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Tillgänglighet, säkerhet och kvalitet 
Vilka är effekterna av digitalisering på kommuner och deras invånare?  

Hur ser ett företag som arbetar inom kommunikation och säkerhet på 
möjligheter och utmaningar vid förberedelse och 
införandeprocesserna? 



Jag

Shawn Akrawi, Affärsutvecklare på Commsec 
Certifierad Verksamhetsarkitekt, Certified Business Value Practitioner 
Västerås stad, ca 14 år  
IT tekniker —> IT strateg, IT och Info. Säkerhetsansvarig 
ProAros ledningskontor samt Stadsledningskontoret



Företaget

Spjutspetskompetens inom datakommunikation och säkerhet 
Konsulter och utbildare inom datakommunikation och säkerhetslösningar 
En del av Dustin Group sedan november 2015 
Cisco Guld partner



Företagets tjänster

Plattformsdesign av kommunikationsinfrastruktur 

Teknisk konsultation, Säkerhetskonsultation 

Projektledning / Teknisk projektledning 

Installation och konfiguration kommunikationsinfrastruktur 

Drift och övervakning av nätverk och säkerhet  

Nätverk och säkerhet som tjänst



Företagets partner-certifieringar
Cisco Premier Partner 

Advanced Technology Partner – Identity Services Engine 

Trusted Advisors 

Advanced Borderless Network Architecture Specialization 

 Advanced Content Security Specialization 

Advanced Data Center Architecture Specialization 

 Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization 

 Advanced SP Architecture Specialization 

 Advanced Security Architecture Specialization 

 Small and Midsize Business Specialization



Företagets individuella certifieringar

CCIE$R/S 4
CCIE10YA 3

CCDP 4
CCNP 12
CCNP$DC 1
CCNP$
SEC 3
CCNP$SP 1
CCNPW 2

CANAC 1
CCDA 4
CCNA 14
CCNA$DC 2
CCNA$
SEC 3
CCNA$SP 1
CCNA$WL 4



Exempel på  kunder
Anticimex – Cloud- Firewall och Wlan 35 länder 

Compass –Cloud- Nordic Firewall, 600 siter i Nordic 

Avanza Bank - Helhets leverantör Networking 

Avalanche Studios – Cloud- Lan/Wlan/Firewall  

Exempel på Projekt 

Infrastruktur migrering av 2 Börser i London 

Design av trådlösa nätverk för skolmiljö 

Uppbyggnad av Globalt WAN med  ca160 siter i 45 länder



Tillgänglighet, säkerhet och kvalitet 



UTVECKLING





50 miljarder prylar blir mobila år 2020 

Ericsson spår; 100 miljarder uppkopplade enheter år 2020 

Enligt analysföretaget Gartner går det smarta hemmet framåt med 
stormsteg. I runda tal väntas antalet uppkopplade bostäder öka från mellan 
100 och 200 miljoner hem idag till mellan 500 och 700 miljoner fram till år 
2020. 

Cisco tror att..  
 
den globala datatrafiken kommer att öka med 8 gånger till år 2020 jämfört 
med dagens siffror,  
 
att 70% av världens 7,8 miljarder människor kommer att använda en 
mobiltelefon,  
 
att det kommer att finnas ca 11 miljarder mobiluppkopplade grejer samt att 
75% av datatrafiken i våra nät kommer att bestå av videomaterial. 
 
dagens 97 miljoner wearables som är uppkopplade till en mobil eller annat 
kommer att öka till 600 miljoner till år 2020. 







Tillgänglighet, säkerhet och kvalitet 

Hur många enheter kommer att vara uppkopplade i din kommun? 

Vilken typ av utrustning eller saker kommer det att vara? 

Vilken tillgänglighetsgrad kommer era invånare att kräva? 

Vad är din kommuns ställningstagande och strategi?



MÖJLIGHETER



FÖRÄNDRING SKAPAR MÖJLIGHETER



Oönskade)möjligheter

Önskade)möjligheter

Vision
Innovation
Utveckling
Besparingar
Tillgänglighet

Kvalitet

Säkerhet
Lås
Okänt

Merkostnader
Åtkomstkontroll

Otrygg





Hacker prislista



Leverans av en meningsfull tjänst



VAD TROR VI?



Vi ser

Vi ser många nya möjligheter för kommunernas verksamheter  

Kommunens tjänster och nytta till medborgarna 

Kommunen som attraktiv plats för att leva och betala skatt i



Vi ser

Vi ser vissa utmaningar i kommunernas verksamhetsutveckling 

Vi ser IT och informationssäkerhet som en utmaning som måste 
behandlas 

Kommunens tjänsteerbjudande måste präglas av kvalitet och 
meningsfullhet för att användas och ge den tänkta effekten  

Tillgänglighet till kommunens information och i vissa fall systemetik för 
att skapa interaktion med medborgarna



Vad krävs?

Vision 

Snabbhet 

Digitalisering 

Moln 

Kunskapsförvaltning 

Pengar …



SUMMERING



Kunden/Medborgaren
Mer tid för personlig kontakt 

Snabbare ärendehantering 

Större efterfrågan på kvalitativa kommuntjänster 

Större efterfrågan på flexibilitet  

Snabbhet och tillgänglighet 

Digitalisering 

Automatisering av processer 

Fokus på medborgarnytta



Nyttigt

En tjänst kan inte skapas korrekt innan designern förstår den som 
ska nyttja tjänsten. 

Inte enbart förstå deras förnuft utan även förstå deras känslor. 

En designer ska inte ta användarna till den tekniska och 
matematiska komplexiteten utan ta tekniken till användaren för att 
skapa enkelhet i dens dagliga liv.  

Jag tror att designen börjar hos er och er kärlek till ert uppdrag 
och hängivenhet till att skapa den bästa kommunen. 

En sådan person är den bästa beställaren av IT tjänster. 



Tack för uppmärksamheten!
Shawn Akrawi


