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Sammanfattning 
Dagens organisationer använder sig allt mer av integrerade systemlösningar för att på så 
sätt kunna bli effektivare i sina processer (Myerson, 2001). Det finns flera orsaker som lig-
ger till grund till detta, så som till exempel lägre kostnader för organisationen, och att göra 
den mer konkurrenskraftig på marknaden (Myerson, 2001). Fördelen med integrerade sy-
stem är att de möjliggör för till exempel att två skilda avdelningar inom en organisation kan 
kommunicera med varandra, med hjälp av mindre eller större nätverk, oberoende av var de 
än befinner sig i världen. Med hjälp av detta så kan de dela vital information, vilket kan be-
hövas inom de respektive avdelningarna. Då de flesta organisationer på ett eller annat sätt 
arbetar med kundinformation, som till exempel personnummer, så måste det finnas någon 
form av skydd mot både yttre och inre hot. 

Dessa hot mot integrerade system i organisationerna leder till misstro hos kunden samtidigt 
som det även lyfter fram de problem som kan skapas av dem, vilket leder till att kunderna 
kan komma att fråga sig själva om deras personliga information är tillräckligt skyddade. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om kommunens befintliga integrerade system är till-
räckligt pålitliga när det kommer till individens personliga information. 

För att kunna nå fram till ett resultat så fokuserade vi arbetet på hur det ser ut i praktiken, 
eftersom det inte finns så många studier kring integrerade system och säkerhet rörande per-
sonlig information. På detta sätt kunde vi få fram tillräckligt mycket data för att skapa ett 
resultat. Dock inte utan tidigare studier som gjordes inom informationsteknologi och sä-
kerhet. 

Slutsaten utav den undersökning som gjort är att dagens integrerade system kan anses som 
både pålitliga och säkra, rörande skyddet av den personliga informationen, när det kommer 
till externa hot. Men i vissa fall saknas skyddet och pålitligheten mot interna hot. Detta be-
tyder att det enda existerande hot kan vara personal inom en organisation som har hand 
om den personliga information, trots att de har klara rutiner kring hur man ska hantera den.
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Abstract 
Organizations today use integrated system solutions more and more, in order to be more 
effective in their processes (Myerson, 2001). There are several reasons which underlie this, 
such as for example lower costs for the organization, and to make it a stronger competitive 
stand on the market (Myerson, 2001). The benefit from integrated systems is that it enables 
for an example two different parted departments within an organization to communicate 
with eachother, with the help of smaller or bigger networks, independable where they are in 
the world. With the help of integrated systems they can share needed vital information be-
tween the different departments in a more effective way. Since organizations in one way or 
another work in the integrated systems with customer information, for an example social 
security number, thus must there be somekind of safety from both internal and external 
threats (Bragg, 2003). 

These threats against the integrated systems in the organizations lead to a mistrust with the 
customer and at the same time they highlights the problems which could emerge from 
them. In turn, this may lead to a question where the customers aks them selves if their per-
sonal information is enough protected. 

The purpose with this essay is to find out if the protection of integrity in the Swedish 
community’s existing integrated systems is reliable when it comes to personal information 
of the individual. 

In order to maintain a result the work of the essay was focused on both excisting facts and 
collected information about how the reality behaved. Due to the lack of studies in the area 
of integrated systems and the security grasping the individual’s personal information there 
were more time spend on collecting information. This way there could be enough data ga-
thered to start summarize and get a result. 

Summarize of the survey is that today’s integrated systems are both secure and reliable 
enough to protect the personal information against external threats. However in some cas-
es it lacks the protection in internal threats. This means that the only existing threat could 
be the person working and handling the personal information thus the organizations use 
clear and stated routines in the everyday work. 
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Förord 
Vi författare vill i detta förord tacka de olika myndigheter, landsting och kommuner som vi 
varit i kontakt med i Jönköping, Kalmar och Västervik som delgivit oss data att arbeta med 
i form av intervjuer. Framför allt vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Jörgen Lindh, 
proffesorassistent vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, som har gett oss väg-
ledning genom sina synpunkter och kommentarer till vårt arbete av denna uppsats. 
 

Jönköping, januari 2007 

Heinz Köler och Nicklas Ekered 
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1 Bakgrund 
I början av organisationers utveckling inom systemintegreringar, innebär integrering inom 
företagsvärlden att man enbart använde sig av hårdvara av något slag för att få olika delar 
att fungera tillsammans. I dagens samhälle ser man till både hårdvara, mjukvara, data och 
kommunikation (Myerson, 2001). Detta innebär att organisationen måste ta hänsyn till både 
interna faktorer i form av till exempel affärsprocesser, organisationens mål samt dess poli-
cy. Även externa faktorer ska också beaktas som till exempel avstånd och säkerhet. De in-
terna faktorerna är till för att binda organisationen i deras integrerade informationssystem, 
medan de externa bestämmer uppbyggnaden av det. 

Behovet av integrerade system inom och mellan organisationer ökar allt mer i dagens före-
tagsvärld både inom den privata som den offentliga sektorn (Myerson, 2001). Detta beror 
främst på behovet utav att vara konkurrenskraftiga på marknaden och öka sin effektivitet 
inom kostnadsfrågor. Myerson menar även att man inte längre kan lita på sitt namn som 
företag, utan marknaden har förändrats över åren och det gör att företagsamheten även den 
måste förändras för att det ska löna sig. Integrerade informationssystem och dess teknologi 
är två av dessa verktyg som kan ge en konkurrensmässig fördel på marknaden inom både 
kommunikation och produktion (Myerson, 2001). Man har bland annat fördelen att kunna 
dela på information mellan organisationerna även om de befinner sig i olika världsdelar, 
vilket ger en ytterligare fördel genom att de kan agera som en enhet för att snabbt komma 
till avslut. Andra orsaker till att man väljer integrerade informationssystem är helt enkelt att 
man behöver använda sig av, mellan olika organisationer för att överleva (Myerson, 2001). 

Organisationerna i dag använder sig av informationssystem dels för att spara kundinforma-
tion i större skalor då handeln via Internet ökar, dels för att organisationer också satsar på 
kundrelationer allt mer i dagens moderna affärsstrategier (Bragg, 2003). Detta medför att 
känslig information behandlas utav organisationerna och sparas i databaser, som finns till-
gängliga inom deras integrerade informationssystem. Detta i sin tur leder in på en annan 
aspekt, nämligen säkerheten gällande personintegriteten vid transfereringar av informatio-
nen. Även när Internetbaserade tjänster erbjuds av myndigheterna finns det säkerhetsåtgär-
der som bör utvecklas, då det kommer till autentisiering för medborgaren in till myndighe-
ternas offentliga delar av sina system. För att kunna skydda sig mot intrång och stöld av 
denna information skyddar företagen sig både mot att hålla hoten borta från nätverket, 
samt så att man inte tillåter obehöriga att komma åt den (Bragg, 2003).  

Åtkomsten för användaren ska kunna ske oberoende av var man befinner sig i företaget. 
Bragg menar även att ett säkert nätverk ska kunna distribuera information snabbt genom 
organisationen till samarbetspartners och företagets kunder. Detta gör att nätverksdelen i 
företaget blir en utav grundstenarna i deras affärsprocesser (Bragg, 2003). 

1.1 Problemidentifiering 
I takt med att behovet av integrerade system ökar så blir även hotet mot säkerheten större 
(Bragg, 2003). Företagen kan inte längre enbart se till vad som är mest effektivt utan måste 
även börja tänka på vad som är mest sårbart för att inte få känslig information exponerad. 
Även om företagen redan har infört säkerhetsmetoder eller program så finns det ändå möj-
ligheter att någon incident faktiskt skulle kunna inträffa, vilket gör att man måste arbeta 
fram något sätt som ytterligare kan stärka säkerheten. Detta med tanke på att större delen 
av en verksamhet består utav uppgifter som kan anses vara känsliga eller rentutav hemliga 
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som rör den enskilde individen. Det rör sig då om uppgifter som kan utnyttjas av andra in-
divider för kriminella ändamål. Om så är fallet så är individen relativt exponerad för krimi-
nella handlingar, vilket leder till en fråga om huruvida säker man är, när en persons uppgif-
ter befinner sig inom ett integrerat system som konsument. Finns det hjälpmedel att ta till 
för att komma ur exponeringen eller ska man stå där ensam? När det kommer till begrep-
pet säkerhet kan det uppstå relativt många frågor, dock så är det enbart en av dem som 
kommer att behandlas i denna uppsats, nämligen: 

• När man som konsument blivit registrerad i en databas, som befinner sig i ett integ-
rerat system, är den personliga informationen då på något sätt skyddad? 

Med tanke på att det inte finns så mycket information kring just integrerade system och 
skyddet för personlig information i mellan systemen. En annan viktig del i detta resone-
mang är problemet vid autentisiering när användaren loggar in till systemen. Detta tillfälle 
måste då kunna verifieras att det är rätt person som loggar in på tjänsten, då användarnamn 
och lösen bör användas för att kunna säkerhetsställa detta. Vi får förlita oss på vad andra 
områden tar upp och forska fram en lösning på våra problem som diskuterats ovan. Myck-
et har dock skrivits om integrerade system och PuL enskilt vilket ger rapporten en grund-
stomme att stå på. 

1.2 Syfte 
Att undersöka om Sveriges kommuners befintliga integrerade system är pålitliga när det 
kommer till den enskilde medborgarens personuppgifter. 

Begreppet pålitlighet i detta sammanhang definierar författarna som säkerhet kring och i in-
tegrerade system. 

1.3 Intressenter 
Denna uppsats kommer att rikta sig till dem som har användning utav den kunskap som 
kommer att behandlas inom uppsatsen ramar.  Till exempel organisationer som arbetar 
med personuppgifter inom integrerade system eller kommer att arbeta med personuppgif-
ter inom integrerade system. Uppsatsen i sig kommer dessutom att kunna ge forskare eller 
studenter underlag för framtida forskning inom ämnet. Dessutom kommer medborgarna 
att få en bättre förståelse för vad som hotar inom organisationer och deras integrerade sy-
stem. 

1.4 Avgränsningar och fokus 
På grund utav resursbrist kommer uppsatsen inte att ge någon beskrivning av hur man 
kommer att kunna lösa eventuella problem med personuppgifter inom integrerade system. 
Undersökningen kommer heller inte att göra fördjupningar i lagar, eller ingående fakta 
kring teknologi då detta inte kommer att vara relevant för skapandet utav uppsatsen. Detta 
ligger till grund för en kunskapskaraktärisering, som kommer att beskrivas i metodkapitlet. 

Eftersom att undersöka hela Sveriges integrerade system inte kommer att kunna genomfö-
ras på grund utav tidsbrist, för få resurser samt väldigt många kommuner så avgränsar vi 
oss till två utav dem. Vår fokus riktas då på två städer i Sverige, Jönköpings kommun samt 
Västerviks kommun. Dessa två städer får representera en större stad som Jönköping och en 
mindre, i detta fall Västervik. Dock så gör uppdelningen att man tappar den totala helhets-
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synen av alla Sveriges kommuner som har integrerade system. Detta kommer att nämnas 
mer om i kapitel 2. Varje kommun har sitt eget skräddarsydda system, som är anpassat just 
för den kommunens ändamål vilket även kommer att påverka dess strategi i hur systemen 
kommer att agera, samt hur de ska integreras med varandra. Det sistnämnda styrks av den 
lag som finns i stycket som följer, citatet är hämtat ur (Svensk Lag, 2005). 

Kommunallagen 2 kap 1§. Lagtexten lyder: ”Kommuner och landsting får själva ha hand om såda-
na angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller 
deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller 
någon annan.“ 
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2 Metoder 
Metodkapitlet kommer att beskriva hur författarna kommer att ta fram den kunskap som 
efterfrågas i syftet. I denna process kommer författarna även att visa vilken typ utav kun-
skap som skall tas fram genom en kunskapskaraktärisering. Detta görs för att kunna ta reda 
på vilka slags metoder uppsatsen kommer att följa, dels att det ska ge en förståelse bakom 
valet av metoder. Valet utav metoder kommer att förklaras mer i avsnittet, design utav ge-
nomförande, som återfinns nedan.  

Metoddelen kommer att vara uppbyggd kring Goldkhuls kompendium om kunskapspro-
jektering (Goldkhul, 1998) samt boken forskningsmetodik som Holme och Solvang förfat-
tat (Holme & Solvang, 1996). Detta främst för att det inte finns så många kända svenska 
forskare kring ämnet om hur man ska bygga upp sin forskning. 

I slutet av kapitlet kommer det även att ske en diskussion kring svagheter och styrkor kring 
de val som gjorts i avsnittet, design av genomförande, för att ge läsaren en bild av just det-
ta. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 
Den kunskap som uppsatsen kommer att lyfta fram bygger på både kategoriell och beskri-
vande kunskap, även kallad deskriptiv kunskap (Goldkhul, 1998). Det vill säga att vi delar 
upp och klargör vissa begrepp samt ger en beskrivning utav egenskaper hos det objekt som 
undersöks. Begreppen kommer att utgöras ut av integrering och säkerhet för att kunna nå 
fram till det tänkta resultatet. Detta kommer att uppmärksammas mer i kapitel 2.2.3. Egen-
skaperna kommer sedan att visa sig i resultatet av uppsatsen samt i intervjusammanställ-
ningen under kapitel 5. 

Beslutet att använda sig utav dessa kunskapskaraktärer beror på de avgränsningar som 
nämnts i kapitlet avgränsningar och fokus, samtidigt som att författarna inte tyckte att de 
andra karaktärerna som finns inte skulle passa in i förhållande till uppsatsens syfte. Dessa 
kommer inte att benämnas eller förklaras vidare i denna uppsats, då författarna bestämt sig 
för att endast fokusera på det som uppsatsen kommer att byggas på. Detta gäller även för 
de andra delarna i kapitlet metoder då det inte är relevant för uppsatsens syfte att till exem-
pel diskutera kring olika metoder som ändå inte kommer att användas. Dock så har läsaren 
möjlighet att själv läsa om andra metoder, då det finns tydliga referenser till metodiklittera-
tur i kapitlet metoder som behandlar detta  

Orsaken till att uppsatsen bygger på två kunskapskaraktärer är att det helt enkelt är svåra att 
särskilja då de ligger så nära varandra eller till och med genomsyrar varandra. Kategoriell 
kunskapsform kan dessutom upptäckas i alla kunskapsformer då denna anses vara grund-
läggande till de andra karaktärerna (Goldkhul, 1998). 

En annan orsak till valet av kunskapskaraktärerna är att väldigt lite har skrivits tidigare om 
just integrerade system och dess säkerhet kring personuppgifter. Dock finns det en hel del 
om integrerade system och säkerhet, som kommer att tas upp senare i kapitlet teoretisk re-
ferensram. 
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2.2 Design av genomförande 
Själva designen utav genomförandet kommer att följa Goldkhul (1998) uppställning, med 
hjälp av Holme och Solvang (1996), och kommer därför att se ut på följande sätt, vilket in-
nebär att metoddelen kommer att delas in i de olika rubriker som presenteras i figuren ned-
an: 

 

 

Design av genomförande 

Formulering av 
kunskapsstrategi 

Metodutformning 

Formulering av 
frågor och uppgif-
ter 

Resursplanering Presentations-
analys 

Figur 1 - Design av genomförande: Arbetsmoment (Goldkhul, 1998) 

 

För att förstå vad de olika begreppen betyder kommer författarna att förklara det nedan i 
en begreppsförklaring. 

Begreppsförklaring (Goldkhul, 1998) 

• Formulering av kunskapsstrategi – Genom analyser kan forskaren fastställa ett 
tillvägagångssätt för att få fram kunskapen som efterfrågas. 

• Metodutformning – Grundas på vad som framkommer i formulering av kun-
skapsstrategi och ska generera ett val av metod som skall användas för att få fram 
ett resultat. 

• Formulering av frågor och uppgifter – För att kunna genomföra den valda me-
toden kan vissa saker i metoden komma att preciseras, som till exempel utformade 
frågeställningar eller uppgifter. 

• Resursplanering – Då en undersökning inte driver sig självt kan forskaren eller 
forskarna dela ut de olika resurser som kan behövas i metodutförandet. Dessutom 
fokuserar man även på vilket objekt som skall undersökas och i vilka moment detta 
ska ske i. 

• Presentationsanalys – för att kunna få ut sin forskning till omvärlden kan val utav 
presentation vara nödvändigt. Detta styrs också utav de intressenter som nämnts 
tidigare. 
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2.2.1 Formulering av kunskapsstrategi 
Uppsatsen kommer att baseras på en explorativ ansats vilket innebär att ett område under-
söks för att förbättra sin kunskap om det, utan några tester av hypoteser (Goldkhul, 1998). 
Detta grundas på den tidigare gjorda kunskapskaraktäriseringen samt de avgränsningar som 
gjorts. Denna typ för oss författare in på en mer induktiv strategi vars innebörd är, precis 
som en explorativ ansats, att man genom undersökande av objekt kommer fram till ett re-
sultat (Holme & Solvang, 1996). 

2.2.2 Metodutformning 
För att kunna genomföra den induktiva strategin kommer författarna att använda sig utav 
en mer kvalitativ undersökning, vilket innebär i detta fall att forskaren åtar sig rollen som 
frågeställare eller observatör (Holme & Solvang, 1996). Den kvalitativa metoden möjliggör 
dessutom att författarna får en helhetsbild av organisationen samt en bättre förståelse för 
de processer som ligger till grund för organisationens tänkande. Dessutom ger det en bild 
av hur organisationens integrerade informationssystem ser ut. Kvalitén ligger i att under-
sökningen görs på djupet. Rollen som frågeställare eller observatör i dessa sammanhang 
möjliggör även en närhet till frågeobjektet, som kommer att påverka förtroendet i en posi-
tiv riktning. Dock är den kvalitativa metoden mer inriktad mot giltigheten av informationen 
snarare än pålitligheten, vilka kommer att förklaras längre ner i detta underkapitel. 

Författarna kommer även att ge läsaren en förståelse av hur integrerade informationssystem 
kan se ut och te sig ute i organisationer med hjälp av exempel som beskrivs i kapitel 4. 

Svaret som kommer att kunna utvinnas ur uppsatsen kommer att bygga på ovan nämnda 
delar. Författarna gör så en analys av både organisationernas hemsidor, eftersom dessa ut-
gör kommunikationen mellan kund och organisationen, och de intervjuer som kommer att 
göras.  

Holme menar också att man ska tänka på reliabiliteten (Holme & Solvang, 1996). Reliabili-
teten innebär hur pass noga bearbetningen av informationen är och hur dessa mätningar 
utförs, vilket påverkar uppläggningen utav de intervjuer som skall genomföras. Holme och 
Solvang (1996) menar att reliabiliteten står för hur pass pålitligt något är. I detta fall kom-
mer författarna att ransaka sina intervjuer. Holme påpekar också att i det kvalitativa arbetet 
kan reliabilitet ses som en av de svagare länkarna i arbetsprocessen.  

Ett annat begrepp som är viktigt i uppsatssammanhang är validitet. Validitet ses även som 
giltlighet, vilket innebär att forskarna kommer att se hur pass giltlig infromationen som de 
använt sig av är för uppsatsen. Holme beskriver även att validiteten Ett annat begrepp som 
är viktigt i uppsatssammanhang är validitet. Holme beskriver att validiteten är beroende av 
vad vi mäter och om det framgår i frågeställningen (Holme & Solvang, 1996). Detta utgör 
en del i den röda tråden som skall genomsyra uppsatsen, vilket även innebär att syfte, pro-
blem och metod kommer att jämföras mot varandra. Validitet är dock den starkare länken i 
en kvalitativ undersökning. Själva uttagningen av mål för intervjuer är en del utav en ur-
valsprocess, vilket Holme (Holme & Solvang, 1996) beskriver som en annan del för att 
styrka validiteten. I detta fall kommer man även in på hur pass representativt urvalet är för 
uppsatsens innehåll. Representativiteten är den som ska bygga upp till en generaliserbarhet, 
så att flera kan ha nytta av samma data eller få samma resultat av exakta utförda arbeten. 

De olika begreppen reabilitet samt validitet kommer att diskuteras vidare i kapitlen nedan 
för att ge en förståelse för dem i deras rätta sammanhang. 

 6



 

2.2.3 Intervjuer 
Intervju delen kommer att bestå av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna 
följer ett redan färdigställt mönster men inte svaren (Holme & Solvang, 1996). Detta främst 
för att intervjuerna inte ska begränsas till redan färdigställda svar, som strukturerade inter-
vjuer gör, men även att de inte ska sväva ut från ämnet som ostrukturerade intervjuer kan 
göra. 

Själva intervjunerna kommer dessutom att riktas till respondenter, som i detta fall blir de 
som jobbar med området samt på de platser urvalet bestämt (Holme & Solvang, 1996). 
Detta för att kunna positivt påverka reliabiliteten utav data som ska samlas in samtidigt 
som det ger en större validitet gentemot uppsatsens syfte. Dock påverkas valet av person 
då organisationerna utser en person som anses vara lämplig för medverkandet och endast 
till liten del kan påverkas av författarna själva. Påverkan ligger i att få ett så nära sannolik-
hetsurval som möjligt, vilket Holme och Solvang tar upp i sin bok för närmre genomgång 
(Holme & Solvang, 1996). 

2.2.4 Observation av hemsidor 
Vidare kommer en observation att göras på de hemsidor som tillhör polisen, försäkrings-
kassan, kommunen och landstingen i undersökta kommuner. Hur dessa observationer är 
tänkt att genomföras återkommer författarna till i nedan kommande stycken. Författarna 
kommer att titta på hur dessa ser ut och jämföra med vad respondenterna svarat på förfat-
tarnas intervjufrågor. Författarna kommer också att ställa observationerna av hemsidorna 
mot den teoretiska referensramen och även hemsidorna mot varandra i analyskapitlet ned-
an.  
 
Författarna ämnar också visa några exempel på befintliga arbeten som håller på att utveck-
las i Sveriges kommuner. Där det tagits fram strategiska planer på hur kommunerna kan ef-
fektivisera sina tjänster via deras hemsidor gentemot den enskilde medborgaren. Dessutom 
kommer en observation också att göras på hemsidorna för Botkyrka-, Malmö stads- och 
Gävle kommun, för att kunna jämföra de fakta som tagits fram om dessa kommuners e-
strategi. Författarna kommer vidare att undersöka om det finns områden på deras hemsi-
dor som skulle kunna sätta obalans i dess pålitlighet. För den enskilde medborgarens per-
sonuppgifter eller annan typ av information som medborgaren lämnar ifrån sig på deras 
hemsidor. Mer om detta finns beskrivet i kapitel 4 som lags efter den teoretiska referens-
ramen i kapitel 3. 
 
Dessa observationer kommer att genomföras i en indirekt riktning. Detta innebär att förfat-
tarna inte har haft någon person tillhörande organisations hemsidor närvarande under själ-
va observationen. Utan författarna har själva observerat hemsidorna utifrån sina egna dato-
rer som är kopplade mot Internet. Någon djupare obsevation kommer inte att göras i hur 
organisationerna som nämnts ovan på hurvida de tekniskt sätt löst sina tjänster på deras 
webbplatser. Författarna kommer istället att titta på hur de är uppbyggda enligt deras stra-
tegiplaner som finns att läsa om under kapitel 4. Hur tillvida de stämmer överens med vad 
de tänkt införa på sina webbplatser. Författarna har tänkt titta enbart på några av de saker 
som kommunerna vill införa, några slumpmässigt valda tjänster kommer att observeras på 
varje webbplats. 
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2.2.5 Urval 
Kommunurvalet som gjorts grundar sig dels på dess storlek i population. Jönköpings 
kommun har cirka 120 000 invånare och Västerviks population består ungefär av 45 000 
invånare. Det andra är att Jönköping är en regionstad vilket inte Västervik är, utan Väster-
viks regionstad är Kalmar. Därför anser författarna att dessa kommuner är relevanta att 
undersöka då kommunerna skiljer sig i både folkmängd och att den ena staden är region-
stad. De tillhör också två olika län vilket också försvarar valet av dessa två städer. Dessut-
om har urvalet även grundats på de resursbrister arbetet belastats med vilket påvisats ovan. 
Med bidrag av något slag skulle det vara möjligt att utföra arbetet på fler kommuner i Sve-
rige. 

Det urval som gjorts av respondenter grundar sig på respondenternas befattning och ar-
betsuppgifter inom IT avdelningarna på utvalda sektioner i samhället. Författarna har i det-
ta fall valt polisen, försäkringskassan, kommunen och landstingen i kommunerna för att de 
representerar områden där känslig information kan finnas i dessa system. En annan enhet 
vid namn datainspektionen kommer också att intervjuas då de har hand om både frågor 
och ärenden gällande den personliga integriteten rent i allmänhet i sammarbete med organi-
sationer.  

Det som gör de valda områdena intressanta är med tanke på att författarna ställt sin forsk-
ningsfråga om kommunernas system är pålitliga för den personliga integriteten för den en-
skilde medborgaren. Då denne har interagering med exempelvis försäkringskassan eller po-
lismyndigheten i något ärende. Dessa urval ger giltig information i bemärkelsen att förfat-
tarna mäter det som är tänkt att mätas i denna undersökning. Detta medför även att validi-
teten styrks då urval och forskningsfråga stämmer överäns. 

Slutligen har författarna valt bort två områden i kommunerna som borde ha varit med i 
dessa intervjuer, nämligen skattemyndigheten och länsstyrelsen i de båda kommunerna. 
Detta bortval av områden har inte gjorts medvetet, utan av resursbrister som har upp-
kommit då resurserna för arbetet har tagit slut för den empiriska delen av undersökningen. 

2.2.6 Formulering av frågor och uppgifter 
De frågor som uppsatsen kommer att bygga sin empiri på (Bilaga 1), i enlighet med den ut-
formningen på det frågeformulär författarna använder sig av vid intervjuerna. Frågorna har 
valts ut på grunder som ska leda författarna mot ett svar på deras forskar fråga om syste-
men inom kommunerna är pålitliga för medborgarna i samhället. Dessa följer de diskussio-
ner som förts i föregående kapitel fram till nuvarande kapitel 2.2.3, vilket leder till att en va-
liditet skapas i de data som skall samlas in. Frågorna är alltså länkade till problem och syfte. 
 
De viktigaste frågorna som valts för att nå fram till ett svar på forskarfrågan är följande fem 
intervjufrågor: 
 
Integreringen 
 

• Anser ni själv att ert system är pålitligt? 
• Bedrivs tillsyn, kontroll och säkerhetsanalys av systemet?  
• Hur påverkar lagstiftning integreringens utveckling?  

 
Ur säkerhetssynpunkt 
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• Hur insatta är olika personalkategorier i olika lagstiftningsfrågor, exempelvis PuL?  
• Finns det rutiner för hur hantering av känsliga frågor och uppgifter ska ske mellan 

systemen?  
 
Frågorna är även uppdelade i två kategorier, vilka är om integreringen och ur säkerhetssyn-
punkt, för att ge en särskillnad på vad som är vad. När det kommer till själva uppgifterna så 
kommer både intervju via telefon samt med fysisk person, öga mot öga, att genomföras. 

2.2.7 Resursplanering 
Själva resursplaneringen kommer att ske genom att samtliga uppgifter görs av de båda för-
fattarna. Materialet som kommer att användas är papper, penna och en telefon vid vissa av 
intervjuerna.  

Intervjuerna kommer att ske med tre eller fyra personer närvarande, där författarna utgör 
två av dessa och respondenterna resten. När intervjuerna slutförts kommer den insamlade 
informationen att bearbetas till kompletta meningar och följa vad som sagts på intervjun. 
Bearbetningen kommer sedan att skickas till respondenterna för verifikation. 

Vid observationen av hemsidorna kommer även detta att utföras av båda författarna. Detta 
för att förhindra att något av vikt för uppsatsen inte ska förbises. Författarna vill få med 
det som är tänkt att visas i uppsatsen, då hemsidorna observerats. 

2.2.8 Presentation av uppsatsen 
Presentationen av uppsatsen kommer att ske på två sätt. Först kommer den att publiceras 
för allmänheten i det Digital Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Sedan kommer det att ske en 
muntlig framläggning i ett seminarium, även här inför allmänheten, där uppsatsen ges möj-
lighet att synas av eventuella opponenter. Detta seminarium äger rum i Internationella 
Handelshögskolans lokaler den 2007-02-01 vilket leder till att intressenter kan vända sig till 
DiVA efter nämnt datum. 

2.2.9 Styrkor och svagheter 
Först vill författrna nämna att de kunde ha intervjuat några mer som tillexempelt medarbe-
tarna inom varje organisation. Detta hade gett en vinkel från användarna av systemen som 
också hade varit intressant att få med i arbetet.  

Vad vi ser som en svaghet i den metod vi använt oss av, kan vara av olika karaktär. Exem-
pel på svagheter kan vara: 

• Det är inte säkert att dessa intervjuer ger tillräckligt med information att arbeta 
med. 

• På grund av resursbrist hade vi inte möjlighet att intervjua fler kommuner, vilket le-
der till att man får svårt att se likheter och skillnader mellan kommunernas integre-
rade system. 

• Den sökning som gjorts efter information om ämnet kan ha visat enbart vissa delar 
av den. Detta kan leda till att viktig information om redan gjorda rapporter eller 
forskning inom ämnet går förlorad. 
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Styrkan i denna metod ligger i att källorna vi arbetat med i form av intervjuer har ett repre-
sentativt värde. Både Jönköping och Västerviks kommun har aktuell information om ämnet 
ifråga, men också hemsidan av Datainspektionen som arbetar under våra styrande organ i 
Sverige. Även användandet av kända forskares litteraturer i den teoretiska referensramen 
gör att källorna i sig är relevanta för våra slutsatser. Svagheterna som nämnts ovan kan då 
med denna styrka väga upp den obalans som blivit på grund av bristande resurser vi haft till 
förfogande under arbetet med undersökningen. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den befintliga kunskapen, som uppsatsen är baserad på att redogö-
ras. Denna kunskap kommer sedan att bilda grundstommen tillsammans med empirin för 
forskningsarbetet. 

Kapitlet kommer att kretsa runt tre begrepp som tillsammans utgör uppsatsens syfte. Upp-
satsen har även nämnt dem ovan i bakgrunden. Dessa tillsammans rör följande:  

• Personuppgiftshantering: där stor vikt läggs på den enskilde individen och före-
tagens hantering utav dennes uppgifter.   

• Nätverk: som tar upp olika begrepp och funktioner. 

• Integrerade system: som även där förklarar begrepp och funktioner. 

De två sistnämnda kategorierna tillsammans med personuppgiftshantering kan ses som de 
delar man kan utvinna ur ett företagssystem i dagens läge samtidigt som att en begränsning 
utav kategorier var nödvändig för att komma så mycket direkt på som möjligt. Vi kommer 
att använda vår teoretiska referensram till att ställa emot våra empiriska data och mot de 
observationer som gjorts av aktuella hemsidor som beskrivs i uppsatsen. Detta för att kun-
na analysera och dra slutsatser om verkligheten och teorin är i samklang med varandra eller 
om de skiljer sig från varandra. 

3.1 Personuppgiftshantering 
När det kommer till personuppgiftshanteringen så har varje land sina egna regler och be-
stämmelser om vad organisationer och individer får göra och inte får göra (Datainspektio-
nen, 2006a). I Sverige sköts detta med hjälp av Personuppgiftslagen (PuL). PuL innefattar 
regler för till exempel vad ett kundregister får innehålla och hur det ska skötas. 

Ett kundregister får innehålla namn och adress, men även övriga uppgifter som är relevanta 
för att kundförhållandet ska kunna fungera som planerat. Personnummer får registreras i 
kundsammanhang om det är nödvändigt vid kreditgivning eller liknande ärenden som gör 
att organisationer eller individer måste ha dessa uppgifter för verifiering. När det kommer 
till kreditgivning så har organisationen likställt sin försäljning mot faktura vilket rättfärdigar 
den information man behöver. Dock så kan organisationen inte bara samla in denna infor-
mation utan den enskilde kundens medgivande, använda sig utav personnummer som ge-
nerellt kundnummer, använda sig utav det i olika sammanhang inom organisationen allt en-
ligt 9 § och 22 § PuL (Datainspektionen, 2006c). Om dessa uppgifter inte skulle räcka till 
kan organisationen begära om att få samla in mer information från den berörda individen. 
Organisationerna har däremot ingen skyldighet att anmäla att de samlar på personuppgifter, 
utan de har endast skyldigheten att bokföra vad de gör med den enligt 39 § PuL (Datain-
spektionen, 2006b). Däremot behöver organisationen inte redovisa hur man behandlar 
uppgifterna så länge de bara använder den personliga informationen till normal kundadmi-
nistration. Det som kunden kan tänka sig att informationen används till, så som kundrela-
tioner via reklam med mera. Vill organisationen däremot behandla informationen utöver 
vanlig administration ska man informera kunden om detta i enlighet med 23-25 §§ PuL 
(Datainspektionen, 2006c). 
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Utöver dessa bestämmelser får inte heller organisationen behålla personuppgifter hur länge 
de vill, utan skall tas bort vid inaktivt användande i annat fall ska överenskommelse ske 
med aktuell kund. Dock finns det andra lagar som reglerar att de måste finnas till hands 
inom en viss tid 9 § PuL (Datainspektionen, 2006c). 

3.2  LAN och VLAN 
LAN som är en förkortning och står för Local Area Network och uttyds på svenska lokalt 
nätverk. Ett LAN består av datorer, skrivare och annan extern utrustning som är samman-
kopplade med hjälp av nätverkskort monterade i varje enskild enhet och nätverkväxlar till 
ett nätverk där dessa enheter kan kommunicera med varandra enligt. Nätverksväxlar kan 
vara av typen switch, vi beskriver detta i nästa stycke. Detta nätverk har en hög överfö-
ringskapacitet det vill säga hög bandbredd, så att informationen skickas snabbt mellan de 
olika enheterna. Detta nätverk har en begränsad räckvidd, ett LAN är ofta begränsat till ett 
våningsplan mellan olika avdelningar, en fastighet och då emellan dess olika våningsplan, 
ett lokalt område mellan olika byggnader eller en ort mellan olika områden på relativt nära 
avstånd (Mikalsen, 2002). 

Virtuellt LAN (VLAN), är ett sätt att på ett logiskt sätt dela upp det fysiska nätverket i olika 
delar från varandra. Enligt (Mikalsen, 2002) är det möjligt att dela upp användare i det vir-
tuella delnätet där åtkomst begränsas till det egna virtuella lan man befinner sig i, trots att 
den fysiska kabeln är densamma. I dag är det vanligt att dyrare switchar även klarar av 
VLAN. Switch är en växel som hanterar trafiken i ett nätverk. Den håller reda på var signa-
lerna kommer ifrån, och var de ska någonstans genom att växla emellan de olika signalerna 
(Mikalsen, 2002).  

Vidare skriver (Mikalsen, 2002) att det går att koppla samman olika mindre nätverk, gör det 
möjligt att ändra nätverkstopologier utan att behöva lägga om nätverket. Genom att använ-
da VPN - teknik så kan användarna komma åt information utifrån dessa nät (se kap. 3.2.1). 
Nätverkstopologier är hur nätverket är uppbyggt, det vill säga hur datorer med mera är 
kopplade till varandra. Det kan vara genom en enda kabel som alla enheter är kopplade till 
(Se figur 1), som då kallas för busstopologi (A. Mikalsen, 2002).  

 

Figur 2 - Busstopologi 

Bilden hämtad från: http://hem.passagen.se/kalasz/N%E4tverkstopo.htm 
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För att ytterliggare ge ett exempel på detta kan nämnas ett som kallas startopologi, som är 
ett av de vanligast använda topologin idag (Se figur 3) på detta sätt kan de olika enheterna 
kommunicera med varandra.  

För att sedan dessa LAN ska kunna kommunicera mellan varandra och kunna utbyta in-
formation, krävs någon form av integrering. Lösningen på detta blir att använda sig av en 
teknik som kallas systemintegrering, vi kommer i kapitel 3.4 beskriva närmare om denna 
teknik (A. Mikalsen, 2002). 

 

 

Figur 3 - Startopologi 

Bilden hämtad från: http://hem.passagen.se/kalasz/N%E4tverkstopo.htm 

3.2.1 VPN – teknik 
VPN (Virtual Private Network) gör det är möjligt att skapa en koppling från en dator på ett 
osäkert nät, som exempelvis kan vara Internet, och en känslig server VPN. Med hjälp av 
denna teknik kan en användare komma åt informationen i ett LAN från en annan geogra-
fisk plats. Datorn och användaren kan då identifieras av en brandvägg och eventuellt ser-
vern. En brandvägg är oftast en hårdvara, men kan även ha formen av mjukvara, denna 
enhet fungerar som ett intelligent filter. Detta filter kan konfigureras så att enbart behörig 
användare kan passera genom det. Brandväggen har också inbyggda funktioner så som tra-
sanktionslogg för att närverksadministratören ska kunna se vad för trafik som går in i sy-
stemet och vad som går ut ifrån det. Administratören kan även få meddelande från brand-
väggen då intrångsförsök görs, och kan på så sätt förbereda sig mot ytterliggare angrepp ut-
ifrån (SLK, 2006a). 
 
Med brandvägg skulle då en förbindelse kunna etableras till en insynsskyddad tunnel mellan 
datorn och servern så att informationen överföras på dolt sätt. Tunneln existerar under hela 
arbetets gång oberoende av hur stor eller liten nätverkstrafiken är. Detta sätt att arbeta på 
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kräver oftast en installation av klientprogram på de datorer som det är tänkt att användas 
på, vilket kan begränsa dess flexibilitet. Inga förändringar i nätet kommer att behövas, men 
däremot installation av tilläggsprogram och en konfiguration av den aktuella brandväggen 
(SLK, 2006b).  
 
För att nämna några av dagens rekommenderade brandväggar och virusprogram är bland 
annat F-Secure, Norton Antivirus, EZ Trust, Panda Software. Virus är små program som 
kan installeras på en dator utan användarens vetskap om detta. Dessa små program kan 
fungera på olika sätt, en skadar inte datorn utan enbart slöar ner dess effektivitet. Andra vi-
rusprogram kan däremot skada både datorn det befinner sig i, och sprida sig genom nät-
verket och ”smitta ner” andra datorer i nätverket (Antivirusprogram, 2006).  
 

3.3 Datasäkerhet 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp olika typer av hot som kan finnas mot integrerade sy-
stem, och som även kan drabba alla former av uppkopplingar. Det innefattar både mot In-
ternet, men också i lokala närverk som kallas intranät inom exempelvis ett företag. Vi 
kommer också att ta upp exempel på åtgärder som kan göras för att öka skyddet mot dessa 
hot. Underkapitlen kommer vidare att förklara lite närmare vilka dessa åtgärder är, som kan 
vara lämpliga för detta. 

3.3.1 Attacker mot informationsnät  

Många av de attacker som riktar sig mot informationsnät har blivit mer vanliga i dagens sy-
stem. Detta har pågått sedan ett antal år tillbaka, att människorna i allt högre grad är an-
slutna till nätet och att datasystem utvecklas hela tiden (Sahlén, 1998). Om man då utgår 
från vad Sahlén skrev om de ökade attackerna 1998 har i dagsläget detta antal av attacker 
avsevärt ökat de senaste åren. Även (Bartel, 2004) menar att attacker ständigt ökar, Bartel 
pekar då på att virus är ett av de större hoten. I artikeln ”Kraftig ökning av lyckade attacker mot 
banker” (ComputerSweden, 2006) som bekräftar att både de snabba Internetförbindelserna, 
den ständigt ökande prestanda och bättre hårddiskskapacitet påverkar högre risker för po-
tentiella hotbilder. Vilket i sin tur har ökat attackerna mot större system som mål, som i ar-
tikeln om attacker mot banker. 

Dessutom strävar man allt oftare efter ekonomisk nytta, vanligen genom att ta kontroll 
över ett stort antal datasystem vilka avses användas för förmedling skräppost eller blocke-
ringsattacker. För att vara beredd och kunna förebygga attacker måste man vara medveten 
om och förstå vad ett hot mot informationsnät är. Det centrala i fråga om informationssä-
kerhet är användarens inställning till säkerhetsfrågor. Det är också viktigt att hoten tas på 
allvar. Åtgärderna som vidtas mot angripare bör vara förebyggande och aktiva (E. Maiwald, 
2002). 

Vad som dessutom är värt att belysa i detta sammanhang då vi ovan skriver om attacker 
mot attraktiva system, är att även våra integrerade system i kommunerna inte går säkra de 
heller. I en artikel i Dagens Nyheter den 2 juni 2006 kunde man läsa att polisens hemsida 
förvanskats av hackers (Dagens Nyheter, 2006). Detta visar oss författare att ämnet vi stu-
derar är av stort aktuellt intresse i vårt samhälle. Därför blir våra forskningsfrågor ännu mer 
intressanta i vår uppsats. 
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3.3.2 Olika angripare 

Vid studier av M. Bishops bok ”Internet Security” fick vi en bild av att en angripare som för-
orsakar en kränkning av informationssäkerheten, kan vara vem som helst. Det kan röra sig 
om en nyfiken individ som gör experiment för en industrispion. Angriparna kan kategorise-
ras till exempel som att vara en äventyrare eller en sabotör.  

Där emellan finns ytterliggare olika typer av angripare som en som knäcker koder. Det vara 
en spionorganisation eller underrättelsetjänster som arbetar för att nå hemlig information. 
Även konkurrerande företag kan vara potentiella angripare av ett system. Före detta 
medarbetare eller konsulter finns också som exempel på ytterliggare angripare. 

Enligt M. Bishop har dessa angripare olika sätt att arbeta på mot deras tänkta angreppsmål. 
Angriparna har dessutom olika motiv som styr deras handlande. Vi återkommer mer om 
detta i efterkommande underkapitel (Bishop Matt, 2005).  

3.3.3 Angriparens hotande motiv 
Motiv som utgör ett hot mot ett system, kan delas upp i avsiktliga eller oavsiktliga. I de av-
siktliga hoten kan en angriparens motiv exempelvis vara, att stjäla information för att sedan 
använda det i kriminella handlingar. Det kan också röra sig om att förstöra och ställa till 
oordning inom ett system. Angripare kan vidare stjäla lösenord med tillhörande användar-
namn och dela ut detta till andra, som på så sätt kan komma åt information på ett illegalt 
sätt (Sahlén, 1998). Vidare menar Sahlén att industrispionage kan utföras av angriparna och 
att risken för att bli upptäckt är minimal, vid själva attacken eller sabotaget. 

För att också nämna om de oavsiktliga hot som en angripare kan göra utan att själv veta 
om det. E-post kan orsaka skador på både systemet och användarens egen dator då olika 
virus, som beskrevs en del om i kapitlet VPN – teknik, laddas hem utan att användaren 
själv är medveten om detta. Sahlén skriver också om att användarnas slentrianitet och 
missuppfattningar, i form av att inte göra rutinmässiga säkerhetskopior eller var informa-
tionen ska sparas. Det finns även naturliga incidenter som kan skada ett system, som brand, 
vattenskador, maskinhaveri, strömavbrott eller blixtnedslag (Sahlén, 1998). 

3.3.4 Mål för attacker  
När en angripare väljer sitt mål antingen på grund av information han redan har eller 
slumpvist när han söker t.ex. fritt diskutrymme eller prestanda. Det som har ökat senaste 
åren är mål inom den privata sektorn enligt (Bartel, 2004). Vidare menar Bartel att det är 
vanligt att det är anställda inom organisationen som utför intrånget än att det sker från ex-
terna angripare. Många gånger är det någon form av belöning som väntar angriparen menar 
både (Bartel, 2004) och även (Sahlén, 1998). 
 
Här kan även myndigheter av olika slag räknas in som potentiella mål, exemplet är bara ett 
av många som vi ovan beskrev om attacken mot polisens hemsida (Dagens Nyheter, 2006). 
Uppsatsens syfte är ju att undersöka om våra integrerade system är säkra för den enskildes 
integritetsskydd, så är det intressant vad som (Bartel, 2004) skriver om just våra myndighe-
ters säkerhetsskydd. Enligt Bartel så saknar mer än hälften av våra myndigheter, företag, 
landsting och kommuner rutiner för att rapportera stöld av information. 
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3.3.5 Informationssäkerhet 

När det gäller informationssäkerhet bör det göras administrativa och tekniska åtgärder som 
att säkerställa konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten av den information som 
ska finnas tillgänglig emellan de integrerade systemen. Konfidentialitet som står för att be-
handlingen av informationen bara tillåts av dem, som har rätt att behandla informationen 
inom de integrerade systemen. Integritet har att göra med behandlingsmekanismer för att 
informationen, som ska kunna garanteras en felfri behandling. Det får inte inträffa att in-
formationen ska kunna ändras under behandlingsprocessen. Tillgänglighet som står för att 
informationen och tillhörande behandlingsmekanismer alltid ska finnas tillgänglig för de 
berättigade användarna inom systemen (Bishop Matt, 2005). 

När det gäller tillgängligheten i ett system tillkommer ytterliggare ett begrepp in i bilden, 
nämligen den feltolerans som ska accepteras inom nätverken (A. Mikalsen, 2002). Vidare 
menar A. Mikaelsen att med feltolerans menas med hur mycket kan tillåtas att system kra-
schar innan det släcks ner helt. Feltolerans är ett viktigt begrepp inom olika nätverk, det har 
två viktiga huvudfaktorer: 

• Eftersom många organisationer är beroende av sina nätverkverk skulle det kunna få 
förödande effekter om deras system skulle släckas ner för en längre tid. Det vill 
säga stora ekonomiska förluster, vilket i sin tur kan bli ett hot mot företagets exi-
stens och överlevnad. 

• Det andra är att mycket information passerar genom de olika nätverken. Mycket av 
den informationen som sänds kan vara både viktig och känslig. Förlust av sådan in-
formation slår också hårt mot en organisation, inte bara ekonomiskt utan även mot 
dess trovärdighet inför såväl kunder som deras medarbetare. 

Ett system måste alltså kunna överleva trots att en allvarlig incident inträffar. Vilket kan 
vara av både naturliga skäl, men även sabotage från utomstående i form av olika attacker 
mot systemet som nämndes i kapitlet ovan om attacker mot informationsnät (A. Mikalsen, 
2002). 

3.3.6 Informationssäkerhet på Internet  

Internet är som de flesta vet ett öppet informationsnät som består av sinsemellan oberoen-
de nät, tjänster, router och andra kommunikationsutrustningar som kopplats ihop med var-
andra (Linthicum, 2004). När byggandet av Internet inleddes, var nätets öppenhet det mest 
prioriterade ärendet, och i planeringen kunde man inte förutse dagens informationssäker-
hetsproblem.  

Vid byggandet av Internets grundläggande protokoll fästes inte tillräcklig vikt vid informa-
tionssäkerheten och delvis därför är användningen av Internets tjänster som sådant otryggt. 
Säkerheten kan förbättras enligt (Bishop, 2005) till exempel genom att använda kryptering 
av protokoll och olika autentiseringsmetoder för användare, i vilka det nyttjas stark krypte-
ring. Vi återkommer mer om kryptering i nästkommande underkapitel om detta. 

Valet av krypteringsmetod beror på användningsändamålet. I allmänhet genomförs krypte-
ringen antingen med hjälp av tillämpnings- eller transportprotokollnivå som när en använ-
dare skickar e-post eller läsning av webbsidor (Bishop, 2005). 
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Vid läsning av webbsidor är det mest använda krypteringsprotokollet SSL (Secure Sockets 
Layer). Med SSL är det möjligt att skapa en säker förbindelse mellan en användarens webb-
läsarprogram och en webbserver (Lundgren, 2006). Förutom för en krypterad förbindelse 
kan SSL användas för stark autentisiering av de kommunicerande parterna med hjälp av 
certifikat. Autentiseringen sker så att servern har ett eget servercertifikat och med detta kan 
användaren säkerställa att han kommunicerar med korrekt webbserver (Bishop, 2005). 

3.3.7 Kryptering 

Målet med kryptering är enligt (Bishop, 2005) att säkerställa konfidentialiteten, integriteten 
och obestridligheten av uppgifterna i informationen. Oavsett till vilket ändamål kryptering-
en används för ska det eftersträvas en sådan kryptering, som inte är så lätt att knäcka inom 
en kortare tid och med få resurser. Definitionen av kortare tid och få resurser beror också 
på hur pass viktig informationen är som ska skyddas (Bartels, 2004).   

Vid utgångspunkt vid bedömningen av krypteringsmetodernas tillämplighet är deras kryp-
teringsmekanismer för vilka knäckning kalkylmässigt inte är rimligt. Det ska vara sådana 
metoder som attackeraren inte kan lyckas knäcka med dagens kalkylresurser. Dessa kallas 
ofta starka krypteringsmetoder. Beräkningskapacitet i våra datorer idag gör det möjligt att 
använda sig av starka krypteringsmetoder för kryptering av känslig information. Vilket be-
tyder att det inte heller finns hinder för användningen av starka krypteringsmetoder (Sah-
lén, 1998).  

Vid utvecklingen av dagens krypteringsmetoder har utgått ifrån att säkerheten vid en kryp-
teringsmetod ska basera sig på att använda krypteringsnycklar. Vidare menar (Bishop, 2005) 
att krypteringsmekanismens hemlighet eller öppenhet inte påverkar mekanismens säkerhet. 
I de välutförda krypteringsmetoderna lyckas dekrypteringen enbart genom att pröva alla 
möjliga krypteringsnycklar (Bishop, 2005).  

Generellt kan det sägas av de studier vi gjort om krypteringar i texten ovan, att ju längre 
krypteringsnyckel man använder desto starkare blir krypteringen. Vi kan som ett exempel 
kan nämna att det antas att en dator kan pröva en miljon krypteringsnycklar på en sekund 
(FOI, 2006). 

3.4 Systemintegration 
Systemintegration ger möjligheten att kommunicera mellan olika system och processer. In-
tegration kan man säga är en form av verksamhetsutveckling. Denna integration innehåller 
så väl företagskunder som oss medborgare i våra integrerade system i kommunerna. När vi 
kopplar samman olika system och applikationer ges tillfället till en snabbare kommunika-
tion med högre säkerhet i dina interna och externa processer. Flexibla organisationer, där 
samarbete och sökande efter nya synergieffekter och affärsområden premieras som har ofta 
en långt driven systemintegration (Linthicum, 2004). 

Synergieffekter, eller synergier kan beskrivas då det uppstår en handling eller någon form 
av process som får ett resultat som är mer än den tänkta summan från de enskilda delarna. 
Slarvigt skulle man kunna säga att om något ger en synergieffekt, är som att ”slå flera flugor 
i en smäll”. Det vill säga att få flera saker gjorda på en och samma gång (Linthicum, 2004). 

När integreringar sker används något som kallas för ”Mellanvara”. Denna ”mellanvara”, är 
ett program och programsystem i ett nätverk som underlättar kommunikationen mellan 
användarnas terminaler och exempelvis en databas. För att enkelt beskriva ett mellanvara är 
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att det motsvarar snedstrecket i uttrycket klient/server. Klienten och servern arbetar till-
sammans för att åstadkomma det önskade resultatet och den totala datakraften utnyttjas 
mer effektivt. Dessa används i de olika nätverkstopologierna som beskrivs i kapitel 3.2 om 
LAN och VLAN. Andra exempel på kategorier av mellanvara kan nämnas att det kan an-
vändas som transaktionsövervakare (Linthicum, 2004). 

Vidare kan dessa mellanvaror fungera till tjänster för distribuerad datakörning. Andra vikti-
ga områden är också system för RPC (Remote Procedure Call), som är en typ av protokoll 
vilket gör att ett program i en dator kan köra ett program som finns lagrat på en server. 
Objektmäklare så kallat ORB (Object Request Brokers) är ett standardprotokoll för överfö-
ring av information på Internet och även i de interna näten i en organisation. System för 
åtkomst till databaser i form av metoder till att hämta ut eller få tillbaka data som lagrats i 
datorsystem. Mellanvarorna kan även tillhandahålla överföringar av meddelanden som då 
skickas i mellan olika system, till exempel mail och andra typer av dokument (Linthicum, 
2004). 

Syftet med utveckling av integrerade system är få organisationer att arbeta tillsammans på 
ett effektivare sätt i realtid. Dessutom kunna använda integrerade system sinsemellan, inte 
bara informations utbyte, utan också med hjälp av process- och service integrering. Samt 
för att möjlighet till samarbete för organisationer i en gemensam portal att erbjuda använ-
dare deras produkter och tjänster i en och samma webbläsare. I dessa portaler ges möjlighe-
ten att överblicka flera organisationer under ett och samma gränssnitt. Det vill säga att 
vandra från Informationsorienterat applikationsintegrering till en mer Serviceorienterat ap-
plikationsintegrering (Linthicum, 2004). 

 

Det finns fyra integreringsmöjligheter: 

1. Informations Orienterad 
2. Affärsprocess Orienterad Integrering 
3. Service Orienterad 
4. Portal Orienterad 

 

Informations orienterade integreringar bygger på informationsutbyte mellan de integrerade 
systemen. Affärsprocess orienterad integrering är mer baserad på att det ska vara lättare för 
organisationerna som jobbar integrerat, att lättare kunna följa affärsprocesser och kunna 
planera så att allt blir effektivare dem i mellan. Service orienterad går lite djupare än affärs-
orienterad, genom att här delas även applikationer, det vill säga mjukvaror som exempelvis 
program, ut emellan de integrerade systemen. Sist finns då portal orienterad integrering 
som exempelvis man kan möta då man besöker en hemsida som Pricerunner.co.uk, där 
man kan söka efter biligaste priset. Denna portal är då kopplad till flera organisationer för 
att kunna hämta information om aktuella priser på sök produkt (Linthicum, 2004). 

Integreringar inom kommuner och landsting har utvecklats mycket, och de försöker anpas-
sa sina system även till medborgarna i form av e-förvaltning (se kap. 3.4.1). Dels för att 
kunna nå ut med viktig information, men också till att erbjuda tjänster för oss medborgare. 
Detta gör att det blir lättare för allmänheten att utföra en del av sina ärenden via kommu-
nernas egna offentliga hemsidor (SLK, 2006c). 
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3.5 Sammanfattning av teorin 
Vi har begränsat oss till dessa referenser som vi använt i den teoretiska referensramen, dels 
för att de håller god trovärdighet av de författarna som skrivit materialet. Dels kommer 
dessa att vidare hjälpa oss då vi väger dem emot våra empiriska data. Dels kan nämnas att 
det finns relativt gott om både litteratur och forskning kring ovan nämnda fakta, därför tog 
vi beslutet att inte ta med mer referenser. 

I en sammanfattning av den teoretiska referensramen så pekar dessa fakta inom datasäker-
het som vi undersökt, att de lägger vikt på att ta potentiella hot på största allvar. Enligt re-
ferenserna bör de ansvariga arbeta mot hög pålitlighet i integrerade system. Systemet får 
samtidigt inte tappa sin prestanda i att leverera information på ett tillfredställande sätt mel-
lan användarna. 

Vidare i våra studier av våra referenser framgår det också ifråga om säkerhet, att det finns 
en hel del möjligheter för integrerade system att skydda den personliga integriteten för den 
enskilde individen. Vad vi inte fick fram av de teoretiska referenserna var hur pålitliga da-
gens hantering av personuppgifter är i våra svenska kommuners integrerade system. 

Därför kommer det att krävas mer information i form av intervjuer på hur detta hanteras 
av IT-avdelningarna. Inom de kommuner som vi satt fokus på, som vi berättade om i vårt 
kapitel om avgränsningar. Dessa intervjuer kommer att göras för att få reda på hur de prak-
tiskt löser problemet med skyddet för den enskildes personuppgifter. 
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4 Exempel på integreringar 
Författarna kommer i detta kapitel att visa några exempel på hur kommuner har arbetat 
fram strategiplaner för sina projekt med systemintegrering i delar av deras kommun. I dessa 
exempel visas även hur kommunerna arbetar för att effektivisera sina tjänster i framtiden. 
Syftet med detta är att kunna erbjuda så många som möjligt av kommunens tjänster via In-
ternet. Istället för att gå genom många olika led med fysiska dokument mellan olika instan-
ser innan själva ärendet är avslutat. I och med detta får läsaren en bättre förståelse om hur 
det ser ut inom kommunerna och deras arbete med att integrera sina system. 

4.1.1 E – förvaltning 
E-förvaltning är ett integrerat sätt att jobba på inom landsting och kommuner. Några ex-
empel från kommunala samverkansorgan som börjat sitt strategiarbete eller med projekt, 
som syftar till samverkan över organisationsgränser i några av våra kommuner i Sverige be-
skrivs i avsnitten som följer nedan (SKL, 2006c). 

4.1.2 Botkyrka kommun Verksamhetsplan 2005 
I Botkyrkas kommun erbjuds invånarna utökade möjligheter att ta till vara på sina medbor-
gerliga rättigheter genom e-tjänster och dialogforum över Internet. Syftet var att under året 
2005 ge en bild över den planerade verksamhetsutveckling för kommunen där IT ingår 
som en beståndsdel. I detta dokument visades det projekt och dess tänkta åtgärder som 
förvaltningen planerat, men även de planer som de tänker genomföra kommungemensamt. 
Då inventeringen gjordes av Botkyrka 24 var både kommunens IT-chef, och även kommu-
nens IT-strategigrupp samt med styrgruppen för Botkyrka 24 (SKL, 2006c).  

För att gå tillbaka lite i tiden till år 2003, då Botkyrka 24 redan var igång med att hjälpa sina 
medborgare att lättare komma åt sina tjänster via deras utvecklade hemsida, i sådana ären-
den som är riktade mot sina medborgare i kommunen (SKL, 2006d). Nedan kommer några 
av de analyser som gjorts av ”Komunkompassen”, detta verktyg används till att utvärdera 
och analysera kommuners sätt att arbeta. 

Komunkompassen som har arbetats fram av Oslo Universitetet i samarbete med både Åbo 
Akademin och Kommunens Sentralforbund i Norge. Det har använts i samtliga nordiska 
länder vid ett flertal kommunanalyser. Detta analysverktyg har använts sedan år 2002 av 
Sveriges Kommuner och Landsting som ett instrument för att mäta kommunal kvalitetsut-
veckling (SKL, 2006d). 

Botkyrka 24 hemsida var utförlig med information om alla verksamheter i kommunen. Där 
finns information på övergripande-, förvaltning och enhetsnivå, och flera av dessa finns 
översatta på flera olika språk. Dessutom finns det av viss information också anpassade till 
synsvaga medborgare. På hemsidan finns det möjligheter att ladda ner olika blanketter för 
de olika förvaltningarna (SKL, 2006d). 

Kommunen deltog år 2003 i ett projekt som kallades ”24 timmars myndighet” då det arbe-
tades för att införa digitala signaturer. Dessutom arbetade kommunen då med den förra IT-
kommissionen och folkbildningsrådet för att man skulle kunna via studieförbunden, driva 
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en bra utbildning med insats i form av elektroniska servicetjänster och dialog via Internet 
(SKL, 2006d). 

Kommunen tog också fram ett system för att hantera klagomål som kunde ske via Internet. 
Detta för att sedan kunna redovisa för medborgarna hur kommunen försöker att lösa det 
och till att skapa tillit för kommunens verksamhet (SKL, 2006d). 

4.1.3 Malmö stads e-strategi 2004 
I Malmö stad har man utrett de förutsättningar som finns för att genomföra E-service, E-
förvaltning och E-demokrati. Kommunfullmäktige i Malmö antog i april 2004 det arbete 
om e-strategi som gjort för Malmö stad. När denna strategi utformades tog man hjälp av 
både företag och medborgare i form av workshops (SKL, 2006c). 

I den första etappen satsades det på att uppnå tre mer konkreta åtgärder, som att införa en 
virtuell medborgarassistent, på kommunens egen hemsida. Denna assistent skulle kunna ta 
emot frågor som sedan skulle ge svar direkt på skärmen. Det skulle också gå att göra en an-
sökan till förskolan i Malmö via Internet, som dessutom kunde vidareutvecklas i ett andra 
steg att även tillhandahålla hela kösystemet digitalt sett. Ett annat mål var att låta så många 
blanketter som möjligt vara tillgängliga genom interaktiva tjänster eller formulär (SKL, 
2006c). 
 
Vad som redan är infört i Malmö stad är webbaserad jobbansökan till kommunala tjänster. 
Kulturskolan har också en webbaserad ansökan, så även Gymnasieskolan och Komvux. 
Vidare har det utvecklats ett komplett automatiserat förtroendemannaregister på malmo.se, 
och en provberäkning av försörjningsstöd på malmo.se (SKL, 2006c). Malmö stad tog fram 
detta med e-service för att ge Malmö stads medborgare service med hög kvalité. Genom att 
identifiera och planera för nya kanaler till att möta invånarna och medarbetarna i Malmö 
stad skulle man lättare kunna tillgodose deras behov av information och service. Den nya 
teknologin, Informations Teknologi, var ett bra val av verktyg till detta ändamål. För att 
detta skulle kunna nå full effekt måste kommunen ständigt vara beredd på att ifrågasätta, 
förändra och utveckla sin organisation med hjälp av e-strategi (SKL, 2006e). 
 
De tänkta vinster Malmö stad skulle kunna vinna med hjälp av den nya teknologin är en 
förbättrad service till både medborgarna och företag i kommunen. Det skulle också förenk-
la processer inom kommunen när dess administration ska ses över och effektiveras. Det 
blir också mer tid för kärnverksamheter då administrationens rutiner förenklas. Vidare 
kommer det att ge bättre förutsättningar för styrning, uppföljning och förankring när alla 
rutiner och processer ses över. Målet för Malmö stads e-strategi är att det ska ha en nära 
koppling till kommunens verksamhetsmål (SKL, 2006e). 
 
Malmö stads e-strategi är tänkt att införas i form av steg till att nå det tänkta slutmålet. Det 
ska ske i form av fyra steg, som att webbplatsen ska innehålla ”paketerad” information som 
exempel kan då nämnas kontaktuppgifter, öppettider och en allmän beskrivning av kom-
munens verksamhet. Webbplatsen ska också kunna erbjuda en envägs-interaktion som att 
fylla i enklare formulär. Det är även tänkt att en tvåvägs-interaktion ska finnas där besöka-
ren av webbplatsen ska ges möjligheten att lämna och hämta personlig information. Det 
sistnämnda bör ske med någon form av identifiering, exempelvis med hjälp av bank-ID. 
Det är också tänkt att webbplatsen ska erbjuda en fullständig behandling av ett ärende rent 
elektroniskt. Där då aktuella organisationers verksamhetssystem samverkar (SKL, 2006e).  
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4.1.4 Gävle kommun IT- och GIS-strategier 2006 
Gävle kommun har utvecklat och arbetar fram sin kommun så att den är öppen och till-
gänglig för alla, detta projekt är tänkt att vara klart fram till år 2010. I och med detta projekt 
kan informationsteknikens möjligheter tas i anspråk i en större omfattning än av vad som 
sker idag under år 2006. När integrering sker av detta slag kan service och tjänster automa-
tiseras och paketeras med hjälp av elektroniska tjänster som stödjer och gör det lättare för 
oss medborgare. Även inom näringslivet och dess anställda kommer att få det enklare i de-
ras kommunikation med kommunens olika verksamheter, och att tjänsterna automatiseras 
med elektroniska tjänster (SKL, 2006c). 
 
Den elektroniska servicen eller tjänsten är både en naturlig och viktig resurs i kommunens 
utveckling av produktivitet och dess effektivitet. Informationstekniken stödjer detta demo-
kratiska arbete, och har utvecklat kommunikationen och medverkandet i dessa demokratis-
ka processer. Demokrati är inte en isolerad företeelse vid sidan av verksamheten utan stän-
digt närvarande (SKL, 2006c). 
 
Grunden för detta är att informationstekniken utgår från nyttan för våra samhällsmedbor-
gare och även våra företagare. Grundförutsättningar för denna nytta bygger på enkel till-
gänglighet, hög kvalitet och inte minst en pålitlighet när det gäller säkerheten i dessa sy-
stem. Med hjälp av dessa tre delar (Figur 4) i ett gemensamt koncept, Vision 2010 och de-
ras lokala tillväxtprogram ämnat åt Gävle kommun 2004 – 2007, med tydliga mål och själva 
grunden för IT-utveckling, kommer då att leda mot en mer öppen och tillgänglig kommun 
för allmänheten i Gävle (SKL, 2006c). 
 

 

Figur 4 - Grundförutsättningar för nyttan 

Bilden är hämtad från: (SKL, 2006f) 

Målet med Gävles IT – strategi är därför att försöka ta fram det som krävs av dessa tre 
grundförutsättningar som finns i bilden ovan (Figur 4) tillgänglighet, kvalitet och säkerhet 
för att kunna få den största nyttan för alla Gävle kommuns intressenter. Det vill säga dess 
medborgare, företag, anställda och politiker. 

I begreppet tillgänglighet menar kommunen att de ska sträva mot en väl utbyggd IT-
infrastruktur. Det ska även finnas tillgång till elektroniska tjänster 24 timmar per dygn, ut-
ifrån en identifierad nytta och vid behov för både interna och externa intressenter (SKL, 
2006f).  
 
IT-infrastrukturen ska också utgå från att dessa elektroniska tjänster skall vara tillgängliga 
utifrån en allt mer ökad rörlighet bland människor. Det ska finnas en väl strukturerad in-
formation som är tillgänglig sett utifrån användarens behov. De elektroniska tjänsterna ska 
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vara tillgängliga ifrån bostaden, den ska också kunna nås från arbetsplatsen och på fritiden. 
Med andra ord menar Gävle kommun med att denna tillgänglighet av de elektroniska tjäns-
terna ska vara inom räckhåll var än vi befinner oss. Tillgängligheten ska alltså innebära en 
överskådlighet och enkelhet (SKL, 2006f). 
 
När det kommer till hur begreppet kvalitet ska definieras menar Gävle kommun att detta 
avser att den information som ska finnas tillgänglig är kvalitetssäkrad. Vidare ska de elek-
troniska tjänsterna som är tillgängliga ska vara tillförlitliga. Kvaliteten i de uppgifter som 
ska finnas tillgängliga ska kunna garanteras före och inte efter att de används (SKL, 2006f). 
 
Med säkerhet menar kommunen att tre grundkomponenter ska ligga som bas för detta. För 
det första är det sekretessen som talar om säkerställandet av informationen som är tillgäng-
lig endast för dem som har behörigheten till den. För det andra är det riktigheten till att 
skydda informationen och behandlingsmetoderna så att de fortsätter att vara korrekta och 
fullständiga. Det tredje och sista är att tillgängligheten säkerställer att behöriga användare 
vid behov har tillgång till informationen och de tillhörande tillgångarna (SKL, 2006f). 
 
Det Geografiska Informations Systemet (GIS) skall hjälpa Gävle kommun att uppnå, då 
GIS är en framtagen strategi för just de ändamål som nämnts ovan. Själva uppbyggnaden 
av den ska medföra att alla kommunens delar ska finnas med, vilket kommunens ansvariga 
även visar genom sin vision enligt nedan (GIS, 2006). 
 

 
Figur 5 - GIS Arkitektur (GIS strategi Gävle kommun) 

Bilden är hämtad från: (GIS, 2006) 

Denna struktur ska medföra att Gävle tillsammans med GIS skall uppnå den kompetens, 
säkerhet, effektivitet och funktionallitet som eftersträvas för att kunna bli den ledande IT 
kommunen i Sverige (GIS, 2006).
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5 Intervjuer 
Vi kommer här att redovisa de data som våra intervjuer gav från våra valda undersöknings-
områden. Våra respondenter har haft en befattning som är relevant för vår frågeställning 
med våra mål i vår undersökning, samt att de avvägts genom de beslut som fattats i tidigare 
kapitel om metoder. Dessutom passar de in på den profil vi sökt där kunskapen finns om 
integrerade system och säkerhet.  

De valda respondenterna arbetar, enligt profilen, som IT chefer och förvaltare av befintliga 
system i de undersökta områdena inom de två kommunerna Jönköping och Västervik. Av 
dessa var 18 % kvinnor i åldern 30 – 40 år, övriga var män mellan 40 – 60 år gamla. 

Slutligen kommer det att ske en diskussion kring de intervjuer som gjort för att få en bild 
utav hur författarna uppfattade dessa för att slutligen gå vidare med nästa kapitel, som 
kommer att behandla analys av data. 

5.1 Försäkringskassan 
För att ge lite bakgrund om våra försäkringskassor här i Sverige kan nämnas att försäk-
ringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen. I varje 
län finns det ett länskontor. I Sverige har vi cirka 330 försäkringskontor varav huvudkonto-
ret ligger stationerat i Stockholm. Dessutom finns det cirka 16 000 medarbetare, som är 
kopplade till organisationen på ett eller annat sätt, runt om i Sverige. 

5.1.1 Jönköpings län 
Verksamhetsansvarig Göran Setterström inom den administrativa enheten för IT, anser att 
han har god kännedom om deras befintliga system. Det framgick inget direkt svar på frågan 
vad för typ av integrering som försäkringskassan har i intervjun, men av att döma under 
vårt samtal förekommer det tydligt att de har en form av informationsintegrering via en ut-
slussningskanal mot externa system i krypterad form. 

Vidare berättar Setterström att försäkringskassan använder sig av formen stordatorteknik. 
Han förklarar att det finns två likartade stordatorer som är identiska till dess innehåll av 
data. Detta är gjort av både säkerhetsskäl och för att få så hög feltoleransnivå som möjligt. 
Om den ena av någon anledning skulle sättas ur funktion träder den andra in automatiskt 
och agerar då som primär enhet. 

Setterström anser själv att deras system är pålitligt, inte bara ur säkerhetssynpunkt utan 
också när det gäller driftsäkerheten i systemen. När det har att göra med behörigheter och 
åtkomst av systemen berättar Setterström i stora drag hur deras behörighet till de olika de-
larna i deras system fungerar på följande sätt sammanfattat i punktform: 

• Medarbetarna får kvittera ut ett plastkort som fungerar som en ID handling. 
• Pinkoden till detta kort skickas personligen per brev hem till medarbetaren. 
• På detta kort finns alltid en grundbehörighet, som består av åtkomst av deras int-

ranät, Officepaketet, tidsredovisning samt deras egen hem katalog. 
• Den anställde måste verifiera sin behörighet en gång per halvår. Detta görs för att 

kontrollera om tillägg eller reducering av åtkomsten ska göras. 
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• Kortet i sig självt kan ha upp till tre certifieringar som styr vad kortinnehavaren 
ska komma åt för delar av deras system. 

• Det certifikat som utfärdas datumstämplas vid aktivering. 
• Det är Telias typ av säkert nät, som används i dessa korthanteringar. 

 

Försäkringskassan har tekniska kopplingar till bland annat skattemyndigheten. Dessa över-
föringar sker via en mellanlagringsplats ur säkerhetsaspekt, och är skyddade från angrepp 
utifrån.  Samtidigt bedrivs löpande rutinkontroller av tillsyn och säkerhetsanalyser av deras 
system för att få ytterligare förbättrad säkerhet. Dock har de inget samarbete med andra 
organisationer genom deras system, förklarar Setterström. 

Försäkringskassan är helt styrt av lagen säger Setterström bestämt. Han tillägger också att 
deras deadlines är väldigt korta, det vill säga att det ska ske fortast möjligt. Försäkringskas-
san styrs mycket av Socialförsäkringsregisterlagen, denna är en special lag för just reglering 
av personregister inom exempelvis försäkringskassan. Denna lag är något starkare än PuL. 
Kännedom om PuL finns med i deras grundläggande internutbildning av deras anställda. 
Vilket också finns skrivet i avtalet vid anställningar, fortsätter Setterström som svar på vår 
fråga om kännedomen bland försäkringskassans medarbetare. 

Hos försäkringskassan finns hårda regler som styr i hur hantering av personuppgifter ska 
skötas. Ibland förekommer det att de får samtal från oroliga medborgare, som vill få reda 
på vad för information som lagras i försäkringskassans datasystem. I sådana fall tas en kon-
takt upp med försäkringskassans jurist. Medborgaren kan då få sina personuppgifter ut-
skrivna av vad som finns lagrat om dem i försäkringskassans register. 

Försäkringskassan får inte i någon fråga eller ärende kringgå lagen på något sätt. Lagen ska 
följas till punkt och pricka, berättar Setterström. När vi som avslutning på intervjun frågade 
om det görs någon personuppgiftskontroll på den som ska anställas inom försäkringskas-
san svarar Göran nej, det finns inget krav på detta. 

5.1.2 Västervik (Kalmar län) 
Jag har stor kännedom om våra befintliga system på länsnivå, anser Lars Eveborn själv, IT 
samordnare på IT avdelningen på försäkringskassan i Kalmar län. 

Vi har informationsintegrering, och strävar mot serviceintegrering, berättar Eveborn. De 
transanktionsfunktionerna försäkringskassan i Kalmar län har idag är något äldre, dessa har 
varit med sedan mitten av 70-talet. Om deras system är pålitliga ur drift och säkerhetssyn-
punkt, svarar Eveborn ja på denna fråga.  

Alla på försäkringskassan i Kalmar län har inte behörighet till deras befintliga system. Be-
hörigheten bestäms på individnivå av verksamhetschefen. De håller hårt på detta sätt att 
hantera behörigheterna inom Försäkringskassan i Kalmar län. De har något som de kallar 
”Gruppchef” som gemensamt begrepp inom Försäkringskassans ramar, som ansvarar för 
cirka 20 till 30 stycken anställda. Gruppchefen ansvarar för systemets säkerhet och pålitlig-
het. 

Försäkringskassan har tekniska kopplingar mot banker och skattemyndigheten vid exem-
pelvis hantering av löner för de anställda. De bedriver regelbunden tillsyn, kontroll och sä-
kerhetsanalyser av deras befintliga system. Försäkringskassan har inte samarbete med andra 
organisationer lokalt sett, berättar Eveborn. 
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Lagstiftningen påverkar deras utveckling av deras integreringar i högsta grad, säger Eve-
born. I försäkringskassans tidigare system var de tvungna att ha Datainspektionens god-
kännande innan något mer kunde göras med det tänkta momentet. 

När det beträffande kännedom om PuL inom Försäkringskassans medarbetare är den skif-
tande, enligt Eveborn. Vidare berättar Lars att tystnadsplikten är ”AO”, samt att medarbe-
tare som inte är inkopplat på ett ärende har inte åtkomst till andras ärenden. 

Försäkringskassan i Kalmar län har rutiner för hur känslig information ska hanteras. Det är 
deras gruppchefer som bestämmer behörighetsgraden för de medarbetare denne ansvarar 
för. Det finns fall av oroliga medborgare som undrar vilka personuppgifter som finns lag-
rade hos försäkringskassans register om dem själva. Medborgaren har då rättighet att få ett 
personuppgiftsutdrag om dem själva. Det görs kontroll av att det är rätt person som ska ha 
utdraget innan detta görs. 

Vi följer lagen och kan inte kringgå den på något sätt i något ärende, svarar Eveborn när vi 
frågade om de kan undgå lagen i något ärende. När vi avslutningsvis frågade om det görs 
någon form av personuppgiftskontroll på dem som anställs, svarar respondenten nej på 
detta. Däremot kan viss bakgrundsinformation krävas vid anställning av speciella befatt-
ningar där säkerhet och sekretess är av stor vikt, avslutar Eveborn intervjun. 

5.2 Kommunerna 
I Sverige finns det 290 kommuner och alla har sitt eget sätt att integrera sina system. Vi kan 
inte ge någon generell bild av de svenska kommunerna, eftersom dessa har fria händer att 
själva utforma sin verksamhet efter deras egna behov enligt Kommunallagen 2 kap 1§ 
(Svensk Lag, 2005). 

5.2.1 Jönköping 
Janne Dicander IS, IT Chef på IS, IT – avdelningen i Jönköpings kommun, säger att han 
har hyfsad kännedom om kommunens system. Han menar också speciellt inom dess arki-
tekturer och funktioner. Dicander känner väl igen begreppen informations och serviceinte-
grering, och talar om att kommunen har något som kallas för ”Backend” integration EAI 
(Enterprise Application Integration), och kan förklaras som integrering av olika företags-
program. När det kom till frågan om hur han uppfattar kommunens system och dess pålit-
lighet svarar Dicander att driften är den del som är säkrast av både drift och säkerhet. Hur 
pass säkert systemen är i dagsläget är svårt att avgöra. 

Alla som arbetar inom kommunen har inte behörighet till systemen. Det är cirka 7 000 till 
8 000 användare av de 15 till 20 olika systemen. Behörigheten skiljer sig bland annat genom 
att som ett exempel kan vissa av användarna ha åtkomst till en server där Microsoft Office 
finns. Andra kan ha åtkomst till Internet och e-post servrarna. Dock har inte alla någon 
form av mail, som arbetar inom kommunen. Ett exempel är att elever inom kommunen de-
las in i olika nivåer varav man ger dem deras åtkomstbehörigheter. 
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Figur 6 - Förklaring av Jönköpings IS (Dicander, 2006) 

 

De som ansvara för informationssystemen kan enkelt förklaras så som bilden ovan visar. Så 
som det ser ut idag har varje system sin egen systemansvarig. Det finns cirka 15 – 20 olika 
system, kommunen kommer att slå samman dessa till en IT – avdelning och en IS – avdel-
ning. Detta projekt är planerat att vara klart till den 2007-04-01. Inom IS – avdelningen 
finns nu dessa mindre informationssystem lagda och det finns en ansvarig i varje sådan 
grupp. Det kommer att inom kort tillsättas en person som ska ha övergripande ansvar för 
alla de mindre informationssystem fram till det datum som projektet ska vara slutfört. 

Det finns tekniska kopplingar till andra system utanför kommunens egna system. Dessa är 
inte integrerade så att åtkomst är möjlig mellan dem, men att skicka olika ärenden emellan 
dem är möjligt. Detta menar Dicander att det sker i form av slussning av information från 
exempelvis något av kommunens system till länsstyrelsen som en potentiell mottagare. 

När det kom till frågan om det bedrivs tillsyn, kontroll och säkerhetsanalys av kommunens 
system, blev svaret ja med motivering att det sker på olika sätt inom de olika sektorerna. De 
har bland annat en hacker firma som en gång i månaden försöker hitta hål i deras system. 
Vidare berättar Dicander att sektorer som Socialtjänsten har mer säkerhetsarbete, eftersom 
där finns högre nivå av sekretess om personuppgifter. 

Landsting och kommunen har gemensamma arbeten via en del av systemen, Dicander 
nämner då räddningstjänsten. Mullsjö och Jönköping har ett samarbete i dessa ärenden 
inom räddningstjänsten. Lagen påverkar självfallet vår utveckling av våra integrerade sy-
stem fortsätter Dicander, och kommunen har som policy att försöka följa lagen fullt ut. I 
dessa sammanhang kommer personuppgiftslagen (PuL) bland annat in i deras diskussioner 
vid utveckling av deras system. 

Under de drygt två och ett halvt år som Dicander varit verksam inom nuvarande tjänst har 
han inte varit med om att Datainspektionen varit inblandad i något ärende. Han vet att det 
finns andra kommuner som har varit berörda av det, men nämner inte vilka det är frågan 
om. Hur pass insatta kommunens medarbetare är i lagen PuL kan graderas på en skala från 
0 % upp till 100 %, säger Dicander. Omkring 10 – 25 personer inom kommunen har god 
kännedom (ca 90 %) om PuL, en större grupp på cirka 100 – 300 personer har nivån 20 % 
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- 70 % kännedom om lagen. Övriga har en kännedom som hamnar i nivån 20 %, eller lägre 
berättar Dicander. 

Det finns föreskrivna rutiner om hur känsliga uppgifter ska hanteras, inte minst då det 
kommer till Socialtjänsten och skolomsorgen. Dicander berättar också att de handläggare 
som arbetar med sådan känslig information inte skriver ut dessa handlingar via en offentlig 
skrivare som är förlagd inom sektionen, utan på sitt eget kontor så att det är enbart hand-
läggaren som kan nå det utskrivna dokumentet. 

När vi frågade om det finns oroliga medborgare så svarar Dicander att det förekommer 
ganska ofta att personer hör av sig om deras personuppgifter och hur dessa hanteras. För 
att hjälpa medborgarna med dessa ärenden är en speciell chefsjurist avsatt till detta. Dessa 
ärenden består av samtal där chefsjuristen beskriver hur personens uppgifter hanteras enligt 
PuL. 

När så den avslutande frågan ställdes om kommunen kan kringgå lagen i något ärende, sva-
rade Dicander med ett klart och tydlig nej. Kommunen har sin policy att följa lagen så lång 
det är möjligt utan att behöva kringgå den. Innan vi avslutade vår intervju tillade Dicander 
med stöd av bilden under. 

 

 

Figur 7 - Beslutsordningen inom Sverige (Dicander, 2006) 

 

Dicander visar som avslutning på intervjun hur beslut och genomförande ser ut idag från 
topp till botten. Dicander förklarar beslut tas som bilden ovan visar från EU och ner till de 
lägsta nivåerna som till exempel kommunerna i Sverige. Regeringen har utsett ett förvalt-
ningsorgan som heter Verket för förvaltningsutveckling (VERVA) som kontrollerar de un-
derliggande myndigheterna, landstingen och kommunerna i Sverige. Vad som skiljer dessa 
åt, fortsätter Dicander, är att VERVA ger förordningar till myndigheterna och landstingen 
(A). Medens VERVA enbart ger rekommendationer till kommunerna (B). 

De projekt som både landsting och kommuner arbetar med följer VERVA med i, och ser 
till att projektet följer de föreskrivna planerna som lanstingen och kommunerna föreskrivet. 
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5.2.2 Västervik 
Göran Granberg och Therese Eriksson i Västerviks kommun, säger att de har bra kunskap 
om deras befintliga system. Göran Granberg arbetar som IT – chef på IT enheten, och 
Therese Eriksson arbetar som dataekonom på Socialtjänstens IT avdelning. De instämmer 
båda att systemen är information och service integrerade som används inom kommunen 
och Socialtjänsten. 

Båda anser att deras system är pålitliga både säkerhetsmässigt och i driftsynpunkt. Behörig-
heten i inom deras system bestäms efter befattning. Alla får en grundbehörighet som består 
av tillgång till intranätet och Office paketet. Den systemansvarige kan ansvara för en eller 
flera system. 

Socialtjänsten har inga tekniska kopplingar mot befolkningsregistret och riksförsäkrings-
verket, utan de får uppdaterade filer av dessa enheter som de sedan lägger in sina system. 
Kommunen har kopplingar genom fakturasystemen, och även kopplingar till andra kom-
muner. För att hålla god säkerhet använder de sig av brandväggar och VPN som exempel 
på skydd mot intrångsförsök och avlyssning. 

När det kom till hur de bedriver tillsyn, kontroll och säkerhetsanalys av deras system, så är 
det behovsanpassad övervakning av systemen. Denna tillsyn, kontroll och säkerhetsanalys 
sker ett antal gånger per år, hur många framkom inte i intervjun. 

Socialtjänsten har inget samarbete genom systemen med försäkringskassan och skattemyn-
digheten, utan här sker det genom förfrågningar mellan socialtjänsten och innan nämnda 
enheter för att sedan läggas in i deras system. Det förekommer även samarbete mellan Väs-
terviks kommun och socialtjänsten med Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Lagstiftning-
en påverkar dem när de utvecklar sina integrerade system. Datainspektionen är inkopplad 
när det ska göras ett registergodkännande. 

Medarbetarna har mer eller mindre kännedom om PuL, det beror också på vilken befatt-
ning medarbetaren har, hur stor kännedom som tjänsten kräver. Deras rutiner är när det 
kommer till hantering av känslig information, att det ska skrivas i ett speciellt anpassat ord-
behandlingsprogram som omvandlar texten i krypterad form när den ska skickas vidare till 
annan användare. Vanlig överföring får inte göras med känslig information. Rutiner för ut-
skrifter finns också, känslig information skrivs inte ut på så kallade skrivaröar.  

Utan när utskrift ska ske skrivs detta ut inne på handläggarens eget kontor. Det förekom-
mer ytterliggare en säkerhet, genom att det krävs en kod av den som vill skriva ut känsliga 
handlingar på en skrivare. Rutiner och kontroll förekommer  av att användarna använder 
skärmsläckare med lösen regelbundet. 

Båda respondenterna menar att det inte är så vanligt att medborgare hör av sig av oro om 
deras personuppgifter, om vad som är lagrat om dem i deras system. Om detta skulle ske 
finns rutiner hur detta ska skötas. En handläggare utses och kan om det rör sig om uppgif-
ter inom en närliggande tid ge information till den frågande. När det gäller information 
som ligger längre bakåt i tiden, anlitas en arkivarie som kan ta fram informationen med ett 
beprövande från jurist. 

De får inte tänja eller bortse i något fall från svensk lag. Vid övervägande av lag görs hand-
räckning av jurist som beslutar vilken lag som bör tillämpas i aktuellt ärende. När vi frågade 
om hur anställning sker av en medarbetare, svarade båda respondenterna att det inte finns 
några krav på att göra en personuppgiftsundersökning på den som ska anställas. Krav som 
ställs på nyanställda är att de ska skriva på ett avtal om tystnadsplikt vid anställningen. 
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5.3 Landstingen 
Det finns 21 stycken landsting i Sverige. Nu finns det olika grupper av medlemskap. Det 
sker idag ingen direkt kontroll på dem som anställs varken inom Landinget i Jönköpings län 
eller inom Landinget i Kalmar län, men det finns ett krav på sekretesskyldighet i dem båda. 
Det finns en noggrannare identifiering av personen då denne ska jobba på speciella befatt-
ningar, säger Dorch i Kalmar läns landsting. Till exempel när en informations chef anställs 
inom IT avdelningarna Liknande identifiering förekommer också inom landstinget i Jön-
köpings län. 

5.3.1 Jönköpings län 
Både Jan Svensson IT ansvarig, PuO på IT Centrum avdelningen och Anders Johansson 
IT arkitekt på förvaltningsenheten anser att de har bra kännedom om deras befintliga sy-
stem. Högre kännedom krävs ju högre specialiserat område personen ifråga arbetar med. 

Lanstinget i Jönköpings län använder sig av informationsintegrerat och till viss del applika-
tionsintegrerat med begränsningar för dess säkerhet och sekretess. Det används kryptering 
och åtkomstkontroller för att säkra systemen. När det kommer till hur pålitliga deras sy-
stem är, svarar båda att de nya systemen är pålitliga. Mer tveksamhet uttalar de på de äldre 
systemen som sakta men säkert håller på att bytas ut. Detta på grund av att de gamla inte 
har den utvecklingsnivån som de nya systemen har. 

Alla inom landstinget i Jönköpings län har inte behörighet och detta innefattar såväl till sy-
stemen som in i systemen. Det råder en väldigt begränsad arbetsplats när det kommer till 
Landstingets system. De som har åtkomst till systemet får en grundbehörighet som består 
av exempelvis tillgång till deras intranät och Officepaketet, dock inte E-post. När det 
kommer till då mer åtkomst krävs av deras system, styrs detta av vilken befattning den an-
ställde har, men också vilken eller vilka arbetsuppgifter denne ska utföra. 

Varje systemägare inom landstingets system har det yttersta ansvaret för sitt system. De har 
cirka 600 olika system och det kan finnas en ägare till flera system. Den som har det allra 
yttersta ansvaret landstings direktören.  

 

Figur 8 - Tvåbensmodellen (Jan Svensson, 2006) 

I modellen ovan (Tvåbensmodellen) berättar Svensson att förbättringar och utveckling av 
deras befintliga system fungerar på det sätt att, verksamheten ger information sporadiskt 
när de upptäcker att förbättringar bör göras i de olika delarna i landstingets system.  
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Landstinget har inte direkta kopplingar utan mera så att informationen slussas ut till andra 
system. För at sedan slussas fram till det mottagande systemet eller systemen. Ett exempel 
kan vara mot skattemyndigheten, det gäller då genom landstingets ekonomi system. Det 
kan ske genom FTP (File Transfer Protocol), det beror också på vilken typ av överföring 
som ska ske, ju känsligare information desto säkrare överföringssätt krävs. FTP är ett fil-
överföringsprotokoll och är en allmän benämning på hur man hämtar filer med ett FTP-
program från en FTP-server. FTP finns dessutom inbyggt i de flesta av våra webbläsare. 
Hur olika information ska sändas är krav från staten. Skydden de använder består bland 
annat av brandväggar, VPN (beskrivs i kapitel 3.2.1). 

De har fortlöpande kontroller av exempelvis driften, det finns även logganalyser som görs i 
deras värdportal. De har sporadiska revisionsfirmor som kollar deras system, men detta 
tillhör inte de normala kontrollrutinerna. Det finns samarbete genom systemen med smitt-
skyddsinstitutet, skattemyndigheten och kvalitetsregistret, de har även en online koppling 
mot apoteken i staden. Hur dessa ser ut framgick inte i intervjun. 

Lagsystemet i Sverige påverkar mycket när landstinget utvecklar sina integrerade system. 
För cirka två år sedan granskades ett antal vårdsystem av Datainspektionen, så på frågan 
om Datainspektionen varit inkopplad i något ärende kan ses av detta exempel som sist 
nämnts. Det som styr mycket hos landstingets system och hantering av dessa är lagen om 
vårdregister. 

Det förekommer en blandad kunskap när det gäller PuL. Alla medarbetare får en grundut-
bildning om informationssäkerhet. Hos landstinget är det sekretesslagen som anses som en 
av de viktigare lagarna att följa. Sekretesslagen är den lag i Sverige som styr vad i en infor-
mation, elektronisk eller fysisk, som kan offentliggöras eller inte. Sekretesslagen ska tilläg-
gas att den ingår i grundutbildningen som nämndes ovan. 

Rutiner för hantering av känslig information finns på kliniknivå, det finns även en policy 
som talar om hur hantering av känslig information ska ske generellt över hela landstinget. 
Psykavdelningen är en av de avdelningar där det hålls extra hårt på hantering av känslig in-
formation. Det förekommer att medborgare frågar om deras personuppgifter i landstingets 
personregister. Dessa får då hjälp av en kontaktperson inom landstinget, med deras per-
sonuppgifter som finns i landstingets registerbas. 

Landstinget kan inte på något sätt kringgå eller tänja på lag i något ärende, utan måste följa 
lagen till fullo. 

5.3.2 Västervik (Kalmar län) 
Jag har ganska stor kunskap anser Stephen Dorch, IT strategisk ansvarig på den IT strate-
giska enheten i stabsfunktionen, om deras befintliga system. Dorch är bekant med begrep-
pen information och serviceintegrering. Inom landstinget finns en integreringsplattform 
med kommunerna Oskarshamn och Västervik. Systemen är pålitliga, men inget system kan 
vara 100 %, tillägger han. 

Inom landstinget i Kalmar län har alla en basbehörighet. Denna basbehörighet består av åt-
komst av deras intranät och deras Mailfunktion. När det krävs mer åtkomst av systemen 
sker detta oftast efter befattningen, och vad medarbetaren är i behov av för att kunna utfö-
ra sina arbetssysslor. 
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Det finns en eller flera utsedda som ansvarar för ändamål som berör systemets säkerhet 
och dess pålitlighet. De har en kvinna som är Person uppgifts Ombud (PuO) när det gäller 
sekretessen, samt att det finns IT ansvariga som ansvarar för det operativa i systemen. 

Lanstinget i Kalmar län har tekniska kopplingar mellan några andra organisationer, säger 
Dorch. För att nämna några berättar Dorch. vidare, som skatteverket, andra landsting, för-
säkringskassan och apoteken som dessutom har online uppkoppling mot. Dessa har alla 
krypterad överföring sins emellan dessa system. 

Inom landstinget i Kalmar län utförs, av en Hacker firma, i två dagar tester att försöka 
hacka sig in i deras system. Detta sker en gång per halvår, och med eller utan speciella öns-
kemål från landstinget. De har informationssäkerhetsmöten en gång per månad om data-
kommunikation mellan nationella grupper. Dessa representanter bestämmer hur kontakter 
ska ske mellan landstinget och andra delar av kommunen. Inom landstinget i Kalmar län 
förekommer något de kallar ”Journalsystem”. Vad detta ”Journalsystem” konkret är för nå-
got framgick inte i intervjun. 

Lagsystemet påverkar landstinget i deras utveckling av integreringar mellan deras system, 
speciellt då det gäller sekretessen och integriteten. Landstinget i Kalmar län har kommit i 
kontakt med Datainspektionen främst då det gäller frågor som berör personuppgifter. 

Deras medarbetare är inte speciellt insatta i PuL, men de flesta känner till rent allmänt om 
lagen, och vad den innebär för något. Inom landstinget vet personalen vem de ska vända 
sig till när kommer till frågor av karaktären personuppgifter. Det vill säga att de vet att de 
ska vända sig till PuO. 

Det både finns och inte finns rutiner för hur hantering av känslig information ska ske, sva-
rar Dorch på denna fråga. Han menar att det finns alltid möjligheter att förbättra det. ”Pro-
jekt vård IT” som är relativt nystartat projekt, finns det förbättringsplaner för hur rutiner i 
ärenden med känslig information ska hanteras inom deras system. 

När det gäller oroliga medborgare hänvisas dessa först till PuO. De bemöts med öppenhet 
och får information som är relevant för berörd person om hur deras personuppgifter be-
handlas i systemen hos landstinget i Kalmar län. Det kan finnas fall där lagen ifrågasätts i 
något ärende, svarar Dorch, men är väldigt tveksam på detta. De försöker alltid att följa vad 
lagen förskriver. Det sker idag ingen direkt kontroll på dem som anställs inom Landinget i 
Kalmar län, men det finns en noggrannare identifiering av personen då denne ska jobba på 
speciella befattningar, säger Dorch. Till exempel när en informations chef anställs inom IT 
avdelningarna.  

5.4 Polismyndigheterna 

Om polisen i Sverige kan sägas att det rationaliseringsarbetet som genomfördes 1998 ledde 
till att man slog ihop polisdistrikt, strävade mot målet att det den 1 juni samma år skulle 
finnas en polismyndighet per län. Sverige har idag 21 polismyndigheter, det vill säga en pla-
cerad i varje län inom Sverige. 

5.4.1 Polisen i Jönköpings län 
Anders behörighets administratör och Björn Johansson enhetschef på stabsenheten, är inte 
så mycket insatta i hur deras system tekniskt är uppbyggda. Allt är krypterat som skickas 
emellan de olika systemen, säger båda två. I polisens system i Jönköping är det blandat, 
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både gamla och nya delar finns i deras befintliga aktiva system som används idag. De säger 
båda två att de litar på deras system, och att de är pålitliga. A som är behörighets administ-
ratör menar att det är svårt att kontrollera att alla sköter sig, eftersom det finns ungefär 
25 000 användare av systemen. 

Alla i Polisens organisation har behörighet till systemen. Behörigheten varierar beroende på 
både befattning och typer av åtkomst, som de olika medarbetarna behöver i deras arbete. 
Inom polisen kan arbetsuppgifter som polisman har variera väldigt mycket från fall till fall. 
Med detta menar de att brott ser olika ut, och polisman kan behöva viss åtkomst för aktu-
ellt brott för att kunna arbeta med det. 

Det finns flera olika system ägare som tar ansvar för sitt system lokalt sätt. Det finns här i 
Jönköping 56 stycken system. I frågan om det finns kopplingar rent tekniskt blev svaret att 
det finns, och som exempel tog trafikregistret upp i samtalet. Tillsyn, kontroll och säker-
hetsanalyser sker till viss del lokalt. Hur det annars bedrivs framkom inte i intervjun. Sam-
arbete förekommer till exempel med åklagaremyndigheten i ett gemensamt system. 

Hur lagstiftningen skulle komma att påverka utvecklingen av systemen inom Jönköpings-
polisen kunde våra respondenter inte svara på. De har kommit i kontakt med Datainspek-
tionen i Sverige, ett tillfälle då det var frågan om ett tillstånd av något slag. Vilket inte of-
fentliggjordes i frågan, orsaken till detta förblir då obekant. 

Vad det gäller kunskap och hur insatta medarbetarna inom polisen är i lagen PuL. Detta va-
rierar relativt mycket eftersom det har till viss del med deras befattningar och uppdrag att 
göra. De har också något som kallas för registerkontroll för att se vilken typ av bland annat 
behörighetsgrad en anställd ifråga har mot deras system. De har tre nivåer varav siffran 3 
representerar den lägre nivån och ju högre befattning och tillgång och åtkomst, sätts en läg-
re siffra på denne medarbetare det är frågan om. Siffran 1 kan som exempel finnas hos 
Överbefälhavaren för att förstå vem som kan få väldigt hög behörighet och mycket åt-
komst. 

Det finns också tillsatt ett IT-råd som har hand om diskussioner om hur rutiner och upp-
gifter ska hanteras i systemen. Även en kriminalunderrättelsetjänst är också insatt i dessa 
frågor om hanteringen av känslig information. Detta ökar tryggheten i systemen, och som 
medarbetare får man en känsla av att systemen är trygga instämmer båda respondenterna. 
Detta gör att vem som helst inte kan läsa vilken information som helst, utan måste tilldelas 
speciell åtkomstbehörighet för detta ärende. 

De nämner om ett fall då en medborgare var ängslig om denne fanns med i polisens regis-
ter. Polisen var då skyldiga att ge svar på detta, och var tvungna att genomsöka alla system 
efter medborgarens personuppgifter för att kunna ge svar om fallet var så. När frågan om 
det finns möjligheter att tänja på gränserna för vad som är tillåtet vid hantering av person-
uppgifter svarar båda ett bestämt nej på detta. 

5.4.2 Polisen i Västervik (Kalmar län) 
Charlotte Thornheden avdelningschef på förvaltningsavdelningen på polismyndigheten i 
Kalmar län, säger att hon har ganska stor kännedom om deras befintliga system. Vidare be-
rättar Thornheden att hon har vetskap om vem och hur användningen sker i deras system. 
Hon känner inte till begreppen information och serviceintegrering. Thornheden anser att 
deras befintliga system är pålitliga. 
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Alla inom organisationen har behörighet till systemen, hur denna behörighet ser ut beror på 
medarbetarens befattning och dennes arbetsuppgifter berättar Thornheden. Inom polisen 
finns det enhet som har det övergripande ansvaret för deras system och den kallas PVIT 
(Förklara). Denna enhet ansvarar också för systemens säkerhet och pålitlighet. När frågan 
om det finns tekniska kopplingar till andra system svarar Thornheden ja på den frågan. 

Hon berättar vidare att mot exempelvis åklagarmyndigheten finns ett system som samkörs. 
Det finns även kopplingar mot vägverkets körkortsregister. Dessa skyddas med både 
brandväggar och krypteringar. Thornheden säger att det sker regelbunden kontroll och sä-
kerhetsanalys av deras system, detta utförs av enheten PVIT som också har kontroller som 
sker automatiskt. Vidare berättar Thornheden. att när det kommer till utveckling av deras 
system, så styrs det helt av lagen vid sådant arbete. 

Datainspektionen har och förekommer när polisen söker olika tillstånd för register som kan 
variera i utseende. Thornheden ger ett exempel då ett ordningsvaktssystem skulle anordnas, 
där då datainspektionen vart inkopplad på detta ärende för slutgiltig besiktning av detta. 
Alla inom organisationen har mer eller mindre vetskap om PuL. De som anställs får skriva 
på ett dokument om tystnadsplikt avslutar Thornheden på frågan om alla har kännedom 
om PuL.  

Det finns inbyggda rutiner i deras system när det kommer till hanteringen av känslig infor-
mation berättar Thornheden. Vidare säger hon att det inte förekommer så mycket att oroli-
ga medborgare ringer eller via Mail undrar vad som lagras om dem i polisens register. Om 
nu så skulle ske säger Thornheden så finns det rutiner som sköter detta och dessa medbor-
gare hänvisas till Kiruna där de kan få hjälp med vad som finns lagrat om dem i polisens 
datasystem. 

På frågan om de kan kringgå eller mjuka upp lagar vid personuppgiftshanteringen svarar 
Thornheden nej på detta. När det ska anställas medarbetare så gör personuppgiftskontrol-
ler på dessa nyrekryteringar avslutar Thornheden vår intervju med. 

5.5 Observation av hemsidor 
Författarna kommer att beskriva i korthet om hemsidorna för de kommuner som exempli-
fierades under kapitel 4. Vid besök på Botkyrka, Malmö stad och Gävle hemsidor fann för-
fattarna att kommunerna utvecklats mycket från de analyser och strategiplaner som gjorts 
från år 2003 och framåt. Det framgår tydligt på befintliga webbplatser att bland annat län-
kar för klagomål och förslag till förbättring inom kommunerna finns, det som ska hjälpa 
kommunerna att förbättra saker i områdena som medborgarna lever inom (Botkyrka, 2006) 
(Malmö stad, 2006) (Gävle, 2006). 

Vidare observationer som gjorts av kommunernas hemsidor, visar att innehållet i mångt 
och mycket liknar hemsidorna sins emellan. Författarna kommer att ge några exempel på 
detta, som länk till annonser på lediga jobb. Det finns också länkar till sidor för att ladda 
ner blanketter, en webbassistent som går att ställa frågor till. Denna tjänst är bra för med-
borgaren då frågor uppstår och denne vill få ett svar direkt via webben. Kommunernas 
hemsidor visar i dagsläget att de arbetar för ett mer kommunikativt sätt gentemot dess in-
vånare (Botkyrka, 2006) (Malmö stad, 2006) (Gävle, 2006). 

På kommunernas hemsidor finns även inslag av aktuella händelser om vad kommunerna 
gör med gator, torg eller annan form av arbete inom varje kommun. De har också informa-
tion om aktuella evenemang som råder inom, och på nära avstånd till kommunen. I och 
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med deras breda informationsbas på kommunernas hemsidor håller de sina kommuninvå-
nare uppdaterade både socialt och politiskt (Botkyrka, 2006) (Malmö stad, 2006) (Gävle, 
2006). 

När observationer gjordes på Jönköping och Västerviks kommuners hemsidor fann förfat-
tarna liknande inslag och informationer som på de tre nämnda kommuners hemsidor ovan. 
Polisens hemsidor innehåller i stort sett över lag lika strukturer och innehåll. Exempelvis att 
en medborgare ska kunna göra en polisanmälan via webben. Liksom när en medborgare 
ska hämta blanketter av olika slag. Dessutom finns aktuella brott och andra polisiära hän-
delser att tillgå på deras hemsidor (Polisen i Jönköpings län, 2006) (Polisen i Kalmar län, 
2006). 

Observationer gjorda på de båda landstingen i Jönköping och Kalmar läns hemsidor har 
också de mycket gemensamt, som att avboka tider för läkarbesök. Hemsidorna har länkar 
till läkemedelsinformation och förnyelse av recept. Landstingen i de båda länen har råd och 
tips till att förbättra hälsan för medborgarna och en frågepanel som riktar sig mer åt politik 
inom landstingen (Landstinget i Jönköpings län, 2006) (Landstinget i Kalmar län, 2006).  

När observationen av försäkringskassans hemsidor gjorts insåg författarna att huvudhem-
sidan för hela Sverige skiljer sig från både de regionala hemsidorna inom försäkringskas-
sorna, men också från kommun, polis och landstingens hemsidor. För att börja med de re-
gionala hemsidorna hos försäkringskassan liknar de väldigt mycket varandra, precis som i 
kommunernas, landstingens och polisens hemsidor. Likartade strukturer och även innehål-
let som är riktat mot varje läns medborgare (Försäkringskassan, 2006) (Försäkringskassan, 
2006a) (Försäkringskassan, 2006b). 

Den rikstäckande hemsidan för försäkringskassan innehåller inloggningsmöjligheter för 
medborgarna. Vilket innebär att sjukanmälan, vård av sjukt barn och föräldrapenning med 
mera kan göras direkt via webbplatsen. Inloggningen sker med hjälp av bank id som försäk-
rar att inloggningen är säker både innan och under själva inloggningen då den används, till 
utloggning har skett. När användning av försäkringskassans tjänster görs via webben får 
användaren en känsla av tvåvägskommunikation. Medborgaren får till exempel vid anmälan 
av föräldrapenning en preliminär utbetalningsplan samt all annan information rörande ak-
tuellt ärende. Vid slutet av anmälan skriver medborgaren under med sin bank id, som då 
fungerar som en digital signatur (Försäkringskassan, 2006). 

5.6 Sammanfattning av empiriska data 
I dessa intervjuer svarar respondenterna snarlika om deras befintliga system. När kommer 
till pålitligheten, driften och även kontroller av hur deras system förvaltas. Vad som är in-
tressant i de gjorda intervjuerna är att några av respondenterna var lite försiktiga när de sva-
rade på vissa av författarnas frågeställningar. Detta kan kanske bero på olika faktorer som, 
att frågorna var en aning otydligt formulerade eller kanske respondenterna inte ville uttala 
sig konkret i aktuell fråga. 

Vad författarna upptäckte vid dessa intervjuer rent allmänt var att de flesta av responden-
terna verkligen försökte hjälpa till att ge så mycket information som de kunde till oss förfat-
tare. Med det undantag som nämndes i texten ovan. Vad som kan sägas som avslutning på 
denna slutkommentar är att ingen av de tillfrågade i områdena vi undersökt har nekat oss 
författare till att intervjua dem. Utan författarna har blivit bemöta med intresse och öppen-
het vid förfrågan om intervju kunde ske med utvalda personer inom de områdena i både 
Jönköping och Västervikskommun. 
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När det kommer till observationerna av de olika hemsidorna kan författarna sammanfatt-
ningsvis säga att de innehåller i stort liknande strukturer och att innehållet varierar efter 
inom vilket område det handlar om. När det rör sig om sjukvård så är innehållet riktat mot 
dessa ändamål och för polisens uppgifter handlar hemsidan om brott och annat som kan 
hjälpa de ordningsmakter vi har i landet att upprätthålla ordningen i samhället med infor-
mation och anmälningar i olika ärenden. 

Vidare har observationerna av försäkringskassan har visat en skillnad mot de övriga hemsi-
dorna. Eftersom det finns möjligheter för medborgarna att utföra deras ärenden direkt via 
webben med hjälp av personlig inloggning. Dessutom kan medborgaren med en under-
skrift på aktuellt ärende göras, med en digital signatur i form av ett bank id. Med dessa ord 
går författarna nu vidare till analysdelen i arbetet, där författarna kommer att ställa de olika 
delarna mot varandra. Jämförelse av den teoretiska referensramen mot intervjuerna och hur 
de förhåller sig mot hur hemsidorna är uppbyggda. En jämförelse kommer också att ske 
mellan de olika hemsidorna sins emellan. 
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6 Analys av insamlade data 
Författarna kommer i analyserna som följer nedan att jämföra det som samlats in under 
den teoretiska referensramen med det data som samlats in vid gjorda intervjuer. Författarna 
kommer också att jämföra de observationer som gjorts av hemsidor, tillhörande de under-
sökta områdena med intervjuer mot teoretisk fakta. I analysdelen kommer författarna att 
dela in diskussionerna efter frågeställningen som gjorts mot respondenterna. Delen om in-
tegrering av systemen kommer först, för att sedan gå vidare och diskutera om säkerheten i 
undersökta områdens system. 

6.1 Om integreringen 
När det kommer till pålitligheten vid hantering av känslig information, som personuppgif-
ter och medborgarnas skydd av deras integritet. Har vi upptäckt i våra intervjuer och den 
teoretiska referensramen att det arbetas mycket i organisationerna mot en säkrare framtid 
för hantering av känslig information, som till exempel medborgarnas personuppgifter. 

Vad som är intressant är i hur de olika delarna i undersökta kommuner arbetar med nya 
projekt för att utveckla befintliga integrerade system till ett effektivare och mer serviceinrik-
tat synsätt. Detta riktas inte bara mot de egna medarbetarna, utan även mot medborgarna i 
samhället. Vid gjorda intervjuer kan återkopplingar mot den teoretiska referensramen gö-
ras, när diskussion med respondenterna kretsat kring deras sätt att integrera deras system 
och dess säkerhet. 

Författarna har upptäckt likheter med den typ av integrering som respondenterna säger sig 
använda i sina system. Dessa integreringstyper finns beskrivna av (Linthicum, 2004) när 
denne förklarar hur information och serviceintegrering är konstruerade i mellan olika nät-
verk. Vidare finns av Linthicum förklarat i hur det kan finnas mellanvaror som fungerar 
som slussar mellan systemen. Detta pratar de flesta av respondenterna om, i hur deras in-
formation så att säga ”mellanlandar” på en plats innan den tas in i det mottagande syste-
met. 

Vidare av diskussionerna ovan kan författarna se hur till exempel försäkringskassans hem-
sida hanterar detta med integrering. Vid just inloggningen finns en integrering till ett annat 
system som kan verifiera att det är den personen som loggar in med hjälp av ett bank id. 
Vilket fungerar som en signatur på att det är rätt person aktuellt ärende som kommer att 
behandlas (Försäkringskassan, 2006). 

När respondenterna tar upp ämnet om deras intranät, så stämmer det bra med vad (Mikal-
sen, 2002) skriver om hur det förhåller sig med interna LAN. Enligt vad författarnas upp-
fattning av intervjuerna om respondenternas befintliga nätverk, är det frågan om den vanli-
gaste av topologierna som (Mikalsen, 2002) förklarar vid namn ”Star-topologi”. Den topo-
logi som har formen av en stjärna, med hubb i mitten och klienterna runt omkring koppla-
de till hubben. 

Om en jämförelse med kommunernas hemsidor görs av begreppet ”Star-topologi” så kan 
varje användare som kopplar upp sig mot hemsidan ses i en enda stor ”Star-topologi”. Fast 
då görs det via Internet och inte via en intern uppkoppling. Medborgarna är då uppkoppla-
de mot kommunernas hemsidor som fristående noder, och kan då komma åt till exempel 
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blanketter från deras databaser. Medborgarna kan även avboka läkarbesök och på så sätt 
kommunicera i envägskommunikation med landstingen via deras hemsidor. 

Dessutom finns det en koppling med kommunens system då en medborgare gör ett kla-
gomålsinlägg. Detta lagras i kommunens system för att sedan kunna påbörja en utredning 
av klagomålet. Vidare då en medborgare gör en polisanmälan via polisens hemsida, så lag-
ras också den någonstans i polisens system, så att polismyndigheten sedan kan ta emot och 
börja bearbeta den gjorda anmälan. 

För att diskutera vidare om just en polisanmälan som kanske är av allvarligare karaktär. Här 
kan författarna se den tekniska kopplingen som användas mot åklagaremyndighetens sy-
stem, vilket framkom i intervjun med polisen i Jönköping. Denna koppling tyder på en in-
tegrering i form av service mellan polis och åklagare som (Linthicum, 2004) tar upp i den 
teoretiska referensramen om serviceintegrering. 

Författarna har uppmärksammat en skiljaktighet mellan försäkringskassans system och de 
övriga som studerats. Nämligen att försäkringskassan använder sig av stordatortekniken. 
Där alla försäkringskassor i de olika länen är kopplad mot. Medan de andra använder sig av 
ett flertal serverar i deras system. 

6.2 Om säkerheten 
Det som känns som en tydlig attityd bland respondenterna när det kommer till skyddet av 
medborgarnas integritetsskydd, att de arbetar mot att deras system ska vara pålitliga. Detta 
riktat både för säkerhet vid intrångsförsök, och driftsäkerhet som framkommer i våra be-
skrivningar av intervjuerna ovan. Författarna har nu upptäckt att IT avdelningarna i de un-
dersökta områdena använder sig av brandväggar och VPN som en del av de säkerhetsan-
ordningar som författarna tar upp i kapitel 3 ovan. 

Författarna ser också hur det som finns förklarat av både (Bishop, 2005) och (Lundgren, 
2006) när det pratas om sekretess och kryptering av information som ska hanteras i och 
emellan de befintliga systemen. De undersökta områden som gjorts använder sig av de me-
toder och hjälpmedel som beskrivs av (Bishop, 2005) och (Lundgren, 2006). Det är en 
självklarhet att använda krypteringar, certifikat och inloggning till systemen med användar-
namn med tillhörande lösenord. Detta framkom även i alla gjorda intervjuer som gjorts. 

Författarna har också som nämnts ovan att försäkringskassans hemsida för hela Sverige 
skiljer sig mot de övriga hemsidorna. Denna skillnad ligger i möjligheten för medborgaren 
att utföra sina ärenden i direktuppkoppling mot försäkringskassans databas. Vid exempelvis 
uttag för ersättning för vård av sjukt barn. Allt sker i online uppkoppling och ärendet tas 
emot och skickas tillbaka till användaren av den aktuella informationen i aktuellt ärende. 
Här kan författarna se en tvåvägskommunikation som är skyddad med hjälp av ett lösenord 
och en signatur i form av ett bank id, och någon form av kryptering under inloggningsti-
den. 

Vid jämförelse av försäkringskassans hemsida och de tjänster som där erbjuds kan likheter 
ses med vad (Bishop, 2005) tar upp om just autentisiering och en form av kryptering mel-
lan användaren och försäkringskassans system. Då medborgaren utför sina ärenden via In-
ternet mot försäkringskassans online tjänster. Denna inloggning kan också jämföras med 
vad Setterström sa i intervjun med försäkringskassan i Jönköping. Då Setterström berättade 
att de finns kopplingar med andra system, som till exempel skattemyndigheten. Eftersom 
en verifiering av aktuell person som loggar in i deras system måste ske via ett annat system. 
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Författarna menar då den bekräftelse som sker med medborgarens digitala signatur i for-
men av ett bank id innan medborgaren träder in i försäkringskassans system. 

I intervjuerna framgår det tydligt att dessa organisationer håller strängt på att hantering av 
känslig information inte får kommas åt av vilken medarbetare som helst. Där det före-
kommer sådan information har det införts rutiner för detta, samt att enbart de medarbetare 
som kopplat till ärendet har åtkomst till det. Kännedomen om PUL varierade dock i de oli-
ka organisationerna beroende på vad de anställda hade för befattning och hur organisatio-
nerna själva ville förankra kunskapen hos de anställda. 

Vad som är intressant är att det fungerar i enlighet med vad som finns klargjort av (Datain-
spektionen, 2006a-c). Även en av de tillfrågade respondenterna har arbetsuppgiften som 
personuppgiftsansvarig (PuO) som är anställd vid Jönköpings landsting. Då PuL togs upp 
till diskussion hos landstinget i både Jönköping och Kalmar län infann sig sekretesslagen 
som har en stark påverkan på hur hantering av känslig information ska hanteras inom 
landstingen i Sverige. Detta kan generellt sägas eftersom landstingen styrs mycket från riks-
dagen, via organet VERVA som Dicander nämnde i sin modell vid intervjuen av Jönkö-
pings kommun. 

Det flesta av dessa områden inom kommunerna styrs och påverkas mycket av regeringsbe-
slut, då det kretsar kring hantering av känslig information. Inte minst då det ska hanteras 
information om medborgare med hemlig identitet. I dessa fall ligger det övergripande be-
sluten hur denna information ska hanteras av en enda person. Personen ifråga är en jurist 
som ska fatta beslut i hur informationen av en medborgares hemliga identitet ska vidarear-
betas i ett pågående ärende. 

Det största hotet i systemanvändandet är människan enligt vad som framkom under inter-
vjuerna, då systemen i organisationerna ansågs vara pålitliga. Detta hot beskriver också Bi-
shop om i sin bok ”Introduction to information security” (Bishop, 2005).  

Det är svårt att säga på vilken nivå pålitligheten ligger i de system som finns i undersökta 
områden. Författarna har upptäckt detta i sina intervjuer när jämförelsen gjorts med den 
teoretiska referensramen. Vad som mer kan sägas om systemens pålitlighet är att den upp-
fyller en tillfredställelse i den grad av att någon större oro inte behöver finnas hos medbor-
garna. 

När det kommer till pålitligheten i alla kommunerna i Sverige, kan författarna återigen peka 
på den modell som Dicander från Jönköpings kommun visade (Figur 5) om beslutsord-
ningen. Den modellen gör att författarna kan med försiktighet säga att nivån av pålitlighet 
är av förmodan hög i de övriga kommunerna. Med tanke på att beslut och kontroll sker hi-
erarkiskt uppifrån regeringen. Där då organet VERVA iakttar förändringar och utveckling-
ar i de undre delarna av hierarkin det vill säga myndigheter, landsting och kommunerna i 
Sverige. 

Ytterligare pålitlighet ligger i att de flesta organisationerna mer eller mindre har kännedom 
om PUL. Detta påverkar pålitligheten av den personliga informationen på vilket sätt den 
ska hanteras, och att inga uppgifter läcker ut till obehöriga för kännedom. Dock kvarstår 
det ett problem som kommer att finnas kvar ett bra tag till, och det är den mänskliga fak-
torn. Detta påverkar ytterst lite systemets pålitlighet och bör ses som en instans utanför 
själva systemen. 
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7 Slutsats 
Författarna anser att den undran som väcks till detta arbete har fått sitt svar klargjort. Frå-
gan om kommunernas integrerade system är pålitliga för den enskilde medborgarens per-
sonuppgifter, kan besvaras med att dessa befintliga system är pålitliga gentemot medbor-
garna. Det har även framkommit många andra intressanta ting från detta arbete, som att in-
tegreringarna som förekommer i våra kommuner arbetar skilt ifrån varandra och inte som 
ett enda stort LAN (A. Mikalsen, 2002). När de olika instanserna, exempelvis försäkrings-
kassan till skattemyndigheten, vill komma åt information om en medborgare så begärs det 
att den informatioen ska föras över dem emellan. 

Det sker då i form av en mellanlagring av den begärda informationen emellan systemen 
som ska utväxla dokumentet ifråga, som kan vara peresonuppgifter om en medborgare. 
Detta är ett säkert sätt att handskas med information, då den ska sändas mellan kommu-
nens olika delar. Begreppet pålitlighet som nämndes i början av uppsatsen kommer även 
här till sin förklaring, i dess betydelse att ingen oro behöver finnas hos medborgarna inom 
kommunen i hur deras integritetsskydd hanteras. 

Vidare har författarna fått klart för sig att försäkringskassan skiljer sig mot de övriga under-
sökta områden. Genom att försäkringskassan har en stordator istället för flera olika server-
system. Dessutom har försäkringskassan en inloggning för medborgarna som är olikt de 
andras system från respektive hemsidor. Detta inlogg innehåller dessutom en verifiering 
med bankid, vilket gör att den blir svårare att ”hacka” sig in i. Förvisso har det kommit 
fram i detta arbete att även kommunerna i Sverige arbetar på att få fram ett inloggningssy-
stem för medborgarna i deras område, så dessa också kan komma åt sina personliga uppgif-
ter inom sin kommun. Detta kom till känna genom de undersökta strategiplaner som vi vi-
sade i exemplen av de tre kommunerna Botkyrka, Malmö stad och Gävle. 
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8 Egna reflektioner 
Vi anser som författat denna uppsats att det hela har gått bra under arbetets gång. Vi har 
inte haft svårt att välja data, även att det inte finns så mycket skrivet om den vinkling vi 
gjort mot våra integrerade system i Sveriges kommuner. När slog samman de olika delar 
som vi funnit och lagt till vår teoretiska referensram, stämde det relativt bra med de data 
vill ville få som grund till forsatt arbete med de empiriska data vi sökte. 

Vi har inte heller mött några hinder då vi sökt respondenter till våra intervjuer. Dessa inst-
naser vi ringt och tillfrågat om delaktighet i våra intervjuer har haft en positiv inställning till 
vår förfrågan. Vi har också blivit bra omhändertagna vi de fysiskt gjorda intervjuerna, även 
vid de utförda telefonintervjuerna har våra respondenter bemöt oss med respekt och för-
ståelse för den situation som varit då vi inte kunnat se varandra under intervjun.  

När författarna tittar på helheten av arbetet skulle vissa förbättringar kunna göras. Till ex-
empel skulle fler respondenter ha kunnat ge mer trovärdighet till vårt resultat, men av re-
sursbrist har detta avgränsats till ett mindre antal respondenter. Fler kommuner skulle ock-
så ha kunnat studeras, vilket skulle ha visat mer likheter och kanske skiljaktigheter mellan 
dem. 
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9 Förslag till fortsatt arbete 
När författarna har arbetat med denna uppsats har det framkommit nya frågor och vi har 
börjat se på andra aspekter som följer andra linjer. Förslag på vidare studier skulle kunna 
vara en mer teknisk ansats. Den kunde visa mer av hur säkerheten och driften fungarade 
mer på de tekniska planen i dessa integrerade system i Sveriges kommuner. I denna uppsats 
har vi endast belyst själva hanteringen ovanför de tekniska delarna.  

Vi har inte har haft möjligheten att studera de tekniska lösningarna som som finns i dagens 
system inom Sveriges kommuner. Det hade även varit intressant att kunna studera hur an-
vändarna i undersökta kommuner uppfattar de tjänster systemen har. Finns det till exempel 
något som de vill ändra på? Skulle de vilja att fler tjänster fanns att tillgå i deras befintliga 
system?  
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Bilaga 1 
 

Frågeformulär 

 

Område:  Avd:  

Namn:  Befattning:  

Kön:  Ålder:  

 

Integreringen 

1. Hur stor kännedom har ni om ert befintliga system? 
2. Känner ni till begreppen Informations och Service Integrering? Vilken typ av inte-

grering har ni?  
3. Anser ni själv att ert system eller era system är pålitliga? 
4. Har alla i organisationen behörighet till systemen? Hur skiljer de sig åt? 
5. Finns det en eller flera utsedda som ansvarar för systemets säkerhet och dess pålit-

lighet?  
6. Finns det tekniskt sett kopplingar med andra myndigheters system? Är dessa skyd-

dade mot yttre angrepp? 
7. Bedrivs tillsyn, kontroll och säkerhetsanalys av systemet?  
8. Finns samarbete med andra organisationer genom systemet? Om ja, hur ser de ut?  
9. Hur påverkar lagstiftning integreringens utveckling?  
10. Har det förkommit ärenden då Datainspektionen varit inkopplad? I så fall på vilket 

sätt?  
 

Ur Säkerhetssynpunkt 

11. Hur insatta är olika personalkategorier i olika lagstiftningsfrågor, exempelvis PuL?  
12. Finns det rutiner för hur hantering av känsliga frågor och uppgifter ska ske mellan 

systemen?  
13. Finns det oroliga medborgare inom kommunen som kontaktar er om just person-

uppgifter? Vad gör ni i så fall för att hjälpa medborgarna i dessa frågor?  
14. Vilka gränser kan/får man överskrida, vad det gäller hantering av personuppgifter?  
15. Utförs någon personuppgiftskontroll vid nyanställningar? 
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