
KommITS
Tidningen för IT-ansvariga i offentlig sektor • nr 2/2005 – www.kommits.org

KommITSKKOMMUOMMUNNAAL IL ITT-- SAMVERKANSAMVERKAN

Handbok för spamhantering

Fulregistreringar 
och modemkapningar knyts samman

Myndigheterna har rätt
att freda sig mot spam



3

KommITS nr 2 2005

SAMVERKAN FÖR BÄTTRE IT
ÅRGÅNG 6 NR 2/05

KommITSUtgivningsfakta: KommITS ges ut av föreningen Kommunal IT-sam-

verkan och utkommer med fyra nummer per år. ISSN-nummer 1404-719.

Tidningen ges ut i: mars, maj, september och november

Ansvarig utgivare: Marianne Olofsson, Munkedals kommun.

För artiklar utan angiven författare svarar redaktionen.

Redaktionsråd: Peter Petersson, Åke Nygren och Marianne Olofsson.

Omslagsbild: 6 stycken 6 skilling banco, www.postmuseum.posten.se

Produktion: Edico PremediaStudio

Redaktion: Roland Karlsson och Berndt Karlsson

Foto: Roland Karlsson, Annonser: Berndt Karlsson, kansliet

Grafisk form: Tacksam Formgivning & Design (www.tacksam.com).

Tryck: Eskilstuna Offset

Kommunal IT-samverkan
Box 638, 631 08 Eskilstuna

016-34 44 11 (vardagar 11-13, 16-17)
kansli@kommits.org
www.kommits.org

KOMMUNAL IT-SAMVERKAN

LEDARE Vi närmar oss 140 medlemmar........................................................................................................................s.4
KRÖNIKA Att vara tillgänglig..........................................................................................................................................s.5
Myndigheterna har rätt att freda sig mot spam ..............................................................................................................s.6
På post i 150 år ..............................................................................................................................................................s.7
Vad är LOLA? ................................................................................................................................................................s.8
Ny teknik skall begränsa barnpornografi på Internet......................................................................................................s.9
FÖRENINGSSIDOR ......................................................................................................................................................s.10
Statskontoret: Handbok för spamhantering ..................................................................................................................s.12
En märkbar trend: Fulregistreringar och modemkapningar knyts samman ..................................................................s.16
Vad är e-demokrati? ....................................................................................................................................................s.17
Sveriges Kommuner och Landsting: Omfattande fulregistreringar av .se-adresser ........................................................s.19
Säkerhetstrender ..........................................................................................................................................................s.20
Musstyrning för darrhänta............................................................................................................................................s.21 
PTS föreslår samarbete mellan teleoperatörer i katastrofsituationer ............................................................................s.21
Det offentliga rummet ..................................................................................................................................................s.22
28 bidrag i Guldlänken ................................................................................................................................................s.22
SKL – Frågor kring spärrade domäner ........................................................................................................................s.23
Surfa lugnt – nationell kampanj för säkerhet på internet..............................................................................................s.24
Spam: Filtrering utförd av operatörer............................................................................................................................s.24
e-nämnden: Använd html för offentlig information ......................................................................................................s.26
Ylva Hambraeus Björling ny ordförande i IT-politiska strategigruppen ........................................................................s.26
Oönskade effekter ........................................................................................................................................................s.26
PTS vill göra Internet säkrare ......................................................................................................................................s.28
Falskt i cyberrymden ....................................................................................................................................................s.29
KOMMITS KONFERENS Är det långt till framtiden?....................................................................................................s.30
Se upp för dolda kameran ............................................................................................................................................s.31
De lämnar spår efter sig ..............................................................................................................................................s.31
Klippan först med Wimax ............................................................................................................................................s.32
EU-rapport visar: Sveriges offentliga e-tjänster långt fram ..........................................................................................s.34

InnehållNummer 2/2005
Tidningen för IT-ansvariga i offentlig sektor

Berndt Karlsson
REDAKTION

Andreas Hummerdahl
TIDNINGSLAYOUT

Jeanette Granberg
KANSLI & KONFERENSER

Roland Karlsson
REDAKTION & FOTO

Henric Skoog
KOMMITS ORDFÖRANDE

Ulla Pettersson
EKONOMI

s.20

s.12



4

KommITS nr 2 2005

KOMMITS, en förening för kommunal it-
samverkan och erfarenhetsutbyte, går in på
sitt nionde verksamhetsår och föreningen
växer till sig hela tiden. Från föreningsstar-
ten med drygt 60 medlem-
mar börjar vi nu närma oss
140 medlemmar. IT-utveck-
lingen under den här tiden
ute i kommunerna har varit
häpnadsväckande. Förutom
den tekniska utveckling har
samarbetet mellan kommu-
nerna tagit sig alltmer lo-
vande uttryck – det går mot
bättre nyttjande och bättre
service. Bredbandsutbyggnaden fortsätter
med nya pengar. En plump i protokollet var
tyvärr det ”förskjutna” statsbidraget en del
kommuner råkade ut för.

Det här som ibland kallas e-service och
ibland 24-timmarsmyndigheten har emellan-
åt kommunerna fått påskrivet att man sköter
dåligt. Inget händer sägs det. Mina intryck är

dock att man på flera håll jobbar med
många nya idéer och en hel del sker ute i
kommunerna. Man får inte glömma att detta
INTE är en teknikfråga utan att det handlar
om att utnyttja tillgången till information för

att förbättra servicen och effektivisera re-
spektive verksamhet och organisation. De
stora vinsterna ligger i att bryta de traditio-
nella organisationsmönstren och bilda nya

väl fungerande helheter. Vi
måste tänka på ett annat sätt
nu än tidigare då nuvarande
flaskhalsar och ogenomträng-
liga revirgränser skapades.

Nya tankegångar, nya idéer
och fullt utbyte i form av gi-
vande kontakter lovar vi på
KommITS vårkonferens i
björkarnas stad Umeå ! Vi

har för första gången förlagt en konferens till
Västerbotten och ser fram emot en stor upp-
slutning från hela landet !

– Henric Skoog, ordförande KommITS

LedareVi närmar oss 140 medlemmar

»bryta de traditionella 
organisationsmönstren 
och bilda nya ... helheter«
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e
NÄR VI IDAG RESER till något exotiskt land på andra sidan klo-
tet på semester, vilket är näst intill regel för dagens ungdomar
och även en hel del av oss gamlingar, så dröjer det inte många
timmar innan hemmavarande föräldrar eller andra närstående
får ett mobilsamtal, ett mejl eller ett SMS med en första rese-
rapport. Och resenären själv söker upp närmaste internetcafé,
går in på Aftonbladets webb och kollar hur det gått för AIK
(byt ut mot lämpligt lag) och hur vädret är hemma. Kanske
rentav hur det gått i Melodifestivalen eller något annat viktigt.

Visst är det fantastiskt att vi kan kommunicera med varandra i
realtid oavsett avstånd. Eller att vi kan läsa lokalnyheterna
hemifrån på ett fik i Thailand. 

När jag och min kompis liftade runt Europa i början av 70-talet
och var borta ett par månader uppgav vi en Poste Restante-
adress i södra Frankrike som ”kommunikationsnav”. Det var
den enda kontakt vi hade med Sverige på hela resan förutom

att vi skickade hem något vykort. Att ringa hem fanns inte med
i sinnevärlden. Gissa om det var kul att gå in på postkontoret i
Narbonne efter fem veckors bortovaro och fråga om det fanns
någon post till oss! Jag hade fått ett brev från mamma med en
rapport vad som hänt i Sverige och världen! Bl a kommer jag
ihåg att det stod att Joakim Bonnier (för er som inte är så gamla
att ni kommer ihåg honom var han en berömd racerförare)
hade dödskraschat under en tävling. 

Om ens barn skulle åka ut i världen idag utan att höra av sig
på ett par månader skulle åtminstone jag vara färdig för nerv-
klinik. Idag förväntar man sig någon form av livstecken om inte
varje dag så näst intill. I och med att möjligheten finns så ut-
nyttjas den kanske lite väl mycket och ett uteblivet mobilsamtal
tas som ett illavarslande tecken – nu har det nog hänt något.

Är den här utvecklingen då bra eller dålig (som Spanarna i P1
alltid brukar fråga sig)? Ja, om man hade anhöriga som befann
sig i området för flodvågskatastrofen i julas eller om någon
annan katastrof utspelar sig där de befinner sig är det givetvis
otroligt bra att kunna få kontakt och höra hur de mår.

Men hur är det med ungdomars behov att frigöra sig och klippa
av navelsträngen från föräldrarna? Gick det lättare förr, före
mobilepoken? Det kanske rentav påskyndade mognadsproces-
sen hos ungdomarna då man inte hade kontakt med hemlandet
under en längre tid? 

Eller är det bara positivt att vi kan hålla regelbunden kontakt
även om vi sitter hemma och sonen är på Stora Barriärrevet?
Även om jag inte är sponsrad av Telia eller Ericsson så tycker
jag nog att möjligheterna överträffar nackdelarna. Mobilen är
fantastisk – om man använder den med förnuft!

Däremot borde vi lära oss att inte alltid vara tillgängliga i var-
dagen. Det är ett uttjatat tema men förtjänar ändå att upprepas.
Vi skulle må mycket bättre om vi kunde stänga av mobilen lite
oftare. Vi är inte oumbärliga varje vaken minut på dygnet! Livet
går vidare även om du inte svarar på varje inkommande samtal.
Vem är det du väljer bort om du alltid är tillgänglig? Den du
just nu diskuterar något viktigt jobbärende med? Eller den vän
som du har ett förtroligt samtal med? Nej – lär dig var avstäng-
ningsknappen sitter. Och använd den lite oftare! 

Som avslutning ett litet citat från den kände poeten om en
annan form av kommunikation – ”…så får du väl gå till posten
och fråga: Finns det några brevvänner här?”

CARPE VITAM! Lars Markbäck

KrönikaAtt vara tillgänglig

»Idag förväntar man sig 
någon form av livstecken 
om inte varje dag så näst intill«
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Myndigheterna har rätt att freda sig mot spam 
Utan ett aktivt skyddsarbete skulle myndigheterna inte ha någon möjlighet att vara tillgängliga för e-post från allmänheten.
Vägledningen Myndigheternas spamhantering  från Statskontoret klargör de juridiska frågeställningarna förknippade med
tekniska lösningar för att gallra bort eller inte ens släppa in e-post klassificerad som spam.

DET KAN VARA EN SVÅR BALANSGÅNG; att
vara tillgänglig för e-post från medbor-
garna, men inte så tillgänglig att man
dränks av allsköns skräppost. Problemet
har växt i takt med att andelen spam i
e-posten snart ligger på 80 procent. Ett
flertal av de legala frågorna kring myn-
digheternas spamhantering har hittills
känts svårtolkade och oprövade. 

Vägledningsrapporten är en samfälld
rimlighetsbedömning utarbetad tillsam-

mans med en juridisk expertgrupp
stödd av en teknisk expertgrupp – med
representanter från totalt tio myndighe-
ter. En gemensam ståndpunkt är exem-
pelvis att det inte kan vara rimligt att en
myndighet ska behöva ta emot e-post
som uppger en felaktig avsändaradress,
en förvirrande innehållsrubrik och en
ofullständig mottagaradress.

Varje myndighet måste emellertid uti-
från sin egen verksamhet bedöma vilka

spamhanteringsåtgärder som ska till-
ämpas. Men självklart ger det en viss
trygghet om bedömningen ligger inom
den rimlighetsram som utstakas i väg-
ledningsrapporten. Se även artikeln på
sidan 12.

– Myndigheternas spamhantering, en

vägledning kring rättsliga frågor. 

Finns att ladda ned som PDF på

www.statskontoret.se
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På post i 150 år
Det svenska frimärket fyller 150 år. Det första svenska frimärket gavs ut den 1 juli 1855, femton år efter
det engelska One Penny Black, världens första frimärke. Samtidigt infördes enhetsportot vilket innebar att
det kostade det 4 skilling banco att skicka ett brev inom landet oavsett om vägen var lång eller kort.

POSTMUSEUM, som ligger i Gamla Stan i
Stockholm, firar 150-årsjubileet med en
utställning som berättar historien om den
lilla tandade papperslappen som revolu-
tionerade Sverige. Från början var den
tänkt som ett kvitto på betald postavgift –
ett kvitto som noggrant formgavs, grave-
rades och trycktes mitt  i ett bildfattigt
samhälle. Frimärket skulle klistras på
brev, uppe i vänstra hörnet på brevomsla-
get där adressen skrevs så vackert som
möjligt. Sedan kunde man lägga brevet i
någon av de många brevlådor som sattes
upp runt om i landet. 

En databas med alla Sveriges frimärken
får sin premiär på jubilumsutställningen
som pågår mellan 23 februari - 21 aug-
usti 2005.
– www.postmuseum.posten.se
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LOLA (Linked Organisations of Local Aut-
hority ict societies) är en löst samman-
satt grupp av föreningar från alla delar i
världen med gemensamma kännetecken 
• Leverans av tjänster till allmänheten

inom ramen för kommunal verksamhet
• Våra organisationer är ansvariga för de

samhällstjänster de utför
• Medlemsorganisationerna arbetar

alla med IT-ledning 
• De inser värdet av att dela med sig av

sina erfarenheter, bra och dåliga, och
information om framgångsrika meto-
der och system för att därigenom
undvika att ”uppfinna hjulet” om och
om igen.

• Alla bidrag till verksamheten ska vara
frivilliga

Föreningar med dessa gemensamma
drag inser också värdet av att samarbeta
på ett sådant sätt att det förbättrar de
tjänster som levereras till medborgarna.
Vid en workshop som hölls i London

2002 kom man överens om att ett sam-
arbete mellan sådana föreningar för IT-
organisationer i offentlig sektor genom
en ”föreningarnas förening” skulle vara
till nytta för respektive föreningar, för
deras medlemmar och de medborgare
de arbetar för. Detta ska vara en löst
sammansatt grupp utan formella (t.ex.
juridiska eller ekonomiska) engage-
mang. Därför finns inga stadgar utan
endast gemensamma överenskommel-
ser.

LOLA – överenskommelsen
I vår egenskap av förening för IT-ledan-
de organisationer i offentlig sektor kom-
mer vi överens om att arbeta tillsam-
mans och att samarbeta till nytta för
våra föreningar, våra medlemmar och
för medborgarna.

Våra värderingar grundar sig på vår ön-
skan att leverera bästa möjliga offentli-
ga tjänster till medborgarna genom ett

effektivt användande av informations-
och kommunikationstekniken.

Vi ämnar uppnå detta genom samar-
betsprojekt, genom att dela med oss av
framgångsexempel och genom att ge-
mensamt påverka EU och enskilda sta-
ter liksom IKT-leverantörer.

Speciellt är vi överens om att, i den kon-
text som EU utgör, kan en sådan före-
ning som LOLA genom sin position ak-
tivt bidra till utvecklingen av europeiska
och internationella standarder, normer
för vad som är god branchsed och sam-
arbete över nationsgränser. Vi har också
möjlighet att söka medel från europeis-
ka och nationella fonder för att nå våra
mål. Motsvarande möjligheter utanför
Europa ska också undersökas.

Överenskommelsen innebär också att vi
ger varandra ömsesidigt stöd i vår strä-
van att uppnå målen.

Vad är LOLA?



HUNDRATUSENTALS barnpornografiska bilder
sprids varje minut över hela jorden, Varje
gång detta sker, begås ett brott, ett över-
grepp mot barnet. Bilderna försvinner al-
drig och förföljer barnet resten av livet. 
– Utvecklingen är lavinartad och måste
stoppas, säger Gunilla von Arbin, generalse-
kreterare i World Childhood Foundation.

Teknik avslöjar tittare
Childhood arbetar på olika sätt för att för-
hindra att barn utsätts för övergrepp. När
datasäkerhetsföretaget NetClean presentera-
de sitt mjukvaruprojekt för organisationen
för två år sedan, beslutade man sig därför
för att stödja dem i arbetet att ta fram en af-

färsmässigt fungerande produkt. 
– Nu när tekniken är färdig, gäller det att se
till att så många företag som möjligt instal-
lerar den nya mjukvaran, fortsätter Gunilla
von Arbin. Vi på Childhood kommer aktivt
att verka för att våra partners både i Sverige
och utomlands gör så.

Med den nya produkten, som fungerar un-
gefär som ett virusskydd, kan företag och
andra organisationer med interna nätverk
skydda sig från barnpornografiska bilder.
Skulle en illegal bild dyka upp i nätverket
syns detta, och företaget kan vidta åtgärder.
Den viktigaste funktionen med mjukvaran
är att den har en förebyggande effekt. Den

som tittar på barnpornografiska bilder ris-
kerar nu att bli upptäckt. 

Digitala fingeravtryck
Rikspolisstyrelsen spelar en viktig roll i pro-
jektet. Ett nytt analysverktyg omvandlar
med hjälp av s.k. digitala fingeravtryck de
barnpornografiska bilder som finns i poli-
sens databas till unika bildkoder. Det är
dessa koder som den nya mjukvaran söker
efter i företagens nätverk. 

World Childhood Foundation har tillsam-
mans med TeliaSonera stött datasäkerhets-
företaget NetClean som utvecklat skyddet.
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Ny teknik skall begränsa 
barnpornografi på internet
En ny mjukvara som ska skydda interna nätverk från barnpornografiska bilder
presenterades nyligen. Mjukvaran avslöjar om förbjudna bilder finns i nätverket
med hjälp av digitala signaturer. Utvecklingen av programvaran har stötts av
bland andra World Childhood Foundation.
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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
i Umeå Folkets Hus
Nu räknar vi ner dagarna inför KommITS 
vårkonferens den 11-12 maj i 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
finns på www.kommits.org

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.

10



KommITS nr 2 2005

FÖRENINGEN KOMMITS STYRELSE:

Ordförande 
Henric Skoog, 3 Degerfors kommun

693 80 DEGERFORS
mobil: 070-483 55 13

henric.skoog@degerfors.se

Vice ordförande 
Anette Knutsson, Strömstads kommun

Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
tfn.: 0526-191 35, 070-541 91 65
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311 80 FALKENBERG
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fax: 0346-105 90
thorbjörn.larsson@falkenberg.se
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Peter Petersson, Vallentuna kommun
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tfn: 026-24 16 47, mobil: 070-320 67 92

lars.flintberg@sandviken.se

Kansli
Box 638

631 08 Eskilstuna
tfn: 016-34 44 11

(vardagar 11-13, 16-17)
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
2004/2005 är 2 000 kronor. Medlemskapet
medför inga övriga förpliktelser.

11
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Problemen med spam/skräppost blir allt större. 70-80 procent av all e-post hör i dag till denna kategori, 
och den i särklass största andelen skickas via falskskyltade servrar eller infekterade (”förslavade”) hemdatorer. 
Samtidigt har de offentliga organisationer som lyder under förvaltningslagen kravet på sig att vara öppen för 
e-postkommunikation från medborgare och företag.

I SYFTE ATT UNDERLÄTTA myndigheternas
spamhantering har Statskontoret i sam-
arbete med jurister och tekniker från ett
tiotal myndigheter utarbetat en vägled-
ning för att peka på åtgärder som är
tänkbara ur ett rättsligt perspektiv. Väg-
ledningen syftar till att ge en grund för
de bedömningar som varje myndighet
har att göra utifrån den egna verksam-
hetens förutsättningar. Varje myndighet
bör ta i bruk de lösningar som bäst till-
godoser den egna verksamhetens krav.
Ytterst är det varje myndighet som själv
avgör hur lagstiftningen i fråga skall till-
ämpas på den egna myndighetens för-
hållanden.

Problemet
Det för myndigheter och andra offentli-
ga organisationer grundläggande pro-
blemet är att göra en avvägning mellan
å ena sidan skyldigheten att vara öppen
för e-postkommunikation från medbor-
gare och företag och å andra sidan att

inte visa sådan öppenhet att kanalen e-
post slammas igen av allt skräp. Det är
t.ex. inte förenligt med öppenhetsprin-
cipen att rutinmässigt stänga ute e-post
från en ”svartlistad” server med noto-
riskt rykte som spridare av spam. I
akuta situationer kan det emellertid
vara befogat att åtminstone tillfälligt av-
visa e-post från en viss server.

Avvisa innan det kommer 
Enklaste sättet att bli av med spampro-
blemet är förstås att avvisa sådana med-
delanden innan de ankommer. Detta är
förstås inte möjligt i alla fall, men några
exempel påvisas i vägledningen.

Förfalskade avsändaradresser. Med vissa
undantag har det hittills varit regel att
spam och virus skickas via förfalskade
avsändaradresser. Den juristgrupp som
ställt sig bakom vägledningen bedömer
att det är en acceptabel skyddsåtgärd att
avvisa sådana meddelanden med hän-

visning till att det internationellt stan-
dardiserade protokollet för e-post
(SMTP; RFC 2821) anger att sändande
e-postserver vid kontakt med mottagan-
de e-postserver måste presentera sig
med korrekt namn som går att kontrol-
lera i domännamnsystemet.

Virus. Som juristgruppen ser det inne-
bär reglerna i Tryckfrihetsförordningen
att e-post inte anses inkommen till en
myndighet om meddelandet
stoppas/avvisas till följd av sakligt moti-
verade skydds- och kontrollåtgärder.
Även om orden virus eller skadlig kod
inte direkt behandlas i lagtext så borde
ändå slutsatsen vara att meddelanden
med sådant innehåll av säkerhetsskäl
kan avvisas före ankomst i brandvägg
eller på annat sätt, och alltså inte behö-
ver anses som inkommen. 

Vad gäller virus är det inte alltid så att 
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 13

Statskontoret

Handbok för spamhantering
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avsändaren är medveten om att han
sänder detta och meddelandet i sig kan
samtidigt ha ett fullt legalt ärende. Där-
för är det rimligt att avsändaren medde-
las om att meddelandet avvisats på
grund av sitt virusinnehåll.

Felaktig adress. Samma slutsats har dra-
gits i det sk Samset-projektet (se fakta-
ruta s.14). De menar också att e-post
med en felaktig elektronisk adress, eller
rätt adress men med fel anrop eller for-
mat inte heller behöver anses som in-
komna, förutsatt att systemet verkligen
har konfigurerats så att meddelandena

inte når fram till en automatiserad mot-
tagningsfunktion. De kan avvisas.

Detta bör dock balanseras mot en god
service där till risken med felstavade
namn på existerande handläggare eller
handläggare som nyligen slutat tas om
hand.

Felaktig teckenuppsättning. Myndigheten
bör även under åberopande av säker-
hetsskäl kunna stoppa e-postmeddelan-
den om MIME-protokollet anger att e-
postmeddelandet bygger på ett format
som är klassat som en säkerhetsrisk, ex-
empelvis om ett e-postmeddelande in-

nehåller en teckenuppsättning som är
oläsbar för myndigheten och känd för
att innehålla virus.

Stora meddelanden. Det bör vara upp till
varje myndighet att, utifrån sina egna
förutsättningar, avgöra hur stora e-post-
meddelanden som skall tas emot. En
sådan gräns får dock inte sättas alltför
lågt, det är rimligt att medborgare skall
kunna bifoga försändelser som t.ex.
skannade dokument. Myndigheten bör
informera om sådana begränsningar,
t.ex. på sin webbplats.

ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 14

Med 200 000 behandlade e-fakturor per månad är TietoEnator
en ledande leverantör i Europa. Ändå står den nya tekniken för
en liten del av fakturabetalningarna. 
– Förhoppningsvis når vi den kritiska massan av kunder snart,
säger Mats Wikström, TietoEnator.

Elektroniska fakturor är egentligen ingen nyhet. I flera år har
privatpersoner betalat sina räkningar via e-fakturering. I dag
finns nästan fem miljoner privata
internetbanksavtal i Sverige, men
ändå har bara få privatkunder
nappat på e-faktura. – Människor
förändrar inte sina betalningsruti-
ner över en natt. I dag står privat-
personer för majoriteten av an-
vändandet. Bara ungefär två pro-
cent av den totala fakturavolymen
är e-fakturor, säger Mats Wik-
ström, general manager inom Tie-
toEnator.

Många fördelar
Fördelarna med e-fakturor är många, menar Mats Wikström. 
– Mängden papper som sparas är enorm. Varje år skickas cirka
två miljarder pappersfakturor. Och det bara i Norden, säger han.
Andra fördelar är att användaren slipper knappa in långa OCR-
nummer, att arkiveringen är säkerställd i upp till arton månader
och att räkningarna alltid betalas i tid.

I Sverige erbjuder i dag 215 fakturautställare e-faktura, varav
167 stycken är anslutna till DocHotel som TietoEnator erbjuder
anslutning till. 

– Svenskar och finnar är alltid intresserade av ny tekik. Vi ser en
vilja hos individen att prova ett nytt och enklare betalningssätt,
säger Mats Wikström. Inom en snar framtid kommer de ledande
svenska bankerna att erbjuda förenklad anslutning för e-faktura-
betalning, vilket kommer att öka anslutningen. Mats Wikström
ser internetbankanvändningen som en parallell till utvecklingen
av e-banktjänster. – Där tog Finland täten, men sedan kom Sve-
rige starkt och tillsammans har dessa länder drivit på den inter-

nationella utvecklingen. Än så länge
finns det ingen aktör som tjänar på e-
fakturor, men förhoppningen är att vi
snart ska nå kritisk massa vilken bör
ligga vid ungefär tio procent av an-
vändarna. 

Prognoserna för det stora genomsla-
get har ändrats flera gånger, men flera
fakturautställare tror att övergången
till en komplett digital betalning nu
står för dörren – en förändring som

Mats Wikström ser som naturlig. – Allt fler betalar sina räkning-
ar via sin internetbank, men måste fortfarande ha en pappers-
faktura som underlag. Automatisering av bankrutinerna innebär
en förbättring för kunderna. Användare av e-fakturor är också
potentiella e-lönespecifikationanvändare, ett område som Tieto-
Enator har erfarenhet av, säger Mats Wikström.
Text: Dag Enander, Illustration: Anna Ödlund

E-faktura är framtidens betalningsform
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Handlingar som på detta sätt kan avvi-
sas innan de ankommer har således inte
inkommit till verksamheten och behö-
ver därför inte registreras eller gallras.

Inkomna handlingar
I alla de fall där e-post inte avvisas
utanför myndighetsgränsen blir e-pos-
ten en inkommen handling, som
emellertid för kategorin spam är en
handling ”av tillfällig eller ringa bety-
delse för myndighetens verksamhet”
och därför oproblematiskt kan gallras.
Hur gallringen ska gå till och vilka kri-
terier som då skall
gälla måste dock
framgå av ett sär-
skilt beslut av myn-
digheten i fråga.

Hur gör man med
inkommet spam?
För att underlätta
hanteringen av
icke avvisad spam
kan myndigheten
använda olika tek-
niker för att bedö-
ma sannolikheten
av att det rör sig
om handling av
tillfällig eller ringa
betydelse för myn-
dighetens verk-
samhet. Låg sannolikhet kan medföra
att meddelandet skickas vidare till mot-
tagande tjänsteman, medan hög sanno-
likhet kan medföra att myndigheten väl-
jer att korttidslagra meddelandet inför
en senare mer rationell gallring. Delar
av hanteringen kan automatiseras, men
beslut om hur hanteringen ska ske i alla
steg bör alltid fattas manuellt och doku-
menteras.

För det fall en myndighet väljer att an-
vända sig av automatiska rutiner för

såväl filtrering som radering är det
viktigt att myndigheten säkerställer att
de automatiska rutiner man använder
sig av i princip garanterar att inga e-
postmeddelanden som utgör legala
förvaltningsärenden raderas. Sådana

system torde regel-
bundet behöva ses
över och utvärde-
ras.

Om en handläggare
felaktigt slänger en
inkommen hand-
ling kan utkrävas
ett ansvar, i det
mest extrema fallet
tjänstefel. På
samma sätt kan en
alltför liberal an-

vändning av automatisk filtrering leda
till att handlingar felaktigt raderas och
ansvar för denna felaktiga hantering av
allmänna handlingar utkrävas.

Vid all spamhantering är det viktigt att
varje myndighet väljer hanteringsmetoder
utifrån den egna verksamhetens förutsätt-
ningar. Oavsett metodval är det viktigt att
myndigheten har ett dynamiskt förhåll-
ningssätt och löpande uppdaterar metoder
och kriterier i takt med att spammarna än-
drar sina intrångsmetoder. 

Generella åtgärder
Exempel på generella åtgärder som
kan minska mottagen spam är an-
vändning av funktionsadresser och
webbformulär som officiella kontakt-
vägar för allmänheten istället för att
exponera varje enskild tjänstemans
e-postadress. Med funktionsadresser,
exempelvis registrator@verksamhe-
ten.se, blir inte enskilda tjänstemäns

e-postadresser exponerade i onödig
grad, och träffytorna för spam minskar
totalt sett för verksamheten. Ändå tillgo-
doses öppenheten.

Webbformulär för olika verksamheter
är också juridiskt godtagbara enligt
Statskontorets referensgrupp, förutsatt
att verksamhetens webbservice uppfyl-
ler kravet på tillgänglighet.

Denna artikel är ett sammandrag och ett

referat av innehållet i Statskontorets väg-

ledning Myndigheternas spamhantering,

en vägledning kring rättsliga frågor

(2005:5). I projektet har en juristgrupp

uppbackad av en teknikergrupp – med

representanter från totalt tio myndighe-

ter – strävat efter att göra en heltäckande

genomgång av åtgärder som är tänkbara

i ett rättsligt perspektiv. För fullständig

och otolkad information om vägledning-

ens innehåll och referensgruppens slut-

satser hänvisas till rapporten.

Spamhantering – en del i en över-
gripande policy för e-post
Det är uppenbart spamhantering bör
vara en del av en mer övergripande poli-
cy för en myndighets användande av e-
postfunktioner. Enligt Statskontorets re-
ferensgrupp för spamhantering kan en
e-postpolicy exempelvis innehålla ruti-
ner för:
• tilldelning och användning av e-posta-

dresser.
• publicering av e-postadresser.
• e-post till frånvarande/semestrande

tjänsteman.
• spamklassificerad e-post levererad till

mottagande tjänsteman.
• spamkontroll av utgående e-post.
• arkivering och diarieföring.
• e-postens integrering i ärendehante-

ringsprocesserna.

SAMSET

En ”Vägledning för service och hantering av
inkommande handlingar, m.m.” har i det
s.k. Samset-projektet utarbetats i samverkan
mellan Skatteverket, Riksförsäkringsverket,
Patent och registreringsverket, Bolagsverket
och Statskontoret. Vägledningen har över-
lämnats till Nämnden för elektronisk för-
valtning (e-nämnden) för ställningstagande
och publicering.

11 miljardarder till IT-forskning
EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag till sitt sjunde sk rampro-
gram för forskning och uteckling inom unionen. Under perioden 2007
till 20013 ska 70 milljarder euro satsas och av dem föreslås 11 miljader
gå till IT-forskningen. En kraftig ökning jämfört med tidigare program.
Förslaget ska dock först godkännas av ministerrådet och parlamentet.

Citat
”Med rådande tillväxtökningen kan förespås att spam vid mitten av 2006
utgör 95 % av all e-posttrafik och därmed ser vi tecken på en e-posthärd-
smälta orsakad av köer i leveranssystemen och överbelastade spamfilter.”  
– www.spamhaus.org
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Tidigare har det förekommit både fulregistreringar och modemkapningar. Nu finns en märkbar trend att dessa knyts sam-
man i större skala, vilket medför problem i form av att etablerade domännamnsägare kan bli förknippade med avsiktligt
missvisande domännamn som är oseriösa. Detta kan medföra problem i form av att användare som av misstag besöker
de oseriösa hemsidorna därmed exponeras för risken att drabbas av illasinnade program i form av virus, maskar, trojaner
och modemkapningsprogramvara.

Registreringar av domännamn
som liknar etablerade domän-

namn, ibland kallade fulregistreringar, har förekommit tidi-
gare. Skillnaden mellan en fulregistrering av ett domännamn
och registrering av ett etablerat domännamn är oftast att ett
eller ett fåtal tecken bytts ut, lagts till eller tagits bort. Efter-
som domännamnen då är liknande finns det en uppenbar risk
att någon användare av misstag tex kan besöka fel hemsida.
En anledning till dessa registreringar kan vara en strävan
efter fler besökare på hemsidan, att ta del av de besökare som
tex skriver marginellt fel webbadress.
Modemkapning är även det ett välkänt fenomen. En använda-

re som besöker en illasinnad hemsida kan drabbas av att ett
modemkapningsprogram installeras på klienten. Om använ-
daren nyttjar modem för att få åtkomst till internet byts det
ordinarie telefonnumret till operatören ut till ett annat, oftast
betydligt dyrare betalnummer.

Nu har det förekommit ett större antal fulregistreringar inom
se - domänen, som leder till hemsidor som till viss del före-

ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 17

En märkbar trend

Fulregistreringar och 
modemkapningar knyts samman

Två äldre problem...

...knyts samman i större skala...
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speglar att vara någon av de etablerade hemsidorna. På dessa
hemsidor förekommer det illasinnad kod i form av virus,
maskar. trojaner och modemkapningsprogramvara. På dessa
hemsidor finns också länkar som bla leder vidare till ett for-
mulär som hävdar att domännamnet skulle kunna vara till
försäljning och hänvisar till formuläret för eventuellt bud.
Detta är ett problem som förekommit internationellt, bla har
andra landsdomäner än se - domänen drabbats.
Med hjälp av publikt tillgängliga sökmöjligheter på internet
kan konstateras att det finns flera tecken som tyder på att det
är en eller ett fåtal aktörer som ligger bakom detta.

De som anser att någon av dessa fulregistreringar påverkar
deras verksamheter kan vända sig till ATF (alternativt tvist-

lösningsförfarande) på II - stiftelsen. ATF hanterar tvistlös-
ning som är "avsedd att lösa frågor där domännamnsinneha-
varen inte har någon rätt eller berättigat intresse till den be-

nämning som utgör domännamnet och att domännamnet re-
gistrerats eller använts i ond tro". För mer information gå till
II - stiftelsens hemsida.

Det användare kan göra för att undvika att drabbas av detta
är noggrannhet vid formulering av webbadresser. De bör även
regelbundet uppdatera program på klienten för att täppa till
sårbarheter. Utöver det bör de även uppdatera sina antivirus-
program med de senaste antivirusdefinitionerna och installe-
ra en brandvägg. För mer information gå till PTS hemsida om
internetsäkerhet.

Det finns även ett program som försvårar modemkapningar
och därmed hjälper användaren i skyddet av sin dator. För
mer information gå till Konsumentverkets hemsida om mo-
demkapningar. – www.sitic.se

II - stiftelsen: www.iis.se/domannamn/tvistlosning.shtml
PTS: www.pts.se/internetsakerhe/Sidor/startsida.asp
Konsumentverkets: www.modemkapning.konsumentverket.se

...och kan hanteras på följande sätt

Du som vill söka information på kommunernas hemsidor

använd bara kommunnamnet.se.

17



18

KommITS nr 2 2005

Vad är e-demokrati? 
Var är e-demokratin, frågar sig professor Tomas Ohlin i Computer Sweden den 2 mars. 
Kanske är det också dags att vi frågar oss ”Vad är e-demokrati?”. 

Med förenade krafter
De två telekommunikationsföretagen Transmode och Lumentis går sam-
man och skall under Transmode-namnet fortsätta att bland annat mark-
nadsföra den sk WDM-tekniken, en billigare optisk överföringsteknik
som framför allt är tillämplig på kortare överföringssträckor. Bägge före-
tagen har haft sina huvudkontor i Stockholm. – www.transmode.se

Fängslande reklam
Jeremy James från Raleigh i North Caolina, USA; som bedöms vara den
8:de mest produktiva spammaren i världen har nyligen dömts av en
domstol i Virginia till 9 år bakom lås och bom för sin verksamhet. I Vir-
ginia är det förbjudet att sända spam och att sända e-mail med falsk av-
sändaradress.

Formel 1-design med hjälp av Linux 
Renaults designteam för Formel 1 har valt att använda ett Linuxkluster
för avancerade analyser vid design av bilarnas chassin och motorer. In-
stallationen möjliggör en reduktion av analystiden med 90 %. Simule-
ringar som tidigare tog tre veckor att genomföra, kan nu färdigställas på
18 timmar. –www.ibm.com

Uppgång av orderingång
IT-konsulterna Sigmas uppger att orderingången från tio av deras största
kunder ökade med 60 procent under 2004 jämfört med året innan.
– Det sägs ju att IT-investeringarna ligger i framkant i såväl uppgång som
nedgång. Då är den 60-procentiga ökningen från våra största kunder ett
tecken på att tillväxten i ekonomin i landet är god, menar Sune Nilsson
som är koncernchef.
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IDAG SER VI MÅNGA GODA ansatser till att
utveckla demokratin med hjälp av infor-
mations- och kommunikationsteknik.
Särskilt kommunerna är aktiva inom om-
rådet och de flesta verkar ha definierat
begreppet e-demokrati som direktkontakt
med politiker, tillgång till dokument och
handlingar samt möjligheter att lämna
synpunkter och förslag – alltsammans
prydligt paketerat under en länk med
namnet E-demokrati på webbplatsen. 

Trots de goda initiativ som finns kunde
juryn för 2004 års upplaga av tävlingen
Guldlänken som belönar de bästa initiati-
ven till e-tjänster och samverkanslösning-
ar inom offentlig sektor inte dela ut något
pris alls för bästa e-demokrati.

Demokrati för den som 
är intresserad av demokrati 
Problemet är att demokrati inte är en iso-
lerad företeelse vid sidan om den vanliga
verksamheten. Demokrati är en ständigt
närvarande rättighet att ta del av och på-
verka den lika ständigt pågående politis-
ka processen och den skattefinansierade
verksamheten. 

Speciallösningar för demokrati innebär
visserligen en förenkling för dem som är
intresserade av just demokrati. Den som
redan vet vad man som medborgare har
rätt att påverka och ta del av kan göra det
enklare och snabbare. Den som vet att det

är demokrati han är intresserad av klickar
enkelt på webbplatsens demokratiflik.

Frågan är vad webbplatsens demokratiflik
gör för alla dem som inte är intresserade
av just demokrati, utan som bara vill veta
hur planerna på en ny väg genom skogs-
dungen utvecklas och ha en enkel möjlig-
het att påverka det. Frågan är vad ett
öppet diarium tillför den som visserligen
skulle vara intresserad av ”det där han
hörde bestämmas om naturreservatet”
men inte vet vad ett diarium är eller att
det är ett ärende han söker efter. Frågan
är vad ett virtuellt öppet forum för syn-
punkter gör för den som inte vet vad som
är relevant eller tillåtet att ge synpunkter
på eller hur synpunkterna tas om hand. 

Definiera och identifiera
För oss verkar det som om vi fortfarande
använder informations- och kommunika-
tionstekniken för att distribuera samma
innehåll på ett nytt sätt snarare än att stär-
ka och utveckla demokratin. E-samhället
borde innebära större visioner än så.

Tomas Ohlin konstaterade i sin debattar-
tikel att vi saknar forskning och projekt-
medel. Vi anser att vi också saknar:
• en samlad definition av vad vi menar

med e-demokrati,
• kunskap om vad medborgarna anser är

ett bra sätt att utöva demokrati på,
• en vision om hur e-demokrati kan ge-

nomsyra och vara en självklar del i all
tjänsteutveckling. 

Förra året kunde juryn inte dela ut det
planerade priset för bästa e-demokrati. I
år har vi valt att lägga e-demokrati som
en bedömningsaspekt i de andra katego-
rierna bästa e-tjänst och bästa samverkan.
Vi hoppas i framtiden få se fler innovativa
lösningar där demokrati är en bärande
idé. 
– Hans von Axelson, Handikappombuds-
mannen, Monica Berneström, Vinnova
Yvonne Bjerke, Botkyrka kommun, Ham-
pus Brynolf, Forum för levande historia,
Funda Denizhan, Statskontoret, Stefan
Hedin, IT-politiska strategigruppen, Olof
Hallström, II-stiftelsen, Robert Hultman,
IT-Företagen, Christina Kvarnström, 24-
timmarsdelegationen, Ann Lantz, Centrum
för Användarorienterad IT-design, KTH,
Cristian Norlin, Ericsson Research, Helene
Richardsson, Sveriges Kommuner och
Landsting, Samtliga ingår i Guldlänkens
jury. Artikeln har tidigare publiceras i 
Computer Sweden
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Alla svenska kommunerna har registrerat kommunnamnet i
.se-domänen, t.ex. boras.se och ystad.se. På kommunens
hemsida kan medborgarna finna bra och viktig information. En
utomstående aktör har hittills fulregistrerat drygt 90 kommun-
namn med tillägget -kommun, eller -stad t.ex. simrishamn-
skommun.se och goteborgsstad.se. På listan över de 1500
.se-adresserna återfinns även några sjukhus och landsting.

Vi vill varna allmänheten att besöka dessa sidor. Det finns ex-
empel på över 1500 sådana domännamn som pekar till en
och samma webbserver som står utomlands

Sveriges Kommuner och Landsting kommer att agera kraftfullt
för att få dessa domäner att upphöra genom ett alternativ tvist-
lösningsförfarande hos II-stiftelsen.

Vi uppmanar medborgare som vill söka information på kom-
munernas hemsidor att bara söka på kommunnamnet.se.

Listan på fulregistreringar förknippade med offentliga organisa-
tioner finns på SKL:s hemsida
http://www.skl.se/artikel.asp?A=13525&C=2249

Sveriges Kommuner och Landsting

Omfattande fulregistreringar av .se-adresser 
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Nu summerar Symantec statistik och
trender på säkerhetsfronten för sä-
kerhetsåret 2004. Under de första
sex månaderna dokumenterades 1
237 nya sårbarheter. 70 % av dessa
kunde anses som lätta att utnyttja,
och 95 % av dem ligger i området
från medelsvåra hot till mycket allvar-
liga. Lurendrejerier på internet för
ekonomisk vinning har växt till ett
betydande hot under året. En av de
tydligaste trenderna för året är bland
annat den snabbhet med vilken nya
sårbarheter exploateras.

Snabbhet
Den genomsnittliga tiden mellan tillkänna-
givandet av en ny sårbarhet och tills en kod
som kan utnyttja den släpps har minskat
under året, och är nu endast 5,8 dagar. 

Phishing
Phishing är lurendrejerier och spionpro-
gram med syfte att stjäla hemlig data som
exempelvis kreditkortsnummer, PIN-koder,

kontonummer och personnummer. Mellan
juli och oktober ökade antalet phishing-saj-
ter med 25 % per månad. Phishing innebär
att mottagaren av ett e-postmeddelande
luras att gå in på hemsidor och fylla i vikti-
ga uppgifter. Det kan handla om person-
nummer, konto- och kreditkortsnummer
eller lösenord till olika tjänster. 

Spionprogram är program som skickar
information om användaren till skaparen
av programmet. Det farliga är att den här
typen av program installeras utan att an-
vändaren märker något. Spionprogram
har blivit ett allvarligt hot mot den per-
sonliga integriteten, då informationen
som skickas kan utgöras av personliga
detaljer men även användarvanor och on-
line-beteenden. 

Mobila hot
Säkerhetshoten mot trådlösa nätverk och
mobila enheter har ökat under 2004, och
kommer att fortsätta öka även i år. Då fler
och fler enheter använder trådlösa tekni-

ker som wlan och bluetooth ökar också
kraven på säkerhetstillverkare. Under
2004 har vi sett tre hot mot mobila enhe-
ter och trådlösa nätverk. 
SymbOS.Cabir, juni  2004. Proof of con-
cept-virus för Symbian. 
WinCE.Duts.A, juli 2004. Det första viru-
set för Windows Mobile. 
Backdoor.Brador.A, augusti 2004. Den för-
sta trojanen för Windows Mobile 

Bots 
Bots eller robots används för att identifie-
ra sårbara system i ett nätverk. Under för-
sta halvåret ökade antal hot med hjälp av
bots från 2 000 till 30 000. 

Hot mot e-handeln 
Webbapplikationer är lockande måltavlor
eftersom de har stor spridning inom or-
ganisationer och dessutom är relativt lätta
att exploatera. Den som attackerar skaffar
sig tillgång till ett system genom att ut-
nyttja en slutanvändares dator och kring-
gå traditionella säkerhetsåtgärder. E-han-
deln var under denna period mest utsatt
med nära 16 % av attackerna riktade mot
sig. De sista sex månaderna under 2003
var siffran 4 %. Ökningen kan antyda att
attackerna nu har ekonomiska syften.
– www.symantec.se

Säkerhetstrender

I november 2004 publicerade The Anti-
Phishing Working Group (APWG) sin
»Phishing Activity Trends Report«,
med data från perioden juli-oktober. 
• 1 142 aktiva phishing-sajter rapporte-

rades under oktober. 
• Den genomsnittliga tillväxthastigheten

på phishing-sajter var 25 % per
månad. 

• 44 varumärken “kapades” i
phishing–kampanjer. 

• 6 597 nya unika phishing e-postmed-
delanden rapporterade till APWG i ok-
tober, vilket är tre gånger mer än i au-
gusti. 

• 73 % av de kapade varumärkena
under oktober tillhörde företag inom
finanssektorn, som då är klart mest ut-
satt. ISP-sektorn kommer på andra-
plats med 14 %.

20
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IBM HAR LANSERAT EN NY musadapter framtagen av företagets
forskare som möjliggör datoranvändande för människor som
har allvarliga problem med darrhänthet. 

Bara i USA uppskattas det finnas omkring tio miljoner männis-
kor som lider av någon form av darrhänthet samtidigt som an-
talet äldre personer som använder internet ökar kraftigt. Bara
något så enkelt som att öppna ett email, eller klicka på en ikon
kan verka omöjligt på grund av darrande händer. 

Den nya adaptern,Assistive Mouse Adapter, kan ändra på detta
genom att filtrera bort skakningarna. Detta sker på samma sätt
som stabilisering av kameralins på en kamera. Adaptern plug-
gas in mellan dator och mus och kan sättas på, stängas av eller
ställas in beroende hur svåra skakningarna är. På grund av dar-
rande fingrar kan adaptern även se till att filtrera bort ofrivilli-
ga klickningar. Adaptern beräknas kosta dryga tusenlappen.

Musstyrning för darrhänta

Om telenätet slås ut borde reparationspersonal och
vårdpersonal automatiskt kunna använda det mobiltele-
nät som fungerar bäst, så kallad roaming. Det skriver
PTS i en rapport om stormen den 8-9 januari i år.

Telekommunikationer är särskilt viktiga i katastrofsituationer.
Teleoperatörer och elbolag måste fortsätta utveckla samarbetet
med att skapa reservförbindelser och skydda teleknytpunkter.
Detta för att undvika att telekommunikationer och elnät slås ut
vid katastrofsituationer, som exempelvis stormar. PTS kommer
att verka för att sådana lösningar kommer till stånd på markna-
den och kommer att följa utvecklingen noga. 

PTS menar också att teleoperatörer bör utveckla formerna för
att informera om störningar i näten då informationsbehovet är
stort i katastrofsituationer. 

PTS konstaterar också att nya typer av telekommunikation,
såsom IP-telefoni, är mycket beroende av el. PTS kommer att
arbeta vidare med vad som kan göras för att IP-telefonin ska
klara påfrestningar på elnätet.

PTS föreslår samarbete mellan 

teleoperatörer i katastrofsituationer
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Det offentliga rummet
Snart är det dags för den årliga konferensen Det offentliga rummet som produceras och regisseras av Sveriges Kommuner
och Landsting. Årets upplaga hålls 7-9 juni i Linköping. Huvudtalare är Vård- och omsorgsminister Ylva Johansson. 

Men konferensen  inleds den 7 juni med
en nätverksdag som ägnas enbart åt dem
samordnar ett nätverk eller liknande
inom offentlig sektor. Bland andra 24-
timmarswebben och  Sambruksplattfor-
men kommer enligt uppgift att finnas re-
presenterade.

Konferensdagarnas seminarieprogram fo-
kuserar delvis på GIS, på temat e-samhäl-
let - geografisk information visar vägen.
Men det kompletta seminarieprogrammet
är ändå väldigt varierat, med teman som
Vem finansierar e-tjänster – vem tar vin-
sten?, Den uppkopplade politikern – fallgro-
par och framgångsvägar och Varuhus för e-
tjänstbyggare.

Du hittar det kompletta programmet på
www.offentligarummet.se/Linkoping/se-
minarier.html

Guldlänken
Som en del i offentliga Rummet utses vin-
narna i tävlingen Guldlänken. Tävlingen
utser för sjunde året i rad Sveriges bästa
e-tjänster inom offentlig sektor 

–  Vi kommer särskilt att hålla utkik efter
de mindre aktörerna, säger Anna Kelly,
projektledare för Guldlänken. Vi tror att
många lärorika exempel finns hos till ex-

empel skolor och bibliotek, dem vill vi
föra fram i år!

Samverkan mellan myndigheter belönas 
Myndigheter, kommuner och landsting
kan tävla i två klasser:

• BÄSTA E-TJÄNST belönar en elektro-
nisk tjänst i ett eller flera medium som
har hög användningskvalitet och till-
gänglighet samtidigt som den skapar
nytta för både användaren och organi-
sationen. 

• BÄSTA SAMVERKAN belönar en e-tjänst
som drivs i samverkan mellan flera ak-
törer i offentlig sektor. Tjänsten eller
lösningen ska effektivisera och utveckla
den interna förvaltningen samt medfö-
ra nytta för medborgare eller företag.

Bedömningarna sker bland annat utifrån
e-nämndens vägledning 24-timmarsweb-
ben 2.0. 

Ingen demokrati
Tidigare år har de offentliga organisatio-
nerna kunnat tävla i tävlingsklassen e-de-
mokrati. I årets upplaga är tävlingsklas-
sen struken eftersom det finns så få sats-
ningar inom området att den inte går att
behålla som en egen tävlingsklass. 
– Men demokratifrågorna är fortfarande

en viktig aspekt för juryn. Vi kommer att
vara extra uppmärksamma på de bidrag
som satsat på att stärka demokrati, delak-
tighet och tillit inom de andra tävlings-
klasserna, säger Anna Kelly.

28 bidrag i Guldlänken
OFFENTLIGA SVERIGE satsar på samverkan. Samverkan inom of-
fentlig sektor är en prioriterad fråga för att nå visionen om 24-
timmarsmyndigheten. Det betonades av den ansvarige ministern
Sven-Erik Österberg i mars när han inledningstalade för Nätver-
ket 24-timmarswebben. När tävlingen Guldlänken, som belönar
de bästa e-tjänsterna inom offentlig sektor, nu har stängt portar-
na för inlämning av bidrag kan man konstatera att myndigheter,
kommuner och landsting dragit samma slutsats.

Frånvaro av små medborgarnära e-tjänster
Totalt har Guldlänken fått in 28 bidrag från hela Sverige och
flera olika delar av offentlig sektor.

– Vad vi saknar är de små bidragen, de medborgarnära tjänster-
na, inte minst från kommunerna, säger Anna Kelly. Exempelvis
sådana som rör bibliotek och skolor. Det är synd att de inte
finns med, eftersom vi går miste om möjligheten till ett viktigt
erfarenhetsutbyte.

Juryns arbete med att sålla fram vilka bidrag som går vidare till
finalen håller som bäst på. Finalisterna presenteras den 17 maj.
Vinnarna och de som får eventuella hedersomnämnanden di-
rektkvalificeras som finalister i tävlingen Stockholm Challenge
(www.stockholmchallenge.se).

Huvudtalare är Vård- och omsorgs-

minister Ylva Johansson
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SKL – Frågor kring spärrade domäner

»Kvantitativ eller kvalitativ kontroll av arbetstagarens arbetsinsats 
via datasystemet får inte utföras utan dennes vetskap« 
–  Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm

Offentlig sektor och BNP
Den offentliga sektorns utgifter i Sverige uppgick är 2001 till 1179 mil-
jarder kronor, varav produktionen av offentliga tjänster 578 miljarder
kronor (cirka 27 procent av BNP). – www.vinnova.se

Alltmer 64-bitar
Unisys lanserar 64-bitars processorer på sin ES7000 serverfamilj. De nya
plattformarna leder till förbättrad applikationsprestanda, förbättrad hante-
ring av stora datamängder, förbättrad upptid och lägre strömförbrukning. 

Lämplig vokabulär i datavärlden
Vad blir set-top box på svenska? 
Hur böjer man spam? 
Hur hanterar man å, ä  och ö på internet? 
För en lämplig nomenklatur när det gäller datatermer, besök Svenska
Datatermgruppen på www.nada.kth.se/dataterm/

Lägst genomsnittlig löneökning för arbetare inom den privata sektorn
Genomsnittet för de tretton senaste månadernas förändringar av lönerna
för privat sektor var 2,6 procent för arbetare och 3,2 procent för tjänste-
män. För den statliga sektorn var motsvarande genomsnitt 2,7 procent,
för den primärkommunala sektorn 4,2 procent och för landstingssektorn
4,5 procent. – www.scb.sen
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You never know when security threats will hit.
But with McAfee® Intrusion Prevention tech-
nology, you'll always be ready. Our proactive
solutions provide real-time protection, so
you're free to focus on managing your busi-
ness, instead of constantly reacting to worms,
viruses and hackers. Even better, when you
choose McAfee, you’re protected by the
same technology that leading Global 2000
companies rely on. Discover next-generation
security today at proactive.mcafee.com

McAfee is a registered trademark of McAfee, Inc. and/or its af-
filiates in the US and/or other countries.  The color red in con-
nection with security is distinctive of McAfee brand products.
All other registered and unregistered trademarks herein are
the sole property of their respective owners.  © 2004 Net-
works Associates Technology, Inc.  All rights reserved.

Imagine if McAfee could protect you from other threats
the way it protects you from security threats.

Då vi får frågor kring de geografiska orts-
namn som finns spärrade hos NIC-SE vill
vi räta ut en del frågetecken.

Svenska Kommuner och Landsting har
administrerat ansökningarna från kom-
muner och landsting. Det innebär inte att
vi »äger« dessa spärrade domännamn,
utan det är snarare så att dessa går bra att
registrera om vissa kriterier uppfylls av
sökanden. 

Dessa kriterier är:
1. Det är i första hand kommuner som

kan ansöka om att registrera dessa
ortsnamn 

2. Kommunen måste ha ortsnamnet som
man vill registrera inom kommungrän-
sen 

3. I de fall då flera kommuner har spärrat
samma ortsnamn så gäller principen
»först till kvarn« vid registrering. 

4. Om någon förening, företag, organisa-

tion eller privatperson vill ansöka om att
registrera en domän från spärrlistan
måste detta ske i samråd med den eller
de kommuner som spärrat ortsnamnet. 

De kommuner som vill registrera en spär-
rad domän enligt ovan skall göra detta
hos NIC-SE via ett av deras domänom-
bud.
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Surfa lugnt 
– nationell kampanj för säkerhet på internet
Tillit står högt på regeringens lista över angelägna arbetsområden för IKT. Men vi vet alla vad problemen med virus, spam
och bedrägeriförsök över internet innebär, såväl tekniskt som förtroendemässigt. Kunskapen om såväl farorna som möjlig-
heterna att skydda sig är otillräcklig.

DET FINNS ALLTSÅ ETT STORT BEHOV av att
öka kunskapen kring vad man på ett per-
sonligt plan kan göra för att hålla sin
uppkopplade dator säker och blockerad
för digitala vandaler. 

För att höja medvetenheten och peka på
lösningar startades i slutet av april en na-
tionell informa-
tionskampanj,
Surfa Lugnt, som
ska sträcka sig
över hela året.
Den 29 april gick
startskottet på
Chinateatern i
Stockholm, med
Ulrica Messing
och Steve Ballmer
från Microsoft
som främsta
dragplåster. 

Femton aktörer
Det är femton
myndigheter, or-
ganisationer och
större företag som
står bakom infor-
mationskampan-
jen som riktar sig
till ungdomar, vuxna och småföretagare. 

– Det vittnar verkligen om att den samla-
de branschen inser att behovet av säker-
het på nätet ökat, när så många och sins-
emellan olika organisationer beslutar att
samarbeta så här. Det menar Evert Lind-
holm som är kampanjens ordförande.

Efter avstampet den 29 april kommer lo-
kala aktiviteter att
hållas på ett hun-
dratal olika orter
under året. 

– För ungdomar
räknar vi med att
högstadier och
gymnasier kommer
att ställa upp med
forum för kampan-
jen, berättar Evert
Lindholm.  Vi är
därför mycket in-
tresserade av att
komma i kontakt
med IT-ansvariga i
skolvärden för ett
samarbete i det
här.

– Hemmasurfarna
är lite svårare att

komma i kontakt med, men vi hoppas

kunna nå dem bland annat via bankerna,
eftersom Bankföreningen är en av initia-
tivtagarna till kampanjen. Även utställ-
ningar kommer att användas i vissa fall.

Innehåll
Det är tre grundläggande aspekter på it-
säkerhet som kommer att sättas i fokus i
Surfa Lugnt-kampanjen. Brandväggar,
uppdaterad mjukvara och medvetenhet. 

– Vi vill påverka breda grupper att ha en
rätt attityd till säkerhet när man surfar,
menar Evert Lindholm. Inte alla vet att
deras uppkopplade dator kan användas
utifrån av digitala vandaler, och utan att
det märks. Sådan medvetenhet ska vi
sprida. Med kreativitet metoder kan vi nå
många. – www.surfalungt.se

Vill du delta i kampanjen?
IT-ansvariga i skolor och andra som
kan tänkas vara intresserade av in-
formationskampanjen Surfa Lugnt
kan ta kontakt med projektledaren
för kampanjen, Roland Ekström för
mer information och förslag till sam-
arbete. Adressen är 
roland.ekstrom@surfalungt.se

Fakta Surfa Lugnt
Kampanjens intressenter och initiativ-
tagare är Post- och Telestyrelsen, Kris-
beredskapsmyndigheten, 24-timmars-
delegationen, Sveriges Kommuner och
Landsting, Datainspektionen, Svenskt
Näringsliv, IT-Företagen, Dataförening-
en, II-stiftelsen, Bankföreningen, Telia-
Sonera, Microsoft, Symantec, F Secure,
IBM 

Spam

Filtrering utförd av operatörer
En myndighet kan inte kringgå de regler som gäller för e-
posthantering genom att ge en tredje part eller en opera-
tör i uppdrag att vidta åtgärder mot spam. 

Däremot torde de regler som gäller för myndigheten inte inne-
bära begränsningar för en operatör att på eget initiativ införa åt-
gärder för att stoppa spamtrafik som medför att viss e-post inte

kommer fram till myndigheten. Meddelandet går på avsända-
rens risk och reglerna för myndighetens hantering gäller inte för
åtgärder som vidtas av en privat aktör som förmedlar meddelan-
det. Myndigheten har dock en skyldighet att ingripa om den får
klart för sig att ett orimligt stort svinn
sker till följd av godtyckliga åtgärder från operatörens sida. 
– Statskontorets vägledning för spamhantering.
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e-nämnden

Använd html för offentlig information
Regeringens e-nämnd har fått många frågor kring vad de rekommenderar som 
tillgängliga format på webben. Frågorna har framför allt rört formaten word och pdf.

Målsättningen med all webbpublicering
ska alltid vara att göra användningen av
informationen så enkel som möjligt. For-
maten XHTML/HTML underlättar för alla
användare och förbättrar möjligheterna
att presentera information i andra kanaler
än webb, till exempel via mobiltelefoner
och handdatorer. 

Användarproblem 
även med tillgängliga filer.
Både dokument i word och pdf kan be-
traktas som tillgängliga om de görs på
rätt sätt. Båda formaten kan läsas med
hjälp av talsyntes och skärmläsare, men
det kräver till exempel att rubrikerna har
formaterats på rätt sätt och att bilder och
andra objekt har hanterats riktigt. 
Rapporterade erfarenheter från personer

som använder skärmläsare visar att de
har problem med att läsa så kallade till-
gängliga pdf-dokument. Orsaken till
detta är dels kunskapsbrist och dels att
många användare fortfarande sitter på
äldre utrustning som inte ger stöd för läs-
ning av pdf:er.   

Låt XHTML/HTML 

vara huvudalternativet
Statskontoret, Handikappsombudsman-
nen och E-nämnden rekommenderar att
word- och pdf-filer bara används i de fall
det finns behov av att presentera informa-
tion som inte ska förändras, till exempel
årsredovisningar och andra liknande rap-
porter. Dessa format ska då kompletteras
med ett tillgängligt dokument i
XHTML/HTML. – www.e-namnden.se

Infrastrukturminister Ulrica Messing har utsett 
Ylva Hambraeus Björling att leda regeringens 

IT-politiska strategigrupp under återstoden av dess 
uppdrag fram till den första november 2006.

Den nya människoarten
Homo Zappiens

Oönskade effekter

»Datorerna har möjliggjort arbetso-
perationer som tidigare varit helt
otänkbara. Rätt använda kan de

bidra till att skapa goda arbetsmiljöer.
Samtidigt finns en risk att datortekniken
tillämpas på ett sådant sätt att den får
oönskade följdverkningar …

Av särskild betydelse från arbetsmiljösyn-
punkt är … datorsystemens effekter på
arbetsorganisation och arbetsinnehåll.
Genom att arbetsuppgifter, som tidigare
krävde erfarenhet och yrkesskicklighet,
förs över på datorer, har arbetet kommit
att utarmas.  Samtidigt har nya, i många
fall kvalificerade uppgifter tillkommit.
Det är viktigt att eftersträva att en auto-
matiserad produktion inte leder till isole-
rade eller okvalificerade uppgifter eller
till ökad bundenhet.«

Ur Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling: Psy-
kiska och sociala aspekter på arbetsmiljön.

NÄMNDEN FÖR ELEKTRONISK FÖR-
VALTNING, e-nämnden, inrättades i
januari 2004. Nämndens uppgift är
att stödja utvecklingen av ett säkert
och effektivt elektroniskt informa-
tionsutbyte mellan myndigheter och
mellan myndigheter och enskilda. 
Detta ska ske genom att nämnden be-
slutar om de standarder eller liknan-
de krav som skall vara gemensamma
för det elektroniska informationsut-
bytet för myndigheter under rege-
ringen, bistår med information och
utarbetar riktlinjer samt verkar för att
det på informationsteknikmarknaden
tillhandahålls tjänster och produkter
till stöd för elektroniskt informations-
utbyte.



INTERNET FÅR EN ALLT VIKTIGARE ROLL i
samhället och bör därför också stärkas.
Den föreslagna ändringen i lagen om
elektronisk kommunikation innebär att
alla operatörer som tillhandahåller inter-
netuppkoppling, mobiltelefoni eller
någon annan typ av allmän kommunika-

tionstjänst ska se till att tjänsten uppfyller
rimliga krav på god funktion och teknisk
säkerhet. I dag har PTS bara möjlighet att
kräva detta när det handlar om fast tele-
foni. Detta ger myndigheten mycket be-
gränsade möjligheter att agera och ställa
krav vid till exempel omfattande avbrott i

internettrafiken. PTS har även formellt
föreslagit denna lagändring.

Katastrofplan för internet
En annan viktig del i strategin är att för-
bättra skyddet för viktiga funktioner i In-
ternets infrastruktur som domännamns-
systemet och funktionen för utbyte av
trafik mellan olika operatörers nät. Båda
dessa funktioner är i dag sårbara för falsk
information, vilket skulle kunna resultera
i att delar av internet slutar fungera. PTS
vill därför främja användandet av säkrare
tekniker för dessa funktioner.
För att ytterligare stärka Internet i Sverige
vill PTS också ha till stånd en katastrof-
plan för hur internet ska kunna fortsätta
att fungera vid en omfattande störning i
någon av de viktiga funktionerna i Inter-
nets infrastruktur. – www.pts.se
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PTS vill göra internet säkrare
Bättre reglering, ökat skydd för viktiga funktioner i internets infrastruktur och en nationell katastrofplan. Detta är några av 
de åtgärder som PTS föreslår i den strategi för att säkra internets infrastruktur som har lämnats till regeringen.
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Falskt i cyberrymden
Brandväggar i all ära, men vissa typer av 
skräppost måste rensas bort intellektuellt

VARNING FÖR FALSKA GUDRUN, skriver
Barbro Hedvall på ledarsidan i DN den
30 mars. Orsaken till varningen är att
Barbro, som är känd samhällsdebattör,
allt oftare får falska mail från kända per-
soner men med, som hon skriver, ett
vrickat innehåll. Det som utlöst notisen
var ett meddelande som uppgavs vara
från Gudrun Schyman med några ”klar-
lägganden”. Brevet hade tydligen Gu-
druns korrekta riksdagsadress men av-
slöjades som falskt genom sitt nidinne-
håll. 

Som Barbro Hedvall så riktigt påpekar bi-
drar såna här erfarenheter med rätta till
att vi blir kritiska när vi rör oss på nätet
eller på annat sätt i cyberrymden. Och
i verkliga livet också alltmer vad det
verkar. Allt är inte vad det verkar
att vara, och eftersom anony-

mitetsfaktorn initialt är
hög på nätet manar det
till vaksamhet. För det är
ju inte alla gånger den
röda lampan lyser så klart
som i det här fallet.

”Nästa gång du får ett mejl
från mej, läs det två gånger!
Det kommer jag att göra
med dina”, slutar Barbro Hed-
vall sitt inlägg.

Mental
brandvägg
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Är det långt till framtiden?Är det långt till framtiden?

För första gången har KommITS för-
lagt sin vårkonferens till Umeå och vi
ser verkligen fram mot den nya be-
kantskapen.

Programmet är som vanligt fullt av
intressanta och roande föreläsningar
inom it-området. Att gästfriheten i
»björkarnas stad« är stor är ju väl-
känt.

Välkomna till vårens KommITS-
konferens!

Utställare:
Dotcom Solutions

Pulsen
Microsoft

Nilex
Open Text

Clavister
Samarbetsprojektet LIS / LÄR

D-Link
Meteorit

Teamware
Hewlett-Packard

Kommentus

Sun Microsystems
NetClean Technologies
Novell
Scribona
TietoEnator Processing & Network
Fiberdata
BiTA
Symantec
Fujitsu Siemens
Alcatel
Teracom
Stako
Dell

KommITS drar norrut!

Se www.kommits.se för program och övrig information

KOMMITS VÅRKONFERENS

11-12 maj 2005, Folkets Hus, Umeå

KOMMITS VÅRKONFERENS

11-12 maj 2005, Folkets Hus, Umeå
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Se upp för dolda kameran
TEKNIKFÖRETAGET SAMSUNG presenterade
en 7-megapixels kameratelefon på årets
CeBIT-mässa. Förutom filstorleken har
den många andra finesser som bara nor-
malt återfinns på ”riktiga” kameror. Som
jämförelse kan man tänka på att välkända
kameratillverkare först just nyligen på all-
var presenterat digitala systemkameror
med chip som innehåller fler än 6 mega-
pixel. Men Samsungs pryl går alltså även

att ringa på. Frågan är om den är utrus-
tad med en ”ta bra bilder”-knapp också?

Utvecklingen på kameratelefonsidan gör
att man nu mer eller mindre obemärkt
kan ta bilder som klarar mycket högupp-
lösta tryck i A3-format och större. De till-
åter också mycket detaljrika delförsto-
ringar för tryck och skärmvisning. Inte
att undra på att säkerhetsmedvetna före-

tag och or-
ganisationer
allt oftare
funderar över
var i deras miljöer och när
dessa ”telefoner” ska få använ-
das. Även om just Samsungs
SCH-V770 ser mer ut som en kame-
ra än som en mobiltelefon så finns pro-
blemet. Smile, You´re on Candid Camera.

De lämnar spår efter sig
Flera stora telekom- och nätbolag slår sig samman för att
mäta och mota hackare på nätet. 

Det är bland många andra  British Telecommunications, Cisco,
EarthLink, MCI, NTT Communications och Verizon som annon-
serar sitt samarbete som man kallar Fingerprint Sharing Alliance.
Meningen är att gruppen ska dela information om när var och
hur hackare slår till för att effektivare kunna slå tillbaka. Kom-
mentatorer välkomnar sådana initiativ eftersom hackerverksam-
heten blir allt mer sofistikerad och aggressiv.
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Klippans kommun blir först i landet med att sätta det omtalade WiMax-systemet i kommersiell drift. Genom radiotekniken
får alla kommunens invånare tillgång till en bredbandsanslutning, vilket i sig gör Klippan till en föregångskommun i Sverige

KLIPPANS KOMMUN har valt att betala lite
extra för att ansluta alla sina invånare
till bredbandsnätet. Därför kommer de
telestationer som inte ingår i det regio-
nala BAS-projektet (Bredband till Alla i
Skåne), inom kort att utrustas med
FWA-teknik (Fixed Wireless Access)
som dessutom bygger på den helt nya
standarden WiMax. 

Telestationerna som blir först med den
nya tekniken är Gyllsjö, Hylltofta, Rise-
berga, Färingtofta, Krika och Skäralid. 
– Dessa stationer ansluts till bred-
bandsnätet genom WiMax-systemet.
Från stationerna förmedlas signalen vi-
dare ut till kunderna via traditionell
ADSL-teknik i telefonjacket, säger
Jonas Wallengren, projektledare på
Sydkraft Bredband.   

På Klippans kommun ser man stora
möjligheter med valet just av WiMax-
systemet. 

– Om systemet håller så mycket som
det lovar, får kommunen som helhet ett
stort mervärde i WiMax. Vi får en väl-
digt flexibel plattform för att ansluta in-
vånare, företag och kommunens egna
verksamheter till Internet säger kom-
munens IT-chef, Carl-Gunnar Thoste-
man. 

– De invånare som av olika skäl inte
kan få bredband via telefonledningen,
kan nu istället få det via en direkt an-
slutning till radiomasterna, och priserna
på kundutrustningen inom WiMax stan-
darden kommer att sjunka till vettiga
nivåer. 

– Samtidigt får invånare, företag och
kommunen på sikt tillgång till en platt-
form för mobil åtkomst till Internet.
Man kommer alltså att kunna köra
bredband via radio från handburna en-
heter av olika slag. 

– För kommunens verksamheter är
detta väldigt intressant, eftersom vår
personal då kan kommunicera med våra
informationssystem i realtid, varsom-
helst ifrån, säger Thosteman.

– Vi ser därför WiMax-plattformen som
ett mycket kraftfullt alternativ till 3G,
och en möjlighet att i framtiden också
kunna köra till exempel mobil IP-telefo-
ni, tillägger Carl-Gunnar Thosteman.   

Klippans kommun investerar cirka 2,5
Mkr i den bredbandssatsning för lands-
bygden där WiMax-lösningen ingår.
Någon gång i juni ska de sex telestatio-
nerna att vara helt utbyggda med det
nya systemet.

Klippan först med Wimax
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Efter förra årets stagnation har e-tjänster återigen börjat utvecklas och svenska myndigheter tar tillbaka tätpositionen
i Europa. Samtidigt finns stora variationer mellan olika myndigheter och typer av tjänster. Det visar en studie som
Capgemini genomfört på uppdrag av EU-kommissionen. 

Studien mäter dels hur avancerade e-
tjänsterna är i de europeiska länderna,
dels hur tillgängliga myndigheternas
bastjänster är via internet både för pri-
vatpersoner och företag. I båda fallen är
Sverige i topp med Österrike hack i häl.
Ökningen går dock inte så snabbt. Sett
till hur avancerade onlinetjänsterna är
har Sverige bara ökat
två procent på två år,
från 87 % till 89 %.
Snittet i EU ligger på 
65 %. 

Utbud
Vi är i topp men det är
inte tillräckligt anser
Håkan Petersson på
Capgemini. 

– Det är ett fåtal myn-
digheter som leder ut-
vecklingen. Kommuner-
na är väldigt fragmente-
rade i sin utveckling och
de jobbar inte samord-
nat. Vi måste lyfta det
en nivå och automatise-
ra i större utsträckning. 

Undersökningen visar
exempelvis att i Sverige
är skatterelaterade tjän-
ster, jobbsökning och bi-
bliotekstjänster på inter-
net fullt tillgängliga (100
%). Däremot har flera
viktiga e-tjänster ännu
begränsad tillgänglighet
för medborgarna. Bland de med lägst till-
gänglighet i Sverige finns passansökan
33 %, byggnadslov 44 %, studiebidrag 50
% och miljörelaterade tillstånd 50 %.

Tillgänglighet
Ser man till tillgängligheten har Sverige
ökat i snabbare takt. Under 2004 gick
tillgängligheten av onlinetjänster för of-
fentliga sektorn från 67 % till 74 %. Vi
ligger klart högre än våra grannländer
och anmärkningsvärt är att Danmark
går tillbaka från 72 % till 58 %. 

Undersökningen visar att det är på före-
tagssidan som det satsas mest i hela Eu-
ropa. Företagens möjlighet att utnyttja
den offentliga sektorns tjänster online

är klart större än för privatpersonerna,
77 % mot 57 %.  

– Vi måste börja se till privatpersoner-
na. Den demografiska strukturen i Sve-
rige innebär att vi blir färre som jobbar.
För att Sverige ska kunna hantera den
offentliga sektorn i framtiden måste

medborgarna i högre utsträckning
än idag göra jobbet själva genom
självservicefunktioner, avslutar
Håkan Petersson. 
– www.se.capgemini.com

EU-rapport visar:

Sveriges offentliga e-tjänster långt fram

Bland de viktiga e-tjänster 

med lägst tillgänglighet i Sverige 

finns passansökan

Fakta om studien:
Rapporten är den femte i
en pågående studie som
Capgemini genomför på
uppdrag av EU-kommis-
sionen. Studien avser att
belysa hur 28 europeiska
länders myndigheter och
förvaltningar utvecklar
sina elektroniska tjän-
ster. Bland de länder som
ingår i studien finns EU:s
medlemsländer samt
Norge, Island och
Schweiz. Det som mäts är
hur stor del av myndig-
heternas basutbud av
tjänster som finns till-
gängliga via internet för
privatpersoner och före-
tag. 20 bastjänster har
bedömts varav åtta är av-
sedda för privatanvända-
re och 12 för företag. 
14 000 webbplatser har
utvärderats.




