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Framtiden är här!
”Från mappar till appar” är rubriken 
på höstens konferens, som även i år 
genomförs i samarbete med Sambruk; 
ett lyckat samarbete med tanke på att 
i våra kommuner samarbetar IT med 
Verksamheten mer och mer. Vad är då 
mer naturligt än att vi träffas även på 
konferensen, där vi tillsammans lyssnar på 
goda idéer från andra kolleger och låter oss 
inspireras av framsynta föreläsare? 

Appar är väl de flesta människors egendom 
numera, och oavsett vad man har för ope-
rativsystem så styrs man av diskussionen, 
ifall man laddat ner den senaste ”appen”. 

Visst är det konstigt att vi klarade oss 
utan dessa för bara något år sedan … men 
spridningen och utvecklingen av appar för 
mycket gott med sig. Det behöver inte bara 
vara ”Angry birds” som lockar, utan jag har 
också nytta av SMHI, Bilregistret och inte 
minst bankens app, vilken tillåter mig att 
göra nästan vad som helst, var och när som 
helst. 

Låt oss nu hoppas att dessa appar utvecklas 
och implementeras även för våra politiker, 
verksamhet och elever i första hand, men 
inte minst för våra medborgare. Det finns 
redan idag ”kommunappar”, men jag tror 

att vi kommer att få se mycket mer av detta. 
Man väntar inte tills en dator finns tillgäng-
lig för att surfa på kommunens hemsida, 
utan man vill ha informationen direkt, 
korrekt och enkelt i sin telefon, precis där 
man är, geokodat och klart…

Framtiden är här, kom till Göteborg i 
november och diskutera, inspireras och 
dela med dig!

Ordförande KommITS
Torbjörn Larsson

ledare

Välkommen till KommITS och 
Sambruks höstkonferens den 8-10 
november i Göteborg, Quality Hotel 
11 Eriksbergshallen. 

Konferensens tema är högaktuellt och 
syftar till att ge Dig bättre kunskap 
och ”verktyg” för att aktivt bidra till 
Din kommuns arbete mot eSamhället. 
En effektiv e-förvaltning kräver snabb 
och ofta genomgripande omställning 
av våra IT-plattformar, liksom en 
kraftfull utveckling av arbetsformer och 
verksamhetsprocesser.

För tredje året samverkar KommITS 
och Sambruk kring en gemensam 
höstkonferens. Verksamhets- och IT-folk 
har här ett mycket värdefullt forum för 
att tillsammans verka för en utvecklad 
kommunal e-förvaltning. Målet för e-
förvaltningssatsningarna är ju att förenkla 
och förbättra kontakten och servicen 
gentemot medborgare och företag. För 

att lyckas med detta krävs en strategisk 
verksamhetsutveckling, med hjälp av IT, 
för att utveckla organisation, arbetsformer 
och demokrati.

Föreningarna KommITS, som är ett forum 
för erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i 
kommunerna, och Sambruk, där kom-
munerna samverkar i projekt och nätverk 
för en offentlig e-förvaltning, genomför nu 
sin tredje gemensamma höstkonferens, 
där Du får årets bästa möjlighet till 
kunskapsinsamling och erfarenhetsutbyte 
med både externa experter och kollegor.

Vi känner att höstens konferens ligger 
rätt i tiden och med rätt fokus. Tillsam-
mans med kompetenta och respekte-
rade marknadsaktörer inom de aktuella 
teknik- och verksamhetsområdena får Du 
möjlighet att dra nytta av deras kunskap 
och tjänsteutbud, på den största och bästa 
KommITS- och Sambruk-konferensen 
någonsin.

Välkommen till KommITS och Sambruks 
höstkonferens 2011!
Anette Knutsson, Marianne Olofsson & 
Lotta Ruderfors – Konferensgeneraler

Från mappar till appar 
– plattformar och processer för framtiden!

Från mappar till appar – plattformar och processer för framtiden 

KommITS & Sambruks höstkonferens 2011
Göteborg, Quality Hotel 11 Eriksbergshallen, 
8–10 november 2011

Anmäl dig senast den 31 augusti och få 400 kr i rabatt:

www.kommits.se/konferens eller www.sambruk.se/konferens

Den naturligaste mötesplatsen för kommunala IT-frågor

Jan Eliasson

Jonas Söderström

Stefan Sauk

Bo Kristoffersson

David Lega

Ann-Britt Enochsson

Anmäl dig nu via www.kommits.se
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Från kobbe till kodde

I början av september genomfördes för 
sjätte gången tävlingen Ö till Ö i Stockholms 
skärgård. Runt hundra lag med två deltagare 
i varje skulle på en dag ta sig – simmande och 
springande – från Sandhamn till Utö. Totalt en 
sträcka på nästa sju mil. Jag var på plats och 
såg hur de tävlande i kraftig sydlig vind fick 
kämpa rejält för att nå målet.
 
Projekt i allmänhet har en tendens att dra 
ut på tiden. För visst är det resan som är 
spännande, inte alltid målet, som Lennart 
Smith kåserade i förra numret på denna sida. 
Under dagen i skärgården fick jag se enorma 
insatser i vattenbrynet. Förutom herrlag 
fanns dam- och “mixed”-lag med i startfältet. 
Fältet blev dock allt tunnare ju längre dagen 
led. Framåt eftermiddagen tog jag en rejäl 
promenad för att se den sista simningen fram 
till Utö. En del av de tävlande blev sjösjuka i 
de kraftiga vågorna, men lika väl gav de inte 
upp.
 
När jag plöjer det senaste nyhetsflödet inom 
IT-branschen, får jag en känsla av att det 
inte alltid blir som man tänkt sig. Även fast 
vi strävar efter bästa möjliga resultat. I detta 
nummer har vi fått en omfattande intervju 
med Jonas Söderström. Han dyker upp 
under höstens konferens i Göteborg, som i år 
återigen arrangeras med Sambruk. Hoppas 
ni tar er tid att besöka konferensen, som 
kommer bjuda på ett fullmatat program.

Hur gick det i tävlingen Ö till Ö då? Jo två 
elitmotionärer varav en 46-årig ekonom 
hade hittade rätt väg och slog banrekordet 
med tre minuter före triathlonproffsen, klart 
imponerande. Har du också lyckats överträffa 
dig själv nyligen? Läs, njut och begrunda nu 
detta nummer av Kommits.

Saknar du något i tidningen? maila gärna 
redaktionen på: danielkommits@gmail.com

Väl mött.
Daniel Becker – redaktör

s.4  Svenska lärare & IT
  –  kompetens eller inkompetens?

s.6  HÖG TID FÖR KONFERENS!

s.7  Sambruk informerar

s.8  Akumu-
lerad     
  – Intervju med Jonas Söderström

s.14  SKL – Gemensam kraftsamling

s.16  Krönika: Samverkan – hur svårt kan det va?

s.18  Åsikt: Finns det plats för it i budgeten?

s.20 Kåseri: Troll – en vuxenfråga?

vredE 
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atea har genomFört en undersökning 
under våren där nästan 400 rektorer från 
landets högstadie- och gymnasieskolor 
deltog och presenterade resultatet i slutet 
av augusti. Nio av tio rektorer tycker att it 
i skolan ger pedagogiska vinster men att 
hindret i nuläget är att lärarnas kompetens 
på området brister. Den kritiken kommer 
från nästan 80 procent av rektorerna.

I Skolverkets rapport om it-användning och 
it-kompetens i skolan från 2009 säger lä-
rarna själva att söker kompetensutveckling.
Det är inte alla lärare som har en egen dator 
på arbetsplatsen utan 22 procent tvingas 
dela dator med sina kolleger.

– Att lärare, som tillhör en av landets mest 
välutbildade yrkeskårer, inte har tillgång 
till egna datorer på sin arbetsplats påverkar 

självklart både deras it-kompetens och 
deras motivation att använda datorer i 
undervisningen, säger Petter Andersson 
som är ansvarig för området skola på Atea i 
ett uttalande och fortsätter:

– Vår erfarenhet är att det ofta inte är den 
tekniska hanteringen som brister, utan att 
kompetensen om hur it kan användas som 
ett pedagogiskt hjälpmedel i undervis-
ningen saknas.

I nio av tio högstadie- och gymnasieskolor har 
eleverna redan, eller planeras det att införas, 
elevdatorer. I dagsläget har friskolorna ett 
övertag där varannan elev redan har en egen 
dator medan motsvarande andel i de kom-
munala skolorna är en fjärdedel. I skolorna med 
elevdatorer är problemet med lärarnas bristande 
it-kompetens följaktligen också tydligare.

Ann-Britt Enochsson är docent i 
pedagogik vid Karlstads universitet 
och en av talarna på KommITS 
höstkonferens i Göteborg den 8-10 
november.

hej ann-Britt! hur ser du på 
problematiken med bristande it-
kunskap i skolan?
– Jag har jobbat med en stor inter-
nationell studie på OECD om it i 
lärarutbildningar, och vad man kan 
se handlar det inte så mycket om 
bristande it-kompetens som det sägs 
i Ateas rapport, utan att man helt 
enkelt inte vet hur man ska använda it 
pedagogiskt. Den generella kompeten-
sen finns alltså men sedan ska den in 
i ett sammanhang och där har vi för få 
modeller.

Vilka andra problem finns, och är 
detta något du tänkt tala om på 
konferensen?
Andra hinder är att tekniken ofta 
avpassas för administrativ och inte 
pedagogisk verksamhet. Tekniker 
bestämmer vilka programvaror som 
får installeras, vilket inte alltid passar 
den pedagogiska verksamheten. Sedan 
fungerar inte alltid tekniken när man 
behöver den, eller finns tillgänglig där 
eller när man behöver den. Detta gör att 
många lärare tycker det känns tungt att 
dra igång projekt 
där it är 
involverat. 
Det är en 
del av 
det jag 
kommer 
att prata 
om.

SvEnSKA 
LäRARE & IT
– KomPETEnS ELLER 
 InKomPETEnS?

”DEn GEnERELLA 
KomPETEnSEn 
FInnS”

RESPONS

intresserad av 

problematiken kring it 

i skolan? missa inte key-

note på kommits höst-

konferens med Ann-Britt 

enochsson och Bo 

kristoffersson, 

rektor för Viktor rydbergs 

gymnasium



Världens svåraste annons.

Världens enklaste lösning.
Hur pratar man om det som ingen vill höra? Hur sätter man ord 
på de fasansfulla övergrepp på barn som fotas, fi lmas och sprids? 
På NetClean är vi ledande på tekniska lösningar som stoppar 
spridningen av barnpornografi skt material. Men att berätta om 
vad som pågår, just nu på 750 000 datorer runt om i världen, är 
vår allra svåraste arbetsuppgift. 

Världsnyheten NetClean ProActive Appliance är en hårdvara som 
installeras på en kvart och som hindrar barnpornografi skt material 
från att cirkulera på ert nätverk. Och med tanke på vad den s ätter 
stopp för, borde det vara världens mest självklara beslut.

Ring 031-719 08 00 eller besök netclean.com för att veta mer.
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hÖG TID FÖR
KonFEREnS!

KommITS höstkonferens 2011 – axplock ur Sambruks program

För tredje året samverkar KommITS och Sambruk kring en gemensam höstkonferens. 
KommITS program finner du via www.kommits.se där du också kan anmäla din 
medverkan. Till höger finner du ett urval av de programpunkter Sambruk vill lyfta fram.
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– Effektivare  
kommunal service?

– Ja visst, med 
verksamhetsutveckling  

i samverkan.

På höstkonferensen dyker det upp 
en rad programpunkter och för alla 
ni som är nyfikna på sambrukprojekt, 
så hälsas alla välkomna att delta. 
Följande arbeten kommer att finnas 
representerade.

ekonomiskt bistånd
Två levererade e-tjänster – en intern 
(för handläggaren) och en extern (för 
medborgaren/den sökande) som reducerar 
handläggningstiden för ett ärende, vilket 
därigenom ger socialsekreteraren mer tid 
för aktivt stöd till den som inte klarar sin 
egen försörjning.
Vid konferensen kommer det ges en
• Kort genomgång och aktuell status 
 avseende tidigare framtagen etjänst ― 
• Multifråga´ inkl. 
 myndighetsdiskussioner
• Genomgång av e-tjänst ´eAnsökan´
• utvecklad eID-funktion => innebär att 
 ansökningsfunktionen fr. o m nu kan 
 nyttjas som molntjänst, utan 
 installation lokalt!
• Fortsatt arbete & övriga frågor

informationssäkerhetsnätverk
Det nationella nätverket KIS – ”Kom-
munernas Informationssäkerhets Nätverk” 
deltar vid höstkonferensen och välkomnar 
till den tredje nätverksträffen. Nätverkets 
innehåll och upplägg kan komma att jus-
teras beroende på vilka som anmäler sig. 
Om det är övervägande nya deltagare, läggs 
större fokus på bakgrund, mål och syfte. 
Om det är övervägande tidigare mötesdel-
tagare, läggs större fokus på uppföljning 
av beslut och inriktning, samt diskuterar 
igenom aktuella frågeställningar. Mötet är 
öppet för alla intresserade och riktar sig 
till t.ex. personuppgiftsombud, jurister, 
säkerhetssamordnare, verksamhetsut-
vecklare, verksamhetschefer, IT-strateger, 
IT-chefer, informationssäkerhetssamord-
nare och motsvarande, samt IT-tekniker 
med ansvar för IT-säkerhet.

innoveta – kC
Projektet är i slutfasen och kommer att 
avslutas 2011-12-31. Utvärderingen av 
implementeringen i Järfälla är klar och 
kommer att presenteras. Som webbaserat 
kompetensutvecklingssystem i projektet 
har open source-verktyget Moodle tagits i 
bruk under hösten. Några delar kommer 
att visas under konferensen. 
Vi kommer även att diskutera framtida 
förvaltning och nätverk för Streamflow 
och Surface.

it-utvecklingen inom skolan
Jönköpings kommun har jobbat fram 
skolkoncept för ”En till en” -datorer” 
och ”En till flera” datorer för elever och 
personal på skolorna.Koncepten bygger 
till stor del på utökat egenansvar och 
självservice. Var händer då med skolans 
inre liv gällande studier, administration 
samt pedagogik/ didaktik vid dessa 
satsningar? Vi har kopplat forskning i 
flera steg till denna utveckling, de första 
stegen kommer vi att kort redovisa under 
dagen. Därefter vill vi att de närvarande 
kommunerna redovisar sitt nuläge samt 
sina erfarenheter.

öppna verksamhetssystem
Projektet syftar till att få nuvarande 
verksamhetssystem inom skolan öppna så 
att det blir enkelt att koppla på produkter 
från andra leverantörer till dessa. I 
samverkan med IST, Tieto och Nova 
software har man under vintern/våren 
2011 genomfört en förstudie för att hitta 
vilka åtgärder som krävs för en förbättrad 
integration. Leverantörerna studerar 
under tidig höst 2011 vilka åtgärder 
de tillsammans, med utgångspunkt i 

förstudien, kan vidta för att förbättra 
integrationen. I oktober kommer de att 
ge en redogörelse över vad som kommer 
att genomföras. Resultatet kommer 
att presenteras vid höstkonferensen. 
Samtidigt bedrivs ett arbete för att se vilka 
möjligheter som finns för att skapa ett helt 
nytt elevregistreringssystem. Ett arbete 
som pågått sedan mars år 2011. Hur långt 
arbetet har kommit kommer att redogöras 
vid höstkonferensen.

öppen källkod
• SGM och leverantörer, vad tänka på? 
 Erfarenheter från INNOVETA
• SGM och licensiering
 Vad är licenser?
 Varför licens?
 Olika typer av öppna licenser.

ötp 3.0
Projektet ska ta fram en ny version av 
Sambruks ÖTP, öppen teknisk plattform. 
På konferensen kommer vi att diskutera 
och arbeta igenom följande:
• Strategi för ÖTP framåt. 
• Diskussion och prioritering av de 
 kommentarer som inkommit på 
 nuvarande version av ÖTP
• Målgruppsanpassade argument för ÖTP.
 Hur förklarar man nyttan av ÖTP för 
 en politiker eller en förvaltningschef?
• Hur får vi bästa nytta av arbete som görs
 inom eHälsa/CeHis, E-delegationen?

Under breakout 5 & 8, kl. 13.30-15.45 
onsdag 9 november, kommer arbete pågå i 
Sambruks projekt och nätverk.

Läs mera på: www.sambruk.se

Från mappar till appar 
– plattformar och processer för framtiden 

KommITS & Sambruks höstkonferens 2011
Göteborg, Quality Hotel 11 Eriksbergshallen, 
8–10 november 2011

Anmäl dig senast den 31 augusti och få 400 kr i rabatt:
www.kommits.se/konferens eller www.sambruk.se/konferens

Den naturligaste mötesplatsen 
för kommunala IT-frågor

Jan Eliasson

Jonas Söderström

Stefan Sauk

Bo Kristoffersson

David Lega
Ann-Britt Enochsson

– Effektivare  
kommunal service?

– Ja visst, med 
verksamhetsutveckling  

i samverkan.

– Effektivare  
kommunal service?

– Ja visst, med 
verksamhetsutveckling  

i samverkan.
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”På den långa väggen hängde med jämna 
mellanrum små soffkuddar. Det såg ytterst 
märkligt ut. Jag var tvungen att fråga:Och det 
här är för ljuddämpning, eller?Min kontakt 
på myndigheten skrattade.Nädå. De här kud-
darna har vi satt upp för att vi behöver göra så 
här när vi är frustrerade på systemet.Och så 
gick han fram till väggen och dunkade huvudet 
i kudden upprepade gånger.”

Så skriver Jonas Söderström på sin blogg 
javlaskitsystem.se om ett besök på en 
svensk myndighet – ett av de många fall 
som till sist fick honom att skriva boken 

Jävla skitsystem. Jonas är den 52-årige 
informationsarkitekten, författaren, förelä-
saren, utbildaren – ursprungligen från Got-
land men Stockholmsbaserad sedan många 
år – som började yrkeskarriären med olika 
journalist- och redaktörsjobb, gick vidare 
med digital publicering under mitten av 
90-talet och nu återfinns på konsultbolaget 
InUse. De beskriver sig själva som norra 
Europas största specialistföretag inom 
interaktionsdesign, står bakom system som 
används av 55 miljoner användare och har 
kontor i fyra svenska städer.

– Vi är inte utvecklare utan jobbar från 
användarsidan. Vi anlitas för att testa 
ett system och utreda hur vi ska kunna 
förbättra det. Det kan vara såväl interna 
system som publika och externa webbar. 
Vi gör användningsstudier, fältobserva-
tioner och intervjuer för att utröna vilka 
behov som finns. Hur funkar det egentli-
gen? Vad behövs det för verktyg och stöd i 
verksamheten?

Jävla skitsystem släpptes för drygt ett år 
sedan, finns både som e-bok och i en 
pappersutgåva som trycks på beställning, 

KommITS höstkonferens 2011 – Intervju med Keynote-talare Jonas Söderström

Akumulerad vrede
Med boken Jävla skitsystem skräder inte Jonas Söderström orden om dåliga datasystem 
och frustrerande arbetsmiljöer. Mats Rydström har intervjuat den frispråkige författaren, 
som också är en av huvudtalarna på KommITS konferens i Göteborg i november.
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och är faktiskt den mest sålda boken av 
print-on-demand-typ i Sverige någonsin. 
Söderström har jobbat mycket med 
offentlig sektor under åren men menar 
att den inte skulle vara hårdare drabbad 
av skitsystem än den privata. Däremot 
är insynen bättre och fadäserna blir ofta 
plågsamt och allmänt kända.

– Man har ju dåliga system inom industrin 
och den privata sektorn också, som vi inte 
får reda på något om. Men visst … det 
finns områden inom den offentliga sektorn 
som kämpar med andra resursproblem, 
till exempel vård och omsorg. Där handlar 
det om att klara vården med minskade 
resurser, medan det finns en it-industri 
som står och dreglar, beredda att kasta sig 

över vårdsektorn, och en politisk sektor, 
som när väldigt höga förhoppningar om 
att kunna lösa problemen. Man hoppas 
så mycket på att allt ska funka bara man 
får det nya tidplaneringssystemet till 
hemtjänsten. Det är en farlig situation när 
företagen gärna framställer sina produkter 
i ett rosarött skimmer, somfår politiker att 
tro att det löser problemen, säger Jonas.

Var det någon specifik händelse som fick 
dig att skriva Jävla skitsystem?
– Nej, det var en ackumulerad frustration 
under flera år över vad många människor 
tvingas jobba med i sin arbetsmiljö, hur illa 
anpassade och dåligt fungerande verktyg 
många har.

Vilka reaktioner har du fått på titeln, och 
på innehållet?
– Reaktionerna är framför allt starkt 
igenkännande, ibland med skräckblandad 
förtjusning. En läsare hörde av sig och be-
rättade att hon hade arbetat med ett riktigt 
dåligt system och att hon knappt kunde 
läsa boken. När hon läste fick hon ekon 
av det förflutna och svåra tressymptom, 
skakningar och susningar i öronen.

Förfärligt! kan dåliga system göra oss 
sjuka?
– I vissa fall, när det går riktigt riktigt illa, 
är det förfärligt. Jag beskriver åtta olika 
faktorer som kan spela in, till exempel 
system som är dåligt utformade, där perso-
nalen inte fått någon utbildning eller rentav 

Akumulerad vrede
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blir beskyllda för att vara idioter. När 
tillräckligt många av faktorerna lagras på 
varann kan man bli jättestressad och akut 
sjuk. I många fall går det inte så illa. Då är 
människor frustrerade och trötta, men biter 
ihop och härdar plikttroget ut – dock med 
minskad effektivitet som följd.

du har beskrivit en arbetsplats där det 
inrättats särskilda “bryta ihop”-rum där 
de som fått nog av datasystemet kunde 
gråta ut. Är detta verkligen sant?
– Ja, det var på Stockholms passexpedi-
tioner när man försökte införa ett nytt 
system hösten 2005. Går man in på 
passmyndigheten idag så funkar det som 
en dröm – det går snabbt och är enkelt! 
Det går ju att göra 
bra system, men 

innan passmyndigheten fick till det, var det 
en period av smärta och problem.

Varför har vi så många skitsystem? Är 
boven dålig upphandling, projektledning, 
analys, programmering eller en 
kombination av allt?

– Det stämmer tyvärr att det är många 
faktorer som spelar in. Hade det varit ett 
enkelt problem, så skulle vi redan ha löst 
det. Inom offentlig sektor kan det finnas 
nära nog monopolsituationer, till exempel 
inom verksamhetssystem, som riktar sig 
till en specifik kommunal verksamhet. 
Där kanske det bara finns en enda stor 
leverantör av system, vilket i hög grad gällt 
för biblioteken. När konkurrensen är för 
dålig, klarar sig företagen undan med att 
leverera bristfälliga produkter, som kostar 
mycket. Att sedan många system är lite 
halvtaskigt programmerade, och att inte 
tillräckligt fokus satts på användbarheten, 
är mer generella problem.

saknas fokus på ergonomi, gränssnitt 
och förmågan att se helhetsbilden inom 
utbildningarna i systemvetenskap?
– Ja, men sedan är det naturligtvis också 
så att upphandlingen är en nyckelfråga. 
Att vettiga krav ställs på användbarheten 
och att man dessutom i upphandlingen, 
planeringen och projektledningen inriktar 
sig på effekter på ett helt annat sätt, än vad 
man gör idag. Vad ska vi egentligen få ut av 
systemet? Alltför sällan börjar man där och 
ännu mer sällan följer man upp och frågar 

sig: Fick vi verkligen den besparing  vi 
avsåg? Blev det verkligen en effekti-
visering? Har vi verkligen minskat 

kostnaderna när vi räknar in 
allt? Det gäller att leverera en 

effekt, inte bara vara klar vid 
en viss tidpunkt.

man biter ihop 
och hardar 

plikttroget ut

..

KommITS höstkonferens 2011 – Intervju med Keynote-talare Jonas Söderström
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stressar chefer på för mycket, baserat på 
att it-projekt sällan  blir klara i tid eller 
till angiven kostnad?
– Man måste försöka komma åt brådskan 
och att verksamheter inom vår offent-
liga sektor i många fall är komplicerade. 
Brådskan är ofta väldigt stor och kan vara 
politiskt styrd – man måste bli klar inom 
mandatperioden eller, framför allt, inom 
årets budget. Och så stressar man igenom 
projektet som havererar. Många projekt 

hinner inte ens blir arbetsmiljöproblem. De 
havererar på vägen och levererar ingenting. 
Den senaste undersökningen för offentlig 
sektor säger att strax under hälften av alla 
projekt läggs ned utan att ha levererat 
ett enda jävla något!

det låter väldigt nedslående. har du 
några exempel på bra systemdesign?
– Jag hoppas ju att det ska komma fler. 
Det är ju därför jag har skrivit boken och 
jag hoppas att jag om några år kan skriva 
boken Älskade, underbara system, skrattar 
Jonas. Jag är inte teknikfientlig, snarare 
tvärtom! Det finns många bra system, men 
de är i hög grad sådana som vi använder 
på vår fritid – fantastiska tjänster som 
är snygga, aptitliga, läckra, användbara, 

tillgängliga, billiga eller kanske till och 
med gratis. Där är det väldigt påtagligt 

vad konkurrens-
trycket gör. Gillar 
man inte den ena 
fototjänsten, så 
kan man mycket 
lätt byta till en 
annan.

Jonas Söderström hävdar att det även inom 
det offentliga kan vara på sin plats med ett 
omtänk mot ett modulärt förhållningssätt i 
stället för att förlita sig på enormt komplexa 
speciallösningar som är omoderna innan 
de ens hunnit bli klara.

– I en hel generation har vi tänkt att vi 
gärna ska ha ett enda jättestort system 
som tar hand om allting. Det vet vi ju att 
det är ett bra recept för katastrof. Nu finns 

en väldigt positiv potential i och med att 
app-tänket har fått stort genomslag. Man 
har insett att det är väldigt smart att bygga 
små specialiserade system och applikatio-
ner som gör en sak riktigt bra. Det finns 
naturligtvis utmaningar i att de ska kunna 
kommunicera med varandra och dela data 
via gemensamma gränssnitt, men det går ju 
att lösa om man bara tänker åt det hållet.

leverera en effekt
inte bara att vara klar 

vid en viss tidpunkt
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det ar naturligtvis sa att

upphandlingen
ar en nyckelfraga

..

..

0

0

KommITS höstkonferens 2011 – Intervju med Keynote-talare Jonas Söderström
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kan du ge ett exempel på när modulära system skulle vara bra?
– I dag sitter till exempel vården med digitala journalsystem. 
Alla är dåliga, en del är till och med jävligt dåliga, och även ett 
som är hyfsat har en läkemedelsmodul som är livsfarlig och inte 
kan användas. Läkarna vågar inte skriva in läkemedel i den, då 
risken är stor att det blir fel och att patienter får fel medicinering 
med ödesdigra konsekvenser. Då vore det ju fantastiskt om man 
till exempel kunde ”jacka in” en läkemedelsmodul från en annan 
leverantör. Det kan man inte idag, utan det skulle bli en jätteap-
parat att byta hela systemet för (miljonersmiljoner) = miljarder 
kronor. I stället måste man vänta på att leverantören behagar bli 
klar med en uppdatering och kanske bli tvungen att betala i förväg 
för utvecklingen, eller drabbas av en höjd licenskostnad.

hur kommer man till rätta med 
dåliga, produktivitetssänkande 
system på ekonomisk nivå och 
chefsnivå?
– Det är en bra fråga. Hur ska vi få 
beslutsfattare och politiker att inse 
det här? Man lever lite i det rosa 
skimret – om vi bara inför en e-
tjänst så kommer det att bli billigare 
och bättre. Man måste vara mycket 
mer noggrann, och inte förvänta 
sig att en digital tjänst kommer att 
fungera friktionsfritt. Det räcker 
inte att skriva att tjänsten ska vara 
enkel att använda, det är visserligen 
bra men alldeles för vagt uttryckt. 
Man måstespetsa till på alla 
nivåer, och då behöver man titta 
på hur arbetet egentligen ser ut. På 
chefsnivå och på utvecklarnivå har 
man ofta en idealiserad bild av hur 
arbetet kan bli. Ofta är verkligheten 
mer komplicerad än så.

KommITs har tidigare rapporterat 
om utvecklingen i Järfälla kommun, 
där projektledaren hade svårt att få 
en rättvisande bild av hur handläggarnas arbete verkligen gick till, 
varpå han satte upp en kamera och filmade en timmes jobb och 
fick en exakt bild av verkligheten. Jonas skrattar medhållande och 
menar att just förstudier inte prioriteras tillräckligt.

– Det är ett stort problem. Det är utan tvekan så, att de bästa resul-
taten uppnås, om de som ska utveckla och driva projektet studerar 
de riktiga användarna på arbetsplatsen. Då ser man vad som är 
viktigt, vad som görs ofta, vad som blir fel och vad det blir för följ-
der om det blir fel. I  många verksamheter är det påtagligt, att man 
lagt alldeles för lite tid och pengar på förstudien. Är målsättningen 
att det ska gå tio procent snabbare att behandla varje ärende, eller 
att de ska behandlas med hälften så många fel? Ofta finns inte det 
med! Man börjar i fel ände med att säga att vi ska införa system X 

och sedan i efterhand resonera sig fram till vad det ska vara bra för. 
Både förstudier och uppföljning är eftersatta områden!

I november besöker Jonas Söderström för första gången en 
KommITS-konferens och kommer där att hålla ett keynote-
anförande på onsdagmorgonen. Han hoppas på att denna typ av 
konferenser kan leda till en bättre värld med bättre system, genom 
gemensam kraftsamling.

– Jag tänkte att jag ur en positiv synvinkel skulle försöka visa på 
vilka möjligheter som finns med att försöka göra bättre system än 
de vi har idag. Det är mycket bra att man möts så här, för det som 
krävs är att man från kommunerna tillsammans sätter ett större 

tryck på leverantörerna. 
Då måste man vara 
överens och ha en 
gemensam linje.

Besök kommits.se 
för att anmäla dig till 
konferensen, och läs 
mer på Jonas blogg 
javlaskitsystem.se

det ar naturligtvis sa att

upphandlingen
ar en nyckelfraga

jag hoppas att 
jag om nAgra Ar 

kan skriva boken 

underbara
alskade
system
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Strategin på 36 sidor kommer från 
avdelningen för tillväxt och samhällsbygg-
nad och har tagits fram i samråd mellan 
representanter från SKL:s medlemmar, 
Näringsdepartementet, E-delegationen, 
Inera, Sambruk, regionala samverkansfo-
rum med flera.

”Det finns kommuner, landsting och 
regioner som är förebilder i utvecklingen 
av e-förvaltning” skriver SKL:s ordförande 
Anders Knape i inledningen. ”Men för de 
allra flesta innebär detta stora utmaningar 
och det är få som själva har kompetens 
eller resurser att driva denna angelägna 
verksamhetsutveckling. Gemensam kraft-
samling och ökad kommunal samverkan är 
därför nödvändig”.

Just ökad central vägledning, hjälp, stöd 
och gemensamma lösningar efterlyses 
ofta av dem vi intervjuar ute i kom-
munerna. Detta tar SKL nu fasta på, efter 
en period som åtminstone utåt upplevts 
som lite mer passiv, kanske till följd av 
omorganisationer.

men hur ska det gå till och hur ser 
lennart Jonasson på skl:s roll i det 
komplexa samspelet mellan olika 
aktörer?
– Det är det jag ska titta på inom mitt upp-
drag. Att se över kansliorganisationen och 
hur SKL ska jobba med e-samhällsfrågor 
för att till årsskiftet lägga ett förslag till 
vd. Dokumentet är framjobbat inom den 
e-styrgrupp som jag hållit i på SKL med 
kommun- och landstingsdirektörer, i 
min gamla befattning som stadsdirektör 
i Nacka. Det är en inriktning av arbetet. 

Vilka är de viktiga frågorna? Och hur ska 
SKL organisera sig och ta sig an frågorna så 
att det också blir verkstad av det, berättar 
Lennart Jonasson.

Strategin fastslår att SKL har ett övergri-
pande uppdrag för att stödja kommuner, 
landsting och regioner i deras utveckling 
av e-förvaltningen och se till deras behov 
av gemensamma överenskommelser och 
finansiering. De tre huvudmålen är enklare 
vardag för privatpersoner och företag, 
högre kvalitet och effektivitet i verk-
samheten och en smartare och öppnare 
förvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet.

ni skriver att ni gärna deltar i regionala 
samtal kring utvecklingen av e-samhället. 
det är ganska mjuka formuleringar. Är 
detta kraftfullt nog?
– Det gäller att få med alla små och 
medelstora kommuner som idag ligger lite 
efter, och därmed undvika att den digitala 
klyftan ökar mellan de större kommunerna 
och landstingen i förhållande till de andra. 
Det är en oerhört viktig fråga ur många 
perspektiv. Då gäller det att SKL tillsam-
mans med staten kan samordna ett antal 
frågor som handlar om att bygga grunden.

till exempel hur och med vad?
– Jag pratar om infrastrukturfrågor och 
standarder där SKL måste delta så att 
man tar fram principer. Det behövs också 
ett arbete regionalt, med landsting och 
kommuner i regionen som samlas och 
samverkar sinsemellan, men också med 
SKL för helhetsbilden. Det är vad jag ser 
framför mig som strukturellt nödvändigt.

ni har bett kommuner och andra att anta 
strategin. Vad innebär det och hur många 
har gjort det?
– Det är alldeles för tidigt att säga, den kom 
ju ut strax före sommaren och nu har folk 
nyligen kommit tillbaka från semestrar. 
Men många har hört av sig och undrat: 
hur ska vi anta den, vad ska vi anta, eller 
varför? Vårt besked är att det inte är själva 
antagandet som är viktigt utan att det blir 
tillfällen för ledande politiker i kom-
munstyrelserna att sätta sig in i frågorna, 
få information och kunna fatta strategiska 
beslut. Det är liksom hela syftet för oss.

rapporten specificerar också att en 
tydligare organisation kommer på plats 
för att leda arbetet – hur ser denna ut?
– Det är en projektorganisation med mig 
och Åsa Zetterberg och sedan jobbar jag 
tillsammans med tekniker av olika slag, 
jurister, och ett antal människor som 
it-strategerna Jörgen Sandström och Bengt 
Svenson inom e-förvaltning, Catharina 
Mann och Åke Rosander och andra som 
jobbar med e-hälsa.

kommer skl att medverka på kommits 
konferens i november?
– Det törs jag inte svara på. Vi försöker vara 
med så mycket som möjligt ute i diskus-
sionen utan att för den skull bli fullständigt 
uppätna av att springa på möten med staten 
och konferenser. Vi måste ju prioritera. 
Det vi har sagt till regionerna är att vi vill 
komma ut och lyssna på både förtroende-
valda och ledare och få veta hur de ser på 
frågorna. 

text: Mats Rydström Foto: Press, www.skl.se

SKL:s styrelse har antagit en Strategi för eSamhället i samverkan 
med kommuner, landsting och staten, och har nu en projektorganisation 
igång för att genomföra arbetet. KommITS ringde upp Lennart 
Jonasson som är projektchef för att höra hur arbetet fortskrider.

GEmEnSAm KRAFTSAmLInG

SKl
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GEmEnSAm KRAFTSAmLInG

strategin punkt för punkt
SKL:s strategi för e-samhället sätter 
fokus på följande fyra insatsområden.

ledning och styrning
Det handlar dels om att samordna på nationell, regional 
och lokal nivå där SKL ska skapa förutsättningar för lokal 
och regional utveckling, dels om att bevaka kommuners, 
landstings och regioners intressen gentemot staten och EU.

lagar och regelverk
Genom juridiska klargöranden stödja samverkan vid 
utveckling av e-samhället och belysa olika aspekter av 
hanteringen av elektroniska handlingar och underskrifter. 
Driva på en översyn av lagstiftning inom olika områden, 
från registerlagstiftningen till socialtjänst- och patientda-
talagarna, till receptregisterlagstiftningen. Förenklat att nå 
balans mellan personlig integritet, patientsäkerhet och hög 
vårdkvalitet.

informationsstruktur och begrepp
Stödja utvecklingen, främja användningen och bidra till 
ökad kompetens om gemensamma begrepp och informa-
tionsstrukturer för lagring och informationsutbyte. Detta 
kan gälla allt från uppgifter rörande privatpersoner, företag, 
elever, patienter, medarbetare till fastigheter och geodata.

infrastruktur och informationssäkerhet
Här är ledorden öppenhet i stället för stuprör och inlås-
ning, att främja en effektiv och säker kommunikation med 
gemensamma standarder och strukturer. Ett annat område 
gäller säker behörighetshantering i medlemmarnas verk-
samheter men också att påverka E-legitimationsnämnden 
för att driva på utvecklingen för samhället i stort. SKL ska 
också främja förenklad tillgång till offentlig information, 
och uppmuntra till återanvändning av information och 
it-lösningar.  

”... för de allra flesta
(kommuner) innebär 

detta stora utmaningar 
... ökad KommUnAL 

SAmvERKAn är 
därför nödvändig”

– Anders Knape 
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efter att ha arbetat med identitets-
federering i ganska många år förvånas 
jag fortfarande över beteendet 
organisationer i mellan. Vi både 
vill och inte vill samverka. ofta är 
utgångspunkten: ”skall vi samverka så 
skall det ske helt efter mina villkor”.
 
Många gånger har tankarna förflyttas till 
den privata sfären seende mig själv studera 
barnen som leker, kanske i en sandlåda. 
Leken blir oftast som bäst ner man ger och 
tar. Barnet som på egen hand bestämmer 
villkoren och som dikterar kraven för leken 
blir rätt ofta sist kvar i sandlådan. Och 
efter en stund blir förvånad över att de 
övriga barnen hittat en annan arena för en 
betydligt fruktsammare lek.
 
Identitetsfederering handlar kort och gott 
om att använda befintliga infrastrukturer 
för elegitimering, dvs identifiering och 

autentisering.
 Den som producerar e-tjänster har i stor 
omfattning ännu inte uppfattat fördelarna 
med identitetsfederering. Flertalet tänker 
fortfarande i termer av egna lösningar för 
e-legitimering. Lösningar som allt som 
ofta är enormt kostnadsdrivande. I en 
identitetsfederation är det i princip bara tre 
förmågor som krävs, förmågan
•att kravställa ett identitetsintyg
•att i tillräcklig grad lita på utfärdaren av 
identitetsintyget
•att konsumera ett identitetsintyg.

Det två förstnämnda förmågorna brukar 
vara förvånansvärt svåra. Jag har full res-
pekt för tillitsfrågan, men jag har betydligt 
svårare att förstå att den som har en e-tjänst 
inte kan tydliggöra vad e-tjänsten behöver 

veta om användaren…
 
Tillitsnivån är en knäck-
fråga, oavsett identi-
tetsfederationer eller ej, 

och den måste var och en ha respekt för 
samtidigt som viljan måste finnas att flytta 
positionerna framåt. Initiativ som Kantara, 
Stork, ISO (kommande standard 29115), 
NIST (NSTIC) med flera bidrar och för 
ovanlighetens skull så verkar de i stort sett i 
samma riktning. NSTIC (National Strategy 
for Trusted Identities in Cyberspace) är det 
projekt som uppskattningsvis omgärdas av 
mest resurser och har den högsta hastighe-
ten. Målet är ett fungerande tillitsramverk 
för ekosystemet av identiteteter.
 
Alla initiativ som bidrar till ett tydligt 
ramverk utan några säkerhetsmässiga 
avkall och som värnar om öppenhet samt 
inte motverkar användandet av öppna 
standards välkomnas. Tyvärr infinner sig 
en oroskänsla att de starkare krafterna som 
verkar på den svenska arenan i alltför stor 
utsträckning önskar lösningar som bidrar 
med nya inlåsningseffekter likt eID2008, 
infratjänsten och nya påfund till ”förenk-
ling” vilket 
knappast 
leder i en 
riktning där 

samverkan – hur svårt kan det va?

KrÖNIKa
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det skall vara så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt.
 
I de flesta sammanhang diskuteras identi-
tetsfederering ur perspektivet stark auten-
tisering. Tyvärr diskuteras det alldeles för 
sällan ur alla andra perspektiv där kraven 
på tillit är lägre men där förlusten av ett 
användarid och lösenord kan få oanade 
konsekvenser. Jag behöver knappast räkna 
upp alla exempel där kontoinformation 
stulits och där lösenord med enkla medel 
knäcks. Tekniken för identitetsfederering 
kan göra stor skillnad även här och till 
skillnad mot där det ställs krav på en hög 
tillitsnivå är det betydligt enklare här att 
upprätta tillit mellan den som kan ställa 
ut ett identitetsintyg och den som kan 
konsumera ett iden-
titetsintyg. Näst intill 
en icke-fråga.
 
Även om vi sakta rör 
oss i en identitets-

federeringsriktning så är det tyvärr alltför 
många sammanhang där det fortfarande 
finns en önskan att på traditionellt sätt 
sammanställa information ”utifall att”. Dvs 
vi vill ha gigantiska databaser, inte sällan 
kataloger, som förväntas veta allt om oss. 
Det positiva här är att allt fler förstår att 
skilja på identiteten (vem jag är) och alla 
dess egenskaper jag kan ha såsom roll, 
uppdrag, juridisk behörighet etc.
 
Identiteten är och förblir JAG, sedan kan 
den givetvis presenteras i andra termer än 
ett personnummer, kanske till och med en 
pseudonymiserad identitet. Låt sedan andra 
källor än e-legitimationen bidra med mina 
egenskaper och inse att dessa källor gör sig 
bäst i en decentraliserad form. Varje försök 
till att förädla, samla och sammanställa in-
formation 
innebär 
risker att 
informa-
tionen 

tappar i värde. I en identitetsfederation 
sammanställs informationen när den 
efterfrågas och direkt från den källan. 
Jag behöver knappast förtydliga vilka 
enorma besparingar detta ger och då 
inte bara de ekonomiska besparingarna 
utan vinsterna är minst lika stora ur ett 
informationssäkerhetsperspektiv.
 
Innan du bestämmer dig för att samverka 
så är det en fråga som behöver besvaras 
med en positiv viljeinriktning. Litar du på 
den du skall samverka med, eller förväntas 
övriga parter att samverka helt efter dina 
villkor? Kort och gott - vill du helt enkelt 
samverka, eller kanske är sandlådan inte så 
dum när man väl är själv i den?

Text: Thomas Nilsson
Länk:www.certezza.se

samverkan – hur svårt kan det va?
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Just nu är det många som sitter och kliar 
sig i huvudet över siffrorna för 2012. Min 
egen erfarenhet av att sätta budget är att 
det ofta bygger på en stor mängd osäker-
het. Många gånger blir det en avvägning 
mellan budgeten för nuvarande år, hur 
siffrorna för de första två kvartalen ser ut, 
och en allmän analys av det kommande 
året baserat på den mycket vetenskapliga 
metoden ”fingret-i-luften”. Det hela är inte 
helt enkelt, och frågetecknen är många. 
Hur kommer nästa år att se ut? Vilka 
förändringar är på gång ute i verksamhe-
ten? Vilka nya krav kommer verksamheten 
att ställa på IT?

Tyvärr är det ofta så att IT får arbeta i 
blindo med dessa frågor. Verksamheten 
arbetar på sitt håll med sin budget och sin 
verksamhetsberättelse för kommande år, 
och tänker inte på att deras verksamhets-
utveckling i sin tur kan komma att påverka 
IT. Detta leder till att IT kommer in alldeles 
för sent i processen, först efter att respek-

tive budget är godkänd, och kanske också 
först efter att verksamheten redan har fattat 
ett beslut om inköp av ett nytt IT-stöd.

Hur kan vi då skapa en transparens mellan 
verksamhet och IT? Är det IT:s uppgift att 
knacka på dörren med en påse kanelbullar 

i handen och be om att bli insläppt? Och 
blir IT ens insläppt, om man försöker?
Oavsett vem det är som skall uppvakta 
vem, så måste vi förtydliga vilket ansvar 
verksamhet och IT har gentemot varandra. 
På samma sätt som IT under de senare åren 
har blivit tvungen att lyfta sig och växa som 
beställare gentemot externa aktörer, måste 
också verksamheten bli bättre som interna 
beställare gentemot IT. IT måste kunna 
ställa det kravet på verksamheten, annars 
kommer IT alltid att vara hänvisad till att 
arbeta reaktivt istället för proaktivt.

Det här är ingen enkel nöt att knäcka. Vi 
måste skapa arenor för verksamhet och IT 
att mötas på, och en ömsesidig förståelse 
för varför det är så viktigt att träffas. Vem 
som bjuder på själva fikat, ser jag som 
mindre viktigt.

Text: Hanna Jonsson
Länk: www.dirsys.com

FInnS DET
PLATS FÖR IT
I bUDGETEn?

ÅSIKT
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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
Gävle kommun
Slottstorget 1, 801 84 Gävle
Telefon: 026 - 17 95 96
Telefax: 026 - 64 48 90
E-mail: lennart.smith@gavle.se

Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon arb: 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

Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Chef IT-servicekontoret, 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
Finnboda varvsväg 19B, 131 73 Nacka
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se

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 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 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 
2011/2012 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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TRoLL – En 
vUxEnFRåGA?

TRoLL?

TRoLL?

TRoLL?

TRoLL?

Det har gått troll i datorn. Nej det handlar 
inte om virus eller malware utan det är 
riktiga troll som sprider sig. Kanske inte i 
datorn men på internet. Troll kallas de som 
medvetet skriver ett stort antal provokativa, 
märkliga, ickerelevanta eller oseriösa 
diskussionsinlägg i olika forum, inte minst 
i kvällstidningarnas kommentarsfält. Vi 
har tagit del av debatten den senaste tiden 
där allt fler tidningar väljer att stänga av 

kommentarsmöjligheten 
för artiklarna som 
publiceras där.

Det är ett intressant 
fenomen då det för en 
användare handlar om 
att endast provocera och 
söka konflikt, snarare 
än för att uttrycka ärligt 
menade åsikter. Allt i 
syfte att skapa oreda 
och irritation och på 
så sätt flytta fokus från 
kanske artikelns essens 
till en helt annan fråga. 

Så visst är begreppet “troll” passande och 
det är dessutom ett problem. Frågan är 
bara vari problemet egentligen ligger? Vi 
har samma möjlighet till att i tidningar 
anonymt sända in våra insändare men 
skillnaden är att där modereras allt, detta 
har tidigare inte skett vid t.ex. aftontid-
ningarna. Jag bara undrar...hur tänkte man 
där? Med den stora erfarenhet som tiding-
arna har av olika insändare som definitivt 
inte skulle kunna publiceras i pappersform, 
hur kan tidingarna då tro att om man 

struntar i att moderera kommentarerna på 
internet så ordnar det sig säkert. Inte förrän 
nu när debattklimat gått överstyr börjar 
man att överväga att eventuellt moderera, 
men initialt har man valt att helt stänga 
möjligheten till att kommentera.

Jag tror att det finns en annan förklaring 
till denna utveckling och det är att inte 
minst media bidragit till att underblåsa 
denna totala trollanonymitet i syfte att 
kunna skapa nya “chock-artiklar” men 
något gick helt enkelt överstyr. Reaktionen 
blir alltid densamma: avbryt, stäng av och 
lägg ned istället för att ta itu med själva 
orsaken till problemet. Om journalisterna 
som skrivit artiklarna från första början 
deltog i debatten samt även modererade 
inläggen skulle trollen inte kunna sprida 
i samma omfattning. Jag tror på det fria 
ordet och även att man ska kunna vara 
anonym även på nätet, men problemet är 
att det inte finns ansvarsfulla personer som 
ser till att det inte spårar ur så kan vi inte 
i efterhand bli förvånade att det gick som 
det gick. Vår lärdom av detta är att vi aldrig 
kan släppa något helt vind för våg utan att 
fundera över hur man skall förvalta sin 
skapelse, i synnerhet inte internetfunktio-
ner eller tjänster som involverar mänsklig 
kommunikation.

Kanske är detta en vuxenfråga och berör 
oss som inte riktigt förstått grejjen med 
sociala medier, för visst är det tankvärt att 
läsa Twitterinlägget från @malinstroman 
att man på Stardoll inte behöver mer än 
en person som där hanterar mängder av 

unga tjejers 
diskussioner. 
Yttrandefri-
het betyder 
inte fri från 
ansvar utan 
omfattar ett 
stora mått av 
respekt och 
ödmjukhet 
inför andra röster och synpunkter, en del 
vuxna klarar inte av detta ansvar men jag 
är övertygad om att vår nya generation 
som växer fram klarar av att hantera den 
digitala världen bättre än oss och kommer 
att minimera alla illvilliga troll och dess 
handlingsutrymme.
– Jan Svärdhagen, Utvecklingsledare på 
Högskolan Dalarna

Länkar:
www.du.se

http://twitter.com/#!/malinstroman


