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Många har misstänkt något, men inte 
förrän nu bekräftar Edward J Snowden 
det flera redan befarat. Amerikansk 
underrättelseverksamhet har ett signal-
spaningsprogram (PRISM) som liknar 
Sveriges FRA-lagstiftning där intressan-
ta punkter tappas på information. Visst 
finns det skillnader i ambitioner, kraft 
och förmåga mellan amerikansk och 
svensk underrättelseverksamhet men i 
sak finns det fler likheter än olikheter.

En likhet är att respektive lands 
författningsreglering inte tillåter att 
signalspaning medvetet riktas på 
inhemsk trafik. Hur väl författningsreg-
leringen följs kan självfallet diskuteras. 
Till detta ska läggas all den insamling 
som sker i de dolda av såväl onda som 
goda krafter. Ju större avstånd och ju 
fler aktörer, desto större risk. Kort och 
gott, tro inte annat än att din trafik 
kan avlyssnas.

För ett par år sedan förde vi en djupare 
dialog med en av de större molnleve-
rantörerna där vi önskade möjligheten 
att bygga kryptogränssnitt i deras 
molntjänster. Ur ett tekniskt perspek-
tiv kom vi ganska långt, men ur ett 
juridiskt och affärsmässigt perspektiv 
tog det tvärstopp. Vi fick nämligen 
det klara beskedet att hela deras idé 
bygger på att de ska kunna ta del av 
informationen. Jag erkänner gärna 
att jag blev förvånad över det tydliga 
svaret men samtidigt är jag glad att 
svaret just tydliggjorde det vi redan 
anade.

Jag förvånas fortfarande över de 
som påstår att vår lagstiftning är 
otidsenlig. Det är inte den det är fel på 
om någon, vind för våg, skickar våra 
personuppgifter till mer eller mindre 
okända aktörer som inte kan ge klara 
besked hur de hanterar informationen. 

Om du hanterar information som har 
någon form av skyddsvärde borde 
det vara utomordentligt självklart 
att du som informationsägare ser till 
att informationen skyddas i rörelse, 
vila och långtidsförvaring samt bara 
tillgängliggörs för den som har rätt till 
informationen. Allt annat är otänkbart.
Att bli upprörd över att någon kan läsa 
din e-post (som du skickar i klartext), 
kan följa dina beteenden på nätet (som 
du gör i klartext) och ta del av allt du 
delar i sociala medier (som lagras i 
klartext) är väl det som är förvånande. 
Inte skulle väl du skicka dina hemlig-
heter med vykort, berätta för allt och 
alla om dem och än mindre annonsera 
dem?

Det är dags att vakna upp och kon-
statera att skyddsvärd information 
faktiskt behöver skyddas. Jag vill inte 
påstå att madrassen är bästa placering-
en, men att globalisera sin information 
kräver sin kvinna eller man. Tro inte 
annat.
text: Thomas Nilsson, säkerhetskrönikör, certezza.se

Var inte så naiv!

Ledar'n

Säkerhetskrönika

Nu går det mot ljusare tider, dagarna 
blir ljusare, ny budget att förbruka, 
och alla kommer tillbaka efter en lång 
jul och nyårsledighet. Även om verk-
samheten snurrar på dag efter dag så 
känns det lite som att det mesta startar 
om i och med ett nytt år. Nya projekt, 
nya uppdrag, nya lagar och regler är 
bara nåt som påverkar vår vardag. 

Därför är våra forum viktigare än 
nånsin, Linked-IN och Facebook i all 
ära, men man får inte underskatta att 
träffas fysiskt och dela erfarenheter 

såväl som problem med sina kollegor, 
och för detta finns det Kommits och 
framför allt våra Digitaliseringsdagar. 
Årets upplaga går av stapeln mitt i 
centrala Göteborg, Clarion Post Hotell. 
Nära till allt oavsett om man kommer 
med bil, tåg eller flyg. En bra anlägg-
ning som med sin moderna funktion i 
gamla anrika lokaler är som gjort för 
en kommits konferens.
 
Vi håller just nu på med att ta fram 
talare och goda exempel på vad pro-
grammet skall innehålla, men jag lovar 

att det finns något för alla, oavsett om 
du jobbar med Teknik eller verksam-
het, bredband eller kundcenterfrågor, 
vi försöker täcka det mesta inom 
kommunal verksamhetsutveckling, där 
digitaliseringen har någon påverkan. 
Sveriges Kommuner och Landsting 
kommer naturligtvis att delta, förhopp-
ningsvis får vi någon från regeringen 
med som kan ge lite framtidsutsikter, 
och mycket, mycket mera…
 
Vi ses i Göteborg, 5-7 maj!
Torbjörn Larsson, KommITS

Nu vänder det…
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Kick eller klick?
Flyttfåglarna tycks har en ambivalen inställning till den milda 
vintern nu förtiden. Ena dagen är alla måsar borta från det 
frostiga landskapet. För att några dagar senare, när vintersolen 
gasar på, komma jagande efter föda och konkurrera med ankor 
och eidrar om det som bjuds. Det känns lite som den oändliga 
kampen på kajen för överlevnad, påminner om den politiska soppa 
på riksdagsnivå de senaste månaderna. Allt tal om ta ansvar, har 
försvunnit från debatten och nu väntar nyval. Lyfter vi blicken 
till kommunerna där ni är verksamma hittar vi flera pragmatiska 
lösningar som är blocköverskridande. Jag läser i ett december nr 
av Dagens Samhälle att i 25 kommuner regerar S och M ihop, och 
i ett 60-tal andra styren i landet samarbetar S och C ihop. När når 
vi  liknande lösningar i riksdagen? 

Som kommuninvånare har jag stort intresse att testa min 
kommuns snabbhet och lösningar. Har ju sedan ett antal år testat 
kommunens hemsida som känts hopplöst daterad. Men nu händer 
det lite grejer. En nydesign och flera tjänster har tillkommit. När 
jag besökte vårdcentralen nyligen och frågade efter provsvar via 
min sida på vårdguiden, tittade den unga sköterskan på mig och 
svarade att vi ringer eller skickar brev. Så vårdguiden är inget 
alternativ? Inte vad jag vet svarade hon från luckan i receptionen. 
Snigelpost är tydligen ett hett alterntiv...

Nu när det nu inte blir något nyval så tycker jag ni skall boka in 
5-7 maj då KommITS samlas för konferens igen i Göteborg för flera 
Digitaliseringsdagar på Clarion Hotell Post. 

Lycka nu till 2015, för mig väntar nu nya utmaningar som alltid, 
att ha fått förtroendet i sju år att styra denna skuta har varit 
mycket lärorikt. Tack för alla tips och synpunkter.

Redaktör KommITS, 
Daniel Becker

Redaktör'n
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Information till alla? är en årligt återkommande granskning 
som SKL gör av kommunernas webbplatser. Undersök-
ningsperioden varade under fyra månader och resultatet 
ska läsas som en ögonblicksbild för sommaren 2014. 
Undersökningen ger en bra översikt av vilka av landets 290 
kommuner som är bra på att servera information, och vilka 
som borde jobba hårdare.

– Jämförelserapporterna väcker stort intresse i kommu-
nerna, vilket var tanken när vi påbörjade dessa. Trots att 
frågorna skärpts år från år så är det ett stort antal kom-
muner som har mycket goda resultat, vilket visar att alla 
kommuner vill bli bättre på information och öka utbudet av 
e-tjänster till invånarna, säger SKL:s VD Håkan Sörman i en 
kommentar.
Undersökningen har gjorts genom att ställa mängder av 
frågor inom elva olika verksamhetsområden, och analyserat 

hur bra kommunernas sajter är på att leverera relevanta 
svar inom ett par minuter. Resultatet presenteras som en 
procentuell svarsfrekvens. 2014 är den genomsnittliga 
svarsfrekvensen 78 procent, totalt sett över alla områ-
den. Det är en ökning från 74 procent år 2012, men en 
minskning med en procentenhet från i fjol. Årets frågor är 
emellertid spetsigare än tidigare och resultatet är snarare en 
generell förbättring.

Många kommuner tillhandahåller förträfflig information 
inom flera områden och frågor om gator, vägar, miljö och 
renhållning kunde hela 39 kommuner svara hundraprocen-
tigt på. 
Detsamma gäller i olika grad för frågor om individ och 
familj, äldreomsorg, för-, grund- och gymnasieskola samt 
bygga och bo. 

Så bra är kommunernas webbplatser på att leverera relevant information till medborgare och företagare.

Stockholm

96%
Bäst på företagar-

information

Sandviken
Bäst på sökfunktion
- svar på frågor som 

inte kan sorteras
in under en 

befintlig
rubrik

Sveriges bästa kommunsajter
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Sveriges bästa kommunsajter
Sveriges 10 mest 
informativa kommunsajter
Här är kommunerna vars hemsidor 
är bäst på att leverera svar på tal.
1. Uddevalla 94%
2. Karlstad 93%
3. Helsingborg 92%
4. Haninge 92%
5. Örebro 91%
6. Västerås 91%
7. Sandviken 91%
8. Nacka 91%
9. Lidingö 91%
10. Botkyrka 90%

I vissa kategorier utkristalliserades klara vinnare: 

Katrineholm är till exempel ensamma om att ge hundraprocentiga svar på 
frågor som rör handikappomsorg; 

Borlänge om ideell sektor, kultur och fritid.

Stockholm är bäst på företagarinformation med 96 procents svarsfrekvens. 

Det är ett nytt perspektiv i årets undersökning och handlar om sådant 
som service till nya företag, blanketter, information om lediga lokaler, 
tillgänglig mark och industritomter, kontaktuppgifter till näringslivsan-
svariga med mera. Det är inte alltid en fråga kan sorteras in under en 
befintlig rubrik, och då blir sajtens sökfunktion extra viktig. Dessa 19 
frågor var av typen ”hur hög är skatten?”, ”finns det en simhall?”, ”vad 
heter kommunalrådet?” eller ”när får man elda utomhus?” och där var 
Sandvikens sajt bäst.
TexT: Mats Rydström

Katrineholm

100%
Bäst på handikapp-

omsorg

Borlänge

100%
Bäst på ideell sektor,

kultur och fritid
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Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) 
gav nyligen ut skriften Svenskarna och 
internet, en diger pdf-lunta på 81 sidor 
signerad författaren Olle Findahl, som 
beskriver läget i landet när det gäller 
i vilken utsträckning och till vad vi 
använder internet.

Undersökningen är en del av interna-
tionella World Internet Project, med 
ett trettiotal medverkande länder, och 
för att uppnå bra jämförelsemöjligheter 
är 100 av frågorna identiska mellan 
länderna. Sverige hamnar på en 
tredjeplats i internetanvändning totalt 
sett, efter Finland och Singapore.

Undersökningen bygger på 3 000 
telefonintervjuer och webbenkäter, och 
två saker är unika: dels har även icke-
användare av internet intervjuas, dels 
får också våra äldre, över 65, också 
vara med och säga sitt.

Internet fortsätter att sprida sig och 
Sverige fick under det senaste året 
omkring hundra tusen nya internetan-
vändare – en ökning som ligger i linje 
med de tidigare par åren. Nära hälften 
av svenskarna använder nu nätet flera 
gånger om dagen – en utveckling som 
till stor del får tillskrivas den mobila 
internetrevolutionen med smarta 
telefoner och surfplattor.

Den genomsnittliga tiden som ägnas 
åt internet i hemmet har ökat med en 
timme i veckan, jämfört med förra 
året. Detta hänger också på den mobila 
utvecklingen, vilket kanske kan låta 
konstigt. Men undersökningar som 
teknikföretagen gjort visar också att så 
mycket som 80 procent av surfplatta-
användningen faktiskt sker i hemmet.

Tittar man på olika ålderskategorier 
så har de största förändringarna skett 
bland förskolebarnen med en fördubb-
ling på fem år, från drygt 40 till knappt 
80 procent. De yngre pensionärerna 
har på samma tid gått från 53 till 79 
procent internetanvändare, medan 
användandet ligger ganska så still över 
75 års ålder.

Internet är viktigast för de välutbil-
dade, både i arbetslivet som vardagen, 
konstaterar rapporten. Upp till 45 år 
är internet den dominerande infor-
mationskällan, medan pensionärerna 
fortfarande helst vänder sig till tv, 
radio och dagstidningar. I medelåldern 
är alla medier ungefär lika viktiga.

Den mobila revolutionen
Fram till 2000 gick utvecklingen 
snabbt och vid millennieskiftet hade 
hälften av svenskarna tillgång till In-
ternet. Därefter mattades tillväxten av 
något, men fick en skjuts igen av den 

stora utbyggnaden av bredband. Det 
stora paradigmskiftet de senaste åren 
är den mobila tekniken med smartpho-
nes och surfplattor, som fortsätter att 
driva på utvecklingen, och i viss mån 
ändrar vad nätet används till.

Spridningskurvan för smarta mobiler 
steg kraftigt fram till förra året men 
har nu börjat plana ut. Surfplattorna 
fortsätter att snabbt sprida sig med 
den största ökningen hittills under 
senaste året. Här syns ännu inte någon 
avmattning, skriver Olle Findahl.

Och det är en rätt häpnadsväckande 
utveckling: från bara 5 procent som 
använde surfplattor för tre år sedan till 
53 procent i år. Hälften av användarna 
har nu också en egen surfplatta. När 
det gäller smartphones har nästan alla 
användare en egen, och av dem som 
använder dator för internet har fyra av 
fem en egen.

Fastän man skulle kunna tro att en 
avancerad smartphone – särskilt allt 
mer förekommande ”phablets” med 
mycket stora skärmar – skulle kunna 
ersätta behovet av datorer så är det 
inte fallet. Bara någon enstaka procent 
har en smartphone och inte tillgång till 
någon dator. Smarta telefoner används 
som komplement till datorerna, och 
surfplattorna som komplement till 

Svenskarna och internet

Lägesrapport från 
landet lagom 2014
Internetanvändningen fortsätter att öka, 20 år efter world wide webs 

genombrott, men fortfarande står en miljon svenskar utanför nätet. 

Detta och mycket annat står att finna i färska rapporten Svenskarna 

och Internet 2014 som KommITS studerat.
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både datorer och telefoner. Mobilsur-
fandet utgör en allt större andel av den 
totala internettiden, och det är samma 
resultat som en enkel okulärbesiktning 
av hur det ser ut i lokaltrafiken, till 
exempel. Efter generation X och Y kom 
generationen som inte kan slita sig från 
sina skärmar.

Vad gör då folk på sina mobila enhe-
ter? Surfar, läser, spelar och tittar på 
rörlig bild av olika slag. Mobilt Bank-
ID har också slagit igenom på bred 
front och brukas av knappt hälften av 
alla mobila internetanvändare – allra 
mest i åldrarna 16-35 år men också väl 
spritt i de högre ålderskategorierna.
Inte förvånande är Facebook både 
det största sociala nätverket och allra 
mest använda mobila appen. Medan 
Facebook ökat med tre procentenheter 
till 72 procent av internetanvändarna 
och 64 procent av hela befolkningen, 
så ser vi att nätverket tappar bland 
yngre användare mellan 12 och 15 år.

Hälften av tvååringarna på nätet
Särskilt i barnfamiljerna blir surfplat-
tans genombrott extremt tydligt. Av tio 
föräldrar till barn under 10 år har åtta 
tillgång till en surfplatta, och därmed 
också barnen. Och det är de små som 
är storanvändarna!

Tidigare hade man en gemensam dator 
och surfplatta att samsas om men nu 

har hälften av 
familjerna med 
surfplattor fler 
än en.

Det är också 
surfplattan som 
fått tvååring-
arna att bli 
internetanvän-
dare! Det kan 
ju nästan tyckas 
vara chock-
erande siffror 
att 57 procent 
av tvååringarna 
använder internet – men det handlar 
givetvis inte om att läsa och chatta 
utan att se på film och barnprogram, 
som är mest populärt, och spel på 
andra plats.

Var fjärde tvååring använder internet 
dagligen, och det säger rapporten 
är den största förändringen: ”Det är 
en situation som är helt ny och helt 
annorlunda jämfört med när internet 
introducerades och snabbt började 
sprida sig i befolkningen under slutet 
på 90-talet”.

Senare, i skolåldern ökar också inter-
netanvändningen, där 35 procent av 
skolbarnen och ungdomarna dagligen 
använder internet för sitt skolarbete. 
Ökningen av frekvensen är också 

markant och 
på ett år har 
vi gått från 53 
till 62 procent 
av 12– till 
15-åringarna 
som använder 
internet dag-
ligen i skolan. 
En tredjedel 
har egna 
datorer som 
de använder 
i de trådlösa 
nätverk som 
nu tre av fyra

 skolor är utrustade med. Men två av 
tre skolbarn använder internet lika 
mycket för privata angelägenheter som 
för själva skolarbetet.

Som en parentes kan nämnas att 
piratkopieringen av musik, film och 
tv-program minskar och att fler betalar 
för streamingtjänster, särskilt de 
yngre! Över hälften i årsgruppen 12-15 
år prenumererar på en musik- och en 
fjärdedel på en videotjänst. Fastän 
tablå-tv anses helt passé i vissa grup-
per gäller det inte folket som helhet. 
Endast 4 procent ser dagligen på en 
tv-playtjänst medan 83 procent tittar 
på vanlig tv.

Demokratilöftet inte helt infriat
Undersökningen tittar också på frågor 
om demokrati och yttrandefrihet, 
personlig integritet och delaktigheten i 
informationssamhället.

Känslan av delaktighet ökar, vilket 
hänger ihop med ökad internetanvänd-
ning och surfplattor och smartphones 
som används flera gånger om dagen. 
I alla åldersgrupper har det skett en 
ökning det senaste året, speciellt bland 
yngre pensionärer. De som känner sig 
mest delaktiga finns i åldrarna 16 till 
45 år, där 80 procent känner sig ”till 
stor del eller helt och fullt delaktiga i 
informationssamhället”.

FinlandSinga-
pore

Sverige

12 3

VM i internetanvändning

Dagligen

25%

Totalt

57%

2-åringar på nätet
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Rapporten noterar också att den 
skillnad som funnits mellan män och 
kvinnor håller på att suddas ut. Under 
90-talet var männen mer delaktiga 
men nu är läget mer jämställt och i 
yngre åldrar känner sig flickorna nu 
mer delaktiga än pojkarna med 64 
respektive 55 procent.

Kan internet hjälpa till 
att fördjupa demokratin 
och vitalisera politiken? 
Det var visionen, 
men majoriteten är 
fortfarande skeptisk till 
detta fastän det skett en 
markant utveckling på 
ett decennium.

2003 ansåg bara 11 
procent av alla inter-
netanvändare att nätet 
gjorde det lättare att 
förstå politiken, och 
bara sex procent att 
internet kunde öka den 
enskildes politiska makt och infly-
tande. 2011 var motsvarande siffror 31 
respektive 20 procent och därefter har 
trenden planat ut.

Generellt är de unga mer positiva än 
de äldre. 38 procent i gruppen 16–35 
år tycker att internet har gjort det 
lättare att påverka regeringen, medan 
samma siffra för de över 56 år bara 
är 12 procent. 55 procent av de yngre 

tycker att det blivit lättare att förstå 
sig på politiken med hjälp av internet, 
jämfört med 24 procent av de över 56.

Generellt kan man säga att fler intres-
serar sig för politisk information på 
internet nu än för sju år sedan, och 12 
procent söker nu sådan information 

någon gång i veckan jämfört med 5 
procent år 2007. De yngre är mer 
aktiva än äldre när det gäller att söka 
upp politisk information.

Rapporten menar att svenskarna tycks 
mer skeptiska till löftet om demo-
kratisk fördjupning än medborgarna 
i såväl stora västländer som USA, 
Kanada och England som Kina. Däre-
mot är vi inte i lika hög grad oroliga 

för övervakning 
och registrering.
Ska man våga 
sig på en sub-
jektiv tolkning 
så är svensk-
arna antingen ett 
misstänksamt folk, 
eller helt enkelt 
bara lite dåliga 
på att jämföra sin 
situation med den 
i andra länder.

Digitala klyftor 
minskar men 
finns kvar

Samtidigt så står 2014 fortfarande 
en miljon svenskar utanför Internet. 
Skälen att inte använda Internet är 
många. Vissa säger att de inte har råd 
eller tid, de kan sakna uppkoppling där 
de bor, och andra tycker att tekniken 
är krånglig. Men de flesta som står 

utanför, två tredjedelar av 
icke-användarna, säger 
helt enkelt att de inte är 
intresserade.

Bland pensionärerna uppger 
två tredjedelar att de inte 
känner sig särskilt dator-
kunniga. Med tilltagande 
ålder ökar också hälsopro-
blem och funktionshinder – 
dålig syn eller problem med 
motoriken – som försvårar 
teknikbruket.

Skillnader i utbildningsnivå 
får också konsekvenser. 
Samtidigt som det finns 

massor av hälso- och medicinsk 
information tillgänglig på Internet så 
säger endast 16 procent av de äldre 
lågutbildade kvinnorna att de tar del 
av denna, jämfört med 94 procent av 
unga välutbildade kvinnor.

E-förvaltning och sociala medier-stra-
tegier i all ära, men denna ouppkopp-
lade miljon får aldrig glömmas bort.
TexT: Mats Rydström

1000000
60% av dessa pga ointresse

Personer utanför internet

2011

5%

2014

53%

Surfplattor
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Fyra frågor du bör ställa innan 
du väljer kommunikationslösning
Kommunikationstjänster i molnet 
utövar en stark lockelse för många 
verksamheter och frågorna är många 
när man väljer mellan traditionell 
kundplacerad eller en molnbaserad 
lösning. Samtidigt finns det olika typer 
av molntjänster, vilket skapar flera 
möjligheter till en lösning som passar 
just ditt företag. Exempel på detta är 
privata moln, hosting och publika moln. 

Det är därför absolut nödvändigt att ett 
beslut om hur morgondagens kom-
munikationslösning skall vara utifrån 
det egna företagets behov. Att ta del av 
best practice från andra företag man 
på något sätt kan relatera till kan för-
stås inte skada, men framför allt måste 
blicken vändas inåt, mot den ena 
organisationen i en gedigen behovs- 
och verksamhetsanalys. Samtidigt är 
den typen av analyser något som tar 
mycket tid och energi att göra fullt 
ut, och det i en omgivning där många 
IT-avdelningar redan är belastade till 
bristningsgränsen. 

För att förenkla den processen finns 
det några enkla frågor 
varje IT-chef bör ställa 
sig innan hen lämnar 
sina rekommendationer 
till företags- eller 
kommunledningen. 

1. Är vi redo för molnet? 
Kanske din organi-
sation redan idag 
använder tjänster i 
molnet, via Sales Force, 
Dropbox, Office 365, 
Google Apps etc. och 
att ta steget till en kom-
munikationslösning i 
molnet redan är en del 
i strategin. Eller kanske 

finns det krav från organisationen att 
inte lägga kommunikationslösningen i 
molnet?

2. Har vi tänkt igenom hur 
tjänsten ska betalas? 
Du kanske står i valet mellan en tradi-
tionell betalningsmodell (CAPEX) eller 
en OPEX-modell där du abonnerar på 
tjänsten och betalar per användare 
och per månad. Idag finns det dock 
möjlighet att välja en OPEX-lösning 
oavsett om du tittar på en molnlösning 
eller en kundplacerad lösning, vilket 
kan vara värt att ha i bakhuvudet. I 
kostnadsanalysen behöver man även 
ta hänsyn till kostnader för trafik och 
eventuella tilläggstjänster.

3. Har vi rätt kompetens in-house?  
Har vi, eller vår systemintegratör, 
kapacitet och kunskap att underhålla 
en kundplacerad lösning eller kan 
IT-avdelningen på ett naturligt sätt 
byta roll från utförare till beställare? 
I bägge fallen gäller det att identifiera 
framtida kommunikationsbehov och 
att säkerställa att lösningen tar vara på 

kundrelationer samt har rätt support 
och redundans om problem uppstår. 

4. Har vi tänkt på leverantörs- 
och operatörsobeoendet 
respektive inlåsningseffekten?
Med en kundplacerad utrustning är 
du fri att välja vilken systemintegratör 
och vilken operatör du vill, men kan 
kanske hamna i en längre avskriv-
ningsperiod. Med en molnbaserad 
tjänst blir du i vissa fall låst till en ope-
ratör (i de fall du köper molntjänsten 
av en operatör och inte en fristående 
service provider), samtidigt som en 
operatör kan erbjuda andra fördelar.  

Det är definitivt värt att utforska 
alternativen och möjligheterna med 
molnet - och börja gräva djupare i vad 
som passar bäst för just ditt företags 
behov. I den bästa av världar har du 
en leverantör som är intresserad av 
att du ska få bästa tänkbara lösning 
och inte den som ger mest klirr i den 
egna kassan, som du kan använda som 
bollplank och inspiratör. TexT: Robert Stahre, 

Affärsutvecklingsansvarig, Mitel Sweden AB

Molnet har varit ett modebegrepp sedan 2012 
men det saknas fortfarande en helt enhetlig 
definition av vad det är. Därför är det alltid en 
fördel att det tydliggörs – detta är vår bild av 
molnkommunikation.

Kundplacerad utrustning (CPE) är som det låter 
placerad i kundens egen IT-miljö.

Molnbaserade lösningar kan vara av olika slag. 
De kan vara placerade i IT-miljön eller datacentret 
hos kunden, systemintegratören eller service 
providern/operatören. Lösningen kallas ofta för:
Privat moln om placerad i kundens egen IT-miljö
Hosting om placerad i systemintegratörens 
datacenter

Publikt moln om placerad i service providerns/
operatörens datacenter 

Molnbaserade lösningar kan antingen vara av 
privat natur (dvs endast en kund per instal-
lation), eller av mer delad natur (flera kunder 
delar på den gemensamma hårdvaru- och 
mjukvaruplattformen). 

Kommunikation som tjänst (KST) innebär att 
kunden köper kommunikationen som en tjänst 
och betalar en avgift per användare/funktion/
månad (OPEX-kostnad). 

Ofta betalar kunden och står själv för slutanvänd-
arterminaler (CAPEX).

Tema: Kundtjänst & kontaktcenter
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Krister berättar att de i dag jobbar på 
uppdrag av nästan samtliga förvalt-
ningar i kommunen, och hanterar alla 
upptänkliga ärenden från ekonomiskt 
bistånd till parkeringstillstånd.

Bakgrunden var att Sollentunas med-
borgare var betydligt mer missnöjda 
än rikssnittet med kommunikationen 
med kommunen, vilket visade sig i 
mätningar år efter år.

– Vi gjorde en omvärldsspaning och 
såg att vissa kommuner framgångsrikt 
hade börjat etablera den här typen av 
funktioner för att komma till rätta med 
de väldigt dåliga siffrorna. Vi har gjort 
en väldigt fin resa uppåt i jämförelse 
med tidigare. Det kan man inte bara 
tacka kontaktcenter för, men jag 

tror det har påverkat siffrorna, säger 
Krister Mandorff.

Kontaktcenter började som ett 
etableringsprojekt med en styrgrupp 
med representanter från kommunled-
ningen. Med Krister som samordnande 
projektledare startades sedan delpro-
jekt som hanterade de tjänsteområden 
som skulle bli kontaktcenters ansvar, 
tillsammans med medarbetare inom de 
olika förvaltningarna. 

– Jag tog personligen med mig erfaren-
heter från mitt tidigare jobb i Norrtälje 
kommun, där vi startat kontaktcenter, 
och sedan gjorde jag ett flertal studie-
besök hos andra kommuner och lärde 
mig väldigt mycket därigenom.

De initiala investeringarna krävde att 
kommunledningen sköt till pengar, 
men till största delen finansieras kon-
taktcenter av de olika förvaltningarna. 
I dag har själva kontaktcenter 13 hand-
läggare indelade i två tjänsteområden.

– Det ena jobbar på uppdrag av 
socialkontoret, barn- och utbildning 
ungdomskontoret respektive vård och 
omsorgskontoret. De mjuka frågorna, 
kan man säga. Det andra jobbar på 
uppdrag av miljö- och byggnadskonto-
ret och trafik- och fastighetskontoret. 
Meningen är att vi ska vara den funk-
tion som medborgaren alltid vänder sig 
till i första hand.

Krister Mandorff är verksamhetsutvecklare vid Sollentuna kommun och ansvarar för 

att utveckla kommunens kontaktcenter. Projektet med att etablera ett kontaktcenter 

startade för fyra tre år sedan och har lett till att Sollentunas medborgare nu får betydligt 

snabbare svar i sina kontakter med kommunen. Det har också möjliggjort en avlastning 

av kommunens verksamheter och förvaltningar inom en lång rad ärenden.

Kraftsamlande 
Sollentuna Kommun 
vidarutvecklar 
kontaktcenter

Tema: Kundtjänst & kontaktcenter
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Vad händer sedan?
– Gata- och parkverksamheten inom 
trafik- och fastighetskontoret vill till 
exempel att alla samtal och all e-post 
styrs in i kontaktcenter först. Syftet är 
att vi ska kunna hantera 70 procent 
utan att blanda in förvaltningen, och 
att resterande 30 procent är sådant 
som vi på ett smidigt sätt behöver föra 
vidare. 

Avlastningen av förvaltningarna 
går alltså ett steg längre?
– Ja, det kan man säga, och det är en 
av våra ledstjärnor. Om vi ser att vi 
kan avlasta så adderar vi kontaktcen-
ter, men framför allt om vi ser kund-
nyttan och att man förbättrar ökar 
tillgänglighet, service och bemötande.

Ge exempel på vilka ärenden ni hanterar!
– Ett exempel är när man är i behov 
av försörjningsstöd och tar den första 
kontakten. Vi har också ganska svåra 
frågor kring bygglov, miljö och hälsa 
och förskoleplaceringar lantmäteri 
och till fastighetskontoret. Vi svarar 
på frågor om parkering, lokala 
trafikföreskrifter, tar emot felanmälan 
och synpunkter. Vi jobbar också med 
handläggning, utfärdar parkeringstill-
stånd för funktionshindrade och gör 
färdtjänstutredningar, vilket inte är 
alldeles självklart.

Kan du ge ett exempel 
på ökad tillgänglighet?
– Vi hade tidigare ett samarbete med 
två andra kommuner och delade på en 
jurist som hade telefontid några dagar 
i veckan, det blev åtta timmar totalt. 
Hon var jätteduktig och engagerad i 
sitt jobb på alla sätt men inte så lätt 
att få tag i. Nu har vi utbildat fyra 
medarbetare i konsumenträtt, via Kon-
sumentverket bland annat. Det betyder 
att vi kan vara tillgängliga under hela 
(korrigeras?) våra öppettid som är 43 
timmar per vecka.

Hur har ni resonerat för att möta 
krav på tillgänglighet via nya kommunika-

tionsvägar som sociala medier?
– Förutom e-post och telefon har ser vi 
nya kanaler som sociala medier, chatt 
och sms. Vi har utvecklat Facebook 
och det är kontaktcenter, i visst samar-
bete med kommunikationsavdelningen, 
som tar hand om den dagliga kommu-
nikationen. Det handlar både om att ta 
hand om inkommande frågor och att 
lägga ut information, det kan vara allt 
från tips på aktiviteter till information 
om EU-valet. Vi har jobbat lite grann 
med att få fler gillare, vilka ökat med 
åtskilliga hundratals procent.

I Sollentuna kommun har kontaktcen-
ter varit direkt delaktigt i framtagandet 
av e-tjänster och fortsätter jobba med 
förbättringen av desamma. 

– Vi kan ju det, på grund av att vi får 
så mycket input. Vi vet vad som funkar 
och inte funkar och vad kunderna 
efterfrågar. Vi har också ett annat 
uppdrag: att öka användningen av e-
tjänster för att de är kostnadseffektiva!

Står ni inför någon vidareutveckling nu?
– Vi har också försökt kraftsamla 

"Meningen är att
 vi ska vara den
 funktion som
 medborgaren 
 alltid vänder sig
 till i första hand"

Tema: Kundtjänst & kontaktcenter
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och etablera en chattfunktion. Jag 
kan egentligen inte se några hinder 
för den, men vi har haft en ganska 
intensiv utvecklingsperiod så vi 
har ännu inte lagt krut på detta. Vi 
behöver en programvara och en peng 
för den utvecklingen och den har vi 
inte tagit fram än. Men tanken är ändå 
att vi ska ha en chattfunktion och att 
kontaktcenter ska hålla i support för e-
tjänsterna via denna.

Krister säger att kontaktcenter är ett 
bygge som pågår för alltid. Det är en 
organisk process, och i kommunvärl-
den en relativt ny företeelse. Utan att 
ha marknadsfört kontaktcenter utåt 
har man dock uppnått goda resultat, 
samtidigt som man lyckats undvika 
att skapa orimliga förväntningar från 
medborgarna.

– Då vi etablerat kontaktcenter steg för 
steg så har vi sett en hög risk att det 
blir för stora förväntningar. Så vi har 
sagt att låt oss bygga kontaktcenter 
först utan att vi behöver visa upp oss 
och märkas. Man ringer till kommunen 
som man alltid gjort på vårt växelnum-
mer. Det var ett medvetet val.

Vi kommer nu att kraftsamla för att 
samla ännu fler tjänster i kontaktcen-
ter, så vi har nu inlett ett vidareut-
vecklingsprojekt som kommer att pågå 
under minst ett år. Bland annat hoppas 
vi också kunna lansera en chatt-
funktion under nästa år. 

Medborgarnas omdömen, den mjuka 
responsen har varit god, men hur ser ert 
analysarbete ut?
– Vi saknar ett strukturerat sätt att 
mäta effekten hos förvaltningarna. Jag 
har bollat den frågan till kommunled-
ningen och förvaltningarna och anser 
kanske att de själva skulle ta initiativ 
till att mäta vinsterna. Socialkon-
toret har ganska dåliga värden på 
tillgänglighet och service på alla sina 
områden, utom det som kontaktcenter 
hjälper till med: ekonomiskt bistånd. 

Det är ett exempel, men jag tycker att 
det finns mer att göra. Nu var det inte 
effektiviseringsvinster som var det 
uttalade målet från början, utan vi var 
ute efter att förbättra tillgänglighet, 
bemötande och service. 

Men vi borde internt diskutera var 
ansvaret landar att mäta. Det vi 
vet, är att förvaltningarna har svåra 
förutsättningar att upprätthålla en 
bra tillgänglighet. Men inom de 
områden där kundkontakterna sker 
genom kontaktcenter, har vi riktigt bra 
tillgänglighetssiffror, vilket vi bland 
annat har kunnat konstatera genom 
mätningar som har utförts av externa 
företag. Genom responsen från förvalt-
ningarna, vet vi att kontaktcenter har 
bidragit till att effektivisera exempelvis 
handläggningsprocesser.

Hur var responsen på ditt föredrag på 
Kommits konferens? Har andra kommuner 
visat intresse?
– Ja, lite grann. Jag började mitt 
föredrag med att fråga hur många 

kommuner som hade kontaktcenter, 
och fick några händer. Sedan frågade 
jag hur många har pratat om det, och 
då fick jag väldigt många händer. 
Jag tror att det är 20-25 kommuner i 
Sverige som har kundtjänstfunktioner, 
men jättemånga som pratar om och på 
något sätt försöker få igenom det. Det 
kanske är en ketchupflaska-effekt? Jag 
tror att de flesta kommuner kommer att 
ha kundtjänstfunktioner i framtiden.

Skulle nyttan vara lika god överallt eller är 
just Sollentunas storlek och geografiska 
läge rätt?
– Det är jättesvårt att bedöma. Det 
är klart att kommuner har olika 
befolkningsunderlag och ekonomi, och 
att små kommuner kanske får svårt 
att kraftsamla. Jag kan ha fel. Men 
jag tycker i alla fall att vår kommun 
uppfyller alla kriterier för att sats-
ningen ska vara bra och jag tror att de 
flesta ska kunna dra nytta av att införa 
kontaktcenter.
text: Mats Rydström, research: Daniel Becker

"Den [var] inte 
 effektiviseringsvinster
 som var det uttalade
 målet från början utan
 vi var ute efter att
 förbättra tillgänglighet,
 bemötande och service"

Tema: Kundtjänst & kontaktcenter
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För Kommits tidning berättar hon om 
likheter och skillnader mellan dessa 
två världar.

– Jag har ett fantastiskt jobb! Att jobba 
med it-system, lokalfrågor och process-
utveckling är kul. Men att jobba med 
människor i förändringsarbete – det är 
riktigt spännande!

Kan vi rita en tidslinje för utvecklingen 
inom Skellefteå kommun?
– Kundtjänsten infördes etappvis. I 
första etappen med start 2007 ingick 
Tekniska kontoret, Bygg och Miljökon-
toret samt Kommunledningskontoret. 
I etapp två med start 2009 kom övriga 
sju förvaltningar med. Ytterligare två 
år senare flyttade interna tjänster och 
IT Servicedesk också in till Kundtjänst.

Fanns det alls några andra kommuner att 
inspireras av i arbetet?

– I förarbetet tittade projektgruppen 
bland annat på Brighton i England, 
och vi var också på studiebesök till 
Århus i Danmark. Men att ha en idé 
som man verkligen tror på och få vara 
lite pionjär kan också vara mycket 
inspirerande!

Hur är man som kommun kontaktbar på 
ett modernt och relevant sätt?
– I mina ögon så är man kontaktbar på 
ett modernt vis när det är ”en väg in” 
för att enkelt få hjälp. Kunden ska inte 
behöva leta sig fram via telefonnum-
mer och kontaktformulär. Det ska vara 
generösa öppettider, via den kanal som 
kunden själv väljer. Sedan ska man 
kunna ge korrekt svar direkt, eller så 
snabbt som möjligt.

Liksom i Sollentunas fall hade man i 
Skellefteå en central finansiering vid 
införandefasen, men väl i drift tog 

respektive förvaltning över personal-
kostnaderna. Summorna fördelas med 
en beräkningsmodell där bland annat 
antal ärenden till respektive förvalt-
ning ligger till grund för kundtjänst-
kostnaden. Liksom i Sollentuna var 
dock den ökade kundnyttan främsta 
ledordet, och inte effektivisering.

– I förlängningen, efter några år, 
började vi prata om effektivisering. 
Och vinsterna av effektiviseringen 
kom, men i inledningen är det en 
investering som kostar tid, pengar och 
engagemang. Jag tror det är viktigt 
att välja ett fokus och naturligtvis 
tycker jag man ska satsa på att öka 
kundnyttan. 

I ditt Kommits-föredrag på konferensen 
talade du om att ”bygga in framgång”, kan 
du utveckla det?
– Varje organisation består av personer 

Kundtjänst och kontaktcenter är relativt nya företeelser inom 

den kommunala världen, men på tillväxt. Teresia Andersson 

tillhör de svenska pionjärerna på området, som tidigare chef 

för kundtjänsten i Skellefteå kommun i sex år. Nu driver hon 

sedan 2013 liknande projekt inom Umeå Universitet.

Pionjären 
Teresia Andersson 
utvecklar kundtjänst 
i Skellefteå

Tema: Kundtjänst & kontaktcenter
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och arbetsgrupper som befinner sig i 
olika skeden. De arbetsgrupper som 
vill förändra sitt arbetssätt är de man 
böra starta med. Det går inte att säga: 
”Starta med den eller den verksamhe-
ten. Den passar bra i en kundtjänst.” 
Jag säger: ”Starta med den arbets-
grupp och de personer där du har en 
chans att lyckas.” Jag tror det är därför 
det ser så olika ut i olika kommuner. 
Någon som har lyckats har börjat med 
Socialförvaltningen, en annan med 
Tekniska kontorets tjänster, en tredje 
kommun med något helt annat. 

Vilka ärendetyper var de tre största för 
Skellefteås kundtjänst?
– År 2012 var det frågor som rörde för-
sörjningsstöd, fakturor och parkering.

Är de också de mest tids- eller 
resurskrävande?
– När det stod klart att försörjnings-
stöd stod för flest frågor la vi ned ett 
stort arbete på att tillsammans med 
Socialförvaltningen skapa rutiner för 
att svarsgruppen för Socialt stöd och 
omsorg skulle kunna avlasta bistånds-
bedömarna och svara på frågorna. Det 
krävdes mycket samarbete och förstå-
else för varandras arbeten och även en 
programutveckling. En forskare följde 
arbetet och gjorde en utvärdering. 
Sekretessfrågan arbetades igenom med 

många instanser och till slut så hade 
vi ett nytt arbetssätt som gav större 
kundnytta med hög tillgänglighet, 
snabba svar, säker integritet och en 
god avlastning för biståndsbedömarna 
som hade en pressad arbetssituation.

Vilka fördelar och risker finns med att 
flytta handläggningen av olika ärenden till 
kundtjänst för att avlasta förvaltningarna?
– En arbetsuppgift som har stor del 
kundkontakt kan passa att förläggas 
till kundtjänst. En fördel kan vara att 
det blir en mer varierande arbetsdag 
för kundtjänsthandläggarna, men min 
erfarenhet är att man bör tänka sig 
noga för innan man förlägger hela 
arbetsuppgifter till kundtjänst. Lyckade  
exempel vid Skellefteå kommun var 
tolkförmedling och tandvårdskort.

Vilka utmaningar såg ni med att fler kom-
munikationssätt för medborgarna nu är lika 
självklara som brev och telefon?
– När sociala medier tog fart och 
kundtjänst fanns etablerad blev det 
naturligt att handläggarna fick som 
uppgift att bevaka och hjälpa till att 
besvara den kanalen. När sjukanmälan 
för elever började komma via sms tog 
vi hand om det. Från det statistikun-
derlag som kom fram via Kundtjänst 
infördes också e-tjänster. Men visst 
har det funnits många tekniska 

utmaningar! Integrationer med olika 
system och ärendehanteringssystemet 
har inte alltid varit lätt. Sen är det ju 
så att kravet idag både från kunder och 
från anställda är att alla system ska 
vara ”up and running”. Det finns ingen 
tolerans för att telefonin eller ärende-
hanteringssystemet går ner.

Har det funnits någon annan, 
mer oväntad nytta?
– I april 2011 rapporterades misstänkt 
Cryptosporidium i dricksvattnet, som 
fick drickas först efter att det kokats. 
Det är en mindre katastrof för en stad 
och meddelandet gick ut dagarna 
innan påskhelgen. Tack vare en fung-
erande Kundtjänst kunde vi bemanna 
upp den som en upplysningscentral 
under hela påskhelgen för att svara på 
frågor och att lugna allmänheten.

Du har talat om köra med ”extra mycket 
allt” vid införandet, vad menar du?
– Om man gör ett ordentligt förarbete 
så kommer kunderna att få en ännu 
bättre service. Det nya arbetssättet blir 
också förankrat och genomarbetat i 
den arbetsgrupp som kommer att bli 
andra linjen, det vill säga handläg-
garna som är experter. Förarbetet är 
hemligheten! Vi hade många studie-
besök från andra kommuner, och ett 
par ställde frågan om de fick köpa 

Tema: Kundtjänst & kontaktcenter
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vår struktur och våra checklistor. Då 
missar man hela poängen! Det är just 
i förberedelsearbetet man måste gå 
igenom varje arbetsmoment, det kan 
innehålla telefonistatistik, genomgång 
av webbsidor, översyn av tjänsteka-
talog, samtal med arbetsgrupper och 
kundönskemål. Förberedelsearbetet 
bör också innehålla en processöver-
syn; så här jobbar vi idag, hur skulle 
vi kunna jobba? Passa också på att 
fråga växeln vilka frågor som brukar 
komma till respektive arbetsgrupp. Det 
är kanske inte de frågor som gruppen 
tänker på!

Sedan våren 2013 arbetar Teresia 
Andersson som projektledare för att 
införa ”En väg in”-strategin inom 
Umeå Universitet. Projektet på två år 
är nu lite mer än halvvägs och vid hös-
tens terminsstart ska första etappen, 
Infocenter Umeå Universitet, påbörjas. 
Då tar man plats i nya lokalen Infocen-
ter Universum och ett nytt backoffice, 
ett nytt ärendehanteringssystem införs 
och tre av förvaltningens tio enheter 
får nya arbetssätt.

Kundtjänsten ska främst hantera frågor 
som rör studenternas vardag samt 
interna tjänster. Det är ett förändrings-
arbete som Teresia menar måste få 
ta tid, men som kan leda till ändrade 

mönster i hur kontakter tas och hur 
de besvaras. Man rensar upp i antalet 
kontaktvägar, kan leverera enhetliga 
svar under enhetliga öppettider.

– Hur kan Umeå universitet vinna kon-
kurrensen om studenter och personal i 
framtiden? Jo, bland annat genom att 
ge bra service, ha ett gott bemötande 
och att snabbt och korrekt besvara 
förfrågningar. Samtidigt så stärks varu-
märket. Men, det här innebär ett nytt 
sätt att arbeta! Frågor, beställningar 
och synpunkter kommer att handhas 
av en första linje och de frågor som 
ska vidare till arbetsgrupper och 
experter vid universitetet skickas i ett 
ärendehanteringssystem. 

Hur skiljer sig den grundläggande strategin 
mellan de två projekten?
– Varje införande måste utgå från de 
förutsättningar som just den organi-
sationen har. I Skellefteå kommun 
fanns ett enhälligt politiskt beslut 
om att införa en kundtjänst för hela 
kommunens verksamhet. Det gick att 
styra om befintliga kontaktvägar till 
kundtjänst, rensa upp bland floran 
av kontaktvägar på webben, jobba 
igenom alla verksamheter successivt 
och ganska radikalt börja arbeta på ett 
nytt sätt – med kundfokus i stället för 
verksamhetsfokus. Det finns många 

likheter mellan projekten, men en 
grundläggande skillnad är just beslut, 
ledningsstruktur och därigenom vilket 
mandat som projektet har i organisa-
tionen. Kulturen vid våra universitet 
är att institutioner och fakulteter i 
stor utsträckning är självstyrande, 
inte att hela organisationen delar på 
system och arbetsmetoder. I stället är 
det nog så att mångfalden är en viktig 
del i denna kreativa miljö. Eftersom 
organisationen inte är van vid att 
arbetssätt beslutas centralt så måste 
i princip kundtjänst införas i mindre 
etapper, efter att jag är överens med 
varje enhet om att det är en bra idé.

Hur ser resten av 2014 ut för din del?
– Just nu är det ett mycket intensivt 
skede fram till invigningen av Info-
center den fjärde september. När vi 
är igång ska jag jobba fram en plan 
för permanent organisations- och 
finansieringsform. 

Förvaltningens övriga sju enheter ska 
jobbas igenom och därefter ska också 
avlastning erbjudas till institutioner 
och fakulteter. Med tanke på hur fort 
tiden går är det snart dags att växla 
över till permanent drift.
text: Mats Rydström

"Den var inte 
 effektiviseringsvinster
 som var det uttalade
 målet från början utan
 vi var ute efter att
 förbättra tillgänglighet,
 bemötande och service"

Tema: Kundtjänst & kontaktcenter
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Temat är inte riktigt spikat ännu, och arbetet med att boka 
talare återstår, men Christian säger till KommITS reporter 
att de resonerar kring hur den öppna kommunen utvecklar 
välfärden.

Kan du ge exempel på hur det kan komma att gestaltas?
– Vi har bara börjat skissa så ingenting är klart ännu. Vi vill 
ha så aktuella ämnen som man någonsin kan ha. Det är det 
som är KommITS ledord, att lyfta det som berör och som är 
viktigt nu!

Varför har ni valt Göteborg denna gång 
och vad kan du avslöja om lokalerna?
– Göteborg är en destination som är lätt att ta sig till. 
Clarion Hotel Post ligger mittemot Centralen och såväl tåg, 
närtrafik som flygbussar stannar ett stenkast därifrån. Vi 
var där i förra veckan och tittade. Det är helt fantastiskt – 
stort, nytt och fräscht!

Hur kommer preliminärt upplägget för dagarna att vara?
– Vi startar upp på tisdag eftermiddag, troligen vid 17-tiden, 
med en keynote och lite mat och mingel med utställarna. 
Sedan drar vi igång fullt ut på onsdag morgon och avslutar 
någon gång efter lunch på torsdagen. SKL har också efter-
frågat en aktivitet under dessa dagar, som vi ska försöka att 
maximera med lite runda bords-samtal och annat.

Christian säger att det enda bekymret är att besökarna 
bestämmer sig senare och senare för varje 
år. Han framhåller att det är viktigt att 
anmäla sig snabbt, eftersom det kan bli brist 
på hotellrum i Göteborg vid den tiden.

– Alla vet ju att konferensen kommer att innehålla det man 
förväntar sig av ett KommITS-evenemang, så man behöver 
inte vänta på att programmet ska bli klart innan man 
bestämmer sig. Vi kommer att ha det senaste som hänt inom 
IT för den kommunala sektorn och de senaste nyheterna. 
Det har vi alltid haft och det ska vi fortsätta med, det är 
därför KommITS finns.

Söker ni nu feedback från KommITS medlemmar? 
– Vi är givetvis intresserade av förslag både på keynote-
talare, breakoutpass eller annat som man vill att vi ska ta 
upp. Kontakta oss gärna med förslag via KommITS hemsida. 
Eller kontakta mig via Svenljunga Kommun, där jag jobbar i 
det civila.

Som IT-chef i Svenljunga, vad finns på agendan 
den närmaste tiden?
– Det blir tufft för mig under våren då vi kommer att byta 
telefonioperatör, införa nytt diarium, ny e-tjänsteplattform, 
digitalisera politikerna och få in ett IT-baserat kvalitetssys-
tem. Detta, samtidigt som vi är i slutfasen av att få till fiber 
i hela vår kommun – landsbygd som tätort. Och då känner 
jag att det är skönt att ha uppdraget i KommITS som ett 
vattenhål och inspirationskälla.
TexT: Mats Rydström

Digitaliseringsdagarna
till Göteborg i maj

Vi pejlar läget med Christian Bonfré inför KommITS stora konferens på 
Clarion Hotel Post i vår. Den 5-7 maj har KommITS glädjen att bjuda in 
till Digitaliseringsdagarna, vårens stora konferens! Vi tog ett snack med 
Christian Bonfré i styrelsen om vad vi kan vänta oss av vårens konferens. 

"Enda bekymret är att 
 besökarna bestämmer sig 
 senare och senare för varje år"

	 Kommunal	IT
	 Verksamhetsutveckling	med	hjälp	av	IT	 Mobilitet	och	säkerhet	 Öppenhet	och	offentlig	data	 Digitala	kommunala	agendor

Är du intresserad av:

Då är KommITS Digitaliseringsdagar 2015 något för dig!
5-7 maj 2015, Clarion Hotel Post, Göteborg 

Save the dateKommITS Digitaliseringsdagar 5-7 maj 2015, mer info kommer på www.kommits.se



19

KommITS vinternumret 2015

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara

i första hand små och medelstora kommuners intresse i

IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte 

för IT-ansvariga i kommunerna.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av 
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av 
representanter för ca 150 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå 
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och 
den största är Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande 
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med 
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och 
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum 
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter 
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kom-
muner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.

målsättning

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

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

varför ska min kommun bli medlem?

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

medlemskap

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

föreningen kommits styrelse:

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

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

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

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

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

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

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

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



För en tid sedan ställde jag en fråga till ansvariga för ett kom-
mande VM som skall hållas under 2015 i vår kommun. Frågan 
som var ett ifrågasättande sände jag via epost till ansvariga 
för hela organisationen men fick inget svar. Två veckor senare 
sände jag samma brev igen via epost men fick inte heller då 
något svar. Jag tänkte att jag skulle ge dem en chans till innan 
jag ändrade strategi men inte heller vid en tredje påstötning fick 
jag svar. Jag ville testa hur snabbt man svarade och resultatet 
var nedslående...fem veckor hade förflutit men fortfarande inget 
svar. Jag ändrade strategi och ställde samma fråga på Facebook 
och inom en timme hade jag fått ett svar. För kommuninvåna-
ren eller kunden är detta oerhört effektivt men för en kommun 
kan det vara förödande. Kommuner och företag vill att man ska 
tycka om dem, i takt med att tystnaden blir längre och längre 
så kan den mest positiva 
medborgare bli irriterad 
på i detta fall totala brist 
på servicekänsla.

I samband med ett 
krisärende som flammade 
upp på Facebook vid ett 
lärosäte i Sverige så fick 
informationschefen på 
detta lärosäte fullt upp. 
Inlägget spreds på Face-
book som en löpeld och 
på mindre än en timme 
hade inlägget fått 4000 
delningar och hundratals 
kommentarer. Informa-
tionschefen berättade att 
hon hade lärt sig att man 
kunde ha uppemot 48 
timmar på sig att hantera ett akut ärende i gammalmedia, men i 
sociala medier hade man inte ens 48 minuter på sig. En dyrköpt 
lärdom men så värdefull.

Att möta sina kunder korrekt och effektivt är svårt, att få alla 
nöjda är en omöjlighet men vad vi måste lära oss är att infor-
mation sprids så mycket snabbare idag än för några år sedan. 

Vi kan också utgå från att alltfler väljer att direkt ställa frågorna 
i sociala medier istället för att invänta ett svar via epost. Där 
måste vi ha personal som förstår hur dessa miljöer fungerar, 
hur man på bästa sätt möter kritik samt även känna till att ett 
misstag kan bli ödesdigert. Känner våra medarbetare till detta 
eller krävs det en helt ny generation av sociala medier experter 
på kommunernas informationsavdelningar/supportorganisatio-
ner? Har vi medarbetare som kan svara med en trevlig men 
samtidigt saklig ton?

Frågan är inte bara aktuell utan den är kritisk. Om jag själv 
vill flytta till en annan stad så kommer jag givetvis att “Googla 
upp” kommunen, se vad andra säger om den samt även kanske 
ställa frågor till kommunföreträdare och jag kommer att vilja 

få svar fort. För många kommer 
dessa svar att vara avgörande för det 
kommande beslut som avgör om man 
flyttar till denna kommun eller ej. 

Vi kan se detta som ett problem, 
eller som en möjlighet. Varför inte 
nyttja sociala medier till att bli 
kommunen man talar om? Se till 
att ha rätt #hashtag för kommunen 
och uppmuntra medborgarna att 
nyttja dessa. Varför inte låta de som 
passerar ett bygge i staden ta kort på 
det och ladda upp det på Instagram 
under en särskild hashtag? På så sätt 
blir vi delaktiga och får en vi-känsla 
där flera kan bidra. Jag såg nyligen 
en skylt vid en nationalpark som 
hade drabbats av en skogsbrand för 
en tid sedan. På skylten uppmanades 

besökare att ta kort från just den vyn och tagga bilden den 
med en särskild hashtag, på så sätt kunde de som skötte parken 
få ständig uppdatering av hur skogen återhämtade sig. Enkelt 
men så genialt. Egentligen handlar det nya medielandskapet 
om samma sak som tidigare, det enkla att vara närvarande och 
möta de frågor som finns i vår omgivning.
Text: Jan Svärdhagen

VM i skidor eller sociala medier?

avsändare : 

Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg

returadress : 

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

Vi kan se 
detta som ett 

problem 
eller som en 
möjlighet


