
 
 
 
 

 

 
 

Institutet för rättsinformatik (IRI) vid Stockholms universitet (www.juridicum.su.se/iri/) 
Stiftelsen för rättsinformation (www.rattsinfo.se)  

Svenska Föreningen för IT och Juridik - ADBJ (www.adbj.se) 
välkomnar till konferensen 

  
Juridiska tjänster via webben 

- drivkrafter och överväganden   
 

Tisdagen den 15 november 2011, kl. 09.00 till kl.16.00 
Filmhuset, Borgvägen 1, Gärdet, Stockholm 

   
Tid Ämne   Talare  

09.00 - 09.30 Registrering & KAFFE  

09.30 - 09.45  Presentation av konferenstemat  Cecilia Magnusson Sjöberg, IRI 

09.45 - 10.30 

1. Inledande samtal 
Den digitala agendan, 
teknikutvecklingen och juridiken 
 
 

Samtalsledare: Olle Olsson, SICS 
Anne-Marie Eklund Löwinder, .SE 
Joakim Jardenberg, Rådgivare 
Eva Lenberg, Justitiedepartementet 
Mårten Schultz, Uppsala universitet 

10.30 – 11.10 

2. Juridiska e-applikationer 
(a) Juridisk rådgivning via nätet 
(b) Sociala medier för jurister 
 

 
Christine Kirchberger, IRI 
Filip Vujcic och Stefan Vujcic, 
Lawesome.eu 

11.10 - 11.30 P A U S 

11.30 – 12.30 

(c) Myndigheters e-tjänster  
(d) PSI-relaterade tjänster 
 
(e) Rättsinformation i molnet 
 – en grund för nya tjänster? 

Rolf Källman, Riksarkivet 
Fredrik Sand, Stockholms 
Handelskammare 
Staffan Malmgren, Domstolsverket 
 

12.30 - 13.30 L U N C H 

13.30 - 14.30 

3. ”Law as a service” - den 
viktigaste frågan 
(a) För näringslivet 
(b) För den offentliga 
förvaltningen 
(c) För medborgaren 
- privatperson och företagare 

 
 
Helena Hallgarn, Virtual Intelligence VQ AB 
Johan Bålman, E-delegationen 
 
Inger Gran, Dataföreningen 
 

14.30 - 15.00  K A F F E 

15.00 - 16.00 Paneldiskussion 

Moderator  
Peter Danowsky, Danowsky & Partners 

Paneldeltagare  
Anna Domander, Systembolaget  
Hans-Olof Lindblom, Datainspektionen  
Cecilia Magnusson Sjöberg, IRI 
Rolf Nordqvist, Bisnode,  
Olle Olsson, SICS 
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Sociala medier för jurister 
”Nya generationens jurister” 

 
 

Filip Vujčić (kreativ och engagerad jur.stud termin 5) 
 
& 
 

Stefan Vujčić (tingsnotarie Stockholms tingsrätt) 
 

WWW.LAWESOME.EU 

Juridik på Internet 

l  Stort intresse för juridik överhuvudtaget, även på 
Internet. Människor är intresserade! 
 

l  Flera organisationer, upprop, demonstrationer med 
anknytning till juridik startade på sociala medier 

-  FRA, IPRED, Påskuppropet mot utförsäkringarna, 
SD i riksdagen nej tack m.m. 

-  Gemensamma nämnaren...? 
-  Juristens roll i samhället 
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Hur använder jurister sociala medier? 

l  Syns man inte, så finns man inte 
l  Varierar med byrå, inriktning och bransch 

-  Större affärsjuridiska byråer finns på Facebook 
-  Ovanligare med mindre byråer 
-  Begränsat deltagande på Internet 

l  Ovanligt att man använder sociala medier för annat 
än marknadsföring 

-  Vanligtvis ingen materiell juridik eller 
argumentation 

-  Undantag finns! Exempelvis Centrum för rättvisa och 
www.lawesome.eu  

Orsak? Behövs en förändring? 
l  Mantrat att lagen är vad den är och inget som 

jurister ska ha synpunkter på 
l  Att finnas utan att synas 

-  sekretess, rådgivaransvar 
-  Varför ge något gratis när man kan ta betalt för det 

l  Lawesome anser att en förändring är nödvändig 
-  Jurister bör inte bara tillämpa lagen, de bör även våga förändra 

den! 

-  Sociala medier är ett enkelt, billigt och tillgängligt sätt att 
åstadkomma detta på 

-  Våga använda sociala medier till sin klients fördel 

-  Våga marknadsföra din individuella juristkaraktär och karriär 
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Lawesome – Make law, not war! 
l  Tre av hundra anledningar att använda 

Lawesome... 
1. Egna uppdateringar - visa vem du är, vad du står för och vad 

du kan 

2. Nätverka - hjälp andra och argumentera med andra. Dela 
länkar och utvecklas med andra 

3. Skapa en grupp - ett område du känner större passion för, ett 
projekt eller något som är kopplat till din bransch. Kanske ditt 
företag? 

 
Framförallt – var med och förändra när en ny generation 

jurister växer fram ur Lawesome! Vi är övertygade om vår 
framtida kapacitet. 
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Myndigheters e-tjänster 

Digisam 

Konferensen 
Juridiska tjänster via webben – drivkrafter och överväganden  
2011-11-15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-tjänster 
för att göra 
kulturarvet  
 
tillgängligt 
använt 
återanvänt 
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Vad är kulturarv ? 

Prästgården, klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i  
Östergötland redovisas i akt D4:139. Bilden är beskuren.   

 
Vad som betraktas som kulturarv förändras med 

tiden.  
 

CC-BY-ND Chris Andersson 
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Digisam – 
ett samordningssekretariat för 

digitalisering 
 digitalt bevarande 

  digitalt tillgängliggörande  
av kulturarvet 

European Digital Agenda 
Europeana 

 
IT i människans tjänst - en digital agenda för 
Sverige 

Nationell strategi för 
digitaliseringen av kulturarvet 

EU-kommissionen 
 

e-Delegationen 
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Sverige ska bli bäst på att använda  
digitaliseringens möjligheter 
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Förutom det som finns i uppdraget… 
 

•  Finansiering 

•  Användbarhet 

•  Effekter  
–  Från "bara information" till lärande, kunskap och nytta 
–  Innovationer och kreativa lösninga 
–  Bred samhällsnytta 

•  … 
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Kataloger  

Samlingar att 
digitalisera 

 

Digitala objekt 

Begrepp 

The cost of Digitising Europes 
Cultural Heritage 
•  100 miljarder € för att digitalisera samlingarna i Europas 

arkiv, bibliotek och museer inkl AV 

•  Forsknings- och utvecklingsbudgeten för Joint Striker 
Fighter programmet är drygt 40 miljarder € 

•  Att leverera 10 mil motorväg kostar 750 miljoner € 
–  Lika mycket som att digitalisera alla ljudsamlingar på Europas 

kulturinstitutioner 

•  10 års kostnader för tillgänglighet och lagring uppgår till 
50-100% av investeringskostnaderna 
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Kungliga biblioteket 
•  19 miljoner tryckta objekt (30% katalogiserat) 

•  8 miljoner timmar AV-material   

•  Uppskattad kostnad för digitalisering av det tryckta 
materialet: 

•  15 miljarder   

•  Gemensamma begrepp, målbilder och strategier 
•  Informationsflöden och aggregering – idag och i 

morgon 
•  Samsyn kring en övergripande digital kedja 
•  Kunskapsläget 
•  Börja fylla facken i portföljen…(auktoriteter, 

metadata, format mm.) 
•  Affärsmodell/kostnads- och nyttoanalys 
•  Öppen data   
•  System 
•  Kulturarvslyftet   

Med vad ? 
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Arbetsformer 

Varför samordning ? 

E-tjänster för 
kulturarvsområdet – 

för att fånga in, sätta 
samman och dela  

     Kristina Alexandersson 
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Vilka är användarna och vad vill 
dom ha? 

•  Slutanvändarna 

•  Informationsförvaltarna 

•  Politiken 

•  Marknaden 

 

The users valued 
• Trusted source 
• Ease of use 
• Reuse 
• In my workflow 
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 The content providers and aggregators 
valued 
• Visibility 
• Services 
• Revenue 

 
 

The policy makers valued 
• Inclusion 
• Leadership 
• Education 
• Economic growth 
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The market valued 
• Straightforward route to content 
• Access to the network 
• Premium services 
• Brand association 

 

Söktjänster 
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Nedladdningsplatser 
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Tjänster för att publicera och 
leverera data 

Tjänster för dialog och 
medskapande 
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Oväntade 
möten 
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Med vad,  
vem  

och hur? 

Nycklar för att nå målen… 

•  Lätt och fritt att använda 
•  Licensiering 
•  Öppna format 
•  Permanenta länkar 
•  Möjligt att koppla ihop  
•  Stödjande lagar och regelverk 
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Tack för att ni lyssnade ! 
 

 

Rolf Källman 

rolf.kallman@riksarkivet.se 

http://twitter.com/rolfkallman 

http://www.slideshare.net/rolfkallman 

 

Bilder 
•  Slide 2  Marie Andersson  

•  Slide 4  Chris Andersson 

•  Slide 7  Jens Östman/National Library of Sweden 

•  Slide 16, 33  Rolf Källman    

•  Slide 17  Lars Lundqvist   

•  Slide 18  © Kristina Alexandersson   

•  Slide 30  hackNY.org 
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Rättsinformation i molnet –  
en grund för nya tjänster? 

Staffan Malmgren 

2011-11-15 
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Vår definition av rättsinformation  

•  Rättsinformationsförordningen (1999:175): 

–  SFS i olika former 
–  Myndighetsföreskrifter 
–  Kommittéberättelsen 
–  (vissa) förarbeten 
–  Rättspraxis  
–  Internationella överenskommelser 
–  Annan rättslig information (”frivilligt material”) 

•  Exempelvis allmänna råd i myndigheternas författningssamlingar 

•  Vad saknas? 

–  EU-material 
–  Många sorters förarbeten 
–  Icke-grundläggande rättsinformation (lagkommentarer, artiklar, m.m.) 

DOMSTOLSVERKET 
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Informationsförsörjningsarkitektur 

CFS 
(via FST) 

Myndighet A 

AFS 

Myndighet B 

GBFS 

Myndighet C 

BFS 
Rättsdatalagret 

? 
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Vad behöver man för att bygga en tjänst? 

•  Tydliga regler 

•  Bulkdata 

•  Tydliga identifierare 

•  Bra dokumentformat 

•  Mekanism för uppdatering 

•  Grundläggande metadata 

•  Relationsmetadata 

•  API:er 

–  Fältsökning 
–  Resurser 
–  Fritextsökning 

DOMSTOLSVERKET 
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Tydliga regler 

•  Hur får man hämta materialet? 

–  Vad kan man förvänta sig av tillhandahållaren? 

•  Hur får man sprida det vidare/förändra det/kombinera det?  

–  Upphovsrätt och andra immaterialrättsliga anspråk 

•  Finns det personuppgifter? 

DOMSTOLSVERKET 
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Bulkdata 

•  Något sätt att ladda ner allt som finns tillgängligt 

–  Varje dokument måste ha 
•  ett id (filnamn)  
•  ett textinnehåll (exv Worddokument) 

•  Vad kan man bygga med detta? 

–  Fritextsök utan avgränsningar 

•  Vad måste man ordna själv? 

–  Hämtning 
–  Formatkonvertering 
–  Dokumentanalys 
–  Lagring 
–  Indexering 
–  Sökgränssnitt 
–  Dokumentvisning 
–  Grafiskt gränssnitt 

DOMSTOLSVERKET 
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Bra resursidentifierare 

•  Varje resurs har en identifierare 

–  Resurser: Framförallt dokument, men även utgivare, samlingar m.m. 
–  Olika resurser har olika identifierare 
–  Identifieraren är förutsägbar utifrån beteckning, löpnummer etc. 

•  Ska inte vara beroende av det lagringssystem som används just nu 

–  Bra exempel: CELEX-nummer 

•  Vad kan man bygga med detta? 

–  Identitetssökningar  
–  Mellanhänder/tredje parter kan tillföra data 

•  Med gemensamma identifierare vet vi att vi talar om samma resurser 

•  Vad blir bättre med detta? 

–  Bättre träfflistor 
•  Vi kan visa identifieraren, inte bara ett intetsägande filnamn 

DOMSTOLSVERKET 
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Bra dokumentformat  

Bra = funkar på webben 

–  Semantisk XML (bäst), HTML (bra), PDF (ok) 
–  Ju bättre semantik, desto lättare att göra något med. Jfr:  

•  ”Detta är ett domskäl” (Semantisk XML) 
•  ”Detta är rubriknivå 2” (HTML) 
•  ”Detta är satt med Times new roman, fetstil, 14 punkter” (PDF) 

Vad kan man bygga med detta? 

–  Presentera dokumenten direkt på webbplatsen 
–  Anpassa innehåll 

•  Mobila enheter (smala skärmar) 
•  Läsplattor (formatkonvertering till Epub) 

–  Lättare ju bättre dokumentformatet är 

Vad slipper man göra med detta? 

–  Formatkonvertering 
–  Dokumentanalys 

 

  
DOMSTOLSVERKET 
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Mekanism för uppdatering 

•  Hur hittar vi vilka dokument som tillkommit eller ändrats sedan 
senaste hämtningen? 

–  Exv en lista på nya/ändrade dokument i fallande tidsordning 

•  Vad kan man göra med detta? 

–  Inkrementell indexering av nya dokument i tjänsten 
–  Bevakningstjänster 

DOMSTOLSVERKET 
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Grundläggande metadata 

•  Exempelvis dokumenttyp, beteckning, författare, titel, datum 

•  Vad kan man bygga med detta? 

–  Fältsökning 
–  Olika typer av listningar och sammanställningar  

•  ”alla lagar i datumordning” 
•  ”alla rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen mellan 1 januari och 1 juli 

2011” 

•  Vad slipper man göra med detta? 

–  Dokumentanalys (för att hitta dessa egenskaper i texten) 

DOMSTOLSVERKET 
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Relationsmetadata 

•  Kopplingar mellan dokument 

–  Den här lagen har det där förarbetet 
–  Det här rättsfallet utgår från den där lagen 
–  Olika typer av kopplingar (bestäms ofta, men inte alltid, av 

dokumenttyperna) 

•  Vad kan vi göra? 

–  Skapa länkar som motsvarar kopplingarna 
–  Skapa inkommande länkar (vilka rättsfall hänvisar till den här lagen) 

genom att bygga upp en graf över samtliga kopplingar 

•  Vad slipper man göra med detta? 

–  Dokumentanalys (för att hitta dessa kopplingar i texten) 

DOMSTOLSVERKET 
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Sök-API:er - Fältsökning 

•  API: En webbtjänst som kan anropas av andra automatiska tjänster 

–  Konstruera en address (URL) med parametrar för fältsökning (ReST) 
–  Svaret returneras som träfflista (JSON) 
–  Även parametrar för sorteringsordning, sidindelning (paging) 

•  Vad kan man bygga med detta? 

–  Fältsökning  och dokumentbläddring 

•  Vad slipper man göra med detta? 

–  Lagra och behandla metadata själv 

DOMSTOLSVERKET 
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Sök-API:er – Resurser 

•  Listor över alla värden som fasta fält kan anta 

–  Domstolar, myndigheter, departement, publikationssamlingar… 

•  Vad kan vi göra? 

–  Dynamiska sökformulär 
•  Exv dropdownmenyer för att ange domstol 

•  Vad slipper man göra med detta? 

–  Hålla alla fält uppdaterade allt eftersom värden tillkommer 

DOMSTOLSVERKET 
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Sök-API:er - fritextsökning 

•  Möjligheten att söka på fritext i dokumenttext 

–  Även fritextsökning i andra fält, exv titel 
–  Samma API med ytterligare parametrar 
–  Ny sorteringsordning: Relevans 

•  utifrån exempelvis fritext och dokumentsamling 

•  Vad bkan man bygga med detta? 

–  Tillsammans med fältsökning: En komplett tjänst 

•  Vad slipper man göra själv? 

–  Hämtning 
–  Formatkonvertering 
–  Dokumentanalys 
–  Lagring 
–  Indexering 
–  Sökgränssnitt 

OMSTOLSVERKET 
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Exempeltjänst 

DOMSTOLSVERKET 
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Målet med rättsinformationssystemet 

•  Tillförsäkra enskilda och offentlig förvaltning tillgång till 
grundläggande rättsinfo 

•  Även att främja utvecklingen av en informationsmarknad 

•  Fokus på grunddata av hög kvalité 

•  Lagrummet.se den första och viktigaste konsumenten av data + API 

•  Frågor och synpunkter? Under lunchen eller till 
staffan.malmgren@dom.se 

DOMSTOLSVERKET 



 

Hur kommer digitaliseringen att 

påverka näringslivets köp av 

juristtjänster? 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Juridiska tjänster via  webben,  

15 november 2011 

Helena Hallgarn, VQ 



Virtual Intelligence VQ 

Strategiska rådgivare inom Knowledge Management och 

affärsutveckling för den legala sektorn.  

• Grundat av Helena Hallgarn och Ann Björk med 16 respektive 10 års erfarenhet från 
advokatbyråer som Mannheimer Swartling, Gernandt & Danielsson och Vinge. 

• Kombinerar verksamhetsförståelse, affärsutveckling och kunskapshantering med rätt 
användning av IT. 

• Stöd för att uppnå ett effektivt KM-arbete med rätt fokus. 

• Stöd vid ledningsbeslut i kunskapsföretag om framåtsyftande och innovativa 
utvecklingsstrategier. 

• Fokuserar även  på Legal Knowledge Engineering  dvs effektivsering av den juridiska 
processen genom att strukturera och paketera om juridiken med hjälp av IT-stöd.  

• Lanserat  VQ Legal – en ny intelligent juridisk tjänst med malldokument som utgår från det 
juridiska arbetssättet genom att skapa anpassade mallar för det aktuella ärendet. 

• Arrangerar årligen VQ Knowledge and Strategy Forum där årets huvudtalare var Richard 
Susskind, författare till bl a ”The End of Lawyers?”. 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 



Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Hur har digitaliseringen påverkat andra 

branscher? 

Digitaliseringen  

- ett paradigmskifte som 

skapar nya aktörer 



Vad har hänt internationellt avseende 

digitalisering av juristtjänster? 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 



Klienterna samverkar 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 



Byråerna renodlar sin 

verksamhet 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 



Byråerna börjar leverera 

vissa tjänster via nätet 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

WSGR Term Sheet Generator  

A privacy policy generator   

“Out-Law”  – Legal news and guidance 



Legal Services Act 

i England 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Möjlighet för byråer att ta in externt kapital och 

bygga mer tekniktunga standardiserade tjänster 



Helt nya aktörer går in på 

juristmarknaden 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 



Vad händer i Sverige? 

• Advokater bedriver ej business  

• Fri etableringsrätt för juridisk verksamhet 

• Lagtext online gratis 

• Vissa enkla mallar online - mer fråga om blanketter digitalt 

• Verksamt.se - visst stöd för online-arbete 

• Bolagsverket: vidareutvecklat e-tjänster med xml-stöd 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 
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Underlätta samverkan 

med olika myndigheter 

Skickar filer digitala som XML-filer 

Underlättar och effektiviserar handläggningen 



Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Underlätta samverkan 

med olika myndigheter 

Skickar filer digitala som XML-filer 

Underlättar och effektiviserar handläggningen 



Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Näringslivet: 

Förebygga eller 

släcka bränder? 



Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Framtidsscenario: 

Exempelvis stöd för att 

anlita en konsult 

Företaget XYZ 

Anlita konsult 



Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Steg 1: Ta fram uppgifter 

Ange Organisationsnummer: 



Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Steg 2: Vissa kontrollfrågor 

Frågor kring konsultuppdrag 

Gränsdragning mot ett 

anställningsförhållande 

Vilket typ av konsultuppdrag är det 

fråga om? 

När kan det vara bra med fast pris? 

Hur ska då uppdraget definieras? 

Ställ en fråga: 

 

 



Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Steg 3: Skriv avtalet 

Besvara följande 

frågor: 

Typ av uppdrag:  

o IT-konsult 

o Verksamhetskonsult 

o Övrigt 

Konsultbolagets namn: 

________ 

osv 

 

Konsultavtal 

Sekretessavtal 
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Steg 4: Signera avtalet 

digitalt 

Konsultavtal 

Sekretessavtal 

Elektronisk signering 

via exempelvis Bank-ID 
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Steg 5: Registrera avtalet 

Registrera avtalet 

Kontaktperson: 

Avdelning: 

Bifoga avtalskonformationen: Bifoga fil 

Bifoga undertecknat avtal: Bifoga fil 

Påminnelse 

via SMS 



Behovet av juristtjänster ökar men 

budgeten minskar 

• Snabb enkel tillgång till grundläggande juridik 

för att täcka in ett ökande behov 

• Arbeta förebyggande 

• Bygga in stöd i de interna processerna 

 

Risk Management 

 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

Viktigast för näringslivet 



Frågor? 

 

Helena Hallgarn 

helena.hallgarn@vqab.se 

0768-649 224 

 

www.vqab.se 

www.vqlegal.se 

 

Virtual Intelligence VQ AB. www.vqab.se 

 Legal 

innovation 

 VQab 
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Law as a service 
Den viktigaste frågan 

 
Johan Bålman 

 

•  Datainspektionen 
–  Integritet 

•  Skatteverket 
–  Effektivitet 

•  E-delegationen 
–  Helikopterperspektiv 
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Målet 

•  Förbättra styrning och samordning 
•  Minska dubbelarbete 
•  Öka effektivitet 
•  Öka nyttan för användarna 

•  Utveckling av e-tjänster 

Law as a service 

•  e-tjänster 
–  deklarera 
–  ansöka om bygglov 
–  ersättning för VAB 
–  och andra rättshandlingar via e-tjänster 
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Utmaningar (hinder) för  
e-tjänster/e-förvaltning 

•  Regelverken? 
•  Integriteten? 
•  Effektiviteten? 
•  ? 

•  Regelverken? 
•  Integriteten? 
•  Effektiviteten? 
•  Informationssäkerhet 

bristande 
 
 
 
 

Informationssäkerhet är viktigt för tilliten från lagstiftaren 
medborgarna, myndigheter.…Lätt, säkert  och effektivt  
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Lagstiftaren balanserar 

Integritet Effektivitet Författningar 

Informationssäkerhet   

Vi befinner oss i informationssamhället utan att det i tillräcklig grad  
påverkar vårt sätt att hantera information på ett säkert sätt 

Hur ser det ut i dag? 

•  PuL är i grunden en förbudslagstiftning  
•  Registerförfattningar 

–  Normaltillståndet är pappershantering, 
–  Reglering med lager på lager för aut. behandling 

•  sekretess 
•  verksamhet 
•  ändamål 
•  medium/direktåtkomst 
•  vissa uppgifter 
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Exempel 

•  Endast enstaka uppgifter får lämnas ut på 
medium för automatiserad behandling utan 
särskilt förordningsstöd (men papper går bra…) 

–  trots sekretessreglering,  

•  Ålderdomliga begrepp 
•   – utlämnande på medium/direktåtkomst 

•  it-lösningar med sämre integritetsskydd 

Bristande informationssäkerhet 
•  Dålig efterlevnad 

–  Statliga myndigheter ska implementera en standard för ett lednings- 
och informationsäkerhetssystem (MSBFS 2009;10) 

–  PuL (30-31 §) 
•  lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
•  biträdesavtal 
•  etc. 

•  Exempel 
–  Svaga beställare, starka tjänsteleverantörer 
–  Lösenordshaverier 
–  E-post 
–  DI och tjänster i molnet 
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Det behövs omfattande satsningar på 
informationssäkerhet 

•  Gäller både teknik och administration 
•  Rättsligt 

–  Regler med krav på nivåer, uppföljning, konsekvenser….  
•  Organisatoriskt 

–  Service 
•  stöd svaga beställare 

–  Tillsyn 

•  Riksdag, regering och tillsynsmyndigheter (DI, FI, JO, 
JK, MSB, etc) 

•  Myndighet som behandlar information 

 ”Precision och relevans”  =  
Rätt information till rätt person 

•  Behörighetsstyrning 
–  organisatorisk – tilldelning, uppföljning, borttagning 
–  teknisk – finns ett ärende? mitt ärende? har processen  
nått rätt punkt? etc 

•  Automatiserade beslut 
–  säkrare 
–  kod blir aldrig trött 

•  Logguppföljning,  
–  även utan förekommen anledning – överbrygga klyftan 

mellan vad man kan göra och vad man får göra – jfr ett 
callcenter, jfr patientuppgifter 
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Exempel 
Kontrolluppgifter från SKV till Försäkringskassan 

•  Knyt användningen till ett ärendehanteringssystem 
–  Byt från medium till direktåtkomst eller automatiserade beslut 

om utlämnande, samt 
–  Tillämpa/öka informationssäkerheten 

Resultat 
–  Precision och relevans 
–  Ökad integritet 
–  Ökad effektivitet 

Lagstiftaren balanserar 

Integritet Effektivitet Författningar 

Informationssäkerhet   
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Resultat: Bibehållen balans 

Integritet Effektivitet Författningar 

Informationssäkerhet 

Kostnadsdrivande? 

•  Integritet kostar 

•  Effektiviteten ökar 
•  Positivt netto 

–  Ökad integritet 
–  Ökad effektivitet 
 

•  Underlätta för ”Law as a service”  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  

Inger	  Gran	  

•  VD	  Dataföreningen,	  Stockholmskretsen	  
•  Kompetens@arkitekt	  
•  Teknik	  i	  mänsklighetens	  tjänst	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Tjänster	  via	  webben	  	  
Möjligheter,	  risker	  och	  hinder	  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Privatpersonen	  	  
och	  	  

Molnet	  
	  
	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Företagaren	  

och	  
Molnet	  	  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  

•  Tänk	  om	  du	  som	  företagare	  kunde:	  
– Producera	  dina	  IT-‐tjänster	  flexiblare	  och	  snabbare	  
– Sänka	  dina	  IT-‐kostnader	  
– Transformera	  din	  IT-‐avdelningen	  Pll	  en	  
affärsdrivande	  innovaPonspartner	  

•  Molnet	  kan	  göra	  deRa	  möjligt	  
–  IT	  levererad	  ”på	  kran”	  via	  bredband	  
– Endast	  betala	  för	  de	  resurser	  	  som	  Ni	  använder	  
– FlyRar	  fokus	  från	  teknik	  Pll	  funkPonalitet	  

Vad	  är	  Molnet?	  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Vad	  är	  Molnet?	  

Undvik	  begreppsförvirring	  
– NaPonal	  InsPtute	  of	  Standards	  and	  Technology	  (NIST)	  
	  

Fem	  egenskaper	  på	  en	  molntjänst	  
1.  Självbetjäning	  (On	  Demand	  Self	  service)	  
2.  Nätdistribuerad	  (Broad	  network	  access)	  
3.  Delade	  	  resurser	  (Resource	  Pooling)	  
4.  Snabb	  kapacitetsförändring(Rapid	  ElasPcity)	  
5.  Betalar	  det	  som	  används	  (Measured	  Service)	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Vad	  är	  Molnet?	  

Tre	  leveranssä4	  av	  molntjänster	  
1.  Soaware	  as	  a	  Service	  (SaaS);	  Leverans	  av	  färdiga	  

eller	  konfigurerbara	  applika<oner	  över	  Internet	  	  

2.  Placorm	  as	  a	  Service	  (PaaS);	  Pla@ormar	  i	  molnet	  
för	  användare	  a4	  installera	  sina	  egna	  applika<oner	  på.	  	  

3.  Infrastructure	  as	  a	  Service	  (IaaS);	  IT-‐
infrastrukturella	  tjänster	  i	  nätet	  såsom	  exempelvis	  lagring,	  
nätverk	  och	  servrar	  etc..	  	  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Vad	  är	  Molnet?	  

Tre	  installa<onssä4	  	  
1.   Publikt	  moln	  	  

	  Molntjänsten	  ägs	  och	  hanteras	  av	  en	  leverantör	  som	  säljer	  
resurser	  <ll	  flera	  kunder	  på	  samma	  infrastruktur	  	  

2.   Privat	  moln	  	  
	  Molntjänsten	  levereras	  på	  en	  infrastruktur	  dedikerad	  åt	  
endast	  en	  kund	  och	  hanteras	  av	  kunden	  själv	  eller	  av	  
leverantören.	  	  

3.	  	  	  Hybrid	  moln	  
	  	  	  En	  blandning	  av	  1	  och	  2	  

Kravställning	  (säkerhet,	  	  
upphandling,	  processer)	  

Leverantör	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	   Verksamhet	  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Drivkraaer	  1/7	  

•  Kortare	  Time	  To	  Market	  (TTM)	  
– Inga	  investeringar	  i	  maskinvara/miljö	  
– Inga	  krav	  på	  Pdsödande	  och	  dyrbar	  
kompetensuppbyggnad	  
– InstallaPon/uppsäRning	  som	  hyllvara	  från	  
leverantören	  

	  	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

•  Ökad	  innovaPon	  
– Enkelt,	  snabbt	  och	  billigt	  aR	  säRa	  upp,	  testa	  
och	  utvärdera	  nya	  idéer	  utan	  aR	  behöva	  
låsa	  sig	  vid	  tunga	  investeringar	  

– Snabbt	  få	  Pllgång	  Pll	  nya	  molntjänster	  för	  
aR	  stödja	  företagets	  behov	  av	  nyR	  
systemstöd	  

Drivkraaer	  2/7	  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Drivkraaer	  3/7	  

•  Lägre	  kostnad	  för	  IT-‐produkPon	  
– Stordriasfördelar	  genom	  samutnyRjande	  av	  
maskinvara,	  plajorm	  och	  kompetens/arbete	  
	  
– Programvaran	  opPmerad	  för	  driamodellen	  
	  
– Inga	  kostnader	  för	  underhåll	  och	  uppgraderingar	  
eller	  sPllestånd	  i	  samband	  med	  det	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Drivkraaer	  4/7	  

•  Större	  andel	  rörliga	  IT-‐kostnader	  
– Kostnaden	  helt	  avhängig	  nyRjandegraden	  
som	  kan	  direkt	  kan	  ökas	  eller	  minskas	  
– Frigör	  investeringsutrymme	  för	  
kärnverksamheten	  
– Kunden	  slipper	  licensadministraPonen	  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Drivkraaer	  5/7	  

•  Högre	  kvalité	  och	  säkerhet	  
– Verkliga	  experter	  tar	  hand	  om	  installaPon,	  dria	  
och	  underhåll	  
– Leverantören	  lär	  sig	  aR	  opPmera	  och	  agera	  
proakPvt	  uPfrån	  MÅNGA	  kunders	  miljöer,	  lokal	  IT	  
har	  bara	  EN	  kund.	  
– Kostnaden	  delas	  av	  många	  kunder	  	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Drivkraaer	  6/7	  

•  Mobilitet	  
– Möjligheten	  aR	  arbeta	  varifrån	  som	  helst	  är	  
inbyggd	  i	  konceptet	  och	  kostar	  inte	  extra	  
	  
– Även	  med	  mindre	  handhållna	  klienter	  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  Drivkraaer	  7/7	  

•  Fokus	  på	  affärsnyRa	  
– IT-‐avdelning	  kan	  koncentrera	  sig	  på	  
funkPon	  snarare	  än	  teknik	  
	  
– DeRa	  frigör	  resurser	  för	  affärsutveckling	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  

•  Standardvillkor	  och	  allmänna	  villkor??	  
•  Hur	  hanteras	  underleverantörer?	  
•  Tydliga	  krav	  på	  vad	  leverantören	  skall	  
uppfylla?	  	  

•  Inlåsningseffekter?	  

”Law	  as	  a	  Service”	  
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  

•  	  Tjänster	  Pllgängliga	  eaer	  kundens	  behov	  
•  	  Åtkomliga	  över	  bredband	  
•  	  Delas	  av	  flera	  	  kunder	  
•  	  Kan	  använda	  mycket	  eller	  lite	  (stor	  kapacitet)	  
•  	  Kunden	  betalar	  bara	  vad	  som	  används	  digitalt	  
	  ”Pay	  as	  you	  go”	  

”Law	  as	  a	  Service?”	  

	  
	  
	  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Mer	  informaPon	  

•  Läs	  gärna	  våra	  dokument	  	  
– Cloud	  Sweden	  

•  inger.gran@dfs.se	  


