
Uppdrag: Att hjälpa  

organisationen göra sitt jobb 

Vaggeryd i Jönköpings län verkar i 
sann Smålandsanda med en lång tradi-
tion av entreprenörskap och en fram-
gångsrik industrikultur. Kommunen har 
också varit en av Sveriges första att se 
över sin IT-säkerhet och implementera 
en säkerhetslösning i framkant, base-
rad på smarta kort och PKI. Resan mot 
förbättrad säkerhet inleddes för drygt 
sex år sen då kommunens IT-ledning 
satte upp två tydliga mål: att förbättra 
den interna IT-säkerheten och att 
underlätta arbetet för kommunens med-
arbetare. Tomas Johansson, IT-chef i 
Vaggeryds Kommun berättar: 

– Vår uppgift som IT-avdelning är 
i grunden att hjälpa organisationen 
att utföra sitt arbete så enkelt och 
smidigt som möjligt. Vi såg tidigt att 

en kombination av tunna klienter och 
smartkort var nyckeln till att både öka 
IT-säkerheten i organisationen och 
att förenkla vardagen för våra rörliga 
medarbetare.

Som pionjärer inom smartkortbaserad 
säkerhet drog Vaggeryds Kommun upp 
riktlinjerna för sitt säkerhetsprojekt innan 
tanken på ett nationellt grepp genom 
SITHS var född. Tomas Johansson 
förklarar: 

– Vi började sökandet efter en 
samarbetspartner genom att helt enkelt 
Googla på ”smarta kort”. Vi landade 
snart på SecMaker som det starkaste 
alternativet, framförallt för att man 
delade vår vision kring smartkort-
baserad säkerhet. När SITHS-projektet 
något år senare valde samma lösning 
blev det ett bevis på att vi slagit in på 
rätt spår.
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en säkerhetslösning  

som låter sig säljas in 

Första steget i utrullningen av Vaggeryds 
säkerhetslösning kombi nerade tunna 
klienter från Oracle med smarta kort 
och säkerhetsprogramvaran Net  iD 
Enterprise från SecMaker. Sen starten 
2010 har successivt allt fler med-
arbetare inom hälso- och sjukvård och 
kommunens administrativa enheter fått 
tillgång till den nya lösningen. Idag 
använder också medarbetare med 
tradi tionell PC smarta kort och Net  iD 
för att logga in, oavsett om de befinne r 
sig på den fysiska arbetsplatsen, 
arbetar hemifrån eller på distans.

– För oss har det varit viktigt att hela 
tiden fokusera på slutmålet men att 
”skynda långsamt”. Min erfarenhet är 
att tvång inte snabbar upp förändrings-
processen utan snarare skapar mot-
stånd i organisationen. När vi valde att 
sälja in lösningen och visa på fördelarna 
med det nya sättet att arbeta löpte 
utrullningen på av sig själv, förklarar 
Tomas Johansson.
 

Fokus på högkvalitativ  

vård – inte IT 

Med ett genomgående positivt 
be mötande har en grupp framför 
andra sett fördelarna med den nya 
lösningen: Vaggeryds sjuksköterskor 
med vårdinrättningar på olika orter 
som sin arbetsplats. Alla arbetsplatser 
är idag uppkopplade mot kommunens 
centrala servrar. Sjukvårdspersonalen 
har tillgång till patientinformation och 
vårdtjänster genom tunna klienter var 
de än befinner sig.

Stödfunktioner i Net  iD bidrar till att 
förenkla vardagen: Singelinloggning 
gör rätt applikationer och informa-
tion tillgänglig för varje användare, 
sessionsförflyttning gör det enkelt att 
snabbt byta arbetsplats och automatisk 
nedsläckning av applikationer skyddar 
data från obehörig insyn. Snabb in- och 
utloggning skattas högt i den rörliga och 
ofta stressiga sjukvårdsvardagen där 
personalen nu kan fokusera på att ge 
god vård till sina patienter.

det smarta kortet – en röd  

tråd i verksamheten 

För medarbetarna i Vaggeryds kommu n 
har de smarta korten fått en allt viktigare 
roll i vardagen. Förutom att erbjuda 
säker inloggning i alla IT-system både 
externt och internt används ett och 
samma kort som grafisk ID, som  
passer kort för fysisk access till kom-
munens fastigheter och för så kallad  
”Follow-me-printing” där varje med-
arbetaren själv väljer var och när 
utskrifte n tas ut. Genom förkonfiguration 
har alla medarbetare direkt tillgång till 
Telia e-legitimation med sitt smartkort. 
De multifunktionella smartkorten har 
bidragt i införsäljningen av den nya 
lösninge n till organisationens med-
arbetare som snabbt insett fördelarna 
med ett kort för alla applikationer.

– Med den nya smartkortbaserade 
säkerhetslösningen har vi kommit en 
god bit på väg: både vad gäller den 
tekniska lösningen och ett nytt sätt  
att arbeta. Vi fortsätter skynda långsamt 
och utveckla vår lösning steg för  
steg. Nu är vi trygga i att vi valt en 
plattfor m som låter oss ta tillvara  
på nya möjlighet er och utnyttja fler 
tjänste r allt efterso m, summerar Tomas 
Johansson. 

SecMaker AB är Nordens 
ledande leverantör 
av smartkortbaserade 
IT-säkerhetslösningar 
till företag, myndigheter 
och organisationer. Med 
produktfamiljen Net  iD 
skyddar och säkerställer 
vi information, system  
och datatrafik hos över  
en miljon användare.
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