konkreta ar-
betet.

HANDLEDARE

Programmet följs av programmets pro-
jektledare Bengt Svensson, Svenska kom-
munförbundet. Kursledare är Johannes
Helfrich som arbetar praktiskt med förän-
dringar av större organisationer inom IT-
relaterade områden. Dessutom föreläser
specialister i olika sakområden vid varje
programblock i syfte att sprida kunskap
och erfarenheter från kommunal övergri-
pande nivå och för att ge influenser från
näringslivet. I varje block genomförs ett
studiebesök.

Mer information, program och anmälnings-
blankett finns på www.kommits.org 

KommITS´ 
vårkonferens
Nu är planeringen för KommITS vårkonferens
i full gång. Vårens konferens är bestämd till
den 11-12 maj och är förlagd till Umeå och
Umeå Folkets Hus.

Ta dig en titt på Umeå Folkets Hus, som är en
utmärkt konferensanläggning för både utstäl-
lare och delegater.
www.umea.fh.se

Program med detaljer kring arrangemanget
kommer att läggas ut på www.kommits.org
i den takt som de blir klara.

IT-ledning i kommuner
Ett utvecklingsprogram för dig som arbetar i IT-relaterade ledarbefatt-
ningar från IT-samordnare till IT-strateger.

MER OM PROGRAMMET kan du läsa på:
www.svekom.se/infoit/itledning
www.kommits.org

HAR DU FRÅGOR och funderingar 
ta gärna kontakt med:

KommITS: Anette Knutsson, 
Strömstads kommun,
anette.knutsson@stromstad.se
tel. 0526-191 35

Svekom: Bengt Svensson,
bengt.svensson@svekom.se
tel 08-452 74 30

Innehåll: Johannes Helfrich,
johannes@pedtek.se 
tel. 070-665 05 50

Referens: Eva-Marie Marklund, 
IT Västerbotten,
eva-marie.marklund@itvasterbotten.org
tel. 090-13 62 80

KommITS delar varje år ut ett resestipendium
till en person som är anställd i en kommun
som är medlem i KommITS. Stipendiet utgörs
av en resa till vänföreningen SOCITM:s årliga
konferens någonstans i England. 

SYFTET med stipendiet är bland annat att: 
– Främja det internationella samarbetet mel-

lan KommITS och våra internationella vän-
föreningar

– Möjliggöra för våra medlemmar att: 
– öka kunskapen om vad som händer inom

IT-området runt om i världen. 
– skapa egna internationella  kontakter och

erfarenheter inom IT-området

KRITERIERNA för att kunna vinna detta stipen-
dium är:
– Kommunen där man jobbar ska vara med-

lem i KommITS 
– Den sökande ska skicka in en skriftlig moti-

vering på varför just han/hon ska vinna.
Den bästa motiveringen vinner.

VINNAREN utses av en stipendiekommitté be-
stående av ett antal styrelsemedlemmar. 
Ansökan ska vara inskickad till KommITS
kansli före den 30 juni respektive år. 
För information och ansökningsanvisningar
kontakta kansliet.
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FÖRENINGEN KOMMITS´ STYRELSE:

Ordförande 
Henric Skoog, Degerfors kommun

693 80 DEGERFORS
tfn: 0586-48129, 073-9204129

tfx: 0586-48386 
henric.skoog@degerfors.se

Vice ordförande 
Anette Knutsson, Strömstads kommun

Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
tfn.: 0526-19135, 070-5419165

tfx: 0526-19110
anette.knutsson@stromstad.se

Kassör 
Marianne Olofsson, Munkedals kommun

Ekonomiavd., 455 80 MUNKEDAL
tfn: 0524-181 61
tfx: 0524-181 10  

mobil: 070-397 15 63
marianne.olofsson@munkedal.se

Sekreterare
Britt-Inger Lindell, Upplands Väsbys kommun

Dragonvägen 86 , 194 80 Upplands Väsby
tfn: 08-590 978 09
tfx: 08-590 898 76

britt-inger.lindell@upplandsvasby.se 

Ledamot
Lars Öhman, Nacka kommun 

131 81 NACKA
tfn 08-718 87 16, fax 08-718 90 22, 

mobil 070-431 87 16
lars.ohman@nacka .se

Ledamot
Åke Nygren, Leksands kommun

Box 303, 793 27 LEKSAND
tfn 0247-802 12, fax 0247-144 65

ake.nygren@leksand.se

Ledamot
Bo Dahl , Sävsjö kommun

IT-avdelningen, Djurgårdsgatan 1 
576 80 SÄVSJÖ

tfn: 0382-15 200, 070-568 40 05
tfx: 0382-15 210

bo.dahl@savsjo.se

Ledamot
Thorbjörn Larsson , Falkenberg kommun

311 80 FALKENBERG
tfn: 0346-886 258, 070-698 62 58

fax: 0346-105 90
thorbjörn.larsson@falkenberg.se

Suppleant
Peter Petersson, Vallentuna kommun

Tuna Torg 1
186 86 VALLENTUNA

tfn: 08-587 850 07
fax: 08-511 720 20

peter.petersson@vallentuna.se

Suppleant
Lars Flintberg, Sandvikens kommun

IT-strateg, 811 80 Sandviken
tfn 026-24 16 47, 070-320 67 92

lars.flintberg@sandviken.se

Kansli
tfn 016-34 44 11

Box 638
631 08 Eskilstuna

e-post: kansli@kommits.org
www.kommits.org

Vad är                     ?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara, i första hand små
och medelstora, kommuners intresse i IT-frågor. Den ska även vara ett forum
för erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i kommunerna.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996
i Göteborg och består av en styrelse som väljs
vid föreningens årsmöte. KommITS består idag
av representanter för ca 120 kommuner. Dessa
finns från Ystad i söder till Luleå i norr och
Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun
är Lekeberg och den största är Umeå.
Förutom att anordna konferenser, för närva-
rande två per år, arbetar vi bland annat med
att skapa bra samarbetsformer med ett antal le-
verantörer. Vi har också ett nära samarbete
med Svenska kommunförbundets IT-sektion
och med systerföreningar i USA och Storbri-
tannien. Men den kanske viktigaste funktionen
är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte –
där det finns goda möjligheter att knyta kon-
takter som är till stor nytta i det dagliga arbe-
tet. Föreningen är öppen för alla kommuner
oavsett teknikplattform, och vi är leverantörso-
beroende.

KOMMITS´ MÅLSÄTTNING. KommITS har som
mål att vara ett nätverk av IT-människor som
har sin verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska
därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för

effektiviteten i den kommunala förvaltningen
– Höja IT/ADB-avdelningarnas status i kommu-

nerna
– Sprida information till medlemmar samt stimu-

lera utbyte av erfarenheter på regional nivå och
på riksnivå.

– Vara samtalspartner och pådrivande faktor
gentemot myndigheter och andra organisatio-
ner.

KOMMITS´ ORGANISATION. 
Föreningen är ideell och fordrar, som alla
andra liknande organisationer, ideellt engage-
mang från medlemmarna. Centralt ska arbetet
bl a inriktas på externa kontakter, informa-
tionsspridning, organisation av nationella kon-
ferenser och möten. Sedan början av år 2000
har vi administrativ hjälp av en kanslifunktion
i Eskilstuna. Där produceras även föreningens
tidning och hemsida.

VARFÖR SKA MIN KOMMUN BLI MEDLEM?
Problemen och möjligheterna med IT är ge-
mensamma för alla kommuner i dag. Ett med-
lemsskap ger dig bättre möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra kommuner
– att debattera och diskutera IT-frågor i ett ge-

mensamt forum – ett diskussionsforum
bakom lösenordsskydd på föreningens hem-
sida www.kommits.org.

– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leve-

rantörer

MEDLEMSKAP. Medlemskap i föreningen teck-
nas av enskild person anställd i svensk kom-
mun. Medlemskapet är personligt men med-
lemmen representerar kommunen gentemot
föreningen. Varje kommun tecknar endast ett
medlemskap. Medlem ska ha IT-frågor som
huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samord-
ningsansvar i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare
etc.)
Medlemsavgiften för verksamhetsåret
2003/2004 är 2 000 kronor. Medlemskapet
medför inga övriga förpliktelser.
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I och med att den förberedande fasen av
projektet nu är över sätts nu planerna i
verket. Det innebär att nästan all IT, utom
infrastrukturen och säkerheten outsourcas
– som tjänster. Det är leverantörerna som
står för investeringarna och verksamheten

betalar för dem allteftersom tjänsterna ut-
förs och förbrukas.  En regiongemensam
utvecklings- och beställarorganisation har
också inrättats som agerar motpart och
kravställare gentemot leverantörerna.

Först ut är telefonin och under februari
har en totalleverantör av telefoni valts.

Målet med en budget i balans ställer
stora krav på besparingar. Samtidigt ska
IT-utvecklingen stödja genomförandet
av utvecklingsprogrammet för vård och
hälsa.  Enligt en preliminär bedömning
är den totala kostnaden för IT inom Re-
gion Skåne ca 800 miljoner kronor per
år, varav ca 710 miljoner kronor är för-
valtnings- och driftkostnader. Kostna-
derna skull fortsätta att öka de närmas-
te åren, om inget radikalt gjorts för att
rationalisera verksamheten. Bristande
samordning är en faktor som driver på
kostnadsutvecklingen.

Samordnad informationsstruktur
Traditionellt inom Region Skåne har IT-
system anskaffats utifrån ett avgränsat
behov, med utgångspunkt från varje en-
skild verksamhet. Genomförandet av ut-
vecklingsprogrammet ”Skånsk Livskraft
– vård och hälsa” innebär ökade krav på
en samordnad informationsstruktur –
av modellen "en patient en journal".  

Tjänstebaserad affärsmodell
Syftet med omstrukturering av Region
Skånes IT-verksamhet är att få ett tyd-
ligt ansvar för IT-tjänsterna och ta till-
vara skalfördelar, och därigenom sänka
kostnader så långt som möjligt. Kravet
är att minska kostnader för drift och
förvaltning av IT med minst 10 % from
år 2006. Målet är att stärka beställar-
och strategisk IT-kompetens och att öka

kostnadskontrollen över IT-verksamhe-
ten. Det ska göras genom att fokusera
på verksamhetsnytta istället för teknis-
ka val. På sikt innebär det en övergång
till tjänstebaserad affärsmodell – Re-
gion Skåne köper tjänster och funktio-
ner istället för teknik och applikationer.

Framtida IT-organisation
För att uppnå de fastställda samord-
nings- och besparingsmålen, ställs det
stora krav på förändrade styrprinciper
och regelverk. Därför har regionstyrel-
sen fattat beslut om att genomföra prin-
ciper som tar utgångspunkt dels i kon-
cernperspektiv och dels i verksamhets-
nytta. För att nå samordning och sam-
verkan inom regionen vid utveckling av
IT-stöd har en gemensam utvecklings-
och beställarorganisation inrättats.
Målet är att skapa bättre IT-stöd i verk-
samheten, och att bli en effektiv och
professionell beställare av IT-tjänster.

Leverantören betalar…
Kravet på en budget i balans kräver be-
sparingar inom IT samtidigt som det
förväntas att IT-utvecklingen ska stödja
genomförandet av utvecklingsprogram-
met för vård och hälsa. Möjligheten för
Region Skåne med en tjänstebaserad af-
färsmodell är att tillsammans med en
leverantör utveckla det IT-stöd som
verksamheten har behov av utan att Re-
gion Skåne står för hela investeringen
och dess risker. I en tjänstebaserad af-
färsmodell är IT en verksamhetsfråga,
där tjänster ersätter system och applika-
tioner. Leverantören bekostar investe-
ringen och verksamheten betalar för
den nytta tjänsten anses vara värd. Re-
gion Skåne har nu utrett och planerat
och börjar nu köpa IT-tjänster enligt en
tjänstebaserad affärsmodell.  
– www.skane.se

Ledningen för Region Skåne beslutade i maj 2004 att genomföra ett 
program för effektivisering av IT-verksamheten. Tanken var att samla alla 
IT-tjänster inklusive telefoni hos en extern eller en intern leverantör. 
Ännu viktigare förändring var kanske att man flyttade fokus i IT-organisatio-
nen. Nu tillämpas vad man kallar en tjänstebaserad affärsmodell, dvs IT skall
handlas upp som tjänster och funktioner istället för som teknik och applikationer.

»I en tjänstebaserad affärsmodell är 
IT en verksamhetsfråga, där tjänster 
ersätter system och applikationer. 
Leverantören bekostar investeringen
och verksamheten betalar för den 
nytta tjänsten anses vara värd«

Kortfakta
Region Skånes nya affärsmodell
• Köp IT och telefoni som tjänst i stället 

för att köpa teknik och applikationer.
• Betala för vad tjänsten är värd
• Skapa en regiongemensam utvecklings- 

och beställarorganisation med översikt
• Behåll infrastruktur och säkerhet in house

Region Skåne

Genomgripande omstrukturering
av IT-verksamheten 

– Det är mycket positivt att vi med detta beslut kan ta ett sunt 
helhetsgrepp över IT-verksamheten och därmed få bättre och 
effektivare styrning på IT-frågorna, säger regiondirektör Mats Welff.
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Region Skåne har etablerat en utveck-
lingsfunktion som ansvarar för att sam-
ordna utvecklingen av IT- och telefoni-
tjänster inom Region Skåne och som
agerar motpart och kravställare gente-
mot leverantörerna. Idag sker samord-
ningen av telefoni med ett helhetsper-
spektiv, och inte utifrån varje enskild
verksamhet som tidigare varit fallet. 

Lägre kostnader
Genom en samordnad, gemensam och
modern plattform för telefonitjänster för-
väntas Region Skånes kostnader för tele-
foni minska radikalt, med ca 160 miljoner
kronor räknat på de närmaste fem åren.

Siemens övertar telefoniverksamheten
Region Skånes telefoniverksamhet om-
fattar idag ett 70-tal medarbetare som
är placerade runt om i regionen. Den
nya leverantören, Siemens, övertar hela
telefoniverksamheten, både personal
och teknisk utrustning. Detta innebär
att all personal erbjuds anställning hos
leverantören, vilket har varit ett av kra-
ven från Region Skåne under upphand-

lingen. För telefonipersonalen innebär
detta stora möjligheter att utvecklas. 
Region Skåne och Siemens bildar till-
sammans en organisation med förank-
ring på koncernnivå, för att på bästa
sätt kunna genomföra verksamhetsöver-
tagandet. Genomförandet beräknas ske
under ett år med start i mars 2005.

Modern plattform baserad på IP-telefoni
Under avtalsperioden byts delar av den
tekniska plattformen ut till modern tek-
nik baserad på IP-telefoni Det innebär
att en stor del av telefontrafiken kom-
mer att gå via Region Skånes datanät-
verk och inte som tidigare via telefono-
peratörernas telefonnät. 

Siemens beräknas investera 150 miljo-
ner kronor i Region Skånes telefoniplatt-
form. Utöver det bidrar leverantören med
12 miljoner kronor för att
göra regionens datanät
redo för IP-telefoni.

Trådlöst möjliggör 
effektivare vård
I genomförandet ingår

bland annat att öka antalet trådlösa te-
lefoner. Det innebär att medarbetare i
fortsättningen, i större utsträckning,
kommer att ha trådlösa telefoner med
tillgång till avancerade telefonitjänster.
Detta är en av grundförutsättningarna
för att stödja hälso- och sjukvården, när
vårdpersonalen i större utsträckning
kommer att röra sig mellan flera arbets-
platser. 

I praktiken innebär det till exempel
att läkare och sjukvårdspersonal snab-
bare kan nå varandra vid akutlarm. I
stället för att använda personsökare,
skickas larm och sökningar via telefo-
nen och läkaren kan ringa direkt tillba-
ka till vårdpersonalen. Detta innebär att
tiden mellan sökning och kontakt kan
minskas avsevärt. – www.skane.se

Region Skånes framtida telefoni

I löneförhandlingstider

Som en del i den genomgripande omstruktureringen av IT inom Region Skåne har nu en upphandling av telefonin
inom hela regionen genomförts. Den har upphandlats som en funktion eller tjänst som leverantören, Siemens, ska
tillhandahålla. Tekniken bakom består bland annat av mobil fasttelefoni med avancerade tjänster.

Det engelska rekryteringsföreta-
get Woodhurst som är speciali-
serade på ledningsrekrytering
har frågat IT-managers över
hela Storbritannien, och kan be-
rätta att lika många är intresse-
rade av flexibla arbetstider
(84%) som av höjd lön (88%).
Och så många som två tredjede-
lar av de tillfrågade menade att
deras arbete påverkade relatio-
nerna till familjen negativt.

52 procent av de tillfrågade
angav att de troligen kommer

att byta jobb inom två år. Den
siffran var dock lägre för dem
som hade möjlighet till arbete
från hemmet (32%).

Budskapet är klart. Om du vill
behålla din personal är frihet och
flexibilitet lika viktigt som peng-
ar. Balans i förhållandet arbete/-
fritid verkar vara en viktigare fak-
tor för IT-ledare än många andra
faktorer som normalt betraktas
som orsaken till hög personalom-
sättning. – www.zdnet.com

Vad är det som får dig som IT-ansvarig att byta jobb. 
Högre lön? Större frihet på jobbet? 
Möjligheten att, åtminstone delvis, kunna arbeta från hemmet?



I SOMRAS var det återigen dags för bran-
schens högtidliga prisutdelning. Men
någon Guldlänk för bästa e-demokrati
blev det inte denna gång. Inget enda in-
itiativ värdigt att uppmärksammas hade
hittats. Den e-demokratiska utveckling-
en i Sverige tycks ha avstannat. Detta är
mycket märkligt. Det finns nästan bara
positiva erfarenheter från de rådslag och
paneler som arrangerats, där medborgar-
na fått vara med på riktigt. Massor av
människor som inte tidigare engagerat sig
i politiken har via datorn varit med i be-
slutsprocessen. Läst på, diskuterat, röstat
och tänkt ut alternativa förslag. De har
aktiverat sig politiskt i en tid då allt fler
vänder politiken och demokratin ryggen. 

Men det går att hitta orsaker till att så få
kommunpolitiker vågar pröva e-demokrati.

Rädslan för att den representativa
demokratin urholkas. 
Många politiker tror att medborgarinfly-
tande via nätet innebär att deras egen
möjlighet att fatta ansvarsfyllda beslut
minskar. Men oron är obefogad. Under-

sökningar visar att medborgarna vill ha
just rådgivande rådslag, och att alltså folk-
valda skall fatta de slutgiltiga besluten.  

Dessutom finns tydliga exempel på att po-
litiker som låter medborgarna påverka via
nätet stärker sin ställning bland väljarna. 

Rädslan för att det ska gå fel.  
Ofta är det högljudda men mindre re-
presentativa personer som dominerar
de offentliga mötena. Många tror att
dessa också dominerar rådslagen på
nätet. Det finns också en oro för att ex-
trema och odemokratiska krafter tar
chansen att sabotera. 

Men det är varken lobbyisterna, knäpp-
skallarna eller nazisterna som domine-
rar de elektroniska rådslagen. Det är
vanligt folk som tar chansen. Småbarns-
föräldrar som inte har tid att gå på
möten, människor som har fritiden full
med annat men som gillar att kommu-
nicera via datorn, ungdomar utan en
tanke på politiskt engagemang men som
är kungar på nätet.

Tron att e-demokrati är folkomröst-
ningar på nätet. 
En del rådslag har haft karaktären av
folkomröstningar. Men e-demokratins
mening är inte att underlätta allmänna
val och folkomröstningar. Tvärt om
finns det gott om argument för traditio-
nen med vallokaler, röstlängder och för-
seglade kuvert. 

Ett rådslag över internet är ett annat
sätt att ordna ett möte. Men när det
vanliga kommunala samrådsmötet lock-

ar 50 personer (och då anses det välbe-
sökt!) så drar mötet via internet 500
personer. Vid det vanliga mötet har

kanske 15 personer modet och möj-
ligheten att säga vad de tycker. Vid
internetmötet uttalar sig alla 500.

Tron att e-demokrati är dyrt. 
Det är inte konstigt. Flera rådslag har
kostat gigantiska summor eftersom man
försökt uppnå säkerheten vid de tradi-
tionella valen. Och eftersom man i flera
fall inte betalat hela notan själv. EU och
staten har stöttat pilotprojekt med
ibland groteska belopp. Men processer-
na behöver inte vara särskilt komplice-
rade. En av poängerna med den nya
tekniken att många rutiner kan utföras
betydligt snabbare och enklare och där-
med billigare. 

Svårigheten att se vinsterna. 
Jag kan bara hänvisa till de erfarenheter
som finns. E-demokrati är ett sätt att
förankra besluten. Effektivare sätt att
förebygga folkstormar än att i tid ha en
seriös dialog finns inte. Alla de samråd-
saktiviteter inför planer och byggprojekt
som ordnas idag skulle bli betydligt mer
välbesökta och konstruktiva om nätets
alla möjligheter utnyttjas. Och just när
det gäller e-demokratins möjligheter i
planprocessen har faktiskt några kom-
muner börjat vakna.

Men den stora vinsten kan vara en
annan. Den svenska demokratin går
mot en kris. Minskat valdeltagande, po-
litikeravhopp, partiernas medlemsför-
luster, stödet för extrema rörelser –
tecknen är många och tydliga. E-demo-
kratin är en möjlighet att vända tren-
den. Vem har råd att avstå?
Av Håkan Tenelius, projektledare, Svensk
Demokratiutveckling, tidigare folkvald. 

KommITS nr 1/2005

Demokrati via nätet 

Har vi råd  att avstå?
För drygt två år sedan erhöll Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholm utmärkelsen Guldlänken. Jag var ordföran-
de i nämnden, och vi vann klassen ”Bästa e-demokrati”. Våra medborgare hade via internet bland annat fått delta
i beslutet om hur Vasaparken skulle restaureras. Vi var mycket, mycket stolta.

När det vanliga kommunala samrådsmötet
lockar 50 personer anses det välbesökt

»Den e-demokratiska utvecklingen 
i Sverige tycks ha avstannat«
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Femton projekt kring offentliga 
e-tjänster får 200 000 kronor vardera 
VINNOVA har nu beslutat vilka 15 projekt som får 200 000 kronor i planeringsbidrag inom utlysningen "Innovativ utveck-
ling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster". Intresset för utlysningen var stort - VINNOVA fick in 128 ansökningar.

VINNOVA satsar sammanlagt 20 miljoner kronor på nya in-
novativa offentliga e-tjänster. Utlysningen är en del av pro-
grammet "E-tjänster i offentlig verksamhet". Utlysningen sker
i två steg. I det första steget får 15 projekt ett planeringsan-
slag på 200 000 kronor vardera för att göra en fullständig an-
sökan. Bland dessa 15 kommer sedan 4-8 projekt att väljas ut
för att i ett andra steg få nya anslag med start våren 2005. I
det andra steget krävs en medfinansiering i projektet på
minst lika mycket som VINNOVAs bidrag. Sammanlagt kom-
mer alltså omkring 40 miljoner kronor satsas på området de
närmaste åren. 

De nya e-tjänsterna ska svara mot tydliga användarbehov och
efterfrågan. De ska också ha mätbara effekter och vara gräns-
överskridande, till exempel genom att de ökar samverkan
mellan myndigheter eller att de kan användas av annan of-
fentlig verksamhet. I projekten ska ingå samverkan mellan
minst tre aktörer varav minst en deltagare från offentlig för-
valtning och en deltagare från universitet och högskola.

Fakta offentliga e-tjänster
Offentliga e-tjänster är de elektroniska tjänster – tillgängliga
till exempel via Internet, TV eller mobila tekniklösningar –
som den offentliga förvaltningen erbjuder medborgare, företag,
intresseorganisationer och andra myndigheter. E-tjänsterna
kan till exempel innebära snabbare hantering av ärenden, stöd
för demokratiska processer och andra former för ökat inflytan-
de, effektiva arbetsprocesser, förenklad organisation och en
nätverksförvaltning som förenklar myndighetskontakterna för
enskilda och företagare. Stora marknadsmöjligheter, även på
den internationella marknaden, kan öppnas för företag som ut-
vecklar och tillhandahåller nya typer av tjänster och produkter
samt tekniska lösningar

Följande 15 projekt får planeringsbidrag:
• Tjänstekatalog för en distribuerad sjukvård, Region Skåne,

Hälso- och sjukvårdsledningen, avdelningen för hälsoinformatik 
• Kommunkonto, Uddevalla kommun 
• E-tjänster för Sambruk, Jönköpings kommun 
• Bygga Villa, Lantmäteriet, Gävle 
• Inter-organisatorisk e-körkortstjänst - för enkel och effektiv 

hantering av körkortstillstånd, Linköpings universitet 
• ClassMaster.Kmm, Uppsala universitet, 

Informationsvetenskapliga institutionen 
• Medborgarvärde och Mobila Tjänster i Skolsektorn, 

Handelshögskolan i Stockholm, CIC 
• Samhällsnytta via fjärrkontroll, SICS - Swedish Institute of 

Computer Science 
• REMS Remiss-sluss baserad på organisatorisk och teknisk tjän-

steutveckling, KTH, Institutionen för data och systemvetenskap 
• SME-Ask - SMEs informella lärande och frågande genom 

användning av offentliga e-tjänster, Interactive Institute 
• Interaktiva agenter i publika e-tjänster, CTH - Centrum för 

kunskapsbildning och kommunikation
• Sammanhållet Stöd för Sjukskrivna, Länsstyrelsen i Stockholm 
• Effektivare tillståndshantering, Nutek 
• E-student passport, Umeå universitet, Ladokenheten 
• TvCare, Karolinska institutet, Lime - Learning, informatics, 

management and ethics 

Fakta Vinnova
Vinnova är en statlig myndighet som
bildades den 1 januari 2001. Regering-
en har i sin instruktion gett VINNOVA i

uppgift att:  "främja utvecklingen av effektiva svenska innova-
tionssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kom-
munikation och arbetsliv." För att arbeta med denna uppgift har
Vinnova ungefär 150 medarbetare och cirka 1 miljard kronor i
årlig budget.
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KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN investerar
i och nyutvecklar ett skyddat webbaserat
informationssystem för aktörer i det
svenska krishanteringssystemet. Systemet
ska främja informationsgivningen mellan
berörda aktörer och underlätta samord-
ning av information till allmänheten. 

Idag saknas ett nationellt IT-system
där krishanteringssystemets aktörer kan

dela information före, under och efter
en kris. Det nya webbaserade systemet
ska vara tillgängligt för kommuner,
landsting, länsstyrelser och centrala
myndigheter. Men också andra sam-
hällsviktiga företag, organisationer med
flera ska kunna anslutas. 

Systemet ska baseras på webbteknik,
vilket gör det flexibelt och medger olika

tekniska plattformar hos användarna. 
KBM har tecknat avtal med Know IT

Candeo om utvecklingen. Uppdraget
kommer att i första hand att utföras
från Luleå, Umeå och Gävle, men syste-
met kommer till största delen att ut-
vecklas på Know IT:s kontor i Luleå.
Det ska vara klart i september 2005.
Uppdraget är ett fastprisprojekt med or-
dervärdet 2,3 MSEK. 
– www.knowit.se

Nu blir krisinformationen webbaserad
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Eltel + Swedia = sant
Konkurrensmyndigheterna har godkänt sammanslagningen
mellan Eltel Networks och Swedia Networks. Företaget blir
därmed ett av de största på byggnation och underhåll av
el-, tele- och mobilnät i norra Europa.

Det nya företaget kommer ha cirka 5200 anställda, varav
cirka 2000 är verksamma i Sverige. – Waymaker

Bidrag till krisledning
Varje år beviljar Krisberedskapsmyndigheten bidrag till in-
vesteringar för förbättringar i kommunala krisledningsplat-
ser. Förstärkningarna gäller bland annat lokaler, strömför-
sörjning, tele, radio och IT-säkerhet. Under 2004 beviljades
14 kommuner bidrag för sådana förstärkningar.

KBM kan bevilja bidrag för att förstärka kommunens
ledningsplats med maximalt 50 procent av kostnaden för
åtgärderna. Efter insänd ansökan från kommunen (via läns-
styrelsen) genomför KBM en teknisk inventering av de
delar som berör kommunens ledningsförmåga. Denna in-
ventering resulterar sedan i ett åtgärdsförslag från KBM.

ITiS-lärare lyckas bättre med IT i undervisningen
De lärare som deltagit i statens ITiS-satsning använder da-
torer mer i skolan och har mer positiva attityder till att an-
vända IT i undervisningen. Trots dessa goda resultat har
kommunerna blivit sämre på att planera för lärarnas kom-
petensutveckling kring IT efter ITiS. Det visar KK-stiftel-
sens attitydundersökning om IT i skolan, som gjorts under
hösten 2004.

Lärarstudenter missnöjda med sina IT-kunskaper
Endast en av tio lärarstudenter är nöjd med de kunskaper
man fått om hur IT kan användas i det framtida yrket. Det
visar en undersökning bland 5.300 lärarstudenter som ge-
nomförts av KK-stiftelsens forskningsprogram LearnIT. Det
är nu dags för regeringen att ge tydliga signaler om att lä-
rarutbildningen ska hänga med sin tid. – www.kks.se

Skandinaviskt kompetenscentra för telefoni
Inom den närmaste framtiden kommer Region Skåne till-
sammans med Siemens att etablera ett kompetenscentra för
telefoni i Skåne. Syftet är driva utvecklingen mot framti-
dens telefonitjänster inom bland annat området vård och
hälsa. Verksamheten kommer att stödja forskningen i
Skåne, bland annat genom att finansiera inrättandet av två
doktorandtjänster.

Nytt utbildningspaket – Säker på nätet.
Det finns ett stort behov av kunskap om hur barn kan han-
tera Internet på ett säkrare sätt, för att skapa en mer positiv
och mindre riskfylld användning. Därför lanserar nu
Medierådet ett interaktivt utbildningspaket som är avsett
för både barn, lärare och föräldrar. Det är ett startpaket för
8-10-åringar eller nybörjare, och kan användas både i sko-
lan och hemma. Här kan man på ett roligt sätt lära om
sökmotorer, källkritik, hur man uppför sig vid chatt, för-
siktighet med personuppgifter m.m. – www.medieradet.se

Informationsteknologins roll i den kommunala sektorn
• Att frigöra resurser från administrationen 

till kärnverksamheten.
• Att effektivisera verksamheten i syfte att 

”skapa mer tid för kund”
• Att erbjuda enkla och effektiva kontaktvägar 

– för självservice, dvs e-tjänster
Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting

notiser • notiser • notis • er
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Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu träffade i slutet av januari kommun- och finansminister Sven-Erik Ös-
terberg för att diskutera behoven av och möjligheter till ökad samverkan mellan stat, kommun och landsting för ut-
vecklingen av e-förvaltning och e-tjänster.

Nationell samverkan om e-förvaltning 
och e-tjänster nödvändig

Redan för ett år sedan påbörjade diskussioner mellan SKL
(Svenska Kommuner och Landsting) och regeringen om utveck-
lingen av e-tjänster och e-förvaltning. Intervjuer och hearings
som genomförts med förtroendevalda och tjänstemannaledning i
kommuner och landsting sedan dess visar att det pågår en
mängd aktiviteter kring verksamhetsutveckling och interkom-
munal samverkan.

Medel till planeringsdokument för e-förvaltning
Reepalu förordade vid mötet i januari att staten ger ytterligare
resurser till kommunerna så de kan ta fram planeringsdoku-
ment för e-förvaltningen. Dokumenten kan utformas så att de
stödjer både lokal planering, regional samverkan och centrala
målsättningar. Vidare framhöll Reepalu att lagstiftningen i ökad
utsträckning bör utformas så att den stödjer interkommunal
samverkan samt att staten tar ett ökat ansvar kring elektronisk
identifiering inom den offentliga sektorn. – www.skl.se

Användarföreningen MD110 Telecom har givit konsultföretaget S.T.A.R.C Consulting uppdraget att 
utreda möjligheten till samverkan mellan Ericssons MD 110 och andra leverantörers IP-telefonisystem.
Ingen liknande oberoende utredning finns utförd i Sverige. 

IP i MD110 – vem har bästa lösningen?

Användarföreningen MD110 Telecom har
lagt ut ett konsultuppdrag för en översyn
och belysning av möjligheterna att införa
en IP baserad telefonilösning med utrust-
ning från Ericsson eller annan leverantör
för småkontor med en centralt placerad
MD110 som huvudväxel. Uppdraget skall
belysa funktionalitet, ekonomi samt even-
tuella risker med en sådan lösning. Kon-
trollpunkter anges vad som är av vikt för
att kunna räkna hem en eventuell lös-
ning. Uppdraget bygger på en fiktiv kund
med generella telefonibehov på fyra min-
dre kontor där antalet användare varierar
från fem till hundra personer. Aktuella
behov, krav och förutsättningar samman-
ställs i en kravspecifikation och delges
potentiella leverantörer av IP telefoni sys-
tem. Ett förslag som baseras på IP telefoni
i MD110 skall analyseras. Inkomna för-
slag analyseras och sammanställs.

Uppdraget med rapporten kommer att
presenteras på användarföreningens års-

möte på biografen Rival i Stockholm den
28/4 2005. Efter presentationen kommer
det att hållas en frågestund där medlems-
organisationernas företrädare ges möjlig-
het till fördjupning i rapporten. Intresset
kring integration och konvergens av tele-
fonisystem anses som mycket stort bland
medlemmarna.

Fakta 
Användarföreningen MD110 Telecom
Föreningen bildades i november 1990
och arbetar ideellt för att ta tillvara med-
lemmarnas erfarenheter av telekommuni-
kationssystemet A335/MD110 samt främ-
ja dess utveckling. Föreningen skall verka
för att medlemmarnas gjorda investering-
ar i system A335/MD110 framtidssäkras.
Användarföreningen MD 110 Telekom är
öppen för alla nyttjare av A335/MD110.

Föreningens inriktning
Utvecklingen går mot en värld där kom-
munikation blir allt viktigare. Vår om-

värld har förändrats genom flera distribu-
törer, flera operatörer, fler tjänster och
nya stödsystem. Föreningens arbetsområ-
de har därför utökats när det gäller att
belysa och granska marknadens aktörer.
De frågor där föreningen skall vara dri-
vande finns inom området telekommuni-
kation och innefattar:
• Consonokonceptet
• Lagstiftning
• Kringsystem
• Stödsystem
• Kostnadseffektiv kommunikation
• Kvalitetssäkring genom en gemensam
databas hos Ericsson över installerad bas
• Licensieringsfrågor
• Lagstiftning, ex nummerportabilitet,
lika tillträde, EU frågor gällande området
kommunikation samt omvärlds- och tek-
nikinformation
Föreningen är den största i landet och re-
presenterar medlemsföretag inom hela
näringslivet, kommuner, landsting och
statliga verk. 

PUL i skolan
Personuppgiftslagen eller PUL reglerar hur vi får behandla personupp-
gifter, och då i synnerhet känsliga sådana, i register och databaser. PUL
styr också vilka personuppgifter vi får eller inte får publicera på en 

webbplats utan att be om samtycke. På den här webbsidan har Myndig-
heten för skolutveckling samlat några artiklar om PUL:s tillämpning i
skolan. – www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/pul.html
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Tjugo tjänster

Benchmarking för eEurope
EU:s stater ska tillsammans bli den starkaste och mest infly-
telserika ekonomiska faktorn i världen. Det är ett av de mål
som eEurope 2005 satt upp, och ett av de medel som ska
göra att målet nås är ett ”maximalt” utnyttjande av IT och
därtill hörande nät-och kommunikationsstruktur, ofta slarvigt
kallat bredband.

ENLIGT EU:S HANDLINGSPLAN för att göra Europas stater till ett
informationssamhälle för alla, den sk eEurope 2005 Action
Plan, är satsningen på e-government en viktig del av utveckling-
en. För att ha ett någolunda mått på var medlemsstaterna befin-
ner sig har handlingsplanen identifierat 20 st sk benchmarking-
tjänster för myndigheter och offentlig administration som ska
vara grundläggande tjänster för medborgarna. Tolv av dem rik-
tar sig till privatpersoner och  åtta av dem till företag. 

Nyligen gjordes en uppföljning av läget, utfört av ett konsult-
företag, med ett mått på var varje land befinner sig, något som
kommenteras av Statskontorets rapport. Se sidan 13.

EU:s tjugo benchmarkingtjänster
eEuropes benchmarkingindikatorer har tagits fram som ett stöd
för medlemsstaterna att nå målen i handlingsplanen, och de
berör olika områden i myndigheternas arbeten. Sådana här tjän-
ser ska medborgarna kunns sköta via sin dator och uppkoppling.

1. Deklaration av inkomstskatt. Även slutskatteuppgifter ska 
kunna gå att få.

2. Söka jobb via offentliga kanaler, motsvarande 
Arbetsförmedlingen. Rutinärenden.

3. Söka/hantera standardiserade sociala bidrag, barnbidrag (ej Sveri-
ge), studentersättningar, arbetslöshetsersättning. Rutinärenden.

4. Söka internationella pass och sköta privata körkortsärenden
5. Registrera bil, nya, begagnade och importerade.
6. Ansöka om byggnadslov, rutinärenden, ej överklagan etc
7. Polisanmälan, enklare ärenden som stöld av personligt gods
8. Söka i bibliotekskataloger
9. Hämta gällande födelse- och äktenskapsbevis.
10. Söka till universitet och högskolor, även antagningsmeddelanden
11. Flyttanmälan inom landet
12. Tidbokning vid sjukhus, interaktiv upplysning om 

sjukhusens specialavdelningar etc (ej tillämpligt i Sverige)
13. Deklaration av arbetsgivaravgift
14. Lämna företagsdeklarationer, och få slutskattemeddelanden. 

Rutindeklarationer.
15. Lämna momsdeklaration. Rutinärenden.
16. Registrera nytt företag
17. Lämna företagsanknuten statistik till nationellt statistik-

institut (ej tillämpligt i Sverige)
18. Lämna tulldeklarationer, rutinärenden.
19. Söka miljötillstånd eller motsvarande, rutinärenden, 

ej prövning eller överklagan.
20. Offentlig upphandling, standardprocedurer fram till 

avlämnad offert.

Sök jobb på nätet istället
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EGA  är en idéell organisation men
bakom den står ett konsortium av IT-fö-
retag. Organisationen har grundats för att
få fler att anamma den virtuella servertek-
niken och för att ta fram tydliga riktlinjer
till en industristandard. 

Tanken bakom gridtekniken är att man
med servernätverk, sammanlänkade och
samordnade servrar, kan få ökad flexibili-
tet, högre tillgänglighet och skalbarhet.
Den ska skapa ett mer effektivt utnyttjan-
de av gemensamma serverresurser i data-
hallar, och öka dagens vanligtvis mycket
låga nyttjandegrad av servrar som är kon-
figurerade för särskilda applikationer.

Bra exempel
EGA sägs vara en öppen, oberoende och
företagsneutral sammanslutning som vill
uppmärksamma vikten av att ha affär-
sapplikationer i servernätverk, uppger
man på sin hemsida. Tyngdpunkten på
arbetet kommer inledningsvis att ligga på
referensmodeller, säkerhet, redovisning
och marknadsföring. Man kommer också
att ta sig an de hinder som finns vid an-
vändning av datanätverk genom att lyfta
fram bra exempel och lösningar som är
öppna och tvärfunktionella. 

Medlemmar i konsortiet är EMC, Intel,
HP, NEC, Network Appliance, Oracle och
Sun Microsystems. – www.gridalliance.org

De har Grid Computing i fokus
Ett antal ledande IT-leverantörer gör nu gemensam sak i syfte att utveckla system-
lösningar som bygger på virtualisering av servrar och servernätverk, sk Grid Com-
puting. Samarbetet sker inom ramen för konsortiet the Enterprise Grid Alliance
(EGA) som även ska påskynda utrullningen av denna typ av lösningar.

Sammanlänkade och samordnade
servrar, kan ge ökad flexibilitet,
högre tillgänglighet och skalbarhet.



SOM ETT GEMENSAMT PROJEKT har
KommITS och Kommunförbundet upp-
märksammat behovet av fortbildning
för dem som jobbar med IT i den offent-
liga sektorn. Redan mellan 2000 och
2003 har representanter för inte mindre
än 70 kommuner genomgått det första
steget i programserien om IT-ledning i
offentlig sektor, som handlade om hur
ett IT-bokslut genomförs.

Steg två i projektet har nu också på-
börjats, en utbildning i hur man startar
upp en e-tjänst. I detta fall studerade
man e-tjänsterna vattenavläsning och
resursbokning, liksom vad det innebär
att införa ett kommungemensamt ären-
de- och dokumenthanteringssystem.

Elva deltagare fördelade på 10 olika
kommuner deltog under våren.

– Resultatet blev jättebra, menar Jo-
hannes Helfrich, som varit initiativtaga-
re till kursen och även stått för innehål-
let. Samtliga deltagare har ”verktygen”
för att sätta igång e-tjänster som vi gick
igenom, även om en del valt att förlägga
igångsättningen till efter semestern för

att invänta förbättrade system. Dessut-
om har deltagarna fått möjlighet till att
”träna” samverkan mellan kommunerna
med verksamhetsansvariga vilket har
varit mycket givande och något som
lever kvar även efter kursen.

Kurserna är helt oberoende av infly-
tande från vare sig leverantörer eller
kommunintressen. Däremot har specia-
lister inom olika sakområden varit och
föreläst i de olika programblocken. 
Exempel på det är Christer Marklund
från Statskontoret, Monica Winge som
är projektledare på Karolinska Sjukhu-
set, Ulf Rasmusson från Försäkrings-
kassan och Riksförsäkringsverket som
berättat om deras erfarenhet av införan-
det av e-tjänster. Även författaren Björn
Ranelid kom och lade sin syn på förän-
dringarna i omvärlden ur ordets/kom-
munikationens perspektiv.

Fortsättning behövs
Om det blir fler kurser i steg två avgörs
av intresset.

– Från de som deltagit hittills i både
steg ett och två har det framförts önske-
mål om att fler verksamhetsansvariga ,
alltså inte bara IT-chefer, ska kunna få
möjlighet att delta säger Johannnes
Helfrich. Det finns sisådär 70 000 che-
fer och mellanchefer sett över både
landsting och kommuner så behovet
finns. De är ju i allra högsta grad delak-
tiga i och ansvariga för utveckling.

– Men det här projektet lever ju i
princip på referenser, vi gör inte mycket
reklam kring detta, så vi får se hur upp-
slutning blir. 

Och den snabba förändringen som
sker talar för att fortbildning och sam-
verkan måste till allt mer framåt. 

– Det går inte bara att fortsätta att
köpa konsulter för alla förändringar
som ska till i samband med e-govern-
mentutvecklingen. Det krävs helt enkelt
nya metoder och modeller, man måste
leta efter framgångsrika samverkansfak-
torer så att förändringen är ekonomiskt
realiserbar, slutar JohannesHelfrich.

KommITS nr 1/2005

IT-ledning i kommuner 

Nytt steg taget

Tomte och porrfilter
– Kan vi lägga 100 000 kronor för en tomte i stadsparken kan vi väl
lägga 300 000 kronor för att barnen säkert ska kunna använda internet.
Barn och utbildningsnämnden i Luleå gav skolchefen i uppdrag att
stoppa porrsurfande på skolornas datorer med någon teknisk lösning.
Ett filter skulle enligt uppgift kosta just 300 000 kronor. 
– Norrländska Socialdemokraten

Konjungturen
För några år sedan taldes det mest om uppsägningar. 

Nu anställer IT-företagen igen. – DN februari 2005.
Ingen dramatisk förändring men ändå en gradvis fortsatt förbättring.

– Åke Plyhm vice koncernchef, Tieto Enator till DN i  februari 2005.
WM-Data… noterar en bra utveckling inom områdena offentlig sektor

och industri. – DN februari 2005.
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Alla initiativ för att förstärka säkerhet och
smidighet på näten är lovvärda. Och att
stoppa spam närmare källan är ett egen-
intresse för ISP:erna eftersom de lastar
ned näten i onödan. Enligt Brightmail
Operations Center närmar sig mängden
spam nivå 60 % av den totala mängden
mail som skickas. – www.brightmail.com

Inbyggda brandväggar?
Men när kommer brandväggarna. Som
det är nu svär sig internetleverantörerna
fria från något ansvar för privatkundernas
säkerhet mot attacker. ”En uppkoppling
med en brandvägg är en helt annan
tjänst” är argumentet. 

Var och en som suttit på en fast upp-
koppling med bara en mjukvarubrand-
vägg vet hur vanliga intrångsförsöken är.

Prova att sätta på notice-funktionen på
mjukvarubrandväggen och se om du hin-
ner göra något annat än klicka bort box-
arna som dyker upp. 

Vid ett test som utfördes den 7 augusti
2003 sattes en oskyddad dator upp på
fast uppkoppling mot internet utan akti-
vitet under 17 minuter. Resultat: smittad
med 173 (kända) virus.

Allt fler internetleverantörer erbjuder gratis spam-filter och virusskydd för e-post, enligt ett pressmeddelande. Genom
olika funktioner som skyddar bredbandskundernas mail-boxar, erbjuds kunderna gratis ett förstärkt skydd mot spam
och virus via e-post. Man skaffar också system som försvårar spridningen av skadlig kod utåt.

Spamfilter och brandväggar

2727

På väg att bryta igenom?
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Sambruksplattformen  

Snart en förening för alla
SNART HAR ALLA KOMMUNER möjlighet
att ansluta sig till samarbetet i Sam-
bruksplattformen. Planerna på att över-
föra nätverket till en intresseförening
har tagit fast form. Ett underlag för att
bilda en juridisk person med de stadgar
och annat som ska till finns redan på
plats.

Sambruksplattformen startade som ett
”enkelt” projekt och har växt till ett nät-
verk som idag består av 30 kommuner.
Men nu är tiden och utvecklingen
mogen för ytterligare steg mot att alla
Sveriges intresserade kommuner ska
verksamhetsutveckla under en gemen-
sam hatt.

– Kommunerna har så många likheter
och kraven på verksamhetsutveckling i
samband med de nya krav som kommer
att ställas på kommunerna alldeles runt
hörnet gör sambruksplattformen till ett
viktigt forum, menar Jane Dicander
som är  initiativtagaren till Sambruk.

– Det traditionella sättet att köpa kom-
munala IT-system kommer att bli alltför
kostsamt och det inte heller rationellt när
kommunala tjänster ska ut på internet.
Alla som jobbar med den här utveckling-
en vet vad det handlar om, därför är så
många positiva till sambrukstanken.

Tre projekt och sju verksamhetsom-
råden
Redan i dag rullar tre olika projekt
inom ramen för sambruk. Ett av dem är
det som tidigare kallades 5-piloten, men
som nu består av 7 områden med defi-
nierade tjänster. De är  förnyad ansökan
om ekonomiskt bistånd, medborgaras-
sisten, gymnasieval, ansökan om barn-
omsorg, ansökan om föreningsbidrag
och lokalbokning. Det sista verksam-
hetsutvecklingsområdet som lagts till är
ett kommungemensamt ärende- och do-
kumenthanteringssystem, själva hjärtat

i kommunen.  Även på detta område är
verksamhetsanalyser och kravspecar
under bearbetning.  Projektet ska iden-
tifiera, utforma och införa en gemensam
systemarkitektur, teknisk plattform och
grundläggande funktioner för deltagan-
de kommuner.

De andra projekten är säkerhetsklass-
ning av e-tjänster med säkerhetsnivåer
för autenticering och signering och
framtagande av en lämplig affärsmodell
för en 24-timmarsmyndighet. 

– Vi IT-chefer har dessutom vårt eget
lilla projekt där vi ska ta fram öppen tek-
nisk plattform som kan stödja alla de
tjänster som 24-timmarsmyndigheten
kommer att bilda, säger Janne Dicander.

Inte ett IT-projekt
– Det är viktigt att påpeka att Sambruk
inte är ett IT-projekt, understryker Janne
Dicander. Det här är en lång process där
information och idéer ska komma nedi-
från och där det handlar om att genom-
föra en gemensam
verksamhetsutveckling
och, på toppen av detta,
specificera de IT-sys-
tem som kan stödja den
utvecklingen – Vi får ha
ett långt perspektiv på
det här, kanske ett
tioårsperspektiv, och vi
adresserar ledarskapet i
kommunerna med
Sambruk.

Dagens system
olämpliga 
Den flora av IT-system
som finns i kommu-
nerna i dag är inte
lämpade för en 24-tim-
marsmyndighet, så i
slutänden är det me-
ningen att kommuner-

na gemensamt i Sambruk ska kunna bli
en kompetent och kraftfull beställare av
nya IT-koncept. – Tekniska system
kommer och går, men vi kommer att
studera vilka krav verksamheten ställer
på tekniken och det kommer att vara
mer bestående, säger Janne Dicander
till KommITS.

Snart en förening för alla 
Det är dock de deltagande kommunerna
som gemensamt ska definiera vilka upp-
gifter som kommer att vara viktiga att
arbeta med inom Sambruk.
Och nu tar alltså sambruksplattformen
steget upp till att bli en förening för alla.
Planerna är att en inbjudan till kommu-
nerna att vara med och bilda föreningen
ska gå ut under mars 2005.  Ett konsti-
tuerande möte kommer att hållas någon
gång under det andra kvartalet 2005.
Därefter är det alltså fritt fram för in-
tresserade kommuner att via beslut i
kommunstyrelsen bli medlemmar – och
att därigenom också dra sitt strå till
stacken.

24-timmarsmyndigheten – svenska folket
och byråkratin i en helig allians
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En viktig roll för Strategigruppen har varit att bidra till den
kommande IT-propositionen genom att förmedla tankar från
personer i det nätverk man verkar i och att fungera som rådgi-
vare löpande under arbetets gång.

Språklig tydlighet
En annan av gruppens uppgifter är att språkligt definiera olika
termer som förekommer i IT-världen men som kanske inte alltid
är så klara. Ett sådant ”projekt” var rapporten Tillit till IT. Den
skulle bland annat svara på vad branschens aktörer menar att
det är som skapar tillit för den miljö som bredband och infor-
mationstekniken utgör. Säkerheten på nätet kanske är det man
först tänker på när begreppet används, men det finns en rad
andra områden där tillit behövs, visar rapporten, inte minst från
offentliga aktörers sida. Rapporten presenterades under oktober.

Vad planeras under året?
Strategigruppen avser under 2005 att i samråd med Miljödepar-
tementet och andra berörda aktörer tillsätta en arbetsgrupp
inom området IT och Miljö. 

Strategigruppen avser under 2005 även att initiera ett arbete
kring IT och demokrati tillsammans med bl a Justitiedeparte-
mentet.

– IT är ett viktigt verktyg för att öka allas möjlighet till informa-
tion om offentlig verksamhet och delaktighet i demokratiska be-
slutprocesser både i Sverige och internationellt, säger Stefan
Hedin, ledamot av Strategigruppen och kommunalråd i Sandvi-
kens kommun.

Den IT-politiska strategigruppen, som sattes i arbete som rådgivare till regeringen för något år sedan, breddar nu åter
sina arbetsområden. Verksamheten drevs under förra året i ett antal arbetsgrupper med olika inriktning. De arbetar
genom olika seminarier och rundabordssamtal som anordnas under året, och strategigruppen menar att det har
kommit fram spännande idéer och förslag till hur IT-politiken kan utvecklas den vägen.

IT-politiska strategigruppen

Nytt år och breddad verksamhet
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– Att investera mer i IT och teknik är inte
det viktigaste för 24-timmarsmyndigheten.
Nu gäller det istället att börja dra nytta av
redan gjorda investeringar och få fler att
använda det som redan finns, menar Anni-
ka Thunberg, ansvarig för offentlig sektor
hos Accenture. 

Studien ”eGovernment Leadership:
High Performance, Maximum Value” är
en årlig global undersökning som presen-
teras för femte gången. För första gången
deltar Sverige i studien, och hamnar på
en delad fjärdeplats. 

– Sverige har en hög mognadsgrad i
sina offentliga internettjänster. Nästa steg
är att få ut ett värde ur gjorda investe-
ringar – såväl för medborgare och företag,

men också internt inom förvaltningarna,
säger Annika Thunberg.

I studien som omfattar 22 länder 
redovisas fem övergripande trender: 
1. Efter en tid av kraftiga investeringar i 

offentliga internettjänster, går nu många 
länder in i en mognadsfas. 

2. Länder som ligger i topp börjar se 
nyttan av gjorda investeringar. Man kan
ge bättre service till lägre kostnad. 

3. Att satsa på marknadsföring och olika 
incitament för att öka användandet blir 
allt viktigare. 

4. Nästa steg för länder med en hög 
mognad är att skapa tjänster som 
samverkar. Integration mellan olika 
myndigheter samt mellan statlig, 
regional och kommunal förvaltning 
blir allt viktigare. 

5. Intresset för att erbjuda individ-
anpassade tjänster ökar. Genom att 
identifiera olika användare och arbeta 
med olika segment kan den service och 
information som man erbjuder bli mer 
träffsäker – och lättare att hitta.

Förutom att analysera mognadsgraden hos
e-förvaltning i 22 länder har också en an-
vändarundersökning genomförts. Medbor-
gare i 12 länder, däribland Sverige, har fått
svara på frågor om sitt användande av of-
fentliga internettjänster. Att spara tid och
pengar är de främsta fördelarna, visar un-
dersökningen. I Sverige uppgav 60 % av de
tillfrågade att de i större utsträckning skulle
använda sig av offentliga internettjänster
om det sparade dem tid, och 48 % om det
sparade dem pengar. I övriga länder var
motsvarande siffra 75 % respektive 70 %.

– I Sverige har vi i utgångsläget en effek-
tiv offentlig förvaltning jämfört med många
andra länder, något som kanske kan förkla-
ra denna skillnad, säger Annika Thunberg.
Det viktiga för Sveriges del är att olika för-

valtningar förstår vad användare i form av
medborgare och företag efterfrågar. Samt
att använda olika incitament för att öka an-
vändandet och ändra invanda beteenden.
24-timmarsmyndigheten får inte heller bli
ett separat spår, det är genom en bra inte-
gration i verksamheten och ett helhetstänk
som bra service skapas på ett effektivt sätt,
fortsätter Annika Thunberg. 

För länder med ett utbrett användande
av Internet (däribland Sverige) visar under-
sökningen följande huvudorsaker till att in-
ternetanvändare sällan eller aldrig nyttjar
offentliga Internettjänster: 
• Svårigheter att hitta rätt sajt (22 %), 
• Det är lättare att sköta ärenden per 

telefon (20 %) 
• Det är lättare att sköta ärenden genom 

personlig kontakt (21%) 
• Oro för säkerhet över Internet (14%) 
• Oro för personlig integritet (15%)
Att e-förvaltning är här för att stanna be-
kräftas av undersökningen.
– Effektiva offentliga förvaltningar genom-
för det uppdrag man har och möter med-
borgare och företags förväntningar på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Genom
att integrera offentliga internettjänster i för-
valtningens verksamhet och öka användan-
det, skapas en möjlighet att maximera
värde, säger Annika Thunberg. 

Fakta om undersökningen
I Accentures undersökning har researchers i
22 utvalda länder använt sig av internet för
att försöka utföra 206 olika tjänster och
ärenden som typiskt bör tillhandahållas av
främst myndigheter på nationell nivå. De
22 länderna var: Australien, Belgien, Brasili-
en, Danmark, Finland, Frankrike, Irland,
Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko,
Nederländerna, Norge, Portugal, Singapore,
Sydafrika, Spanien, Sverige, Storbritannien,
Tyskland samt USA. – www.accenture.se

En majoritet av regelbundna internetanvändare använder myndigheters hemsidor främst för att söka information, i
stället för att utnyttja olika tjänster som till exempel att lämna sin självdeklaration. Det visar en ny undersökning från
Accenture.

Mycket arbete kvar 
för att medborgare ska använda offentliga internettjänster

Lättare att sköta ärenden genom personlig kontakt!?



Tävlingen och priset kan i förstone tyckas vara ett pris för
landstingsvärlden och deras samarbetspartners, men faktiskt
fanns den kommunala sjukvården också representerad. 

Tävlingen var uppdelad med tävlande i dels fungerande IT-
system och dels kreativa idéer. Bidragen i de fungerande sys-
temen tävlade i två klasser, mindre respektive övergripande
stödsystem. 

Kommunal sjukvård och IT
Beröringspunkterna mellan landstingets sjukvård och den
som bedrivs i kommunal regi är naturligtvis många, så myck-
et av det IT-stöd som tävlingsbidragen redovisar är säkert re-
levant i båda lägren. Men några är kanske mer värda att
nämna i sammanhanget.

Luleå och Boden kommuner samarbetar med Norrbottens
läns landsting om systemet Meddix VP. Det är ett IT-stöd för
samordnad vårdplanering med syfte att kunna följa ett pati-
entärende mellan de båda vårdgivarna.

Ett internetbaserat program som an-
vänds för bokning av vikarier inom tre
kommunala stiftelser för äldreboende i
Göteborg presenterades. 
Det heter Vikarie.nu

Prator, en webbapplikation för gemen-
sam vårdplanering där man kopplar
ihop patienten med rätt kommun och husläkare eller vård-
central fanns med.

Medicinsk Röntgen och Stockholms läns landsting tävlade
med en mobil ultraljudsutrustning för undersökning av pati-
enter i hemmiljö. Bilderna kan sedan skickas till sjukhuset
eller följa patienten på CD. 
Och apropos hemmiljö - som ju berör mycket av den kommu-
nala vården - deltog ett koncept för beslutstöd för läkeme-
delshantering. En handdator registrerar patientens läkemedel
via streckkod och resultatet sparas, analyseras och samordnas
i databaser för till hjälp för alla som behandlar eller handskas
med patienten. 

…och vinnarna ärrrrr…
Hur gick det nu då? Vem vann?

Första pris i kategorin stora och mer övergripande lösningar
kammades hem av Landstingets datalager i Norrbottens läns
landsting. I IT-stödet lagras produktionsdata som hämtas ur
landstingets olika produktionssystem, till exempel det vår-
dadministrativa systemet, ekonomisystemet och personalsys-
temet.

Intressant är att norrbottenkommunerna Luleås och Bodens
system för samordnad vårdplanering med mellan landsting
och kommuner belönades med andraplatsen.

Och så tog Norrbotten storslam i och med att landstingets in-
tranät Insidan knep tredjepriset. Insidan visar bland annat
skräddarsydda nyheter, liksom medicinska handböcker, jour-
nalsystem med mera.

Lilla klassens mest intressanta system
ansåg juryn vara handdatorsystemet för
att hålla reda på och analysera en pati-
ents mediciner på plats i hemmet. Infor-
mationen samordnas sedan i åtta olika
databaser.

På andra plats kom ett system bevak-
ningsfunktioner i ett patientadministrativt
system, och på tredje plats återigen Norr-

botten där landstinget använder IT-stöd för att integrera tand-
läkarjournaler med övriga patientjournaler till en helhetsbild.

Inte tävlingen som är behållningen
Slutligen måste nog konstateras att det inte är själva tävlings-
momentet som är behållningen med detta Dagens Medicins
arrangemang, utan snarare den väldigt intressanta invente-
ring av innovativa och användbara IT-stöd som blivit resulta-
tet. IT är användbart och IT-folket är viktigt!

Årets ”inventering” kan vi vänta oss i december. Resultatet
presenteras i början av december i samband med Läkaresäll-
skapets riksstämma.

KommITS nr 1/2005

Dagens Medicins IT-tävling

Sjukvårdens bästa IT-stöd
IT-stöd för medicin-komihåg; för samordning av kommun- och landstingssjukvård; för patientjournaler på ”kredit-
kort”; för laboratorieresultat på webben – ja, uppräkningen kan göras lång av listan på deltagare i tidningen Dagens
Medicins tävling Sjukvårdens bästa IT-stöd. Den avgjordes för 2004 i sena november. Faktiskt skulle listan kunna
göras 57 punkter lång för så många bidrag fick juryn ta ställning till. 
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Samordnad vårdplanering 
underlättar för kommun och landsting

När det gäller överföring och lagring av
information är IT verkligen rätt verktyg.
Många ser möjligheterna. Det är därför
inte så konstigt att flera av de bidrag som
tävlingen i tidningen Dagens Medicin om
bästa IT-stöd i vården föll inom katego-
rin samordning mellan vårdgivare.

Här kommer IT till sin rätt
Det system som tog andraplatsen i den
lite mer omfattande klassen i tävlingen
har tagits fram i av landstinget i Norrbot-
ten i samarbete mellan Luleå och Bodens
kommuner. Det har fått namnet Meddix
Samordnad Vårdplanering. 

När vården av en människa under en
livstid är fördelad på så många händer
och på så många olika nivåer av besluts-
fattande så är korrekt information om
patienten ett mycket viktigt inslag. Hur
överför man information om vad som
hänt tidigare, vilka diagnoser som ställts,
vilka behandlingar som pågår, vilka be-
slut andra inblandade tagit osv? Och hur
förbättrar man översikt och träffsäkerhet
i vårdplaneringen, tex när en patient
övergår från primärvården till kommunal
omsorg? Det var sådana frågaor som
Landstinget i Norrbotten tillsammans
med kommunerna beslöt att lösa. 

Webbtjänst
Redan tidigare kunde t ex remisser och re-
miss-svar, recept och journalanteckningar
skickas elektroniskt inom landstinget och
mellan externa vårdgivare och landstinget.

Till det har man utvecklat en webb-base-
rad informationscentral där patientinfor-
mationen överförs i realtid. 
Där kan behöriga både på kommun och
landsting hämta och lämna information
om patienten, och den blir omedelbart till-
gänglig för andra i vårdkedjan. Det inne-
bär att sköterskan i Pajala kan administre-
ra ”sin” patient tillsammans med sjukhu-
set i Piteå i realtid. Också telefonkonferen-
ser kan genomföras inom tjänsten. 

I botten ligger ett vårdadministrativt sys-
tem. Parallellt med IT-utvecklingsprojek-
tet har det pågått ytterligare ett projekt
där en partsammansatt grupp arbetat
med att ta fram rutiner och regelverk för
samverkan. Verksamhetsöversyn alltså.

Så växte webbtjänsten fram
När en patient med särskilt behov av vård
och omsorg från kommun och landsting
blir inlagd på sjukhus uppstår ett
behov av informationsöverföring
mellan vårdavdelning, primärvård
och kommun. Inom landstinget är
det tagits beslut om att förbjuda
faxande av patientrelaterad infor-
mation.
För att etablera en effektiv och
säker informationsöverföring mel-
lan parterna så startades ett pro-
jekt med berörda parter (vårdav-
delningar, primärvård och kom-
mun). Projektgruppen tog fram
en kravspecifikation och  tillsam-
mans med ett företag i Luleå togs
webbtjänsten Meddix fram. 
För projektgruppen har det varit
viktigt att hitta en lösning som,
funktionellt, ekonomiskt såväl
som tekniskt, passar samtliga av
länets 14 kommuner. För att an-
vända tjänsten krävs bara en pc
med Internetuppkoppling.

Parallellt med IT-utvecklingsprojektet har
det pågått ytterligare ett projekt där en
partsammansatt grupp arbetat med att ta
fram rutiner och regelverk för samverkan.
Idag finns beslut om att samtliga lands-
tingets vårdinrättningar ska använda
tjänsten vid informationssamverkan
kommun-landsting. Samtliga 14 kommu-
ner i länet har också beslutat sig för att
använda Meddix, och det pågår nu ett
successivt införande av systemet som be-
räknas vara klart vid årsskiftet.  

Normerat 
Meddix-systemet stödjer den process

som utarbetats av Svenska Kommunför-
bundet och Landstingsförbundet för
”Samarbete kring medicinskt färdigbe-
handlade/utskrivningsklara patienter”
och den ändring i betalningsansvarslagen
(1990:1404) som infördes 2003-07-01.
– Landstinget i Norrbotten, Lule Kommun.

En patient – en journal. Frasen hörs allt oftare och i allt fler sammanhang i landstingsvärlden. Den har blivit ett uttryck
för att samordning mellan olika vårdgivare, alltifrån tandvård till akutmottagning, står högt på agendan idag. Tidigare
skiljelinjer, som den mellan landsting och kommuner, ska rivas. Och IT-stödet är en viktig, ja avgörande, del i detta.

Webbtjänsten Meddix består av:
• Patientöversikt
• Inskrivningsmeddelande
• Kallelse till vårdplan
• Vårdplan
• Utskrivningsmeddelande
• Meddelandesystem mellan primärvård och kommun
• Betalningsansvar

Verksamhetsnyttan med Meddix är:
1. Alla berörda parter informeras samtidigt
2. All information dokumenteras och finns sam-

lad på ett ställe, såväl aktuell som historisk
3. Alla berörda parter kan samtidigt se all infor-

mation
4. Status över pågående vårdtillfällen fås

genom översiktsbilder över inneliggande pa-
tienter

5. Bevakningslistor ger god överblick och sam-
manställer uppgifter om inkomna ärenden
och andra förändringar

6. Kvittering av meddelanden sker enkelt med
en ”knapptryckning”

7. Vårdplaneringsmöte kan genomföras i form
av telefonkonferens. Varje part dokumente-
rar samtidigt sin del i vårdplanen och den då
kan läsa övriga inblandade.

8. Justering av vårdplanen sker med en
”knapptryckning”

9. Återtagning av utskrivningsklar och informa-
tion till berörda parter sker med en ”knapp-
tryckning”

10. Beräkning av betalningsansvar enligt lag ut-
förs automatiskt

11. Rapporter för uppföljning och utvärdering av
vårdprocessen genereras automatiskt
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Ett av de IT-stöd som belönades i
Dagens Medicins tävling för Sjukvår-
dens bästa IT-stöd var ett besluts-
tödssystem i handdatorer för läke-
medelshantering. Med handdatorer
kan vårdpersonal på plats i hemmet
registrera en patients olika mediciner
för senare analys.

Konceptet är primärt ett beslutsstödssys-
tem i handdatorer för läkemedelshante-
ring, men innehåller bland annat även
ICD-10, FASS, Kloka listan, liksom digita-
liserade läroböcker vid behov. Systemet
kan också användas för verksamhetsanalys
från både mobila och stationära enheter.

Streckkoder användbara
Genom handdatorns streckkodsläsare kan
man identifiera olika läkemedelsförpack-
ningar och skapa en aktuell läkemedels-
lista. Vårdpersonal kan till exempel vid
hembesök hos en äldre patient läsa av
streckoden på de läkemedel som patien-
ten har ståendes på nattduksbordet och i
badrumskåpet, och får på så sätt en bild
av patientens verkliga läkemedelsintag.

Åtta databaser uppknutna
Sjukvården kan sedan via systemet få en
snabb och säker kontroll över patientens lä-
kemedelsintag. Detta innebär stora rationa-
liseringsmöjligheter, menar juryn, till exem-
pel genom minskade kostnader för dubbel-
förskrivning. Därtill minskar riskerna för
interaktioner och dubbelförbrukning.

IT-juryn lyfter också fram att systemet är
objektorienterat i sin arkitektur. Det hanterar

åtta officiella externa datakällor och bygger
relationer mellan dessa. Vid till exempel in-
teraktionssökning visar systemet interaktion
mellan de mediciner patienten redan har och
den som läkaren tänker ordinera. Detta skil-
jer sig mot tidigare lösningar som visar alla
interaktioner för ett visst läkemedel, vilket
minskar användbarheten, anser juryn.

Systemet har tagits fram i samarbete med
användare.

Klok receptanalys i en handvändning

KommITS nr 1/2005

Det är testföretaget Coverity som tagit
fram analysverktyg som letar buggar
och säkerhetshål i programkod, och
som nu presenterat tester av två öppna
programvaror som visat sig hålla högre
klass än de genomsnittliga kommersi-
ella. MySQL, den svenskutvecklade da-
tabasen och även tidigare Linux kernel,
har genomsökts. 97 buggar, varav en
ansågs kunna vara ett säkerhetshål,
kunde pekas ut i MySQL. I Linuxpro-
gramvaran hittades 987 buggar på 5,7
miljoner rader kod, dvs mindre än 1
fel per 10 000 rader. 

Ett genomsnitt för kommersiell kod lig-
ger, enligt en amerikansk undersökning
vid Carnegie Mellon University, typiskt
på mellan 1 och 7 buggar per 1000
rader. För MySQL pekade analysen på 1
fel per 4 000 rader. I branchtermer talat
klarar sig således den öppna programva-
ran alldeles utmärkt, enligt Coverity. 

Anledningen till att öppna koder ligger i
framkant tror företaget ligger i just det fak-
tum att de är öppna, dvs de kommer att
läsas och utvärderas av många andra och det
driver utvecklarna att anstränga sig att skriva
”vacker” och ren kod. – www.zdnet.com

IT-budgetens andel av de totala
kostnaderna i olika branscher

• Kommuner: 2,1 %
• Banker: 23 %
• Försäkringsbolag: 33 %
• Landstingen: 2,7 %
• Skogsindustrin: 3,5 %
• Skatteverket: 17 %
• Verket för högskoleservice: 45 %
• Riksförsäkringsverket: 70 %

(utan försäkringskassan) 

Källa: Undersökning avTietoEnator
2003–2004

Open Source-program 
ofta renare än kommersiella
programvaror IT-Budgetar
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IP telefoni-projekt kräver mer än den
traditionella datakompetensen hos
de personer som ansvarar för ge-
nomförandet. Det krävs en djup för-
ståelse för telefoni, men på datanät-
verkens villkor. Det menar i alla fall
Jörgen Hammer på S.T.A.R.C Con-
sulting. 

Ett företag eller en organisation som väl-
jer att lägga både data och telefoni i
samma nätverk ställs alltid inför samma
fråga. Klarar mitt datanätverk av att bära
IP-telefoni med fullgod samtalskvalitet?
Enda sättet att kunna svara ja eller nej på
den frågan, är att göra ett grundligt förar-
bete. Där ställer man IP-telefonins krav
mot hur det aktuella nätverket är upp-
byggt och designat, vidtar de åtgärder
som fordras och avslutar hela processen
med en verklig simulering av IP telefoni.
Genom simuleringen kan man få en form
av kvalitetskvitto på hela lösningen. 

Simulering – sedan komplettering 
I de flesta fall pekar en analys på att det
krävs någon form av förändring för att

tillgodose IP-telefonins QoS-krav (Quality
of service). På det lokala nätverket krävs
ofta utbyte av hårdvara såsom routrar och
switchar då många faller för ålderssträck-
et och inte klarar av att tillgodose ställda
QoS-krav. WAN-förbindelser får man ofta
införskaffa nya för att som kund kunna få
garantier för realtidsapplikationen IP-tele-
foni. 

– När vi designar om datanätverken är
det inte ovanligt att vi även får göra en ny
IP-plan. Många efterfrågar en logisk sepa-
rering av data och tele för att eliminera
effekter av virus, menar Jörgen Hammer
som jobbar med affärskommunikation
och säkerhetfrågor. 

Kostnader och samtalskvalitet 
Vilka problem kan man ställas inför om
man inte går tillväga på rätt sätt? Det är
till dels en ekonomisk fråga. Hur budge-
terar man kostnaderna för införandet av
IP-telefoni om man inte vet om nätverket
klarar av den nya IP-plattformen?

Det finns också en rent teknisk aspekt på

det hela i och med att samtalskvalitén
kan försämras om nätverket tappar eller
fördröjer viktiga IP-paket. Det är speciellt
märkbart för strömmar som innehåller tal
eller video. 

Det kan dessutom vara så att IP-telefonin
fungerar vid uppstart trots att inget QoS
är aktiverat i nätverket – men bara till
den dag det tillförs en ny dataapplikation
eller ett datavirus tar sig in i nätverket,
stjäl bandbredd och förstör för IP-telefo-
nin.

QoS är också ett stort begrepp som
många operatörer gärna förmedlar att
man har i sina nät. Ett problem är dock
att många av dem inte ”ser” hela vägen ut
till kunden som kör sin IP telefoni på ett
flertal adresser. Kan man inte monitorera,
alltså övervaka sitt nät i realtid som ope-
ratör så blir det svårt att hjälpa kunden
snabbt vid ett fel.

Verksamhetskritiskt 
Målet är att hela IP-telefoniprojektet ska
flyta på utan överraskningar, och för det
krävs det att man handskas med det
under strukturerade former. Man får inte
glömma att nätverket är på väg att bli
hjärtat i företaget. När tal läggs till så blir
nätverket viktigare än någonsin, eftersom
trassel leder till att företaget varken kan
kommunicera eller komma åt sin infor-
mation. 

I dagsläget kräver dessutom de flesta le-
verantörer att företagen gör en ordentlig
analys av sitt nätverk innan IP-telefoni
kan installeras. 

– Vi ser att både tillverkare, leverantörer
och kunder är nöjda när de följer en
strukturerad plan för att säkra nätverken.
Alla är ju i slutändan måna om ett 100
procentigt lyckat resultat, konstaterar Jör-
gen Hammer.

Text: Kåre Engström

Gärna IP telefoni

Men duger mitt nätverk?
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