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Ordförande har ordet

Vad hände med den
globala uppvärmningen?
Så var hösten här, eller skall man säga vargavintern! Full snöstorm och kaos i halva
Sverige redan i slutet av November, vad
hände med den globala uppvärmningen?
Det skall vara 15 grader varmt och man
skall knappt ha ställt in gräsklipparen för
vintern. Så vem vet det
kanske blir en vit jul till
sist ändå.
Precis nu innan Jul tror jag
att ni precis som jag har
drabbats av våra verksamheters årliga investeringsfeber, helt plötsligt skall alla
göra av med resten av sin
budget, på det, ja som det
aldrig annars finns pengar
till, IT. Denna brist på
planering i verksamheten
leder till att vi får tömma
alla lager som finns och
hitta på paniklösningar
för att få pengarna att
rulla. Missförstå mig inte,
jag tycker naturligtvis
det är bra att man vill
investera i modernare utrustning eller
nya applikationer, men det kunde kanske
ske lite mer planerat. I år tycker jag även
att det är lite värre än vanligt, antagligen
beror det på den stundande finanskrisen
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som gör att vårt skatteunderlag kommer
att sjunka de närmsta åren, detta i sin tur
leder naturligtvis till mindre budgetar och
stramare tider.
Jag måste även ta tillfället i akt och berätta
om min nya
leksak, en
minidator
som kan allt,
gps, kamera,
webläsare, kalender, mail,
kontaktbok,
ja man kan
till och med
ringa med
den.. ja jag
pratar naturligtvis om
Iphone, när
min Ericsson
P1:a gick
sönder för
någon vecka
sen tänkte jag
naturligtvis
på en likadan, men då hade man slutat att
tillverka den! Ersättaren var en dubbelt så
dyr skapelse med windows mobile, vilket
naturligtvis inte var speciellt lockande, jag
tyckte att man startade om P1:an ofta nog.

Sedan föreslog mannen i teliabutiken att
jag skulle testa en iphone, nja tänkte jag,
jag jobbar ju varken inom modebranchen
eller med reklam så skulle den fungera i
kommunvärlden? Men efter att vi testat 3
st i kommunen i två veckor så är det vår
nya standard för smartphones. Så ni som
inte testat, gör det inte, den är vanebildande ϑ, men vem vet ni kanske får en i
julklapp.
Det är kanske lite tidigt att tänka på
våren redan innan jul, men jag tycker
ändå att ni redan nu skall boka in en
resa till Helsingborg den 6-7 maj! Vårens
konferens kommer att bli en klar succé.
Vår konferensgeneral Christian Bonfré
från Svenljunga kommun kommer att göra
allt för att slå de två senaste konferenserna,
på tal om det, tipsa gärna Christian om
intressanta ämnen eller talare, kanske har
ni själva något projekt som kan vara intressant att dela med sig av till era kollegor i
Sverige, för kom ihåg, konferensen skapas
av oss kollegor, för oss kollegor.
God jul och ett gott nytt IT-år hälsar vi
alla från KommITs styrelse.
Thorbjörn Larsson, ordförande i
KommITS tillika IT-chef i Falkenbergs
kommun.

Noterat

Noterat

Seniorer skrämda av ny teknik
90 procent av landets pensionärer har
mobiltelefoner. Men tillskillnad från yngre
användare säger bara en procent av dem att
nya funktioner är en avgörande faktor när de
köper mobiltelefon, enligt en undersökning
från telefonbolaget Doro. Nästan varannan
tillfrågad uppgav att de känner sig oroade
eller skrämda av ny tekink överhuvudtaget.
källa : www.doro.se

Molnlager
EMC har lanserat Atmos, ett system för molnlagring. Målgrupp är
företag som ska bygga och leverera storskaliga internetbaserade
informationstjänster och applikationer. Atmos kan beskrivas som
lagringsviritualisering i massiv skala.
källa : www.idg.se

Redaktörn filosoferar
Mörkret påverkar oss människor olika, själv vaknar
jag på allvar först efter ett simpass eller en löparrunda. På senare tid har jag på allvar klibbat fast i
träningsdagboken funbeat.se som kom på 61 plats
på Internetworlds topplista 2008 för bästa sajter.
Att samla sitt liv på nätet och dela det med vänner
är en självklarhet för många, men inte alla. Som en
extra piska lyser träningsdagboken i min mobil ifall
jag inte uppdatera den. Enkelt får jag nu träningstips från flera nya sim och löparvänner landet runt.
Något naivt försöker även nå mina gamla kompisar
att ansluta sig, men det går trögt.
De sociala nätverken spelar allt större roll i synnerhet för generation Y. Det fick vi utan tvekan höra
av elevern från Nackas gymnasieprogram YBC
under deras seminarium med Seniornet på senaste
konferensen i Frösundavik. De slänger ut en fråga
på Facebook om ett problem de stöter på, eller
tar en paus och pratar med vänner. Företagsekonomen Anders Parment berättar i en artikel
i Internetworld om 80-talisten som inte talar
med chefen eller läraren om det är problem med
jobbet eller skolan, utan tar det med någon annan.
”Läraren frågar hur det går och jag svarar bra. Då
sover hon bättre om natten”. Brukar svaret bli.
Vilka som ingår i generation Y tvistar de lärda, för
trots att jag är en typisk X så uppdaterar jag flera
av mina sociala nätverk dagligen. Har intresset för
nyteknik något med ålder att göra?
Avslutningsvis passar denna mörka årstid till
att sitta och kura med varmdryck och kika på
film. Mitt heta tips är asiatiska ”Dumplings” av
regissören Fruit Chan som lyfter vår jakt efter evig
ungdom till nya höjder. Tack för i år.
Saknar du något i tidningen?
Maila mig på danielkommits@bredband.net

s.4		SKL prisar MySQL för öppen programvara

		
		
		

I början av oktober delades priset Open Nordic Award ut till
MySQL som det företag som betytt mest för utvecklingen av
öppen programvara i Norden.
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Intryck från Burton Groups – ett amerikanskt analysföretag som studerar och analyserar trender inom bland
annat IT och IS – konferens i Prag
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Första kvartalet 2009 drar ett testprojekt igång där
500 Swedbankkunder får prova på att använda mobiltelefonen för att göra säkra bankärenden med hjälp av
en ny mobil e-legitimation.

s.14		Ny teknik ger lust att lära
		
		
		

Sedan Herdinnan köpte en SMART Board – en interkativ skrivtavla –
har tekniken följt med i undervisningen på ett annat sätt. Vi träffar pedagogen
och IT-ansvarige Joakim Malmborg som berättar om lustfyllda möten mellan barn och teknik

s.16		Rapport från KommITS höstkonferens: Nu flyttar jag till Finland
		
		

Om Finlands kommun IT-direktör som ansvarar för att driva kommunal IT-utveckling
på nationell nivå.

s.20		Vägen till bättre upphandling
		
		

Företrädare för stat och kommun talar mest om enklare regler och bättre sanktionsmöjligheter
när den offentliga upphandlingen förs på tal. Men missar man inte det viktigaste?
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Ny rapport slår fast att över en miljon pensionärer står utanför och att svensken hyser litet
förtroende för Internet som demokratispridande medium.
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SKL prisar MySQL
för öppen programvara

TEXT: Mats

Rydström FOTO: Daniel Robertsson

I början av oktober delades priset Open Nordic Award ut till MySQL som det
företag som betytt mest för utvecklingen av öppen programvara i Norden.
Prisutdelningen skedde på ett halvdagsevenemang som Sveriges
Kommuner och Landsting bjöd in till med fokus på open source
som fenomen och hur tänket kan appliceras inom offentlig
verksamhet.
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– Det är jätteskojigt att få pris, säger Magnus Stenberg, försäljningschef på MySQL. Det är kul att vara svensk och stå bakom MySQL,
man känner sig lite stolt faktiskt.
Sveriges Kommuner och Landstings it-strateg Mats Östling delade

”Symboliken med det ringformade priset
skulle kunna stå för öppenhet, att det
bygger på styrka och faktiskt är hållbart.
Det har även viss tyngd”
ut priset, en ganska mäktig ögla i blankpolerad, solid metall.
– Symboliken med det ringformade
priset skulle kunna stå för öppenhet,
att det bygger på styrka och faktiskt är
hållbart. Det har även viss tyngd, säger han
skämtsamt.
Företaget MySQL startades för tolv år
sedan och gav då bort sin produkt. Magnus
Stenberg beskriver under sitt föredrag en
nybyggaranda där det kodades på nätterna
och konsultades på dagarna för att få in
pengar till verksamheten. Sakta men säkert
har de därefter blivit världsledande på
databashanterare för Internet, med giganter
som Yahoo och Google i kundregistret, och
70 000 nedladdningar per dag.
Sedan våren 2008 ingår de som en division
i Sun Microsystems, som köpt MySQL för

en miljard dollar,
men kommer
fortsätta att leverera
databaslösningar
baserade på öppen
källkod. All utveckling sker internt men
källkoden publiceras
fritt, testas av
ett stort nätverk
användare över hela
världen och kan
vidarelicensieras.
Databashanteraren
finns dels i en helt
gratis och nedladdningsbar variant som
inte är begränsad
i funktionalitet,
dels kan den köpas
och tekniken får
Artikeln fortsätter på nästa sida�

Har ni råd
att välja fel?
Tid till ROI

Tid till ROI

System Management

INSTANT
System Management
med upKeeper™

PUBLIC 360°
Marknadens modernaste lösning
för dokument- och ärendehantering
www.software-innovation.se
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Forts ”SKL prisar MySQL för öppen programvara”

”Sun-affären innebär
inte att vi stänga ned
utvecklingen för andra
plattformar. Vi kommer
att fortsätta att leverera
optimerad programvara
för alla möjliga
hårdvaruleverantörer.”

då lov att bäddas in i andra kommersiella
produkter.
– Jag känner att det finns ett starkt
intresse från offentlig verksamhet, säger
Stenberg. Sun-affären innebär inte att vi
stänger ned utvecklingen för andra plattformar. Vi kommer att fortsätta att leverera
optimerad programvara för alla möjliga
hårdvaruleverantörer.
Mats Östling menar att våra grannländer
ligger före på flera håll men att vi via de
nordiska och europeiska samarbetena – till
exempel Europeiska Programarkivet – kan
lära mycket och dra nytta av varandras
erfarenheter. Däremot räcker det inte att
bara se till det offentliga:
– Vi är beroende av en bra marknad, vi
kan inte bara titta på det som händer inom
den offentliga sektorn. En del av de nordiska projekten handlar om att analysera
affärsmodeller. Hur ser de nya relationerna
ut mellan leverantörer och kunder? Är det
här är en marknad som man kan lita på?
MySQL är framgångssagan om hur något
som bygger på öppen källkod kan växa
till ett livskraftigt företag, avslutar Mats
Östling.

Noterat
Göteborg + Atea = Sant
Atea har tecknat ett ramavtal med Göteborgs Intraservice om
bärbara datorer och kringutrustning.
– Staden är en stor och viktig kund, säger Tommy Vestile,
regionchef Atea. Staden har cirka 14000 datorer som byts ut allt
eftersom, och det är bärbart som gäller. I år ska cirka 2500 bärbara
datorer, samt skärmar och tillbehör avropas.
källa : www.it24.se

Microsoftgödsel i Göteborg?
Jöran Fagerlind (v) vill att Göteborgs stad ska gå över till
öppen källkod. Det finns både demokratiska, ekonomiska och
säkerhetsmässiga skäl för det, skriver han i en motion.
Våra skattepengar ska användas till gemensam nytta. Kommunens
uppgift är inte att göda Microsoft andra mjukvarujättar, säger Jöran
Fagerlund.
källa : www.computersweden.idg.se

Frågor kring IT?
- ta dem med killen i röd hatt

6

www.redhat.se, sweden@redhat.com
© 2008 Red Hat Inc. All Rights Reserved. “Red Hat,” Red Hat Linux, Red Hat “Shadowman” logo and the products listed are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc.
in the U.S. and other countries. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.

Noterat

Noterat
Sollager
Sun släpper en familj lagringsburkar som kör öppen källkod. Sun
storage 7000 består av tre system med en kapacitet på 2-576 TB,
skriver IDG news. Systemet bygger på opensolaris. Till det kommer
filsystemet zfs och adminstrationsmjukvara utvecklad av Suns
Fishwork group.
källa : www.computersweden.idg.se
Novell i duell med Red hat
Novell gör det enklare för Red Hat-användare att migrera till
novells susedistribution genom att erbjuda ett supportavtal för
suse Linux Enterprise Server som även täcker support för Red Hat
under de två första åren.
källa : infoworld.com

Ungdomsmottagning i cyberrymden
Lanseringen av ungdomssatsningen umo.se är i full gång.
Sajten ska göra det lättare för ungdomar att hitta relevant och
kvalitetetsäkrad information om sex och relationer. Umo.se är
utvecklad av sjukvårdsrådgivningen, SVR, på uppdrag av regeringen.
källa : www.umo.se, www.svr.se

Total överblick över
hela din IT-infrastruktur
– i ett och samma verktyg
Qondoc All-In-One fungerar som ett nav där all
IT-information samlas. Det förenklar samverkan
mellan olika funktioner och ger rätt person
rätt information.

Trygg e-legitimation
När e-legitimationen lanserades ansåg många den alltför osäker.
Signguard, som utfärdar certifikat för kvalificerade elektroniska
signaturer, har nu en svit program för att hantera signaturer.
– Typisk användare blir företag som handlar internationellt och
deltar i upphandlingar eller myndigheter och vårdgivare, säger
styrelseledarmoten Sven Peter Helldén.
källa : www.computersweden.idg.se

Programmet levde sitt eget liv

Tisdag 3 mars

Hade skrivit en lång rapport inför eftermiddagens möte.
Skulle bara skriva ut kopior, men det hände ingenting. Jag skrev
in problemet som ett ärende i MMK och gick på lunch. När jag kom
tillbaka låg ett svar från IT-avdelningen och väntade. Problemet
var fixat. Mötet gick lysande. Nu blir det nog löneförhöjning.

Vilka funktioner behöver du?
INFR A STRUC TURE M ANAGEMENT
APPLIC ATION M ANAGEMENT
SOF T WARE A SSET M ANAGEMENT
CONTR AC T M ANAGEMENT
FINANCE M ANAGEMENT
AL AR M M ANAGEMENT

Just nu 20% rabatt! *
Ring Tobias (0709-76 25 03)
eller Martin (0709-76 25 09)
www.qondoc.com
Manage Your IT Infrastructure

* För Qondoc Infrastructure Management betalar du endast 96 000 kr (ord. pris 120 000 kr)
och för våra andra moduler betalar du 64 000 kr per modul (ord. pris 80 000 kr).
Erbjudandet gäller till och med 31 december 2008.
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På www.vendeldata.se kan du läsa
mer om MMK – ett av de ledande
helpdesksystemen för att hantera
ärenden och inventarier.
Boka demo på 08-447 54 00
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Rapport från
Burton Group Catalyst
Conference i Prag
Jag har haft glädjen att medverka på Burton Group Catalyst Conference som hölls
i Prag den 20 - 23 oktober. Burton Group är ett amerikanskt analysföretag som
studerar och analyserar trender inom bland annat IT och IS.
Att bolaget är amerikanskt går inte att ta
miste på, väldigt mycket utgår ifrån ett
amerikanskt perspektiv vilket gör att man
som svensk får försöka översätta slutsatser
till de förutsättningar som vi har här i
Europa och Sverige. Hela evenemanget,
som naturligtvis hölls på Hilton Hotell, var
storslaget i amerikansk anda och bjöd på
exklusiva måltider och hög VIP-känsla.
Föreläsningarna höll glädjande nog
lika hög klass. Inspirerande och framförallt initierade föreläsare från Burton
Group presenterade de senaste trenderna
samtidigt som utvalda föreläsare från
olika företag och myndigheter så att säga
konfirmerade det som framlagts genom att
berätta om lyckade satsningar som man
själva gjort inom olika områden. Identitetshantering var ett av de områden som
det förelästes mest om. Det var synnerligen
intressant att få höra hur Holland och
framförallt hur Grekland har adresserat de
utmaningar som uppstår när staten, genom

departement, myndigheter och verk,
önskar erbjuda medborgare samordnade,
effektiva och attraktiva e-tjänster. Receptet
för att lyckas är naturligtvis att besluta om
gemensamma standarder samt att etablera
en transparent
infrastruktur.
Här kan vi tyvärr
konstatera att
Sverige ligger rejält på efterkälken!

Här gjorde man också intressanta
kopplingar till företags eller organisationers möjligheter att i framtiden kunna
attrahera nya och kompetenta medarbetare.
Generation Y kommer att ställa helt andra
krav på arbetsgivare
än dagens medarbetare. För dessa nya
medarbetare är det
självklart att kunna komma åt information
och program varifrån som helst, e-post
är bara att glömma! Här är det Social
Networking, Instant Messaging, bloggar
och communitys som gäller. Den nya
medarbetaren förutsätter också att man
kan använda sin privata dator på jobbet
utan några begränsningar, till den gamla
säkerhets- eller IT-chefens fasa. Detta är
en spännande utveckling som vi lär få
anledning att återkomma till.

”e-post är bara att glömma”

IT och IS växer samman
Vidare så presenterades trender inom IS.
Här kan konstateras att IT och IS växer
samman allt mer då förfinad funktionalitet
och utveckling av nya tjänster kräver att
identiteten för olika personer och roller kan
säkerställas på ett effektivt vis, exempelvis
i portallösningar. Sett utifrån ett IS- och
kommunikationsperspektiv eftersträvas i
allt högre grad lösningar som ger transparens och som erbjuder delaktighet för
medarbetare och medborgare.

En öppen kommun
En öppen kommun kan samverka med andra kommuner, landsting och
företag utan att ändra i befintlig miljö. En öppen kommun använder
öppna standarder och drar nytta av öppen källkod.
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Är din kommun öppen?

Kontakta din lokala återförsäljare eller ring Novell: Telefon: 08-4774100

TEXT: Jens

Ingelsäter LÄNK: www.dirsys.com

God Jul &

Gott Nytt
År
önskar No
vell

Novell Svenska AB
Kronborgsgränd 1, 164 87 Kista
www.novell.com

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 kommuner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.
målsättning

KommITS har som mål att vara ett nätverk av IT-människor som har sin
verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus.
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för effektiviteten i den
   kommunala förvaltningen.
– Höja IT-avdelningarnas status i kommunerna.
– Sprida information till medlemmar samt stimulera utbyte av erfarenheter
   på regional nivå och på riksnivå.
– Vara samtalspartner och pådrivande faktor gentemot myndigheter
   och andra organisationer.
organisation

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

fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

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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Mobil e-identifiering
Första kvartalet 2009 drar ett testprojekt igång där 500 Swedbankkunder får
prova på att använda mobiltelefonen för att göra säkra bankärenden med hjälp av
en ny mobil e-legitimation.
I stället för att ha en bankdosa eller en
skraplott med koder på får varje mobil ett
nytt sim-kort som innehåller speciell programvara, och tillsammans med en speciell
kod kan man därmed legitimera sig säkert i
allehanda avseenden. På lite sikt.
Målet är att uppnå en tillförlitlig, utbredd
standard som ska tilltala såväl företag som
utövare av offentlig förvaltning. Faller
experimentet väl ut kan fler banker och
mobiloperatörer ansluta sig och mobil e-id
kanske få ett bredare genomslag under
2009 och 2010.
Detta enligt Valimo, det företag som
arbetar med kärnan i tjänsten för mobil
autentisering och skickar verifikationer

Här är bildskärmen
som gör din granne
grön av avund

mellan kunden, teleoperatören och
tjänsteleverantören.
Säkerhet
Valimo bjöd i oktober in till en temadag
i Kista Science Tower, med svenska och
internationella gäster som delade med
sig av erfarenheterna på området, och
KommITs reporter fanns givetvis på plats.
De tre avgörande fördelarna anser de vara
tillgängligheten, användarvänligheten
och säkerheten. Man har mer eller mindre
ständigt mobiltelefonen med, den har ett
välkänt gränssnitt för den enskilde användaren, och identiteten är fastställd.
Johan Tullberg är svensk chef på Valimo
och vi bad honom kommentera säkerhets-

Evolution made
complex things
look easy.
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Ingen strömförbrukning
i standby-läge
Perfekt för professionell bildhantering,
filmer och spel i HD-kvalitet.
Enkel energibesparing med
ECO-knapp och ljussensor.
2 300 000 pixlar.

Läs mer: www.fujitsu-siemens.se

Inuits lösningar hjälper organisationer
att effektivisera sin IT-drift och nå en
hög säkerhetsnivå.
Vad kan vi göra för er kommun?

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

”man [är] faktiskt samma människa
hela dagen, om än i olika roller som
privatperson, anställd och medborgare”

riskerna. Mobilen är ju högeligen stöldbegärlig, lätt att tappa bort och allmänt en
slit-och-släng-produkt.
 – Du har två pin-koder: den första låser
upp sim-kortet för att komma åt mobilnätet
på vanligt vis, den andra för att möjliggöra
den digitala underskriften tillsammans
med den säkerhetsapplikation som ligger
på de speciella sim-kort som krävs. Den
stora skillnaden är att säkerhetskanalen,
där verifieringen sker, skiljs åt från
informationskanalen. Tidigare har båda
dessa varit Internet, vilket möjliggjort
phishing och avlyssning. Vi låter informationskanalen vara Internet, men säkerhets-

kanalen vara mobiloperatörens gsm-eller
3g-nätverk.
Användarvänlighet
Om vi tänker oss att alla medborgare ska
kunna använda mobil e-legitimering, inte
bara de som är internetbankkunder, hur
når man ut till dem?
– Det är klart att det kommer att finnas
ett glapp i början. Teleoperatörerna
behöver skicka ut nya sim-kort men jag
bedömer att vi på fem års sikt nåt ut till
alla, via nyproducerade 3g-kort.
Artikeln fortsätter på nästa sida�

Yannick Tregaro
är en av Sveriges
mest framgångsrika
friidrottstränare.

Stora it-projekt
kräver uthållighet.
Atea har lösningar som hjälper kommunen att uppnå
kvalitativ och kostnadseffektiv it samt utveckla tjänster
riktade till medborgarna.

Svenska landslaget
i it-infrastruktur
OFFICI E LL SPONSOR
T I L L SV E N S K F R I I D R OT T

http://www.atea.se/ake
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”Om man glömmer sin mobil hemma eller
på jobbet så går man tillbaka och hämtar
den, det gör man inte med en bankdosa”

Till en början är två teleoperatörer med.
När kommer de andra operatörerna haka
på?
– I Turkiet ringde användarna ned
sina banker och krävde att få tjänsterna.
Allmänhetens tryck är ett kraftfullt medel.
Nu är Telia och Telenor med. Tele2 och
3 avvaktar lite men jag bedömer att de
kommer att följa med så småningom,
kanske på två-tre års sikt.

Bland de andra talarna fanns såväl
svenska som utländska samarbetspartners, som pekade på olika aspekter och
framtidsvisioner.
Fördelarna med mobil e-legitimering är
grundläggande, enligt Göran Zebühr på
Swedbank:
 – Om man glömmer sin mobil hemma
eller på jobbet så går man tillbaka och
hämtar den, det gör man inte med en
bankdosa. Att man skiljer på informationsoch säkerhetskanalerna ger också ökad
säkerhet.

Caroline Holmberg, som jobbar med
framtidsutveckling på Telenor framhåller
att man faktiskt är samma människa hela
dagen, om än i olika roller som privatperson, anställd och medborgare.
 – Den stora grejen med id i mobilen är
att man verkligen kan ersätta alla dosor,

LÅT DINA
¨
DROMMAR
BLI
VERKLIGHET ...

Med Alcatel-Lucent Business integrated Communication Solution
(BiCS) ger vi dig Mobilitet, Unified Communications, Call Center och
Management – allt samlat på én server.
Dessutom, med smidiga upplägg som «pay as you grow» och «try
before you buy» erbjuder BiCS dig en flexibel och kostnadseffektiv
kommunikationslösning.
BiCS är den senaste stora nyheten från Alcatel-Lucent och är anpassad
och designad för mellanstora och stora företag. BiCS ingår som en
viktig del av vårt IP-Telefoni baserade OmniPCX Enterprise koncept.
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Vill du veta mer om BiCS,
gå in på www.alcatel-lucent.com

och med en säker inloggning komma åt
internetbanken, sitt företags intranet, olika
förenings- eller förvaltningssidor.
Erfarenheter från Turkiet
Inom mobil e-id har Turkiet haft en
ledande position med landers största
mobiloperatör Turkcell i täten. Av Turkiets
70 miljoner invånare har hela 65 miljoner
tillgång till mobil medan samma siffra
för Internet är 25 miljoner. Gigantopolen
Istanbuls drygt 12 miljoner invånare
upplever att livet till stor del handlar om att
få tiden att räcka till, livet präglas av köer.
Här har tjänsterna medverkat till ett mer
effektivt liv på flera fronter.
– Idag är 85 procent av all användning bankrelaterad, och resten är olika
samhällsfunktioner som deklarationer och
andra skatteärenden. Det kan också handla
om ansökningar om bygglov, giftermål eller

att få tillgång till sina patientdata, säger
Tugse Basligil på Turkcell.
Framtiden
Hon beskriver även ett par mer futuristiska, men fullt logiska, tjänster som att
kunna ta ut pengar i bankomat utan bankomatkort, samt att öppna en elektroniskt
styrd dörr för sina barn i hemmet via sms.
Bland fördelarna understryks den förhållandevis låga investeringskostnaden – ”alla”
har redan mobiltelefon – och enligt
Turkcells betalningsmodell är kostnaden
för användning ett sms från dig och ett från
den specifika tjänsteleverantören i fallet.
– Den bästa idén är att initialt fokusera på bankväsendet då det driver upp
användarbasen, och därefter kan andra

tjänster följa då tekniken finns på plats,
säger Basligil.

Medhåll kommer från Pekka Turpeinen på
Telia Sonera:
– Det är bankerna som driver på
utvecklingen och kommer att öppna dörren
för marknaden i Sverige. I Finland sker
315 miljoner transaktioner per år och
e-förvaltning är bara en liten del av det.

Han pekar dock på allehanda andra
samhällsnyttiga lösningar, från att köpa
tunnelbanebiljetter till att rösta i allmäna
val, och poängterar vården.
– Såsom ålderspyramiden utvecklas med
en växande andel äldre måste man på sikt
avlasta sjukhus och flytta hem vården. Det
kan mobila tjänster underlätta.

Säkerhetsmässigt framhåller han att identitetsstölder och phishing nästan är omöjlig.
Det är svårare och dyrare med attacker av
detta slag mot en sådan mobiltjänst, man
kan inte heller stjäla ett id och använda det
senare. Allt loggas på en tidslinje.
Sammantaget är fokuset starkt på banker
och det kommersiella, fastän de flesta
inblandade poängterar att det är det mest
effektiva sättet att få igång tjänsterna, och
att de olika myndigheterna, vårdgivarna
och andra förvaltningar sedan kan följa
efter med egna tjänster. Är detta även
intressant för din verksamhet?
TEXT : Mats

Rydström, LÄNK : www.valimo.se

Noterat
Vården på Webben av Logica
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB har fattat tilldelningsbeslut i
upphandlingen av Vården på Webben. Logica Sverige AB vann
upphandligen. Logica AB kommer att leverera Vården på Webben
som funktion och har i upphandlingen samarbetat med IBM.

Projektet utvecklar en gemensam webbplats där alla invånare ska
hitta nationell, regional och lokal vårdinformation. En första version
av webbplatsen ska lanseras andra halvåret 2009 och på sikt vara
sammanlänkad med telefontjänsten Sjukvårdrådgivningen 1177.
källa : www.svr.se

kommentus – för gemensam nytta
samordnad upphandling inom it
för offentlig sektor
Blankettportalen.se
– ett steg mot e-förvaltning

Kommentus
ingår i sveriges kommuner och landsting
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Ny teknik ger lust att lära
Sedan Herdinnan köpte en SMART Board – en interkativ skrivtavla – har tekniken
följt med i undervisningen på ett annat sätt. Vi träffar pedagogen och IT-ansvarige
Joakim Malmborg han berättar om lustfyllda möten mellan barn och teknik.
– Vi kan jobba med flera barn samtidigt
och göra större projekt som gör det hela
mer mäktigt för barnen. SMART Board är
endast ett märke. Men till skillnad mot
andra interaktiva skrivtavlor har denna en
programvara som är avsedd för lärarens
hjälp, berättar Joakim.
– Till vårt ett år långa bild- och språkprojekt köpte vi in en digitalkamera.
Barnen fick sedan ta med sig kameran
hem och återvände veckan därpå med
bilder på familjen. Vi kopplade sedan
kameran mot tavlan och använde bilderna i
undervisningen.
Märks det någon skillnad på barnen?
– Ja, vissa barn är blyga eller stilla av
sig, svarar på tilltal men inte mycket
mer. Framför SMART Board blev de som
förbytta. Från att lyssna till tilltal till att
stå upp och nästan skrika ”Det är min
mamma!”, när de var dags att berätta om
bilderna. Det är en riktigt härlig känsla för
en pedagog, säger Joakim och ler hjärtligt.
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Projektet har utförts genom att en i arbetslaget tillsammans med barnet kommenterar varenda bild. Barnet har sedan fått med
sig ett fotoalbum hem.
– Det fiffiga är även att SMART Board kan
användas till tids- och resurskrävande
uppgifter, som att till exempel dissekera grodor. Vi har möjlighet att skapa ett
bibliotek med uppgifter lärarna gör med
barnen och får därmed chansen att förfina
idéerna.
– Varje år bränner vi en DVD med årets
material från förskolebarnet, något som
är väldigt uppskattat av släkt och vänner.
När det gäller det digitala är vi rätt flitiga
då vi även brukar lägga upp foton på
internet. Om vi till exempel varit ute på en
utflykt före lunch publicerar vi bilderna på
eftermiddagen.

– I april blev bild- och språkprojektet
färdigt. Då fick de äldsta barnen låna
kameran till att fota utomhus, på precis vad
de kände för. Sedan gjorde vi en fotofilm
med musik till för att verkligen knyta ihop
tekniken.
Vilka resultat har ni kunnat se?
– Ta exempelvis matematiken. I skolan
har man sett att barnen förstår sammanhangen bättre nu när de blivit visualiserade
tidigare.
Innebär det en snabbare inlärning?
– Absolut! I undervisningen med datorerna

i klassrummet använder vi gärna tavlan.
Att inför hela klassen visa upp något som
inte fungerar skapar en nyttig dialog bland
barnen, som då kan visa kamraten rätt.
En viktig del i förskolan är ju faktiskt att
acceptera sig själv. Att vi alla är olika och få
chansen att bygga upp en självkänsla – alla
klarar det. Barn föds nämligen inte blyga.
– Herdinnan gör även detta för att kunna
profilera sig i den vida floran av förskolor.
För även om förskolepersonal har lägre
status så är det ju ändå så att vi utbildar
barnen. Det är ju nu i förskolan det börjar,
avslutar Joakim.
TEXT och FOTO : Banesa

Martinez, LÄNK : www.malmo.se

Clavister SSP™ Security Services Platform
firewall • VPN termination • intrusion prevention • anti-virus
content filtering • trafﬁc shaping • authentication

Protecting Vaules
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Analys av KommITS höstkonferens
TEXT: Jens

Ingelsäter LÄNK: www.dirsys.com

Nu flyttar jag till Finland

Det är inte alltid så lätt att bo i Sverige eller i ”landet lagom” som vi
själva ibland kallar det. Här råder allt som oftast en ”å ena sidan å
andra sidan” - mentalitet som gör att beslut blir så där, ja just det,
lagom bra. Denna mentalitet gör sig inte minst gällande inom det

offentliga. Å ena sidan vill värna vi om det kommunala självstyret
å andra sidan kan vi konstatera att kommuner efterfrågar mer
av nationella initiativ och standarder inom IT-området. Å ena
sidan kan vi se fördelar med att staten tar ett större ansvar för

Sveriges snabbast växande eID-plattform
MobilityGuard är den svenska säkerhetsplattformen som erbjuder säker åtkomst för
medarbetare, leverantörer, elever, föräldrar
och övriga medborgare. Bland de hetaste
funktionerna i MobilityGuard kan nämnas
en komplett plattform för hantering av
medborgartjänster baserade på eID.

Telefon: 031-760 67 70

E-post: info@mobilityguard.se

Hemsida: www.mobilityguard.se

Till Sveriges kommuner
Tack för förtroendet!
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Allt fler kommuner erbjuder e-tjänster till sina anställda och medborgare genom PortWise säkerhetsplattform.
Just nu är ni över 100 och vi hoppas att fler gör samma val som ni gjort för att göra sin kommun ännu bättre.
För oss på PortWise är det spännande och stimulerande att vara plattformen som gör det möjligt för Sveriges
kommuner att förverkliga sina visioner. Vi tackar för förtroendet vi fått och vi gör allt för att infria era förväntningar
idag och imorgon.
/PortWise medarbetare

Möt kraven från skolan
kommunernas IT-utveckling exempelvis genom att driva igenom
standarder för program och lösningar. Å andra sidan så är vi rädda
för att sätta konkurrensen ur spel och bli allt för beroende av
enskilda leverantörer.
Som den standardiseringsfascist jag är så tyckte jag därför att det
var synnerligen intressant att ta del av Antti Holmroos föreläsning på KommITs - konferensen. Antti kan imponerande nog
titulera sig som Finlands
kommun IT-direktör och
ansvarar för att driva
kommunal IT-utveckling
på nationell nivå. Antti
förordar och driver en
modell där IT-utvecklingen i högre grad styrs
upp centralt och där man
sätter upp horisontella utvecklingsmål som skall ge nytta åt alla
kommuner. Antti är noggrann med att framhålla att modellen inte
är tvingande för kommunerna.
Istället är det konkret
nytta som skall locka
eller stimulera kommunerna att delta i det
gemensamma utvecklingsarbetet. En av
målsättningarna är att
kunna styra bort från
organisationsspecifika IT-system och den splittrade utvecklingsverksamhet som detta ger. Samtidigt vill man försöka skapa mer
Artikeln fortsätter på nästa sida�

Utmaning
Skolan måste ge sina elever säker och enkel
åtkomst till skolportalen. Hanteringen skall
vara minimal och kostnadseffektiv.

Lösning
Lösningen använder engångslösenord samt
en webbportal vilka integrerar med befintlig
säkerhetsinfrastruktur.
Engångslösenorden skickas på det sätt eleven
önskar - antingen som ett SMS, via e-post
eller som en pappersutskrift.

Effekt
Elever kan enkelt och säkert uträtta sina
ärenden i skolportalen. Eleven utför självadministration.
www.nordicedge.se/kommunlosningar
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Forts. ”Analys av KommITS höstkonferens”

likvärdiga förutsättningar för alla kommuner att nyttja IT bland annat för att kunna
möta upp mot medborgares ökade krav
och förväntningar. Nu pågår arbete med att
skapa en gemensam och nationell processbank. Man har också inlett arbete för att
införa en gemensam e-tjänstplattform.
Det återstår att se huruvida Antti lyckas
förverkliga de mål som satts upp. Jag
hoppas självfallet att man kommer att
lyckas. Det skulle vara perfekt med ett
referensland nära inpå knuten. Exempelvis
skulle vi, till en billig penning, kunna
skicka dit vår nya e-delegation på ett
välbehövligt studiebesök.

NilexPlus
www.nilex.se

®

Under tiden plaskar vi vidare i vår
svenska ankdam och läser förundrat
Vervas slutrapport om e-legitimationer.
Jag trodde alla begripit vid det här laget att
nuvarande konstruktion inte fungerar. Det
nya förslaget, som i praktiken bara innebär
en modifiering av dagens lösning, visar
att Verva fortfarande inte förstått skillnaden mellan den statliga myndighetens
behov och de behov som kommuner och
landsting har.
Här krävs ett rejält omtag om vi vill öka
nyttan, användningen och spridningen av
e-ID. Här instämmer jag helt i SKL:s kritik

och jag hoppas att det remissvar som SKL
avser att lämna får ett kraftigt genomslag
och kan utgöra grund för en helt ny modell
för e-legitimationer i Sverige.
Avslutningsvis så ställer jag mig frågan
vilken modell, den finländska eller den
svenska, som ger bäst förutsättningar för
att åstadkomma den ”extrem-service” som
Göran Aldén talade om i sin föreläsning
och som medborgarna, unga som gamla,
snart kommer att kräva av kommunerna.
Jag är beredd att satsa en hundring på vårt
grannland i öster vinner den matchen.
Hyvää Suomi!

™

är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
certifierat IT Service Management System, som består av:
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.
Nilex HelpDesk hjälper till att hålla reda på alla typer av ärende inom olika
verksamheter såsom IT-Support, Teknisk Support, Fastighetsunderhåll, Beställning/
Inköp, Projekt, Installationer, Förslag och klagomål etc.
Nilex Inventariesystem är ett komplett system för att registrera, organisera och
administrera alla typer av inventarier såsom IT, möbler, maskiner, och konst etc.
Moduler till
Nilex HelpDesk:
ß Gruppfunktion
ß Webgränssnitt
ß SLA
ß Kalender och
Projektsimulering
ß Aktivitetsstyrning
ß Integrator mot
AD, eDirectory

Moduler till
Nilex Inventariesystem:
ß Webgränssnitt
ß Streckkodsinventering PDA
ß Inläsning/Nyregistrering PDA
ß Licenshantering
ß Anskaffning/ Inköp
ß Integrator mot MS SMS,
ZENworks, CapaSystems, Snow

Microsoft Citizen Service Platform
– bättre service till medborgarna
Läs mer på www.microsoft.se/csp
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Filippinsk pojke spelar datavirus
På de filippinska öarna utspelar sig en ny film som baseras på en av
de största virusutbrotten hittills. Subject: I Love You har tagit sitt
namn av viruset med samma namn. Det är en romantisk komedi
om en filippinsk pojke som träffar en amerikansk flicka, men viruset
roll är oklar, skriver The Register.
källa : idg.se
Mini säljer som smör
Nu i slutskedet på året skjuter försäljningen av minibärbara datorer
i höjden. Årets julklapp enligt elektronikbranschen som räknar med
att minst 100 000 bärbara säljs i december.
källa : idg.se
It-jobb i drivor?
Ingenjörer etablerar sig på arbetmarknaden betydligt snabbare
än tidigare. Det visar en rapport från högskoleverket. I
synnerhet de med examensinriktning på informations - och
kommunikationsteknik efterfrågas alltmer.
källa : www.hsv.se
Windows vinner terräng gentemot Linux
När de första mini-pc dök upp på marknaden hyllades de som
Linux självklara väg in i hushållen. Ett halvår senare är trenden
tydlig: kunderna väljer Windows.
källa : www.it24.se
Sweden bäst i Sverige
Visitsweden.com är Sveriges
bästa webbplats, enligt
Internetworlds årliga Topp
100-lista: ”Mycket väldesignad.
Generös, luftigt och alldeles
lagom färgstark. Kommentarer
och forum är en självklarhet
och aktivteten är hög”, säger
juryn i motiveringen. På plats
61 kommer träningdagboken
funbeat.se som KommITS
redaktionen hängivet rekommenderar.
källa : www.internetworld.se
Handelskammaren risar och rosar
Enligt en undersökning från Sveriges Handelskammare är
Stockholms kommuner och många myndigheter inte särskilt bra
på it-service. Undersökningen handlar bland annat om elektronisk
upphandling, informationssäkerhet och kommunala tjänster för
företag. 39 myndigheter och 16 kommuner svarade på frågorna
och bäst resultat fick Skatteverket. Bästa kommun blev som sagt
Upplands Väsby, medans Uppland Bro hamnade sist.
källa : www.uh24.se

MER.
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Noterat

Dagens informationsteknologi har obegränsade
möjligheter, vilket är både intressant och spännande.
Men det viktigaste är förstås att en IT-lösning bidrar
till ökad nytta för verksamheten. Detta gäller inte
minst i den offentliga sektorn, där ambitionerna är
höga både när det gäller att effektivisera driften
och att erbjuda medborgarna bättre service. Som
leverantör till statliga myndigheter, kommuner och
landsting är EDB en viktig partner i detta arbete.
Med 6 000 medarbetare är EDB Business Partner en
av Nordens ledande leverantörer av IT-tjänster. Vårt
mål är att våra kunder ska få mesta möjliga nytta av
sina IT-investeringar.

IT-TJÄNSTER SOM GER MER.

BRANSCHLÖSNINGAR • DRIFT • KONSULTTJÄNSTER • APPLIKATIONSTJÄNSTER

www.edb.com

Castor 6
Maximilia
Som kund hos ComAround får ni
Dexter - Barn och Ungdom
nytta av alla goda idéer och all
Meddix
DiWA kunskap som alla bidrar med!
NKe-post
Economa IoF
Personec
EconomaGör som mer än 100 andra
Platina kommuner som redan delar
HP
kunskap i vårt nätverk.
Centrex
Canon
Baltzar
Agresso
Agda Tid
IFS
Linux
Platina
Edos
Procapita
Extens – Gymnasium
Raindance
Geosecma
Sofia Omfale
Infosoc Rättsdatabas
TRIO
L
LSS
WebCater
MailMarshal
Palett

Börja dela redan idag!
Välkomna!
Väl
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Vägen till bättre upphandling
Upphandlingsreglerna
kan aldrig förbjuda
riktigt dåliga
affärer. Men
företrädare
för stat och
kommun talar
mest om enklare
regler och bättre
sanktionsmöjligheter
när den offentliga
upphandlingen förs
på tal. Då missar man
det viktigaste: gott
affärsmannaskap.

och offentliga kunder? Hur bör offentlig
upphandling ske för att få mest nytta för
pengarna? Vad kan offentliga upphandlare
lära av privata?
Engagemanget i gensvaret var överväldigande. Huvudbudskapet kan sammanfattas
i fem nyckelbegrepp:
Lagom.
Upphandla inte för stort. Få och stora
kontrakt, idag tyvärr alltför vanliga, ger få
och stora aktörer. Det ger sämre konkurrens, högre priser och mindre dynamik.
Stordriftsfördelar kan ibland motivera en
viss skala, men är ofta överdrivna.

Kommunikation.
Tala med leverantörerna. Offentliga
upphandlare har ofta dålig kunskap om
vad marknaden kan erbjuda och har därför
svårt att fråga efter rätt saker. Alltför ofta
beställs gårdagens lösningar för morgondagens behov. I det privata finns många
exempel på informella dialogformer där
leverantörer lär sig om behoven och inköparna om den senaste teknikutvecklingen.

Konkurrensverket uppdrog nyligen åt
Copenhagen Economics att kartlägga vad
offentliga upphandlare kan lära av dess
privata motsvarigheter. Med forskning
och andra källor som utgångspunkter
djupintervjuade vi ett antal utvalda företag
med såväl offentliga som privata kunder.
Vi ställde en rad frågor: Vilka är de
viktigaste skillnaderna mellan privata

www.cersys.se
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Nu vi
Praktisk användning
A!av ITIL!

VERV

Verksamhetsutveckling med e-tjänster
Utredning, analys och förstudie
Informationssäkerhet
Upphandling av IT
Outsourcing
ITIL




Flexibilitet.
Bevara entreprenörsutrymmet i förfrågningsunderlagen. Många företagare vittnar
om onödig detaljrikedom och en restriktivitet i att pröva nya lösningar. Ofta ligger
tonvikten på hur ett projekt ska drivas
snarare än vad det skall uppnå. Detta
hämmar innovation och försvårar för små
företag. Privata företag är ofta bättre på att
ge leverantörer innovationsutrymme.
Förutsägbarhet.
Berätta om morgondagens upphandlingar.
Ge företagen tid att förbereda sig. Den tid
som krävs för att förstå och möta de krav
upphandlare ställer underskattas ofta,

särskilt för de mindre företagen. Leveranstiden för nödvändiga insatsvaror kan uppgå
till ett år eller mer. Att finna effektiva
lösningar för att möta stränga miljökrav tar
också tid och kostar pengar. Korta frister
och oväntade krav riskerar att kraftigt
begränsa antalet företag som kan lägga
seriösa anbud.
Lärande.
Var en krävande och självrannsakande
kund. Upphandla effektivare i framtiden.
Denna aspekt har en starkt dynamisk
innebörd. Privata företag anses betydligt
bättre än offentliga på att utvärdera
inköpsprocesser och dra lärdom. Frågade

vi efter rätt saker? Är vi nöjda med det
som levererades? Gjorde leverantören
sitt bästa? Fick vi ett rimligt pris? Ger vi
tillräckligt med utrymme för innovation
och nya lösningar? En effektivare offentlig
upphandling måste ta sin utgångspunkt i
svaren på dessa frågor.
Dessa fem nyckelbegrepp kan vara starten
på ett nytt affärsmannaskap för den offentliga upphandlingen som omsätter 400
– 500 miljarder kronor per år. Rätt använd
och med tydliga krav på leverantörerna kan
den bli en tillväxtmotor för förnyelse och
mångfald. Och dessutom ge medborgarna
vad de bäst behöver. TEXT : Karl Lundvall

Noterat

Noterat

Virtuell otrohet kan leda till skilsmässa
I Storbritannien har en kvinna ansökt om skilsmässa från sin man
sedan hon upptäckt att han haft en otrohetsaffär i Second Life.
Paret gifte sig både i verkligheten och i Second Life och kvinnan
blev därför bestört när hon en dag kom på sin man med en virituell
prostituerad.
källa : www.timesonline.co.uk

SL prisas
Storstockholms lokaltrafik har fått telekombranschens pris Cut
the Wire award för sin tjänst SL i mobilen. SL vann både för bästa
positiva miljöpåverkan. Sony Ericsson fick pris för bästa innovation
med sin kommunikationstjänst Hanashi.
källa : www.computersweden.idg.se

Stör ej. Han tittar
på barnpornografi
på din arbetsplats.

Första Långgatan 30
413 27 Göteborg, Sweden
www.netclean.com

Ph +46-31-719 08 00
Fax +46-31-13 89 50
Org.nr. 556648-9992
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En tredjedel svenskar
saknar tillgång till Internet
Ny rapport slår
fast att över en
miljon pensionärer
står utanför och
att svensken hyser
litet förtroende
för Internet som
demokratispridande
medium.
Rapporten Svenskarna och Internet,
sammanställd av Olle Findahl, redovisar
resultatet av en årligen återkommande
undersökning gjord av World Internet Institute om svenskens Internetanvändande.
WII är också den svenska samarbetspartnern till World Internet Project, som

samlar och presenterar forskning från hela
världen, och därmed sprids undersökningens data över världen. Studien har gjorts
i åtta år och varje år intervjuas omkring
2000 personer som ska representera ett
tvärsnitt ur befolkningen. Särskilt ungdomars användning anses intresserant, varför
man även genomfört intervjuer med barn

från tolv års ålder samt föräldrar.
Här tar KommITs en titt på fem av rapportens viktigaste slutsatser:
1. Allmäna attityder
Endast en fjärdedel anser att Internet har
gjort världen bättre och dess demokrati-

Tio skäl att välja Portal
Kostnadseffektivitet/gröna lösningar - IT-produkter tillbehör - tjänster - säker och stabil drift av affärskritiska
system - logistiklösningar - licenshantering - flexibla
finansieringslösningar - märkesoberoende - personliga
möten.
Portal - din hemarena. Det är vi. Välkommen till oss.
www.portal.se

-

Enklare vardag med Easit Servicedesk 4
Webbaserat verktyg för ITIL-processer.
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Easit har funnits på marknaden i snart 10 år och har under alla år varit leverantör till den
offentliga sektorn. Mer än 25 kommuner i Sverige och ett antal kommuner i Norge har
valt Easit för att hantera ärenden och inventarier. Du vet väl att det går att avropa Easits
produkter och tjänster på Verva. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

EASIT AB Telefon: 0771 - 25 00 00 E-post: info@easit.se

www.easit.se

spridande funktion anses begränsad. Blott 7 % svarade att Internet
ger medborgarna större politisk makt. Däremot är hela 87 % eniga
om att barn får tillgång till olämpligt innehåll genom Internet.
Denna attityd har inte heller förändrats genom åren. En majoritet,
eller 62 %, anser att det är någons ansvar att hålla detta innehåll
borta från barnen med reglering och kontroller, snarare än att hålla
barnen borta från innehållet.
2. En tredjedel står utanför
Nästan en tredjedel av svenskarna står fortfarande utanför Internet.
Av dessa är 400 000 personer under 46 år, 1,1 miljoner är pensionärer och 700 000 i medelåldern. Generationsskillnader, utbildningsnivå och ekonomisk situation är huvudorsakerna. Även kön och
civilstånd spelar in: fler kvinnor än män använder inte Internet och
fler ensamstående än sammanboende. Bland pensionärerna skiljer
sig yngre och äldre drastiskt åt. 56 % av de yngre pensionärerna
har tillgång, medan siffran bara är 20 % för de äldre, för vilka heller
ingen positiv utveckling kan skönjas. Bland funktionshindrade som
står utanför Internet är de vanligaste orsakerna syn- eller motoriska
problem.
3. Oro för ökad övervakning
En ökande andel oroas av övervakning och kontroll jämfört med
förra året, sannolikt på grund av FRA-debaclet. Samtidigt ökar
antalet svenskar som säger sig syssla med fildelning från 14 till 18
%. Ser man till hur landet låg år 2000 – som räknas som året då
genomsnittssvensken hade tillgång till Internet – så har oron över
storebrors övervakning emellertid sjunkit, från 50 % till 39 %.
4. E-handel
Enligt Handelns Utredningsinstitut, HUI, beräknas e-handeln öka
från 15 till 21 miljarder jämfört med förra året. Procentuellt ligger
svenskarna på världens topp 3 med 77 %, strax efter Kanada och
Nya Zeeland, vad gäller andel av befolkningen som handlat på
Internet. Däremot är det svenska köpbeteendet anmärkningsvärt. Vi
anses handla sällan, endast 0,4 gånger per månad, jämfört med till
exempel amerikanen som e-handlar fler än 3 gånger i månaden. De
mest populära produkterna är resor, hemelektronik och böcker och
det stora urvalet och möjligheterna till prisjämförelser anförs som de
största fördelarna. Av de som väljer att inte e-handla anförs bristande
säkerhet som orsak av 64 %.
5. Bloggar och communities
Utvecklingen med Web 2.0-tjänster som låter användare ladda upp
bilder, film eller delta i diskussioner och gemenskaper av olika slag,
samt att blogga, är på sätt och vis en återgång till mer användargenererat innehåll från tiden innan den stora kommersialiseringen
av Internet. Bland populära tjänster nämns Facebook, Myspace,
Lunarstorm, Youtube och Wikipedia. Från fjolårets 3 % bloggar nu
hela 5 % av befolkningen. Kvinnor under 25 år är den klart mest
bloggtäta befolkningsgruppen, och de är även de mest mångtaliga
deltagarna i olika nätgemenskaper. Två av tre av de unga kvinnorna
bidrar även med eget innehåll en eller flera gånger i veckan.
TEXT : Mats

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-blanketter eller kommunfullmäktiges protokoll på
webben. Det handlar om verksamhetsutveckling, 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.

Rydström, LÄNK : www.wii.se
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Krönika
TEXT : Jan

Svärdhagen

AVSÄNDARE : KommITS

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

До свидания!

(ryska: På återseende)

En luttrad och erfaren lärare utmanar eleverna i en högstadieklass genom att säga:
”Om någon av er i denna klass kan säga vad
låten heter som jag snart ska spela upp så får
den eleven 50 kronor”
Läraren spelade upp en gammal klassiker
som säkerligen inte någon av eleverna
hört tidigare men det stoppade inte dem.
Elever gick fram till högtalaren och
höll upp sin mobiltelefon och nyttjade
funktionen TrackID (finns i flera Ericssonmodeller) för att ta reda på vilken låt, artist
och skiva som de lyssnade till. Det rätta
svaret levererades rätt snart varpå läraren
replikerade: ”Neej, det där är ju fusk”
och ingen belönades med de utlovade 50
kronorna.
Jag ser alltför ofta vuxna som sätter normer
för vad som är rätt och vad som är fel inte
på grund av sakliga skäl utan snarare på
grund av att vi helt enkelt vet vad som är
rätt. Vi har kanske lärt oss saker och ting
”den hårda vägen” och när genvägar uppstår för att undvika just detta så reagerar
vi på samma sätt som läraren i berättelsen
ovan. Vi har alla normer och värderingar
och dessa är svåra att ändra på för de är så
djupt rotade inom oss där varje försök till
att förändra dessa är så smärtsamma. Men
vi måste göra det.
I tankesmedjan Forum Internet senaste
forskningsrapport Nya användarmönster har man identifierat två olika grupper,
dels vi, mailgenerationen, som är över
35 och som i vuxen ålder växlat över till
Internet men sitter kvar i tidigare användarmönster medan användarna i åldrarna
därunder – messengergenerationen – är

uppvuxna med tillgång till uppkopplade
datorer och där de har utvecklat ett internetbaserat användarmönster utan omväg
över tidigare tekniker. Mycket spännande!
Vi som tillhör mailgenerationen vågar vi
släppa in den nya generationen och än
viktigare vågar vi låta dem påverka vår
verksamhet eller ska även de lära sig jobbet
”den hårda vägen” så att det blir rätt från
början. Våra begränsningar för verksamhetsutveckling är lätt att identifiera de
sitter i våra huvuden.
Inte sällan så dikterar idag den äldre
generationen villkoren och förordar ökad
kontroll av vad som tilldrar sig på nätet
medan vi under senaste månaden sett att
det motsatta är framgångsrikt. Barrack
Obama microbloggade via Twitter under

hela sin presidentkandidatur så att vem
som helst, även jag, kunnat ta del av vad
han sysslade med, varje dag. Så enkelt men
samtidigt så briljant. I alla organisationer
krävs en strategisk kommunikationspolicy
så att den enskilde medarbetaren ser hela
bilden.
Nätet ger oss dessa möjligheter och som vi
kan läsa i Forum Internets pressmeddelande: ”snart kommer framsynta bolagsstyrelser
att besätta ledande befattningar med personer
ur messengergenerationen som är hemmastadda i de nya nätverken och behärskar dess
koder. Offer i detta systemskifte blir mejlgenerationens chefer och företagsledare som långt
innan pensionsåldern hamnar på överblivna
listan likt partibossarna vid Sovjetsystemets
sammanbrott.”

”I alla organisationer krävs en
strategisk kommunikationspolicy
så att den enskilde medarbetaren
ser hela bilden”

