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Så har vi kommit en bit in på 2009, 
vem vet hur mycket den så kallade 
finanskrisen kommer att påverka 
våra kommuner och deras ekonomi. 
Kommer det att drabba IT-ut-
vecklingen eller kommer man att 
utnyttja IT mer effektivt för at spara 
pengar? Det senare brukar dock till 
sist leda till större kostnader men 
kanske har man fått en effektivare 
förvaltning och på det viset sparar 
pengar. Vi märker i omvärlden 
genom våra systerföreningar i LOLA 
att man drar in på utgifterna. Både i USA 
och Storbritannien har man program för 
att minska kostnadern för att bättre kunna 
möta en finansiell kris även i kommun-
världen. Annars känns det som om det 
internationella arbetet blir viktigare och 
viktigare. 

Vi kommer under 2009 att försöka få till 
stånd ett EU-projekt mellan föreningarna, 

inte minst för att visa 
EU att vi finns och 
vilken spridning vi har 
internationellt. På tal 
om spridning så har vi 
tagit kontakt med våra 
danska kollegor som 
har en förening likt vår 
där vi säkert kan få reda 
på en hel del om deras 
kommunsammanslag-
ningar, e-förvaltning 
med mera, och hur 

det har påverkat deras IT-verksamhet i 
kommunerna.

Danskarna KIT@ (www.itchefer.dk) har 
också lovat att skicka några delegater till 
vår konferens i maj, som lämpligt nog är 
i Helsingborg. Vårkonferensen ser ut att 
även i år bli en succé, vi har redan många 
föranmälningar och programmet är i stort 
sett klart. Ni kan som vanligt se det på vår 

Den som väntar på nåt gott….
Ordförande har ordet

hemsida samtidigt som ni registrerar er.

Vårens tema är ITopia, eller drömmen om 
att allt skall bli bättre i nästa version,. Har 
man hört den förr eller? När man ”bara” 
skall lägga in en patch innan man går hem 
från jobbet så visar det sig att man sitter 
och restorar databaser tidigt på morgonen 
dagen efter, eller hur? Men ändå har man 
förtroende för nästa uppgradering någon 
vecka efter, allt är så enkelt.

Det enda man vet som blir bättre nästa 
gång är Kommits konferenserna. För det 
är ni tillsammans med oss som gör de 
bättre och bättre varje gång, hoppas att 
vi ses i Helsingborg. Passa på att komma 
dagen innan för vår guidade tur runt 
nordvästra Skåne tillsammans med våra 
internationella gäster!

Ordförande KommITS
Torbjörn Larsson 

Lösningar för IT-säkerhet  
och IT-drift på ett enkelt sätt
Inuit AB · 08-753 05 10 · www.inuit.se

Evolutionen har gjort komplicerade 
saker till självklarheter.

®

Delar av vår produktportfölj:

På Inuit har vi samma inställning – att få  
komplicerade saker att fungera perfekt.

Vi hjälper kommuner, företag och organisationer 
att  effektivisera sin IT-drift och nå en hög  
säker  hetsnivå. Vårt fokus ligger inom 
 informationssäkerhet, nätverksövervakning, 
ITIL helpdesk, AD administration och Grön IT.

Vi finns på KommITS i Helsingborg 6-7 maj.  
Besök oss där så berättar vi mer. 

             Välkommen till en säker utveckling!

Annons KommITS 170x109_Fluga.indd   1 09-03-06   10.09.56
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InnehållRedaktörn filosoferar
Måste starta med att instämma i vad Anders 
Karlsson från MySQL sa när vi talades vid på årets 
Open Sweden event i Kista. Att detta decennium 
är webbapplikationernas årtionde. Webb 2.0 
närmar sig med stormsteg och senaste månaden 
har jag allt mer snöat in på tjänster som ping.fm 
och totikime som tar hand och vårdar alla mina so-
cialanätverk. Medans ping.fm uppdaterar stausen, 
känner totikime av om någon vill nå mig. 

Raden av möjligheter att öppna upp ett företag 
eller en myndighet för omvärlden och öka insynen 
och ge plats åt tankar och formuleringar är 
tankeväckande. När Barack Obama twittrade 
under valkampanjen kändes det personligt men 
inte privat. För mig som läsare kändes det vitalt 
att kunna följa hans fälttåg över landet i väster. För 
tillfället tillbringar jag kanske lite för mycket tid åt 
detta, men innan nanobloggandet slår igenom på 
allvar och jag tvingas formulera mig med endast ett 
ord, styr jag gladeligen igenom denna djungel av 
applikationer som aldrig verkar ta slut.

I detta första nummer för året blickar vi med 
förväntansfulla ögon framåt mot Helsingborg 
den 6-8 maj då vi får långväga besök av våra 
systerföreningar. Att ta till sig insikter av vår vänner 
från världens olika hörn är alltid givande. Även 
Thomas Nilsson på Färingsö får vi återigen stifta 
bekantskap med, då han skrivit en krönika kring 
händelserna i Höganäs kommun i början av året. 
Förresten, måste jag passa på att slå ett slag för 
hans bok ”100 krönikor om IT-säkerhet” som trots 
över två år på nacken känns ständigt aktuell.

Har du något tips du tycker vi bör skriva om hör 
av dig.

Redaktör Daniel Robertsson
danielkommits@bredband.net

Utgivningsfakta KommITS ges ut av föreningen Kommunal IT-sam verkan 
och utkommer med fyra nummer per år. ISSN-nummer 1404-719
Ansvarig utgivare Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Redaktionsråd Lars Flintberg, Thorbjörn Larsson, Yvette Heikka Mukka 
och Marianne Olofsson
Omslag Dunkers kulturhus i Helsingborg där KommITS vårkonferens 
kommer gå av stapeln 6-7 maj. Foto: Ulf Celander
Produktion & annonsförsäljning Timing Scandinavia AB
Projektledare Andreas Nyman, andreas@timingscandinavia.se
Redaktion Daniel Robertsson, danielkommits@bredband.net
Grafisk form Andreas Hummerdahl, andreas@spabadsbutiken.se
Tryck Munk Reklam, www.munkreklam.se
Postadress KommITS c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum, 
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Medarbetare
MATs RydsTRöM SLITER SITT LÅNGA HÅR 

EFTER OTALIGA TESTER I PC FÖR ALLA. OCH 

LÄNGTAR TILL SPANIEN OCH SOLEN.

JAn sväRdhAGen PUSTAR UT EFTER ATT 

SNICKRAT IHOP EN GRAVSTEN ÖVER SIN 

ETIKBLOGG, OCH LÄGGER OM KURSEN.

AndReAs hUMMeRdAhl VÄLjER OCH 

VRAKAR IBLAND BILDER OCH ILLUSTRATIONER, 

OCH SER FÖRVÄNTANSFULLT PÅ SPABRAN-

SCHENS FRAMTID.

ThOMAs nilssOn SMYGER RUNT I GAMLA 

STAN OCH FUNDERAR PÅ ATT TÄNKA I NYA 

BANOR OCH HITTA NYA PERSPEKTIV.

dAniel RObeRTssOn SPINGER SOM BARA 

DEN OCH GILLAR SÅNGMANTRAN PÅ KUNDALI-

NIYOGAN. KAN INTE SLUTA ANVÄNDA SHAK-

TIMATTAN SOM MED SINA SPIKAR PIGGAR UPP 

BLODOMLOPPET. FAKIR ÄR BARA FÖRNAMNET.
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 s.5  hallå där generalen!
  Den 6-7 maj 2009 går KommITS vårkonferens av stapeln.
  Vi ställer ett par snabba till konferensgeneralen Christian Bonfré

 s.7  drömmen om en framtid
  I samband med att hans bok Nextopia släptes var Micael 
  Dahlén plötsligt överallt i media. Då han är keynote-
  talare på vårkonferensen passade KommITS på att ta
  pulsen på honom.

 s.8  Orsa kommun satsar på youtube
  Enligt egen utsaga är lilla Orsa i Dalarna först ut på plan 
  bland Sveriges kommuner med en egen YouTube-kanal.

 s.10  studentdatabasen ladok migreras till MysQl 
  Ladoksystemet har de senaste 20 år baserats på en proprietära 
  databas. Nu har Ladokkonsortiet valt att migrera hela databasen 
  till MySQL Enterprise, övergången kommer att ske under 2009. 

 s.12  hur kan en snäll mask slå ut ett helt landsting? 
  Ingen har väl undgått rapporteringen från de lamslagna Region Skåne? 

 s.14  ett WhO för internet?
  Sista veckan i januari, vid World Economic Forums årliga sammankomst i
  Davos i Schweiz, konstaterade de samlade ledarna, politikerna, affärsmännen, 
  intellektuella och andra dignitärerna det som vilken normalbegåvad skrivbordsråtta 
  i ekorrhjulet redan visste – att den internationella cyberbrottsligheten ökar kraftigt.

 s.16  Krönika: lifestreaming in absurdum

 s.18 Järfälla utvecklar e-socialtjänster
  Öppna Sociala e-Tjänster är ett projekt inom järfälla kommun, nordväst om 
  Stockholm, som kommer att syssla med forskning och utveckling fram till år 2011.

 s.20 nyord
   KommITS lär dig använda ord som bloggbävning och hybridhus.

  Glöm inte bort att anmäla er till vårkonferensen 2009 på www.kommits.se
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Noterat Texter: Mats Rydström

Smakprov från Pulsens meny på KommITS: 

• SÄKRA OCH AUTOMATISERADE PROCESSER för åtkomst  
till system, tjänster och information. Våra lösningar ger rätt  
person tillgång till rätt information oavsett tid och plats,  
baserat på behov, roll och verksamhetens mål. 

• ARKIVERINGSLÖSNINGAR som ger effektiv lagring, samt tillgång för organisa-
tionen att återskapa information från e-post och verksamhetssystem långt in i 
framtiden. 

• SNART ÄR FRAMTIDENS SYSTEM för Socialtjänst och Äldreomsorg här!  
Hur kan er verksamhet och service utvecklas med Anna? Hur fungerar  ett nytt 
och modernt verksamhetssystem, som är tjänsteorienterat och ger säker tillgång 
till information över organisatoriska gränser? 

• SAMVERKAN MED LANDSTINGET ur ett kommunalt     
perspektiv och samverkan mellan kommuner       
– från tanke till verklighet. 

Välkomna att prata med oss på Pulsen!

Pulsen – en säker tillgång
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Strategisk IT-partner. Sedan 1964.
Tfn 033-17 18 00

42 system blir 1 i Göteborg
Göteborg är mitt uppe i en av svenska 
mått gigantisk sammanslagning av 42 
olika bokföringssystem. Projektet har 
förberetts i mer än ett år. Ekonomidirek-
tören på Göteborgs stad tipsar om att en 
bra egen organisation och prioriteringar 
är ordinationen för ett väl fungerande 
samarbete med leverantören.
 Lösningen innebär inte bara att all bok-
föring sker i samma databas, utan också 
att vi slipper underhåll av flera mindre 
system och att alla förvaltningar använder 
samma kontokoder i bokföringen, säger 
Peter Lönn, ekonomidirektör på Göte-
borgs stad.

6 regionala workshops under våren: 

Kommunala möjligheter med 
Geodatastrategin och Inspire
Lantmäteriet och Sveriges Kommuner 
och Landsting inbjuder till workshop om 
vilka möjligheter samarbetet kring den 
Nationella geodatastrategin och Inspire-
direktivet innebär för kommunerna.

Direktivet syftar till att upprätta en 
infrastruktur för geodata inom Europa 
och innebär bl a ökade krav på samord-
ning och datautbyte mellan myndigheter. 
Workshopen kommer att behandla 
kommunernas roll och möjligheter i detta 
samarbete.

Under våren 2009 kommer avtal och 
riktlinjer att tas fram för såväl samverkan 
mellan dataproducenter som ett samordnat 
tillhandahållande av geodata för använ-
darna. Ett av syftena med workshopen är 
att fånga in synpunkter från kommunerna 
på dessa avtal och riktlinjer.

 

Nacka lägger 
ut hela it-driften
Nacka kommun ska inte längre sköta IT-
driften i kommunen. Snart börjar förberedel-
serna inför upphandlingen. Nacka kommun 
ska lägga ut hela IT-driften på entreprenad 
och kommer under våren att genomföra en 
upphandling. Idag körs lönehanteringen, 
skolan och socialtjänstens verksamhets-
system i extern drift och några skolor får 
support från externa företag. Övriga system, 
som e-postsystemet och hemsidan, sköter 
kommunen fortfarande själv. 
 

Regeringen undersöker 
Europas IT-framtid
I juli börjar Sveriges ordförandeskap i 
EU och regeringen har börjat planera för 
en EU-konferens på ämnet IT som heter 
”Visby Agenda: Creating impact for an 
eUnion 2015” som äger rum i Visby den 9 
och 10 november.
Konferensen har högsta politiska nivå 
under ministernivå, enligt en politisk 
sakkunnig, och tanken är att man ska 
utarbeta en plattform för framtida beslut 
om samarbete inom IT-politiken fram till 
2015. 
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På hemorten Svenljunga förbereder sig 
konferensgeneralen Christian Bonfré 
och tillika vice ordförande för KommITS 
med massa fixande och trixande. Att 
planera och genomföra en konferens i 
denna storlek kräver stort förarbete från 
många hörn. Christian är dock van att ha 
fingrarna in i glöden efter de senaste årens 
arbete i EU-projektet i-COIN. Som han 
vill utveckla och fortsätta med om än i nya 
dimensioner. Innan dess kommer han att 
leda Itopia konferensen som inleds redan 
den 5 maj i Helsingborg. Mitt emellan en 
rad möten får vi tag i honom på kontoret i 
västragötaland.

Kan du beskriva temat för 
konferensen?
– Itopia är drömmen om det buggfria IT-
systemet, den skulle varit här nu men har 
inte dykt upp så vi tänkte diskutera och 
blicka in i framtiden. Vi kommer ta hjälp 
av våra internationella systerföreningar 
från såväl grannarna i Danmark, Nya 
Zeeland, Kanada, Storbritannien, Belgien, 
Holland och USA. För att få inblickar i 
deras kommunala vardag och utmaningar.
 

Med tanke finanskrisen får 
många kommuner det kär-
vare framöver, varför skall man 
besöka just KommITS i maj 2009?
– Det finns inget liknande evenmang 
för IT-anställda inom offentligsektor 
från tekniker till verksamhetsutveck-
lare. Vi har gjort detta i 13 år nu och 
vi blir fortfarande bara fler och fler 
kommuner i KommITS. Detta är den bästa 
möteplatsen för kommunerna att träffa 
dels kollegor men även leverantörer och ta 
del av förändringsarbetet och nya rön från 
kollegor och branschen. Att hitta nya vägar 
i kristider för att effektivisera med hjälp av 
IT är viktigt belysa.

Finns det en rödtråd i programmet?
– Absolut. Webb 2.0 dyker på en rad 
ställen. Duellen att få kommunerna att 
samverka med landstingen inom vård och 
omsorg bland annat. Men även utmaning-
arna att få kommun till kommun att tala 
med varandra är Webb 2.0 i verkligheten. 
En rad av dessa frågor kommer vi belysa i 
programmet.

Hallå där 
generalen!

Har du någon favoritföreläsning du 
suktar efter?
– Det är så många punkter men att lyssna 
till det internationella gästerna känns som 
något jag verkligen ser framemot. Vi har så 
många beröringspunkter med andra länder 
på så många plan så det är en av mina 
favoriter.

Något du skulle vilja tillägga?
– Att KommITS konferensen arrangeras av 
kollegor för kollegor är en garanti för att det 
blir en givande vistelse.

Anmäl dig till konferensen
WWW.KOMMITS.SE

Christian Bonfré, konferensgeneral KommITS vårkonferens 2009

–Lever verkligheten upp till förväntningarna?

Vårkonferens 2009 • 6-7 maj 2009

på Elite Hotel Marina Plaza 

& Dunkers kulturhus i Helsingborg

INBJUDAN
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www.nordicedge.se

We Secure the Cloud

Software as a Service 

Skolportaler 

Skolval 

E-tjänster

Guldsponsorer – KommITS vårkonferens 2009

Pulsen är specialister på att hjälpa organisationer och företag 
med höga krav på säkerhet och effektivitet. Deras lösningar 
skapar säkra och automatiserade processer för åtkomst till system, 
tjänster och information. KommITS ringde upp marknadschef 
David Åhlén för att känna honom på pulsen.

Vilka utmaningar står kommunerna inför på IT-området?
Samverkan i olika former gentemot dels landstinget, dels inom 
kommunerna men även mellan kommunerna. Att även genomföra 
nationella projekt som den nationella vårdstrategin. Vi har sedan 
många år fokus på dessa frågor vilket styrks av att vi idag arbetar 
med över 150 kommuner i olika projekt.

Vad gör pulsen unika?
Vi intiterar samverkan, skapar nätverk och ser till att dela 
kostnader mellan kommuner. Vårt arbete med Anna & Göilska 
projekten är två tydliga exempel på vår kunskap att genomföra 
unika satsningar inom offentlig sektor.

Något du skulle vilja tillägga?
Vi har Sveriges ledande kompetens inom området, där ger vi rätt 
person tillgång till rätt information oavsett tid och plats, baserat 
på behov, roll och verksamhetens mål. länk: www.pulsen.se

Pulsen – en säker tillgång
nORDIC eDGe levererar plattformsoberoende produkter, fokuse-
rade på säkerhet och identitetshantering. Med stora kunskaper 
inom katalogtjänster och säkerhetsinfrastruktur finns Nordic 
edge idag i 12 länder och har kunder som exempelvis schweiziska 
staten med över 50000 användare. Vid Nacka Strand möter VD:n 
Jim Karlsson upp mig för en intervju.

Berätta om era produkter?
–Vi erbjuder produkter som förenklar och säkerställer att rätt 
person får tillgång till rätt system och information, förklarar Jim 
Carlsson. Det blir viktigare och viktigare att skydda affärssystem 
och hanteringar av identiteter på nätet. När människor byter jobb 
måste behörigheten anpassas till den nya tjänsten.

Vilka argument tyder på att min kommun bör anlita er?
– Det finns ingen i Sverige idag som har levererat så många iden-
titetsprojekt som Nordic Edge. Vi har idag 3 miljoner identiteter 
som administreras av våra produkter. Våra produkter är snabba 
att implementera och oberoende av vilken plattform du använder. 
Istället för att försöka lösa gigantiska metaprojekt tar vi en sak i 
taget, vilket innebär att vi kommer i mål med projekten, avslutar 
Jim Carlsson. länk: www.nordicedge.se

Nordic Edge 
– pålitlig identietshantering
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Micael Dahlén, Keynote talare – KommITS vårkonferens 2009

Temat för årets första KommITS konferens 
är ”Itopia” som härstammar från författa-
rens teorier om ”Nextopia” vi ställde några 
korta frågor till Micael Dahlén för att reda 
ut begreppen.

Vad betyder ”Nextopia”?
– Det är nästan en utopisk tanke att allting 
runt nästa hörn är bättre än det vi har idag. 
Det kan vara relationer, prylar eller nästan 
vad som helst som vi hela tiden jagar och 
tror att nästa produkt kommer vara den 
perfekta och göra våra liv ännu bättre.

Betyder Nextopia att vi aldrig 
kommer bli nöjda?
– Visst kommer vi vara nöjda, men 
bara under kort tid. Med tanke på alla 
möjligheter vi har idag att få allt nästa vad 
som helst, när som helst. Kommer vi bli 
mindre nöjda med vad vi har, tillskillnad 
från vad vi vill ha i framtiden. Vi kommer 
ha svårare att stanna lyckliga men ha fler 
möjligheter att kunna bli lyckliga.

Hur fungerar kreativitet i 
förväntningssamhället?

Drömmen om 
en framtid

Förväntningar är lyckans moder. 
I ”Nextopia” förklarar ekonomi-
proffesorn Micael Dahlén att vi 

lever i ett nytt samhälle med nya 
förutsättningar för att bli lycklig.

- Tidigare ansågs det att efter 27 års ålder 
var det svårt att ha en kreativtopp och slå 
igenom. I det nya förväntningssamhället, 
ifall vi kikar på den senaste tidens debu-
tanter inom kultur, teknologi, affärsvärlden 
stiger markant medelåldern. Det betyder 
att flera personer över 27 års ålder har sin 
kreativatopp senare i livet.

Vi lever i ett samhälle där allt fler vill äta 
kakan och ha en till, oavsett det gäller 
nästa dejt, jobb eller pryl. Men om vi lärde 
oss av våra misstag skulle vi antagligen 
inte ha lika kul på vägen. Därför känns 
Dahléns avslöjande förklaringsmodell 
insiktsfulla men kanske också en smula 
glädjedödande? Själva drömmen om den 
varaktiga lyckan är ju trots allt det som får 
oss att fortsätta framåt. Men på KommITS 
konferens i Helsingborg den 6 maj får vi 
ladda upp flera frågor till 2009 års mest 
populära fördragshållare, så håll ut.

Det betyder att flera 
personer över 27 års 
ålder har sin kreativa 
topp senare i livet”
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Trenden går mot 
ökat användande 
av sociala medier

Orsa kommun har skapat en så kallad egen kanal på den populära 
videosajten Youtube genom vilken de vill nå ut mer effektivt till 
de som kanske inte annars tar del av kommunens traditionella 
informationskanaler.

Målsättningen är att lägga ut en film i veckan och videoklippen ska 
länkas in i pressmeddelanden och nyheter på kommunens hemsida 
för att få maximal exponering.

– Fördelen med Youtube är att det är så snabbt 
och enkelt. Och vi kan nå de unga som vi inte 
så lätt får till vår hemsida, säger Janne Bäckman, 
kommunens informationsansvarige till Dagens 
Samhälle.

Trenden går mot ökat användande av sociala medier. Att seriösa 
företag eller politiska organisationer skulle använda sig av sajter 
som Flickr, Twitter, Facebook eller just Youtube skulle många hållit 
för osannolikt för bara tio år sedan.

Runtom i Sverige sker det att kommuner lägger ut filmer på sina 
hemsidor från sammanträden och liknande, men enligt Janne 
Bäckman är Orsa först i landet med denna typ av snabba, samman-
hållna satsning.

– Jag tror att många kommuner kommer att följa efter oss. Många 
har gjort enstaka filmer, men jag vågar påstå att vi är först med en 
sådan här konsekvent satsning på Youtube som informationskanal.

Orsa kommun 
satsar på Youtube
Kommunicerar med videoklipp på en av världens 
största webbplatser för att nå ungdomar

If IT matters

En del lägger miljoner 
på sin IT...
...utan att det märks

Men ska det verkligen behöva kosta så 
mycket?

En modern offentlig förvaltning är givetvis 
något helt annat än ifyllningsbara pdf-blan-
ketter eller kommunfullmäktiges protokoll på 
webben. Det handlar om verksamhetsutveck-
ling, om att ta sig från ett läge till ett annat 
- att göra mer för mindre, att arbeta med 
ständig förbättring.

Vi vet att många medarbetare i offentlig 
verksamhet kommer att ställs inför samma 
utmaning - Hur gör man? Hur har andra gjort? 
Vilka effekter kan man uppnå? 

Kerfi har svaren på de frågorna, och de flesta 
andra som handlar om eGovernment. Det är 
ett eget konceptområde med tjänster och 
kompetenser som riktar sig till alla som delar 
vår uppfattning om att det ska vara enkelt 
och kostnadseffektivt att ta ett helhetsgrepp 
om system, applikationer och integration.

Tycker du det låter bra? Ta kontakt med 
någon av våra eGovernment-konsulter på 
egov@kerfi.com så berättar vi mera.

2Kerfi - Annons Kommits 83x222.indd   1 08-09-07   16.40.15

Är beredskapen god?
Kerfi har haft ett framgångsrikt 2008. De 
flesta av våra strategiska målsättningar 
har uppnåtts.  Koncept och erbjudanden 
har vidareutvecklats tillsammans med våra 
kommunkunder. Vi har fått förnyade förtro-
enden i samtliga sourcinguppdrag, vi har fått 
förtroendet att leverera nya, framtidssäkrade, 
e-tjänsteplattformar. Vi har till och med ordnat 
EU-finansiering för att utveckla e-tjänster.

Och 2009 ser ännu bättre ut. 2009 är året när 
eGov tar fart bland de svenska kommunerna. 
Särskilt bland små och medelstora kommuner. 
Vi kommer att få se politiker som pratar om 
medborgarservice och effektiv handläggning. 
Vi kommer att se e-strategier och e-planer. 
Mer än 100 kommuner kommer att initiera 
en systematisk satsning på e-tjänster och 
e-förvaltning. Vi kommer att kunna lansera 
fler framkantstjänster ur vår portfölj.

IT-avdelningarna kommer att få lära sig många 
nya begrepp; eService Life Cycle, CSP, BPMN 
och eGovXML. Och ställas inför dramatiskt 
ökade krav. Helt plötsligt ska IT-miljön klara 
av tusentals nya användare och vara tillgäng-
lig 24/7/365.

På Kerfi välkomnar vi den här utvecklingen. 
Dels för att det ställer vår förmåga på sin 
spets, dels för att vi kommer att få utdelning 
för all den tid och energi vi har lagt på att 
förbereda oss inför denna utveckling.

Är beredskapen god? Vår beredskap är god. 
Ge oss 5 minuter av din tid så förklarar vi mer 
i vår monter.



föreningen kommits styrelse :

Ordförande
Thorbjörn 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: thorbjorn.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
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.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
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

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

Lennart Smith, Söderhamns kommun
Oxtorgsgatan 19, 826 80 Söderhamn
Telefon arb: 0270 - 750 05
Telefax: 0270 - 753 00
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@soderhamn.se

Jörgen Sandström, Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg
Telefon arb: 08 - 381 67
Telefax: 08 - 570 483 05
Mobiltel: 070 - 623 99 73
E-mail: jorgen.sandstrom@varmdo.se

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

Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Socialförvalt./Teknik & försörjning, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.se

Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.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 155 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 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 hem-
sida. Arbetet med konferenser och tidningen sköts av ett företag i Stockholm.

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 
2008/2009 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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Vi gör utredningar där vi då 
och då hittar äldre system 
som är byggda och jämn-
åriga med Carl XIV

Under Open Forum Sweden på Kista 
Mässan i slutet av Januari, träffade 
Tidningen KommITS utvecklaren och 
datorhistorikerna Anders Karlsson från 
MySQL.

Ladoksystemet är ett 
nationellt it-system, 
uppbyggt av en stor 
mängd rutiner och 
funktioner som hanterar 
administration inom 
högre utbildning. 
Systemet används främst 
för dokumentation för fem miljoner re-
gistrerade studenters närvaro och resultat. 
Syftet är att underlätta det dagliga arbetet 
på institutioner och förvaltning, vid lokal 
och central planering samt vid uppföljning 
av studieresultat samt att trygga studentens 
rättssäkerhet.

Kan man migrera vilka system som 
helst?
– Det beror på, det är bra att börja med 
mindre vettiga system för att sedan gå på 
större system som exempelvis polisen har 
har gjort. Det är viktigt att succensivt ha 

en plan för 
införandet 
av öppen 
källkod. Vi 
gör utred-
ningar där 
vi då och 
då hittar 

äldre system som är byggda och jämnåriga 
med Carl XIV, vilket inte är värt besväret. 
Vissa äldre system är inte kapabla att 
migrera, men fråga oss gärna. Vi bits inte.

Polisen nämnde du?
– Ja i slutända kanske deras sänkta 
IT-kostnader gör, att vi får fler poliser på 

Studentdatabasen Ladok 
migreras till MySQL

gatan, istället för att spendera pengar på 
licenser till Oracel och Microsoft.

Hur har arbetet gått till med Ladok 
migeringen?  
– Det har underlängre tid funnits tankar på 
att migrerar ladok från databasen Mimer, 
för att förenkla studieradministrationen. 
Visst har det funnits utmaningar för de 
5000 som jobbar med ladok som inte varit 
varit vana med öppenkällkod

Vad är viktigt att tänka på vid 
migreringar?
– Det roliga med standarder är att det finns 
så många att välja på sade någon vis man 
för länge sedan. MySQL är inte kompatibelt 
med allt. En anpassning till olika prestanda 
behövs nästan alltid göras. Olika system 
har oftas olika semantik. Undvik stora 
komplexa system.

Ladoksystemet har de senaste 20 år baserats på en proprietära databas. 
Nu har Ladokkonsortiet valt att migrera hela databasen till MySQL 
Enterprise, övergången kommer att ske under 2009. 
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Finns det hjälpmedel för migrering?
– Inget verktyg löser alla problem. Men 
Migration toolkit eller MySQL waves är två 
exempel. Vi har även en konsulttjänst som 
heter Migration gunshoot som är prisvärd. 

Hur gör man med datumformatet?
– Vi kör svenskt datumformat vilket har 
satt många griller i huvudet på våra ameri-
kanska kollegor. Men det som våra föräder 
inte lyckades med har vi lyckats med.
  
Varför migrera till MySQL?
– Det kan sänka licenser och support-
kostnaderna. Dessutom behövs det inte 

BankID stödjer Ubunto
Den elektroniska id-systemet BankID 
har nu fått stöd för linux. Det innebär att 
användare av linux kan göra ärenden på till 
exempel Skatteverket. Till en början stöds 
Ubunto. Om det utökas till fler distributio-
ner beror på efterfrågan enligt Finansiell 
Id-teknik som förvaltar systemet.
www.bankid.com

Knarkodlade avslöjda med 
hjälpa av Google Earth
Under en utredning sökte den schweizisk 
polisen upp adressen till två misstänkta 
genom att söka på Google Earth. Men när 
de såg kartbilden över personernas gård 
upptäckte polisen något avvikande mitt i 
majsfältet. Gömt därinne låg nämligen en 
7500 kvadratmeter stor cannabisodling.
www.computersweden.se

Region mittsverige på gång.
Inför regeringens och riksdagens beslut om 
regionbildning, har en ideell förening bil-
dats med medlemmar från kommuner och 
landsting i Jämtland och Västernorrland. 
Enligt stadgarna är föreningens uppgift att 
förbereda införandet av regionkommunen 
Mittsverige.

Medlemmarna i föreningen har Jämtlands 
läns landssting, kommunerna i Jämt-
lands län, Sundsvall och Ånge kommun. 
Ytterligare kommuner som vill tillhöra 
region Mittsverige kommer att erbjudas 
medlemskap löpande. Projektledare för 
arbetet är Tomas Palmgren, nuvarande chef 
för Kommunförbundet i Jämtland.

– Tomas Palmgren har stor erfarenhet av 
liknande arbete. Vi har stort förtroende 
för honom och anser att han med sim 
kompetens kan vara till stor hjälp i arbetet 
med regionbildningen, säger Robert Uttio, 
nybliven ordförande i föreningen för 
bildandet av region Mittsverige. 
www.uh24.se

licensoptimeras. Allt är dessutom byggt på 
öppna standarder.

Driften av Ladoksystemet är fördelat på 
tre stora driftcentraler i Uppsala, Lund 
och Umeå. Genom abonnemanget MySQL 
Enterprise kan Ladokhögskolorna kontrol-
lera databasens prestanda och säkerhet 
genom MySQL Enterprise Monitor. Arbetet 
vid felsökning av kod och prestanda sköts 
genom MySQL Query Analyzer.

Enligt pressutskicket från MySQL motive-
rar Ladok själv tankarna så här:
–Öppen källkod och community-baserad 

utveckling är 
något som tilltalar 
universitet och 
högskola, och 
innebär dessutom 
en kostnadsreduk-
tion för universitet 
och högskolor. Våra 
utvärderingar har 
visat att funktiona-
liteten hos MySQLs 
öppna källkod 
är mycket bra, 
och detta kopplat 
till de väsentligt 
lägre licens- och 
supportkostnader 
som den öppna 
källkoden innebär 
gjorde detta stora 
beslut relativt lätt 
att fatta, säger 
Sören Berglund, 
enhetschef på 
Ladokenheten i 
Umeå.
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En mask är enligt definition ett självrepli-
kerande datorprogram. I en del förkla-
ringar som är gjorda av begreppet mask 
skall den kunna sprida sig utan hjälp från 
en oförsiktig användare. I flera fall lyfts 
beroendet till någon form av säkerhetshål 
fram. Maskar går ofta under benämningen 
”snäll” när man talar om skadlig kod, 
troligen för att de sällan slår mot sekre-
tess- och riktighetsbegreppet. Däremot är 
tillgänglighetsbegreppet i stor fara, något 
som Region Skåne och Höganäs kommun 
fått befara.

Likt den kända masken Blaster använder 
den nu aktuella masken primärt en sårbar-
het i Microsoft Remote Procedure Call (se 
MS08-067 för detaljer om sårbarheten). En 
annan parallell till masken Blaster är att det 
tog ungefär en månad från det att Microsoft 
tillkännagjorde sårbarheten till dess att 
masken utnyttjade den.

Microsoft RPC är ofta vitt exponerat i 
företagsinterna nätverk varför masken 
får bra spridning bara den har fått ett 
fotfäste. Den första infektionen kommer 

troligen via infekterade USB-minnen där 
masken utnyttjar autorun-funktionaliteten. 
Noterbart att US-CERT (se TA09-020A för 
detaljer) och Microsoft har olika åsikter 
hur autorun-funktionen skall deaktiveras 
för att hindra spridning den vägen. Vidare 
använder masken utdelade diskar för 
att sprida sig, och i det sammanhanget 
provar den ett antal enklare lösenord vilket 
medför en kontolåsning som kan bli rätt 
besvärande för en större organisation. Den 
gör också mängder med lokala konfigura-
tionsändringar, vilket gör att masken verk-

Hur kan en snäll mask 
slå ut ett helt landsting?

Nio
miljoNer
datorer

smittade

Nätverks-
maskeN

sprider sig

laviN-
artat

värsta
 attackeN uNder

2000-
talet

Ingen har väl undgått rapporteringen från de lamslagna Region Skåne och Höganäs kommun. 
I Region Skånes fall var 10.000 av 25.000 datorer smittade av masken ”Conficker/Downadup/Kido” 
och i Höganäs kommun var i princip hela det administrativa nätet smittat. 
TEXT: Thomas Nilsson ILLUSTRATION: www.bigstockphoto.com 
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ligen lever upp till sitt namn Conficker. 
Till allt detta skall läggas maskens förmåga 
att ”ringa hem” för nya instruktioner med 
mutationer som följd.

Allt som ofta när en händelse relaterad 
till skadlig kod blossar upp så blir det 
ett väldigt virus hysteri. Rubrikerna 
haglar ”Nio miljoner datorer smittade”, 
”Nätverksmasken sprider sig lavinartat”, 
”Värsta attacken under 2000-talet”. Speglar 
rubrikerna verkligheten, eller är de som 
ofta kraftigt överdrivna?

Vi kan alla vara överens om Downadup/
Conficker/Kido är en ovanligt smart kodad 
mask och att den är svår att få bukt med 
när man väl drabbats. Det förstärks av 
att ett av de ledande antivirusföretagen 
behövde sex dygn för att ta fram ett bra 
motmedel, vilket i sammanhanget är 
ovanligt lång tid. Det är ett stort mörkertal 
vad gäller antalet infekterade datorer, 
en siffra som nämns i skrivande stund 
(26 januari 2009) är 15 miljoner.  Sprid-
ningen har dock inte gått i samma initiala 
hastighet som exempelvis CodeRed (2001) 
och Slammer (2003). Dessa spred sig dock 
bara via en sårbarhet varför den totala 
spridningen inte nådde samma mängd som 
den nu aktuella masken, som troligen blir 
ovanligt ihärdig. 

Hundratals miljoner datorer i världen bär 
på någon form av skadlig kod varför 10-15 
miljoner kan te sig ringa. Men om ett av 
ryktena är sant att syftet med masken är 
att bygga ett botnet då lär det bli världens 
största botnet, med potential att bli en tio-
potens större än det idag störst kända. Då 
finns det all anledning att vara bekymrad!

Höganäs kommuns skolnät klarade sig från 
smittan tack vare den klassiska segmen-
teringen av administrativt nät och skolnät 
som gjorts i årtionden, primärt för att 
skydda den administrativa verksamheten 
från allehanda kreativitet i skolverksam-
heten. Händelsen i Höganäs är ett lysande 
exempel på vikten av segmentering som 
har för avsikt att hindra system med olika 
informationsklasser att påverkar varandra. 
En lärdom Region Skåne sannolikt nu 
dragit och framgent placerar medicinsk 
utrustning på mer skyddade segment. 

Region Skåne anser själva att de har bra 
säkerhetssytem. Det aktuella systemet som 
de har i åtanke är kanske ett av de bästa 
som marknaden har att erbjuda. Bevisligen 
var organisationen ovanligt sårbar för en 
nätmask som utnyttjade en sårbarhet som 
varit känt i näst intill ett kvartal. 

Vis av erfarenhet handlar inte detta enbart 
om säkerhetssystem eller enbart segmen-
tering. Det handlar heller inte enbart om 
vikten av:
• härdning, som minimerar varje enskild 

dators exponering 
• patchrutiner, som minskar tiden för 

exponering av en känd sårbarhet
• nätautentisering, som hindrar obehöriga 

användare att nå oönskade segment/
zoner 

• användarutbildning, vilket minskar 
risken som omogna användare utsätter 
organisationen för

• karantäner, som hindrar att sårbara 
klienter ansluts till IT-infrastrukturen

• regelverk, som gör att hela organisationen 
drar åt samma håll

• säkerhetsdesign, som gör att effekten av 
en incident blir minimal 

Utan det handlar om att uppnå en samlad 
harmoni i alla komponenter som till-
sammans kan minska en organisations 
sårbarhet. Se ovanstående som ett axplock 
av komponenter, mjuka som hårda, det 
är harmonin som är poängen, inte varje 
enskild komponent!

Allt för ofta krävs det en berörande 
händelse i ens närhet för att vidta förebyg-
gande åtgärder. Jag sätter en större slant på 
att de som arbetar nära verksamheten i så 
väl Region Skåne som Höganäs kommun 
visste hur sårbara de var, men att de inte 
fick gehör när det lyftes fram förslag om 
proaktiva åtgärder. Åtgärder som bara hade 
kostat promillen av den incident som nu 
lamslog dem.

Som alltid är det lätt att vara efterklok, 
vilken tur att vi kan lära av historien som 
fortsatt upprepar sig!

Kvinnliga företagare möter 
offentligt motstånd 
Kvinnliga företagare inom vård, utbildning 
och omsorg upplever ofta ett motstånd från 
politiker, offentlig sektor och allmänhet. 

Det visar en avhandling från Umeå 
universitet.Som anställd i offentlig sektor 
möter deras egna initiativ och vilja att agera 
motstånd. 

Under start och drift av företag kommer 
motståndet från samma sektor. Motståndet 
bidrar till att många företagare håller en 
lägre profil. 

De kvinnliga företagarna utövar också 
själva motstånd i mötet med manliga 
normer när de ska skapa sig en identitet 
som företagsledare.

Jaana Kurvinen som skrivit avhandlingen 
menar också att motståndet kan vara 
produktivt.

– Motståndet som entreprenörerna mötte 
under tiden som anställd resulterade i att 
de startade egna företag. 
www.kvalitetsmagasinet.se

Dataspelsvärlden imponerar 
på It-ministern
Under centerns partidagarna på Gotland 
passade infrastrukturministern Åsa 
Torstensson att inviga en datorspelsstudio. 
Den finns hos högskolan på Gotland. 
Ministern tittade närmare på den nya 
motion capture-studion och fick lära sig 
om speldesign och ”serious games”Jag är 
imponerad av dataspelsutvecklingen i 
Visby, sa hon i en kommentar.
www.computersweden.se
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SIMRISHAMNS KOMMUN

Vid panelen Is the Internet at Risk? talade 
bland andra höga chefer från företag 
som McAfee, Mozilla och Microsoft med 
akademiker och andra experter om hoten 
med nätbaserad brottslighet och krigföring, 
men inte så mycket om problemlösning 
som man kunde ha önskat.
 
Den skadliga programvaran ökar i omfatt-
ning med 400 procent årligen. Cyberbrott 
orsakar nu skador för i storleksordningen 
1 000 miljarder dollar om året. Den tradi-
tionella brottsbekämpningen fungerar inte 
online och ansvarsförhållandena är oklara. 
Internet inte längre är en leksak, utan 
utgör en del av våra samhällens centrala 
nervsystem. Därför kan attackerna också 
bli riktigt kännbara och hota hela nationers 
ekonomi.

Se bara på de omfattande angreppet för två 
år sedan mot Estlands infrastruktur, som 
utlöstes av landets konflikt med Ryssland 
– därefter togs upp i en gedigen Wired-
artikel som inte fick mycket spridning i 
Sverige, men nyligen aktualiserades igen i 
och med filmen Nätkrig i SVT:s Dokument 
Utifrån.

De distribu-
erade denial 
of service-at-
tackerna var 
synnerligen effektiva och sårbarheten extra 
hög, då Estland som ett ung demokrati 
satsat hårt på all slags e-förvaltning. En 
riktning det svenska, och alla västerländ-
ska, samhällen går i.

En expert frågade med bestört retorik 
om det behövs en riktig katastrof för att 
världen ska vakna upp?
Självfallet är det så! Minns någon den 
livliga debatten om etik på kapitalmark-
naden och vikten av samhälls- snarare än 
egennytta, före Den Globala Finanskrisen? 
Nej, ljug inte. Den existerade inte.

 
Vilka lösningar 
diskuterades då? Vad 
ledde makthavarnas 
brainstormingmöte 

till:
Kanske ett slags WHO för Internet, för 
att ta datavirus på samma allvar som 
epidemisk smittspridning. Införandet av 
nationella eller internationella myndigheter 

Ett WHO för internet?
Sista veckan i januari, vid World Economic Forums årliga sammankomst i Davos i Schweiz, konstaterade de 
samlade ledarna, politikerna, affärsmännen, intellektuella och andra dignitärerna det som vilken normalbegåvad 
skrivbordsråtta i ekorrhjulet redan visste – att den internationella cyberbrottsligheten ökar kraftigt.

Behövs det en riktig katastrof 
för att världen ska vakna upp?
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och landets nätleverantörer beordrades 
att stoppa all Youtubetrafik inom landet. 
Någon av dem sjabblade tydligen och 
stängde all Youtubetrafik.

På bara 90 minuter hade en grupp frivilliga 
analyserat och löst problemet, och kunde 
distribuera en patch. En av paneldeltagarna 
skämtade att det minsann var tur att det 
inte var något Star Trek-konvent just den 
dagen.

Någon annan borde kanske tillagt att 
man ska vara 
glad att det 
finns själviska 
människor som 
vill kunna kolla 

Youtube på kontorstid, snarare än att tjäna 
makthavares reglerande ideologier.

Text: Mats Rydström
Källor: World Economic Forum, BBC.

som sätter virusinfekterade eller skadliga 
ISP:s i karantän för att begränsa spridning. 

Men tänker vi ett myrsteg längre: Krävs 
det inte en universell moral i så fall, för 
att bena ut vad som är skadligt, eller bara 
omoraliskt? Att få världen att enas om 
en gemensam värdegrund för vad som 
accepteras och inte är orimligt.

Det fanns också de i Davos som varnade 
för ökad reglering och centralisering av 
makten över Internet, vilket hotar sätta 
stopp för dess 
utveckling och 
spridning. Ett 
säkert Internet 
skulle kräva en 
totalitär världsordning.

En positiv trend skönjs också: att det 
trots allt är fler människor som skapar än 
har sönder. Och alerta frivilliga kommer 
alltid att spela en roll. Ett exemplet är då 
Pakistan försökte förbjuda en Youtube-
video som ansågs stötande för muslimer 

BROTTSLIGHETENS HOT
•	 Det	som	började	som	vandalism	har	nu	

övergått till organiserad brottslighet.

•	 Med	virus	tar	brottslingarna	kontroll	över	
datorer	organiserade	i	botnets	som	används	
för	samordnade	attacker.

•	 En	grupp	hackers	har	styrt	om	information	
från	25	miljoner	kreditkortstransaktioner	och	
köpt	och	sålt	varor	med	pengarna.

•	 Masken	Conficker	har	infekterat	över	15	
miljoner	datorer	världen	över,	vilka	tros	utgöra	
ett	av	världens	största	botnet.	

•	 E-post	saknar	säkerhet	och	vidarebefordras	
stegvis	vilket	leder	till	avlyssning	och	
manipulering.

•	 Apparatur	som	inte	designats	för	Internet	
kopplas	in,	bland	annat	telefoner.

•	 Autentiseringsprocesser	är	fortfarande	ett	
område	som	befinner	sig	i	sin	linda.

KRIGFÖRINGENS HOT
•	 Designmissar	i	Internets	grundvalar	är	en	sak	

–	cyberkrigföring	en	helt	annan.

•	 För	två	år	sedan	drabbades	Estland	av	ddos-
attacker	som	slog	ut	bankväsendet	och	elnätet,	
det	är	allmänt	accepterat	att	den	utlösande	
faktorn	var	den	politiska	spänningen	med	
Ryssland.

•	 Vid	fjolårets	konflikt	mellan	Ryssland	och	
Georgien	upprepades	samma	sak	med	det	
sistnämnda	lilla	landets	nätinfrastruktur.

•	 Faran	ökar	hela	tiden	med	fler	och	
fler	nätanslutna	produkter,	från	
miljömätningsapparatur	till	digital-tv-nät.

•	 Identitetsstölder	är	ett	dyrt	brott	som	kostar	
mer	än	det	rent	monetära	som	stjäls.

•	 Tilliten	är	kärnvärdet	i	systemet	–	attacker	
skapar	rädsla	och	kan	i	längden	underminera	
hela	tilltron	till	Internet.

Det är trots allt fler människor 
som skapar än har sönder

Kommunal kundtjänst 
JO-anmäls 
Den som ringer till den nya kundtjänsten i 
Skellefteå kommun kan inte vara anonym. 
Nu JO-anmäls kundtjänsten av en jurist. 

En jurist verksam i Stockholm är upprörd 
över att den som ringer till Skellefteå 
kommun måste uppge namn och telefon-
nummer så att handläggare kan ringa 
tillbaka, skriver Västerbottens folkblad. 
Enligt offentlighetsprincipen ska den 
som ringer, för att till exempel begära ut 
offentliga handlingar eller förhöra sig om 
bygglov, inte behöva uppge sitt namn. 
Det är ett grundlagsbrott att fråga vem 
personen är och vad den ska ha handling-
arna till.
   Juristen som JO-anmäler kundtjänsten 
anser att det handlar om en skrämmande 
brist på kunskap hos de ansvariga. Enligt 
kundtjänstchefen Teresia Anderson 
grundas anmälan på ett missförstånd.
   – Nu har vi inte delgivits JO-anmälan 
ännu, men man får visst vara anonym. 
Vi avkräver inte folk namn och 
telefonnummer.
   Men det här är inte det enda problem 
som kundtjänsten har.
www.telekomidag.com
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Hur kan Websense hjälpa dig?

Websense har gedigna kunskaper 
om webben och hur människor 
använder den, till skillnad från 
många andra leverantörer av 
säkerhetslösningar. Vi hjälper mer 
än 50 000 företag världen över, 
både stora och små, med att möta 
utmaningarna i den nya webb 
2.0-världen.

Ladda ned en online-demo, en 
beställningsdemo eller en 
kostnadsfri utvärderingsversion av 
våra webb-, e-post- och 
datasäkerhetslösningar.

www.websense.com/evaluations
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Lifestreaming 
in absurdum  

Enligt Horizon Report kommer GPS 
positionering i alla dess former att bli 
alltmer viktig inom de närmsta 2-3 åren. 
Positionerinsmöjligheterna vet inga gränser 
då alltfler kameror har GPS så att man 
kan se varifrån korten är tagna (om det 
nu inte framgår av motivet). Mobilerna är 
GPS-försedda men de flesta 
ser väl kanske en möjlighet 
till att först och främst 
nyttja denna funktion till 
bilnavigering. 

Jag har ett stort intresse 
för dessa tjänster, främst utifrån ett etiskt 
perspektiv där jag ibland frågar mig hur 
mycket vi egentligen skall sprida informa-
tion om oss själva. Jag tillhör själv de som 
gillar att testa nya funktioner och dagens 
skidtur loggade jag med GPSen samtidigt 

som jag i realtid sände dessa data till en 
tjänst som heter Sporttracks där jag sedan 
ingående kan studera min skidtur. Om jag 
vill kan jag dela denna information med 
andra, om jag VILL alltså. 

Samtidigt har blivit lite förtjust i Geo-
chaching där personer i hela världen söker 
sig till ”skatter” dolda på alla möjliga och 
omöjliga platser. När jag är på en tjänste-
resa och får en liten stund över så brukar 
jag scanna av området för att se vilka ev. 
dolda gömmor som finns i närheten. Och 
det finns alltid någon dold plats att söka 

upp. Fördelen 
med detta är 
att jag alltid får 
uppleva någon 
vacker plats 
eller ovanligt 
område vilket 

jag aldrig annars skulle fått. GPSer kan 
hjälpa oss att skapa förståelse, våra dåliga 
minnen och ge mervärde. Samtidigt så är 
det helt klart oroväckande att vi får såna 
möjligheter till att ”Lifestreama” oss. Jag 
undrar om vi har kapacitet till att förstå 

”undrar om vi har 
 kapacitet till att 
 förstå vad det innebär?”

Krönika
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vad det innebär? Har vi förstånd till att 
tacka nej till en del tjänster?

För några år sedan dök det upp en 
”lovande” produkt i USA. Trosor som gick 
under namnet Forget-me-not panties var så 
finurligt designade att det fick plats en liten 
GPS sändare i troskanten så att misstänk-
samma makar eller fäder via nätet kunde 
kontrollera var ens partner eller dotter höll 
hus. Produkten var givetvis en bluff men 
trosorna fick mycket stor uppmärksamhet 
och hela 600 personer lade en beställning. 
Tanken svindlar...hur resonerade dessa 
män (antar jag) egentligen? Tänkte man ge 
sina hustrur ett par trosor som en fin gåva 
med dolda intentioner eller hade man för 
avsikt att berätta för dem vad det var för 
sorts produkt? 

Jag anser att det är en mycket stor skillnad 
att delta i kommunikationen till skillnad 
från att studera kommunikation. Med 
GPSer är det möjligt att göra allt, t.o.m med 
det som tidigare var omöjligt. Jag tänker 
särskilt på bilföraren utanför Sälen som 
litar så blint på sin GPS-navigator att hon 
kör in på ett skoterspår där hon slutligen 
kör fast efter en hel mil, skickligt. Vad 

tänkte hon på egentligen...eller slutar man 
tänka när maskiner säger åt oss vad vi ska 
göra? Nu kommer alltfler bärbara datorer 
att utrustas med GPS och då får arbetsgiva-
ren en mycket stor möjlighet till att se var 
ens anställda är eller inte är. 

Syftet med GPS i datorer är främst för 
att kunna spåra dem efter en stöld, som 
exempel innehåller Computrace-serien 
nu totalt tre olika tekniker för spårning: 
wifi, gps och ip. Vi kan välja hur vi vill 
använda denna information. Vid första 
anblicken så kan man anse att detta endast 
är bra för mitt företag 
eller min kommun, men 
om fel personer får tag 
i informationen så kan 
vi aldrig veta hur den 
hanteras. Det behövs 
inte ens vara fel personer utan när möjlig-
heter ges rent tekniskt tenderar människan 
att vilja tänja på de etiska gränserna utifrån 
egentligen ett enda skäl: För att det är 
möjligt. Det är en sak om vi som enskilda 
individer frivilligt väljer att strömma våra 
liv. Men om jag övervakas av dunkla skäl 
eller på grund av avsaknaden av moral så 
är det riktigt oroväckande. 

FRA- och IPRED-lagen är tydliga exempel 
som visar på att kommersiella och politiska 
beslut baseras på okunskap och rädsla...
inte på etik. Jag kommer att Lifestreamas 

framgent oavsett jag önskar det eller inte...
och det vill jag inte.

Vilket val har jag då? Antingen måste 
jag välja bort internetuppkopplingar, 

telefonsamtal och andra 
digitala tjänster och 
då har jag omgående 
förpassats 30 år bakåt i 
tiden, eller så måste jag 
köpa mig tjänster som 

döljer det jag gör på nätet vilket inte heller 
är tillfredsställande för egentligen har jag 
inget att dölja. Det som återstår är att bara 
acceptera det faktum att mitt liv loggas och 
analyseras vilket känns inhumant.  

George Orwells 1984 är en barnbok i 
jämförelse med detta.

Jan Svärdhagen
Lästips: 
Orwell, George ”1984”

”Trosor som ... var så 
 finurligt designade att det 
 fick plats en liten GPS-
 sändare i troskanten”

”ett enda skäl:
 För att det är möjligt.”
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Målsättningen är e-tjänster och en mer 
öppen, tillgänglig och serviceinriktad 
socialtjänst. Till detta har kommunen fått 
3,6 miljoner i stöd från statliga myndig-
heten Vinnova i deras arbete att verka för 
utvecklingen av en bättre e-förvaltning.
Vinnova lyder under näringsdepartementet 
och stöder olika it-projekt som antingen 
kan handla om konkreta verksamhetsför-
bättringar i en enskild kommun eller en 
större region, eller leda till utveckling som 
kan komma alla med behoven till gagn.
Det kan handla om att förenkla för med-
borgarna, effektivisera användningen av 
skattepengarna och syftar sammantaget till 
att bibehålla Sveriges framskjutna position 
på området.

– Vi fortsätter satsningen på en bättre 
e-förvaltning i samverkan mellan kom-
muner, landsting, länsstyrelser och 
myndigheter och där användarnas behov 
sätts i centrum.  Forskarnas medverkan i 
projekten innebär att Sverige kan behålla 
sin internationella tätplats på området, 
säger Madeleine Siösteen Thiel som är 
programansvarig på Vinnova.

Årsbudgeten är cirka två miljarder kronor, 
och hur de 34 miljoner av dessa pengar 
fördelas på andra forskning- och utveck-
lingsprojekt redovisas (se ruta).

Ett av dessa, Öppna Sociala e-Tjänster, 
pågår alltså i Järfälla sedan årsskiftet. Jenny 
Wilhelmsson är projektansvarig inom 
kommunen för arbetet som sysselsätter 
mellan 20-30 personer i olika funktioner 
– internt och externt – från forskare till 
konsulter och handläggare.

– I Järfälla har vi ganska mycket tankar 
kring det här med e-tjänster och e-

förvaltning, det är ett prioriterat 
område hos oss, så det faller sig naturligt. 
Det blir en utökning och utveckling av det 
befintliga arbetet i kommunen, säger Jenny 
Wilhelmsson.

Hade detta blivit av utan Vinnovas 
stöd?
– Vi har haft tankar om de här projekten 
men jag tror inte att vi hade kunnat 
genomföra dem med så mycket forskning 
eller sådan kvalitet som vi kan nu. Och 
som jag hoppas att vi ska lyckas med.

Treårsprojektet är fortfarande i planerings-
stadiet där arbetsformer och tidsplaner nu 
fastställs. Förutom Vinnovabidraget på 3,6 
miljoner skjuter kommunen till ungefär 
lika mycket i motfinansering.

– Vinnovapengarna går väldigt mycket till 
forskning, hälften ungefär går till att titta 
på användbarhet, olika tekniska lösningar 
och göra studier och nyttoanalyser. Sedan 
går en del till konsulter och projektled-
ning och till leverantörerna för att de ska 
utveckla teknik åt oss. För allt det som 
Järfälla kommun gör så ingår det så att säga 
i det dagliga arbetet.

Vad är syftet med de öppna sociala 
e-tjänsterna mer konkret?
– Det finns många delar. Det kan handla 
om att synliggöra för medborgaren genom 
vår e-tjänstportal där man ska kunna 
ta del av de handlingar som finns inom 
kommunens socialtjänst, sina utredningar 
och journalanteckningar. Man loggar bara 
in med sin e-legitimation och kommer åt 
all information om sig själv. Utöver det 
så ska vi göra e-tjänster som är öppna på 
det sättet att de inte kräver något myn-
dighetsbeslut utan är mer som ett avrop. 

Järfälla utvecklar 
e-socialtjänster

Det kan till exempel handla om att få ett 
trygghetslarm installerat. Vi tittar på en ny 
form för myndighetsutövning utan beslut 
från myndigheten om man säger så, att ge 
lite mer makt till medborgarna kan det väl 
enklast beskrivas som.

Vilka andra typer av tjänster och för-
delar kommer medborgarna uppleva?
– Det blir en snabbare process, man 
behöver inte bli föremål för utredning för 
att ta del av enklare tjänster. De vi tittar 
på nu är just trygghetslarm, ledsagning, 
avlösarservice och en fixartjänst, som 
innebär att en äldre människa får rätt till 
sex timmars hjälp per år av en kille som till 
exempel kan byta glödlampor eller hänga 
upp gardiner. Och det kommer man att 
kunna beställa på nätet.

Men just de äldre står i högre grad 
utanför Internet, och kanske inte ens 
vill in. Hur ska ni lösa det?
– Våra tjänster riktar sig både mot äldre, 
yngre och funktionshindrade men vi vet 
ju att många äldre idag inte har datorer 
eller ens vill ha det, så det blir en del av 
forskningen. Vi kommer att titta på om vi 
kan hitta alternativa lösningar för att nyttja 
de här tjänsterna.

Kommer ni att kunna dela med 
er av erfarenheterna med andra 
kommuner?
– Ja, det är vår målsättning med standar-
diserade lösningar som man kan flytta: Vi 
bygger ju mot ett verksamhetssystem men 
tanken är att man ska kunna använda i 
andra kommuner och mot andra verksam-
hetsssystem. Så, målet är standardiserade 
lösningar men vi vet inte om vi kommer att 
lyckas.

Öppna Sociala e-Tjänster är ett projekt inom järfälla kommun, 
nordväst om Stockholm, som kommer att syssla med forskning 
och utveckling fram till år 2011.

”Våra tjänster riktar sig 
 både mot äldre, yngre 
 och funktionshindrade”
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ANDRA VINNOVASTÖDDA PROJEKT:

7,1 milj kr, Högskolan Väst
Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice
Utveckling av IT-stöd och e-tjänster åt kommunernas kundcenter.
 
4,6 milj kr, KTH/Stockholms Universitet
IMAIL, Intelligenta e-tjänster för eGovernment.
Automatiska språkverktyg som ska förbättra kommunikationen mellan medborgare/företag och myndigheter.
 
4,5 milj kr, Luleå tekniska universitet
Kundfokus för ökad användning av offentliga e-tjänster
Ökad användning av kommunala e-tjänster genom en 
bättre kunskap om användarens behov och beteenden.
 
4,3 milj kr, Sundsvalls kommun
Public eServices in Cooperation for Open 
Innovation. Hur e-förvaltning kan drivas mot 
social hållbarhet, i samarbete med 15 kommuner 
och 2 landsting i Norrland.
 
4 milj kr, Karlstads universitet 
Användarinvolvering för förverkligande av e-förvaltning 
i samverkan. För forskning kring användarnas deltagande 
i utvecklingen av e-förvaltningen. 
 
3,8 milj kr, Örnsköldsviks kommun
Individinriktad samhällsservice. Medborgare/
företag får en egen elektronisk hemvist för att 
kommunicera med myndigheter, med fokus på 
glesbygdens behov. 
 
1,6 milj kr, Lunds universitet
VacSam – digital e-tjänst för samordnad 
vaccinationsverksamhet. Tjänst som under-
lättar för vården att vaccinera patienter från 
andra länder på ett riktigt sätt. 

Eva Wiberg på 
Information Järfälla 

vägleder och hjälper
medborgare att nyttja 

kommunens e-tjänster



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

Bloggbävning
Det att väldigt många bloggar samtidigt 
behandlar ett visst ämne (2008)

Den svenska bloggaren Oscar Swartz pekas 
ut som en av de mest drivande bakom pro-
testerna mot FRA-lagen 2008. Bedömare 
menar att Swartz skapade en bloggbävning, 
vilket till slut ledde till en lagänding. 
Göteborgs posten 18.11.2008

E-sopor 
(DANSKA E-SKRALD, NORSKA E-SøPPEL)

Elektroniskt och elektriskt avfall (2005)

Åtta miljoner ton av världens avfall år 
2006 bestod av elektronik sopor, men de 
stora tillverkarna som återvinner e-avfall 
(Dell, HP och IBM) fick bara in 160 000 
ton – ungerfär två procent. CIO Sweden 
22.5. 2008

Geotagga 
(EFTER ENGELSKANS GEOTAG, AV GEO-OCH 
TAG`MäRKA` OCH ENGELSKANS GEOTAGGING: 
DANSKA, NORSKA GEOTAGGE, DANSKA GEOTAGGING, 
NORSKA GEOTAGGING)

Förse (bild) med uppgifter om exakt position. 
(2007)

Gps håller på att bli standard i mobiltelefo-
nerna. Ett sätt att använda det på är geotag-
ging, att bilder du tar med mobilkameran 
märks med gps-koordinater. Hittills har det 
dock inte funnits så mycket att göra med 
sina geotaggade bilder. Göteborgs-Posten 
15.10.2008

Hybridhus
Hus för olika syften (2007) 

Varför inte ett dans- och datacentrum 
kombinerat med biblioteksfilial med scen 
för progressiv opera, gärna kryddat med en 
skola för unga kockar och med filmbiogra-
fer ovanför trafiklederna under Slussen. Ett 
nytt hybridhus? Dagens nyheter 11.3.2008

Blåstråle
Teknik för digital lagring vanligt som till 
alternativ till DVD (2007)

Fast det är många som inte köper film. När 
uthyrningsbutikerna kommer att ha bluray 
hyr nog folk det. Varför ska de annars ha 
sin 1080 p-apparater? I min lila videobu-
tiker finns det redan blåstråle att hyra. 
IT-branschen 3/08

(efter engelska Blu-ray egentligen varu-
märke; danska, norska blåstråle)
Källa: Tidningen Språk och språkrådet.
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