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Varför valde 
Försvarsmakten oss?

Vi gör det löjligt enkelt att 
komma åt känslig information.

OneGate från MobilityGuard innebär säker 
klientlös åtkomst till informaton och målsystem. 
Så säker att Skatteverket och Försvarsmakten 
har valt den. Åtkomst från vilken plats som helst, 
via vilken enhet som helst. Innehåller tvåfaktors 

autentisering och funktioner som Single Sign-On 
och identitetsfederation. Maila oss på 
info@mobilityguard.com för att få veta mer 
om hur vi kan hjälpa just er. Besök också 
gärna vår hemsida www.mobilityguard.com

Unifi ed Access Management

neXus ID Solutions AB  
Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten 
Tel. 08-685 45 60   |  info.se@nexusgroup.com   |   nexusgroup.com

Allt på ett kort!
• Passage, betalning, inloggning
• Svensk e-legitimation
• Nästa generation SITHS

Enklare, säkrare och smidigare!

Missa inte  
neXus 
Breakout!
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Möt våren 
i Göteborg!
Härligt att våren kommer med 
värme och sol – och med KommITS 
digitaliseringskonferens. 

Denna gång gästar vi sköna Göteborg och 
Clarion Hotel Post, det renoverade och ny-
byggda hotellet som ligger i gamla posthuset 
– centralt placerat mitt emot centralstationen, 
där både tåg, buss och flygbussar ansluter.

Konferensen kommer att handla om säkerhet 
och de krav som våra användare och medbor-
gare ställer på oss när vi blir öppnare och 
mer tillgängliga i våra digitala tjänster. Vi har 
flera kommunala exempel att presentera från 
i stort sett alla områden inom kommunal IT.

Regeringens nytillsatta e-förvaltningsenhet 
kommer också och berättar hur de ska se 
till att det blir fart på Sveriges e-förvaltning, 
eftersom vi börjar halka efter i rankingarna. 
Jan-Boris Möller kommer och berättar om hur 
mat och IT går ihop. Dessutom många, många 
andra intressanta föredragshållare.

Dock är den största anledningen till att 
besöka KommITS digitaliseringskonferens – 
vi själva. Möjligheten att träffa kollegor och 
partners som vi i vårt dagliga arbete inte tar 
oss tid till eller som vi bara pratar med på 
telefon. Att få utbyta erfarenheter och ställa 
de där frågorna som man helst tar mellan 
fyra ögon.

Med all säkerhet kan jag lova att vi får 
en bra vistelse med mycket nya idéer och 
inspiration.

Vi ses i Göteborg!

Ledar'n

Utgivningsfakta KommITS ges ut av föreningen Kommunal IT-sam verkan 
Ansvarig utgivare Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Redaktionsråd Torbjörn Larsson och Marianne Olofsson
Produktion & grafisk form Tacksam Formgivning & Design
Andreas Hummerdahl, andreas.hummerdahl@tacksam.com
Redaktör Benkpress Journalistik och textproduktion
Ulf Benkel, ulf.benkel@gmail.com
Tryck CELA Grafiska AB, www.cela.nu
Postadress KommITS c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum, 
455 80 Munkedal | Tel: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.seTorbjörn Larsson, 

ordförande i KommITS styrelse
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Från väderprognosen i Norrköping
till sjukvården i Göteborg.
Vi bygger Sverige med it.

atea.se

Hur artar sig konferensprogrammet?
– Det går framåt och fylls på med både intressanta Keynotes 
och Breakoutpass.

Vilka är huvudspåren, vilka teman dominerar?
– Det vi märker ute bland kommunerna är att informations-
säkerhet – som låter torrt, men är så viktigt och svårt – är 
på gång. Det kommer därför att uppmärksammas. Bland 
annat berättar Tjörns kommun hur de framgångsrikt 
kommit fram i den processen.

Är det någon programpunkt eller gäst som du särskilt ser fram 
emot och vill lyfta fram?
– Vi försöker alltid att se till att det är hög kvalitet på samt-
liga talare och det ser ut som vi lyckats även denna gång. Så 
jag passar på frågan om att lyfta fram enskilda – detta blir 
en av de bästa konferenser vi genomfört!

Vad kan deltagarna förvänta sig när det gäller själva 
konferensarenan, Clarion Hotel Post i Göteborg?
– Oh, detta nya hotell i Göteborg är just nu ett av de flottaste 
och mest omtalade på stan. Vi har varit där och det vi sett 
skapar jättestora förväntningar: God mat, bra service, fina 
rum, både att sova i och att lyssna på våra talare i. Och vi 
ska inte glömma utställarrummet, där kan man snacka om 
högt i tak, jättefint och en bra mingelplats!

Hur laddar du själv?
– Genom att jobba! Det är väl så just nu, tyvärr. Alla 
kollegor jag pratar med har fullt upp på hemmaplan i 
kommunerna. Kommentaren ”det är mycket nu” verkar råda 
överallt. Men allt detta jobb ger ju både inspiration och 
hunger efter att få träffa andra och dela erfarenheter och 
på så sätt underlätta framtiden. I maj smäller det, då har vi 
Digitaliseringsdagarna – bara att veta det ger energi!

...Christian Bonfré, konferensgeneral 

och vice ordförande i KommITS styrelse.

Hallå där... KommITS vårkonferens 2015
Tid: 5–7 maj
Plats: Clarion Hotel Post i Göteborg
Sista anmälningsdag: 16 april 2015 
Om det finns platser kvar efter sista 
anmälningsdag går det bra att anmäla sig.
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KOMMUN IGÅNG!
Nu går det snabbt att införa

AUTOMATISERAD 
SJÄLVBETJÄNING
Vi hjälper er att komma igång 
genom ett kommunanpassat 
startpaket. 
. 

zervicepoint.com

Hur känns det att vara tillbaka på 
KommITS vårkonferens?
– Så roligt!

Vad minns du bäst från förra 
gången?
– Alla intressanta föreläsare, 
blandat med underhållningen.

Vad har du för förhållande till 
Göteborg?
– Jag tycker Göteborg är 
fantastiskt. Närheten till havet 
är viktig för mig.

En meteorologisk fråga: Stäm-
mer det att det regnar vågrätt i 
Göteborg – eller känns det bara så?
– Ja, det regnar på tvärs i 
Göteborg.

Vad har teknikutvecklingen 
betytt för meteorologyrket?
– Mycket! Ny teknik och ny 
forskning har gjort progno-
serna oerhört mycket säkrare. 
Men då som nu – meteorologi 
är ingen exakt vetenskap...

...Madeleine Westin, meteorolog och, för andra året, 

moderator på KommITS-konferensen.

Hallå där...

Namn: Madeleine Westin
Är: Chef för Väderredaktionen på TV4
Bor: Stockholm
Familj: Stor – fem barn och sambo
Favoritväder: Sol och 30 grader

Foto: Daniel Olsson/TV4
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"de 
digitala 

tjänsterna 
avdramatiserar 

kontakten med 
socialtjänsten"

- Alexandra Göransson
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Välfärdsteknologi
 – IT-lösningar i 
 medborgarnas tjänst

Mobila trygghetslarm, webbutbildningar, e-posttjänster, digitaliserade arkiv... 

Det blir allt mer självklart att använda innovativa IT-lösningar för att utveckla 

offentliga tjänster och förbättra kommunikation och service för kommuninvånarna.

Ett exempel finns i Stockholm, där man kan chatta med socialrådgivningen.

Ett annat i Linköping, där teknik underlättar matinköpen för personer 

med funktionsnedsättning.

Sedan maj 2013 kan stockholmarna 
enklare och snabbare få svar på 
frågor hos socialtjänsten. Under rub-
riken "Socialrådgivning på nätet" på 
Stockholms stads hemsida 
(www.stockholm.se) kan kom-
muninvånarna se vanliga frågor 
och svar, skicka in egna frågor, 
se informationsfilmer samt 
under vissa tider även chatta 
med socialrådgivningen.
– Syftet är att göra socialtjäns-
ten mer lättillgänglig för med-
borgarna inom områden där vi 
vet att det finns många frågor. 
Ekonomiskt bistånd, regler för 
försörjningsstöd, relationspro-
blem, barn som far illa och 
våld i nära relationer är några 
exempel, berättar Alexandra 
Göransson, avdelningschef 
på socialförvaltningen inom 
Stockholms stad.
Informationsfilmerna tar även upp 
ämnen som möten med handläggare, 

hemlöshet, missbruk hos unga och 
hjälp att kontrollera ilska. Frågorna 
som skickas in via hemsidan eller på 
chatten besvaras av socialsekreterare.

– Innan tjänsten startade visste vi inte 
hur det skulle fungera med till exempel 
chatten, om det skulle bli svårt att hitta 

rätt form för svaren. Men det har gått 
förvånansvärt bra – medarbetarna har 
utvecklat ett professionellt sätt att svara 
på frågor som inte alltid är så enkla, 
säger Alexandra Göransson.
Hon betonar att det är en vinst om de 
digitala tjänsterna avdramatiserar kon-
takten med socialtjänsten, inte minst 
när det handlar om problem där det 
är viktigt att kontakt tas tidigt, innan 
situationen har gått för långt.
– Jag kan tänka mig att vissa lite käns-
ligare frågor kan vara lättare att ställa 
på nätet, där tröskeln nog känns en 
aning lägre än om man exempelvis 
skulle ringa. Vi gör uppföljningar kon-
tinuerligt för att kunna se vilka frågor 
som är vanligast, och även vilka tider 
på dygnet besökarna är aktiva, så att vi 
kan anpassa tjänsten ytterligare.
Alexandra Göransson inskärper också 
vikten av en bra dialog mellan teknik-
utvecklare och användare när denna 
typ av tjänster ska införas.
Text: Ulf Benkel • Foto: Lieselotte van der Meijs

Lättare att fråga socialtjänsten i Stockholm
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duostation.se

Smarta lösningar för
Mobile Device Managament

IT-dokumentation

Under parollen "Lust till teknik" arbe-
tar man i Linköpings kommun sedan 
tre-fyra år med att utveckla tekniklös-
ningar för personer med funktionsned-
sättning. Syftet är ökad självständighet 
och högre livskvalitet för brukarna.
– När vi gör upphandlingar av exem-
pelvis gruppbostäder för personer med 
utvecklingsstörning har vi numera 
som krav att utförarna ska arbeta med 
tekniklösningar. Dessutom ska det 
finnas teknikombud i verksamheten, 

säger Ann-Britt Olofsson, gruppchef 
och beställare inom LSS-området 
(Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) i Linköping.
– Personalen träffas regelbundet och 
delger varandra vad som är på gång – 
vad man testat eller funderar på testa. 
Vi tipsar varandra, håller oss ajour 
med produkter och tjänster. Vi har 
även inspirationsdagar där vi bjuder 
in forskare och företag som får presen-
tera nya tekniklösningar.

Ett exempel på en konkret förbättring 
som kommit ur satsningen är en mat-
tjänst som används i vissa verksam-
heter för personer med utvecklings-
störning. 
– Genom ett planeringssystem kan man 
få hjälp med förslag på maträtter, inköps-
listor, dosering av ingredienser med 
mera, så att måltiderna blir näringsrik-
tiga och varierade. Det finns även möj-
lighet att välja gluten- och laktosfritt eller 
vegetariskt, berättar Ann-Britt.

Tekniklust ger 
matlust i Linköping

Välfärdsteknologi
 – IT-lösningar i 
 medborgarnas tjänst
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Säkrare och enklare inloggning 
för alla dina enheter

SITHS eller egenutgivning - spelar 
ingen roll.

Gör som flera andra kommuner: kom igång 
med certifikatbaserad inloggning och  
single sign on. 
 
Hantera certifikat för alla datorer, mobila 
enheter och smarta kort från ett gränssnitt. 

Kom till SecMakers
monter så berättar vi mer!

08-601 23 00
info@secmaker.com

www.secmaker.com

Annat som införts är låstaggar på 
gruppbostäder och uppringningsbara 
GPS-klockor.
– En medarbetare håller också på att 
utveckla en tjänst som ska ge bättre 
koll på ekonomin när man handlar, 
säger Ann-Britt Olofsson, som betonar 
att det är viktigt att hitta lösningar 
som passar individen.
– Det är inte bara att "rulla ut" en lös-
ning som ska fungera för alla. Vi har 
till exempel använt ett digitalt påmin-

nelsestöd som hjälper en att komma 
ihåg medicinen, hinna till bussen, 
med mera. Det funkade jättebra för en 
person men inte alls för en annan. Det 
är väldigt individuellt och man vet inte 
alltid på förhand vad som passar vem.
Ann-Britt Olofsson betonar att en 
styrka med "Lust till teknik" är att det 
inte är ett tillfälligt projekt utan en 
pågående satsning som därmed får 
utvecklas långsamt och långsiktigt.
Text: Ulf Benkel

"Det är väldigt individuellt och 
man vet inte på förhand 

vad som passar vem"
– Ann-Britt Olofsson 
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Keynote-talare – vårkonferensen i Göteborg

10
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Darja Isaksson har varit med och 
grundat webbyråerna inUse och Ziggy 
Creative Colony och är i dag strateg 
på den sistnämnda byrån. Hon har 
kallats allt från superkommunikatör 
till IT-visionär och är en uppskattad 
talare och inspiratör. Ett ämne som 
ligger henne varmt om hjärtat är det 
som brukar kallas maker-rörelsen.

Hur förklarar man på ett enkelt sätt vad 
som menas med "makers"?
– Maker-rörelsen är en del av "do-it-
yourself"-rörelsen. Människor som 
använder tekniska material för att 
skapa saker de tycker är bra, roliga 
eller på andra sätt meningsfulla att 
meka ihop.  På ett sätt kan man säga 
att den funnits jämt. Alla människor 
som använt för sin tid nya tekniska 

möjligheter och byggt saker efter eget 
huvud passar in i bilden av makers. 
Men de har inte kallats det förrän 
ganska nyligen. När man idag pratar 
om "rörelsen" så menar man också 
det faktum att människor med sådana 
intressen i dag har flera mötesplatser, 
både digitala och fysiska, där de utby-
ter idéer och erfarenheter.

Kan du ge några konkreta exempel på vad 
makers gör och har gjort?
– Det kan handla om allt ifrån barn 
som syr på blingiga LED-lampor på 
sina kläder, till ambitiösa tonåringar 
som med hjälp av kunskap de fått på 
nätet bygger avancerade robotar, eller 
ambitiösa ölbryggande hipsters som 
skapar en hemmasnickrad automatise-
rad bryggarapparat.

– Runtom i världen växer det nu upp 
allt fler "maker spaces" – platser med 
verktyg som exempelvis 3D-skrivare, 
laserskärare, lödstationer och annat 
som kan behövas i skapandet. Maker 
spaces blir också mötesplatser för 
makers, där de utbyter erfarenheter 
och kunskaper. Många är ideellt driv-
na, andra drivs av universitet, men i 
USA finns också exempel på företag 
som har maker spaces som affärsidé. 
Ett sådant företag är Tech Shop.
– Make Magazine är ett online-maga-
sin för makers som startades 2005 
av Dale Dougherty. Samme man var 
också initiativtagare till eventet Maker 
Faire 2006, och driver nu även Maker 
Education Initiative, som vill använda 
maker-kultur och skapande som en 
grund i barns utbildning.

Digitala drömmar
 – visionären Darja Isaksson 
 ser teknik som ett 
 demokratiredskap

Darja Isaksson är visionär, inspiratör, strateg och ofta anlitad föreläsare. 

Hon pratar ofta om maker-rörelsen, "internet of things" och mötet mellan 

de digitala och fysiska världarna. Men framför allt ser hon teknik som ett 

sätt att omfördela makt och få människor att känna sig delaktiga.

KommITS nr2/2015
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Du har själv vid något tillfälle pratat om just 
maker-kulturen och skolan. Hur är denna 
filosofi överförbar på offentlig verksamhet?
– Maker-kulturen handlar om att ta 
nya tekniska möjligheter i sina egna 
händer och göra något med det, i 
praktiken. Det handlar om ett kolla-
borativt lärande genom medskapande, 
istället för teori, vilket vi vet är både 
motiverande och effektivt för inlär-
ning. Maker-kulturen ÄR delaktighet 
och framförallt livslångt lärande. I 
vilket område av samhället behöver vi 
INTE det?

Du brukar också tala om överordnade eller 
underordnade perspektiv på tekniken – 
om man ser det som att vi är slavar under 
maskinerna eller som att tekniken erbjuder 
oss frihet och möjligheter. Har många en 
för "underordnad" syn på teknik?
– Forskare inom området har slagit 
fast att det i alla generationer finns 
personer med både underordnat och 
överordnat perspektiv. Det vill säga 

man förhåller sig olika till teknik: 
Antingen så att man upplever sig 
utsatt, eller att tekniska prylar är 
något som "pådyvlas" en. Eller så upp-
lever man att tekniken finns där för 
ens egen skull.
– Jag tror att det är värdefullt för så 
många människor som möjligt att ha 
just det överordnade perspektivet, och 
ännu mera värdefullt att ha upple-
velsen att man kan påverka själv. Att 
många delar den synen betyder myck-
et i en värld som påverkas alltmer av 
teknik i alla områden – från kommuni-
kation till HR-frågor, från produkterna 
vi använder till myndighetsutövning.

Kan digital teknik omfördela makt?
– Det har den redan gjort. Ett tydligt 
exempel är att digitaliseringen har 
ökat förväntningarna på transparens i 
samhället. Vi ser också att det har bli-
vit enklare för individer med idéer att 
hitta andra, organisera sig och göra 
skillnad, oavsett om det handlar om 

att vilja föra ut en produkt till markna-
den eller påverka en politisk fråga.
– Men det är intressant att fundera på 
vad man kan göra mer. Vad skulle det 
innebära om vi använde digital teknik 
för demokrati? Att istället för att ha 
representativ demokrati där vi väljer 
människor och partier, få möjlighet att 
fördela röster över sakfrågor, listor av 
sakfrågor eller personer, lite beroende 
på vad vi tycker vore mest relevant?

Du har även talat om att de fysiska och 
digitala världarna möts. Vilka uttryck kan 
detta ta sig?
– Rent praktiskt betyder det att fysiska 
prylar börjar vara "medvetna" om sig 
själva, sin omgivning och varandra. 
Det innebär att de själva kan anpassa 
sitt beteende efter omständigheter. 
Till exempel betyder det att bilar 
och bussar kan bli självkörande och 
organisera sig efter behov, eller att vi 
skulle kunna hyra kök och utrustning 
hemma som funktioner och betala för 

Fattas beslut i din kommun? 
 
Acando Insidan tar din kommun 
rakt in i den digitala tidsåldern med 
beslutsstöd och samarbete baserat 
på Microsofts produkter.

Keynote-talare – vårkonferensen i Göteborg
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användning istället för att köpa dem 
som prylar.
– När man pratar om ”internet of 
things” är det rätt mycket detta man 
menar. Att fysiska saker – bilar, klä-
der, stolar, bord, väggar, hus och gator 
– blir uppkopplade. Delar med sig av 
information om sig själva, men också 
anpassar sig efter omgivningen.

Du har kallats allt från digital visionär till 
superkommunikatör och kanske framför 
allt inspiratör. Känner du dig som alla de 
här sakerna?
– Vilken mysig fråga... Nej, jag känner 

mig inte som något av det. Jag känner 
mig ganska ofta som en stolt kollega, 
eller bara en nyfiken, peppad men 
ibland lätt frustrerad konsult som för-
söker hjälpa organisationer att utveck-
la bättre produkter och erbjudanden.
– Mest känner jag mig nog som en 
småbarnsmorsa som försöker vara bra 
på att balansera livspusslet, och hinna 
njuta av det underbara att jag är mitt 
i livet, och att det är en lyx att få vara 
frisk och leva i en del av världen där 
vi har fler möjligheter än problem. 
Även om vi också har en massa utma-
ningar förstås.

Hur blev du en så otroligt hängiven 
teknikälskare? Hur föddes passionen?
 – Hm. Älskar jag teknik? Jag äls-
kar utveckling, och inser att den är 
invecklad... Jag växte upp i en familj 
som präglades mycket av att diskutera, 
och av att min pappa hade ett "mixter" 
som vi kallade hans rum fullt av elek-
tronik. Han uppfann själv flera olika 
fysiska produkter, och min mamma 
sålde några av dem internationellt, 
och hela tiden fanns ett aktivt samtal 
omkring hur saker fungerar, varför, 
och vad de kunde ha för inverkan på 
allt ifrån individer till samhälle.
– Själv älskade jag också att teckna 
och läsa, vilket gör att kombinationen 
av design och teknik i någon kombi-
nation var en naturlig utgångspunkt 
för mig när jag började fundera på 
yrkesval. Dessutom fick jag tidigt till-
gång till internet via min pappas jobb, 
vilket liksom avgjorde saken.
Text: Ulf Benkel

Namn: Darja Isaksson
Är: Strateg, föreläsare och grundare 
av Ziggy Creative Colony.
Bor: På ett tak bakom Åhléns i Stockholm.
Familj: Sambo, bonusdotter och två grabbar.
Ålder: 39.
Favoritpryl: Ingen, egentligen. Skulle vara en 
produkt jag hoppas få jobba med på riktigt någon 
gång snart, som garanterar mig ögonblicklig inter-
netaccess oavsett vilken device jag håller i handen.

Many functions. One device.

KÖP INTE NYTT – UPPDATERA!
Med vår Unversal Desktop Converter programvara 
(UDC) kan du använda dina gamla PC´s och tunna 
klienter som fullt managerbara tunna klienter några 
år till, för en kostnad på under 500:- per dator, inkl 
manageringen.
På KommITS kommer vi att visa hur det fungerar 
och även tillsammans med SITHS smartcard  
autentisering med Net iD från Secmaker. Självklart 
kommer vi också att visa våra kompetenta tunna 
och Zero klienter.

facebook.com/igel.technologytwitter.com/igel_technology

Testa UDC utan kostnad: www.igel.com/udc

För mer information:
Kent Söderlund  |  070-267 16 16  |  soderlund@igel.com
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Anne-Marie Eklund Löwinder är 
säkerhetschef på .SE, Stiftelsen 
för internetinfrastruktur, och räk-
nas som en av Sveriges främsta 
IT-säkerhetsexperter.
2013 blev hon dessutom, som första 
svensk, invald i Internet Hall of Fame.
Få personer lär med andra ord vara 
bättre lämpade att prata med om 
internetsäkerhet och cyberhot.

Vad kan man säga rent allmänt om 
dagsläget när det gäller cyberhot? 
Har det blivit allvarligare?
– Ja, angreppen blir både fler och mer 

avancerade – dynamiska, smygande 
som framgångsrikt slår omkull tradi-
tionellt tekniskt försvar med brandväg-
gar, intrångsdetektering och antivirus. 
Alla blir attackerade, de flesta drabbas 
av intrång och många läcker data. En 
omfattande undersökning 2014 visade 
att det i genomsnitt tar 229 dagar 
från infektion till att det upptäcks, 
och då är det ofta en tredje part som 
upptäcker det. Det borde inte handla 
om veckor eller ens dagar, det borde 
handla om minuter innan vi upptäcker 
sådant. Men säkerhet är tyvärr inte 
tillräckligt prioriterat.

IT-säkerhetsexperten:

 " Vi måste bli mer 
 misstänksamma!"

Cyberangreppen blir både fler och mer avancerade. 

Dessutom upptäcks de ofta för sent. Internetsäkerhets-

experten Anne-Marie Eklund Löwinder menar att vi emellanåt 

är lite väl naiva och godtrogna. Hon rekommenderar större 

misstänksamhet, mer sunt förnuft – och bättre utbildning.

Anne-Marie Eklund Löwinder, 

säkerhetschef på stiftelsen .SE.

14
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Stiftelsen för internetinfrastruktur: 

https://www.iis.se

Polisen: 

https://polisen.se

Datainspektionen: 

http://www.datainspektionen.se

Electronic Frontier Foundation: 

https://www.eff.org

Inspectlet: 

ttps://www.inspectlet.com

eSpärr: 

https://www.esparr.se

Stöldskyddsföreningen: 

https://www.stoldskyddsforeningen.se

Vilka är de främsta måltavlorna för angreppen?
– Hoten riktas mot det som ger resul-
tat för angriparen, på ett eller annat 
sätt. Företag med upphovsskyddat 
material eller personuppgifter är ofta 
drabbade. Vissa organisationer blir 
måltavlor oavsett vad de gör, men de 
flesta blir det på grund av vad de gör. 
De har något som är attraktivt för en 
angripare.

Vilka ligger bakom?
– Enligt statistik från Verizon Security 
Breaches Investigation Report 2013 
så kommer 92 procent av angriparna 

utifrån, 14 procent från insidan, en 
procent begås av en affärspartner, sju 
procent involverar fler än en aktör 
och 19 procent är statsanknutna. Man 
kan nog anta att organiserad brotts-
lighet har en stor andel av angrep-
pen utifrån, de har klivit in på plan 
ordentligt. Begreppet "Crime as a 
Service", CaaS, är en realitet.

Bör man vara orolig?
– Jag anser inte att man ska vara oro-
lig, men man ska göra vad man kan 
för att bidra till en säkrare använd-
ning av tjänster via internet. Vi är lite 

väl godtrogna ibland.  Användare fort-
sätter aningslöst att klicka på skadliga 
länkar. Skadlig kod inbäddad i webb-
trafik, http, har visat sig särskilt effek-
tivt för att ta sig igenom befintligt för-
svar, om det nu finns något. Eftersom 
angripare ser att deras taktik fungerar 
ökar antalet attacker kontinuerligt.
– Teknik påverkar brottsligheten, och 
när affärerna och transaktionerna 
flyttar in på nätet följer brottslighe-
ten efter. Ökningen i utsattheten för 
bedrägeri beror till stor del på att 
internetanvändningen ökar och att 
den tekniska utvecklingen bidrar till 

Läs även på tidningens sista sida om den nordiska mätningen av informationssäkerhet.

Läs mer om 
IT-säkerhet
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att allt fler typer av bedrägeri kan 
begås. Det medför också att brott kan 
begås mot ett stort antal personer sam-
tidigt. Detta märks inte minst av att 
det är antalet anmälningar om dator-
bedrägeri och bedrägerier med hjälp 
av internet som ökar mest.
– På en övergripande nivå kan man 
tala om en tendens till att brottslig-
heten i stort går från stöldbrott till 
bedrägeribrott och att bedrägerier där-
för utgör en ny typ av vardagsbrotts-
lighet. Fortsätter tekniken att utveck-
las i samma takt som under 00-talet 
kan man förutspå en fortsatt ökning i 
utsattheten för bedrägeri.
– De senaste tio åren har antalet 
polisanmälda bedrägeribrott nästan 
tredubblats. Datorbedrägeri har ökat 
med 53 procent till 34 300 anmälda 
brott. Angriparna fokuserar på sociala 
medier, sökmotorer och andra popu-
lära ställen. Kreditbedrägerier och 
ID-kapningar ökar i snabb takt. Varje 
år sker 65 000 ID-kapningar i Sverige. 
Allt vanligare är att personer krävs 
på betalning för varor de inte köpt. 
Många gånger märker inte den drab-
bade personen något förrän det är för 
sent.

Vad ska vi göra för att skydda oss?
– Angriparen har en fördel: Vi behöver 
skydda allt, de behöver bara hitta en 
enda svaghet. Vi måste bli mer miss-
tänksamma och använda sunt förnuft. 
Nej, du har förmodligen inte vunnit 
på Lotto, särskilt inte om du inte köpt 
någon lott. Nej, du kan inte tjäna så 
mycket på att jobba hemifrån. Och 
det där erbjudandet är bara för bra 
för att vara sant. Microsoft ringer inte 

och erbjuder fri support. Du får inte 
någonting för ingenting. Surfplatta 
i utbyte mot en enkät? Knappast! 
Undersök saken och ta det säkra för 
det osäkra.
– Precis som i verkliga livet måste vi 
anstränga oss lite för att skydda våra 
tillgångar. Vi kan bli mycket bättre på 
att både skydda vår infrastruktur, göra 
säkrare tjänster och agera med mer 
förstånd som användare. Det behövs 
förbättringar hela vägen.
(Se Anne-Marie Eklund Löwinders 
konkreta råd till användare i faktaru-
tan till höger)

Hur ser hotbilden ut mot kommunal och 
annan offentlig verksamhet?
– Det är inte vilken sektor man tillhör 
som är det avgörande, snarare vilken 
skyddsvärd information man har att 
hantera. Genom att göra en riskana-
lys så kan man också bedöma hoten 
och prioritera de skyddsåtgärder som 
behövs. Efter det måste man granska 
och kontrollera att man har det skydd 
som man tänkt sig. Det är ingenting 
man gör en gång för alla, det är en 
återkommande aktivitet som mår bäst 
av att bakas ihop med verksamhets-
planering, budget och andra relevanta 
verksamhetsfrågor.

Hur är det med samhällsviktiga funktioner 
som kärnkraftverk, vattenförsörjning, elnät 
med mera? 
– Produktionsmiljöer, styr- och reg-
lerteknik har en lång tradition när det 
gäller säkerhet, framför allt när det 
gäller arbetsmiljö. På senare år har 
man börjat koppla ihop produktions-
miljön med den administrativa miljön 

för att effektivisera och kopplar sam-
tidigt upp mer och mer mot internet, 
utan att bedöma konsekvenserna av 
det.
– Det finns starka skäl att separerar 
olika funktioner och tjänster i den 
egna IT-miljön så att ingenting har 
åtkomst till något som inte har med 
vartannat att göra. Segmentering av 
nätverk, fysiskt och logiskt, och sepa-
ration av tjänster och funktioner med 
olika krav på skyddsnivåer kräver att 
man har god kontroll över IT-miljön, 
tjänsterna och den information som 
hanteras.

Finns någon enskild aspekt av dessa frågor 
som borde ha högsta prioritet inför fram-
tiden?
– Om jag ska välja en aspekt så är det 
utbildning. Universitet och högskolor 
misslyckas med att lära ut tillräckliga 
säkerhetskunskaper och examinerar 
studenter som i stort sett innebär en 
risk för varje organisation. Många 
av dagens studenter har kanske en 
abstrakt uppfattning om informations-
säkerhet, men hur många kan faktiskt 
identifiera en skum bilaga, ett hyfsat 
snyggt phishingförsök eller genomföra 
ett penetrationstest?
– Vad är vitsen med att skicka ut fan-
tastiska utvecklare och webbdesigners 
om de inte har en aning om hur de 
ska designa någonting säkert? Det är 
som att bygga ett hus utan lås, eller 
en bil utan bromsar. Dessa aningslösa 
och omedvetna IT-medarbetare kan bli 
ingången för en hackare till resten av 
organisationen.
Text: Ulf Benkel, 

Foto: Sara Arnald/.SE

Anne-Marie Eklund Löwinders 
säkerhetsråd till användare
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E-post

Nya appar

ID-handling

Extra kort

Postlådelås

Lösenord

Person-
uppgifter

Kredit-
upplysning

Spärra
bankkort

Virusskydd

Kontrollera
mottagaren

Bluff-
fakturor

Strimla
eller bränn!

Öppna inte e-post eller länkar som 

är okända för dig. Risken finns att du 

får in virus i din dator som till exempel 

kopierar dina inloggningsuppgifter.

Använd inte för enkla – och framför 

allt inte samma – lösenord till 

olika tjänster.

Virusskydd finns för alla typer av 

enheter och det ger ett hyfsat skydd. 

Använd det!

Ladda inte ned nya appar utan att ha 

kontrollerat om de har funnits ett tag. 

Kolla recensioner och omdömen. 

Du måste inte vara först med allt!

Exponera inte dina personuppgifter 

i onödan. Vi använder gärna person-

nummer för allt – medlemsklubbar 

för olika butiker mm – och står och 

rabblar det högt och tydligt i kassan 

för att slippa dra fram körkortet. Fyll 

definitivt inte i personuppgifterna i 

tävlingar som du får via Facebook!

Var försiktig med att lämna ut konto- 

eller kortuppgifter, lämna aldrig ut 

den typen av uppgifter utan att ha 

kontrollerat att mottagaren verkli-

gen är den som den utger sig för att 

vara. Det är väldigt ovanligt att myn-

digheter, organisationer eller företag 

endast via ett mejl begär att du ska 

lämna ut den typen av uppgifter. Om 

du får ett mejl eller sms där du upp-

manas att lämna ut dina konto- eller 

kortuppgifter – ring alltid avsändaren 

och kontrollera varför du fått detta.

ID-handlingar är värdehandlingar 

och om de kommer i orätta händer 

kan de göra stor skada. Om du 

förlorar en ID-handling ska du ta 

det på allvar och genast spärra den. 

Om du tappat bort en identitets-

handling – anmäl till Polisen och 

kreditupplysningsföretag. Var noga med att informationen är 

korrekt när du får en kopia på en 

kreditupplysning. Om du inte har 

sökt lån, köpt varor på kredit eller 

tecknat abonnemang hos företaget 

som begärt ut kreditupplysningen 

måste du omedelbart ta kontakt 

med företaget och bestrida att det 

är du som sökt krediten.

Var kritisk när du får en faktura. Har 

du inte beställt varan eller tjänsten 

ska du omedelbart bestrida fakturan 

skriftligen till företaget. Bluffakturor 

är fortfarande ett problem.

Koppla ett extra bankkort till ett 

konto där du har en mindre summa 

pengar som du använder när du 

handlar på nätet eller i butik. 

När du ska handla kan du föra över 

den mängd pengar som du behöver. 

Skulle du bli av med det kortet blir 

du då inte av med hela lönen eller 

sparkapitalet och skadan blir inte lika 

stor för dig.

Många banker erbjuder dig möjlighet 

att spärra kortet för utlandsköp 

och/eller internetköp – en bra möj-

lighet som du bör använda om du 

sällan gör sådana köp. Om du vill 

använda kortet utomlands eller vid 

köp på internet så kan du tillfälligt 

låsa upp spärren.

Kasta inte personlig information i 

soporna. Brev och papper som inne-

håller personlig information såsom 

ditt personnummer eller kontonum-

mer hör inte hemma i soporna eller 

tidningsinsamlingen. Strimla eller 

bränn!

Kontrollera så att obehöriga inte kan 

komma åt din post. Ha lås på din 

postlåda eller postfack. Detta gäller 

även om du bor i flerfamiljshus.
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Läs hur Västerås sparade 
miljoner, eff ektiviserade 
inköpen och fi ck 
nöjdare kollegor.
tdc.se/anvandaruppropet

Automatisera 
mera

It och telekom för företag och organisationer. 
Och för människorna som jobbar där.
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www.merunetworks.com

© 2015 Meru Networks. All Rights Reserved.

The Fastest 802.11ac
40% faster than the competition, 
ideal for high data-rate and 
demanding applications.

Meru brings you high–performance Wi-Fi solutions.

The stream of Wi-Fi devices requiring access to your network is endless. 
But with Meru’s open and intelligent architecture you will be able to control 
it and get the most out of 802.11ac. High capacity and the fastest speed in 
the industry. With Meru Wi-Fi, you get it all.

Digital handlingsplan i Göteborg

Värdstaden för vårens konferens, Göteborg, 
har stakat ut den digitala vägen.

Kommunstyrelsen har godkänt en flerårig handlingsplan 
som syftar till att Göteborgs Stads digitala service ska vara 
enkel, öppen och effektiv för kommuninvånare, besökare 
och näringsliv. Planen innehåller åtgärder och aktiviteter 
som ska påskynda digitaliseringen, bland annat nya 
e-tjänster och appar.

Planen har tagits fram av stadsledningskontoret, som ett 
första steg efter att både Göteborgs kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige fastställt ett program för stadens väg 
till e-samhället. Digitaliseringen ska också underlätta 
arbetet för Göteborgs Stads omkring 48 000 medarbetare.

I handlingsplanen finns mål och åtgärder inom områden 
som utbildning, vård och omsorg, näringsliv och arbete. 
Några exempel är fler e-tjänster inom förskolan, appar och 
medborgarforum för demokrati och delaktighet och bättre 
företagsservice på stadens hemsida goteborg.se. 
Även e-tjänster inom socialtjänsten är på gång.
Hela handlingsplanen finns på goteborg.se, under ”Handlingar och protokoll”.
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vScoper

“Wow! Vi fick en helt ny förståelse för 
vår egen IT-infrastruktur. Vi är grymt nöjda!”

-Tobias Ekberg, Ronneby Kommun

infrasightlabs.com

Full koll på IT:n
Det lönar sig

Vår nya tekniska plattform är från grunden anpassat för

Molnet • Mobiler  • Social Teknologier

Med vår lösning kan handläggaren kommunicera med era kunder 

oavsett kanal de väljer.

PhenixID är grundat
av personal från

Träffa oss på KommITSTräffa oss på KommITS

Vidareutvecklar och underhåller 
produkter tidigare skapade av 

Nordic Edge

Provider of secure identity solutions

Din oberoende  
affärskonsult inom ICT

www.telemanagement.se

Vi ger dig verktygen som ökar din kund- och affärsnytta, 
effektiviserar arbetet inom din organisation och skapar 
besparingar. Tele management har ett komplett 
tjänsteutbud som stödjer dig hela vägen från strategi 
och upphandling till implementation och uppföljning 
av kostnader och avtal. 

Varje år genomför vi ett 60-tal upphandlingar 
av telekom- och IT-lösningar till ett värde av över 
1,5 miljarder kronor. Med oss får du en partner 
som har mycket god kunskap vad gäller LOU och 
avrop från offentliga ramavtal.
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Kista Science Tower
08-587 633 00 

Smar ta  
IT- lösningar för  
ef fekt iva medarbetare

envokeit.com 
info@envokeit.com

Vill du veta mer? Besök oss i vår monter, 
eller surfa in på www.skolfederation.se!

Vi hjälper kommuner att sänka kostnaden 
för användargenererad datalagring genom 
insikt och kontroll.

WWW.NORTHERN.SE / KONTAKT@NORTHERN.SE 
USER DATA MANAGEMENT SEDAN 1995

www.contour-design.se  |  info@contour-design.se

Mer än bara en mus!
. Effektivare arbetsplats . Minska sjukfrånvaron . Prisbelönt design

 83mm x 109mm.indd   1 09/03/15   10.17
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Experter på eKlient beställningsautomation

www.smartsourcing.se info@smartsourcing.se
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Vad är KommITS?
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 150 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå 
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och 
den största är Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande 
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med 
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och 
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum 
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter 
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kom-
muner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.

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-avdelningarnas status i kommunerna.
– Sprida information till medlemmar samt stimulera utbyte av erfarenheter 
  på regional nivå och på riksnivå.
– Vara samtalspartner och pådrivande faktor gentemot myndigheter  
  och andra organisationer.

organisation 
Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer, ideellt 
engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas på externa 
kontakter, informationsspridning, organisation av nationella konferenser och 
möten. Med början 2000 och fram till 2006 har vi haft administrativ hjälp av 
kanslifunktion i Eskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret för kansliet och dess 
hemsida. Arbetet med konferenser och tidningen skötsockså av styrelsen.

varför ska min kommun bli medlem?

Problemen och möjligheterna med IT är gemensamma för alla kommuner 
i dag. Ett medlemsskap ger dig bättre möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra kommuner
– att debattera och diskutera IT-frågor i ett gemensamt forum 
– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leverantörer

medlemskap

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun. 
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen 
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem 
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar 
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret 
2014/2015 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

föreningen kommits styrelse:

Ordförande
Torbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: torbjorn.larsson@falkenberg.se

Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se

Sekreterare
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se

Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se

Övriga
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se

Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon: 08 - 452 79 68
E-mail: jorgen.sandstrom@skl.se

Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se

Marie Fryklöf
Östersunds kommun
831 25 Östersund
Telefon arb: 063 - 14 49 10
E-mail: marie.fryklof@ostersund.se 

Roger Nilsson
Ystads  kommun
Ledning och utveckling
Piparegränd  3
271 42 Ystad
Telefon arb: 0411-577 009
E-mail: roger.nilsson@ystad.se

Postadress 
KommITS c/o Marianne Olofsson, 
Munkedals kommun, Forum, 
455 80 Munkedal



avsändare : 

Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg

returadress : 

KommITS
c/o Munkedals kommun
(att: Marianne Olofsson)
Forum
455 80 Munkedal

Arbetet med informationssäkerhet kan 
alltid bli bättre, visar de preliminära 
resultaten från Nordsec 2014 – en 
nyligen avslutad enkätundersökning 
om informationssäkerhetsläget i 
kommuner och landsting i Sverige, 
Danmark och Norge. Resultatet av 
undersökningen kommer att presente-
ras på KommITS-konferensen.

– Avsikten var i första hand att ge 
de svarande organisationerna en 
bättre bild av sitt eget arbete med 
informationssäkerhet och en möjlighet 
att jämföra sig med liknande orga-
nisationer, säger Jörgen Sandström, 
chef för IT-sektionen, avdelningen för 
digitalisering, på Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), som tillsammans 
med systerorganisationer i Norge och 
Danmark har beställt undersökningen.

– Att ge en nationell bild av kom-
munernas och landstingens arbete är 

av vikt för att kunna visa på behov 
och prioriteringar för eventuella 
kommande stöd och satsningar, säger 
Jörgen Sandström.

Det ska också bli lättare att jobba 
med informationssäkerhet, genom att 
ett verktyg för informationsklassning 
till systemförvaltare utvecklas och 
arbetas fram under våren. Det innehål-
ler också en ny kravkatalog med 
utgångspunkt från ISO-standarden. 
Verktyget bygger på självvärdering 
och baseras på erfarenheter från LIKA 
och eBlomlådan. Självvärderingen kan 
sedan användas i vardagsarbetet med 
systemförvaltning eller i upphandling 
av nya system och funktioner.

Verktyget och kravkatalogen görs i 
samarbete mellan SKL, Kommun-
förbundet Stockholms Län (KSL) 
och Informationssäkerhetsnätverket 
Sveriges Kommuner (KIS). Projektle-

dare är Björn Söderlund, IT-strateg på 
Lidingö stad.

– Det blir fantastiskt att kunna erbjuda 
systemförvaltare för kommunala 
verksamhetssystem ett verktyg som 
gör deras vardag enklare och samtidigt 
höjer nivån på säker hantering av data 
och ökar tillgängligheten, säger Jörgen 
Sandström på SKL.

– Härigenom omsätts rekommendatio-
ner och standarder för informations-
säkerhet till något som skapar nytta 
i vardagen och gör det lätt att göra 
rätt. Det är rätt väg att gå, både för att 
skydda människors integritet och för 
att ge verksamheten goda förutsätt-
ningar att använda modern teknik utan 
större risk.
Fotnot: 

Läs även intervjun med Anne-Marie Eklund Löwinder, 

säkerhetschef på Stiftelsen för internetinfrastruktur, 

om cyberhot och IT-säkerhet, på sidorna 14–17.

Lättare få koll 
på säkerhetsläget
Även det som är bra kan bli bättre. På konferensen presenteras en ny undersökning 

av hur arbetet med informationssäkerhet fungerar i de nordiska länderna. 

Under våren utvecklas dessutom ett nytt verktyg som ska underlätta säkerhetsarbetet.


