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1 Utveckling av digital samverkan 

Utveckling i samverkan innebär att ett antal aktörer enskilt eller tillsammans identifierat ett eller flera 

behov där kundvärde och nytta kan åstadkommas bättre tillsammans än var och en för sig. Nyttan som 

ska åstadkommas kan vara extern eller intern, t ex effektivisering av interna processer och höjd 

informationskvalitet som i sin tur leder till höjd kvalitet i beslut (myndighetsutövning).  

Metoden för utveckling av digital samverkan syftar till att stödja de aktörer som deltar i utvecklingen 

genom att lyfta fram vilka leveranser som behövs för att säkerställa samverkan på ett korrekt och 

effektivt sätt utifrån identifierade behov.  

Vilken utvecklingsmetod som används av respektive aktör i samverkan berörs dock ej eftersom detta 

är en intern fråga. 

2 Utvecklingssteg och resultat 

Utveckling av digital samverkan syftar till att realisera de tjänster som behövs för att uppfylla 

kundernas och verksamheternas behov av samverkan och informationsutbyte. Utvecklingen av digital 

samverkan består av följande utvecklingssteg med olika fokus: 

UTVECKLINGSSTEG FOKUS 

Fånga behov Kund  

Analysera styrande förutsättningar Lagar och regler  

Analysera och utforma verksamhet Verksamhet 

Specificera informationsutbyte Information 

Realisera tjänst/förändring Tjänst 

 

Observera att dessa steg kan behöva itereras flera gånger innan utvecklingen är klar. Generellt gäller 

att innehållet förfinas och fördjupas vartefter kunskapen ökar och beslut om vägval tas. Detta innebär 

att ett antal iterationer med gradvis fördjupning kan genomföras genom hela processen.  

Själva utvecklingsarbetet kan bedrivas med valfri utvecklingsmetod och kompletteras med Metod för 

utveckling i samverkan
1
 som en checklista för att kontrollera att viktiga aspekter inte glöms bort.  

Figur 1. Gradvis fördjupning med iterationer. 

                                                      

1 http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/Metod-for-Utveckling-i-Samverkan/ 
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2.1 Fånga behov 

Utgångspunkten för utveckling i samverkan är kundens behov. Det är nödvändigt för att:  

 utveckla rätt saker som svarar mot behov eller löser problem  

 göra saker rätt  

 nå önskad nytta och effekt 

Behovsdriven utveckling innebär att utgå från målgruppers behov, men även att aktivt involvera 

målgrupper i utvecklingsarbetet. För mer information se Vägledning för Behovsdriven utveckling
2
. 

Behovsbilden kan beskrivas i flera steg och utifrån flera utgångspunkter. Det första steget är att 

avgränsa utvecklingens fokus till ett beskrivet område för samverkan enligt samverkansidén. Det är 

lämpligt att formulera samverkansidén i samband med att ett antal aktörer enskilt eller tillsammans 

identifierat ett eller flera behov där dessa tillsammans kan skapa ökat kundvärde och ökad nytta. 

Inom ramen för detta kan relevanta verksamhetsscenarier beskrivas. En viktig utgångspunkt är 

beskrivningar av livshändelser och ageranden som stöd för att fånga behov.  

Här ligger fokus på kunden, dvs medborgare, företag m fl. De kan befinna sig i olika situationer, där 

olika behov av offentliga tjänster uppstår. Behoven baseras på specifika livshändelser och till dessa 

kopplat agerande. När nya situationer uppstår, beroende på händelser som inträffar, uppstår också nya 

behov och förändrade ageranden. 

Med fokus på de händelser som berör en medborgare respektive påverkar ett företag, blir de sk 

livshändelserna centrala som kravställare på utbudet av tjänster för offentlig service och är således ett 

viktigt resultat av behovsidentifieringen. I nästa led, när samverkan mellan myndigheter ska utvecklas, 

sker naturligtvis också behovsidentifiering. 

Mer om behovsdriven utveckling inklusive stödjande metoder finns att läsa i Vägledning för 

Behovsdriven utveckling
2
. 

Andra typer av verksamhetsbeskrivningar, t ex beskrivningar av samverkande processer och 

identifiering av relevanta informationsgränssnitt, kan komma i fråga, beroende på vad som ska 

utvecklas (även infrastrukturtjänster, katalogtjänster etc tas fram på samma sätt, dvs det kan finnas 

andra tjänstekonsumenter än medborgare).  

Beskrivningar av behov fångade från livshändelser och andra beskrivningar av behov tas först fram på 

övergripande nivå till stöd för val av lösning, för att sedan förfinas inför detaljerad kravställning som 

underlag till realisering. 

Det är också viktigt att fånga icke-funktionella krav på t ex tillgänglighet, användbarhet, tillförlitlighet, 

prestanda och förvaltningsbarhet. Vissa av dessa krav kommer senare att ligga till grund för att teckna 

överenskommelser om informationsutbyte och servicenivåer i en driftsituation. Behoven (kompetens, 

förvaltningsbarhet mm) från en mottagande förvaltningsorganisation måste också fångas. 

För att komma fram till och besluta om lösning som ska realiseras kommer dessutom nuläge, 

framtidsläge och nyläge behöva beskrivas, planer för utvecklingen kommer att behöva tas fram 

tillsammans med överenskommelser för själva samverkansarbetet under utvecklingen (om denna 

bedrivs i samverkan med andra).  

2.1.1.1 Att arbeta med nuläge 

Nuläget skapar samsyn och kunskap kring dagens situation genom inventering, insamling av fakta, 

problemanalys osv. Nuläget har betydelse i nylägesanalysen vid bedömningen av lösningsalternativ, 

där genomförbarheten blir beroende av vilka befintliga områden som kan behållas eller bör 

vidareutvecklas, vad som måste läggas till eller tas bort. 

                                                      

2 http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Anvandare/ 

http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Anvandare/
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Områden att arbeta med:  

 livshändelser, processer och flöden 

 begrepp och information 

 tjänster 

 kund, aktörer och intressenter 

 problem och hinder kunden möter idag 

 juridiska förutsättningar och krav på informationssäkerhet 

 volymer, t ex antal kunder, antal ärenden, normalfall samt prestanda 

 problem och hinder för kund och aktörer 

Beskrivning 

Relevanta aktörer och andra intressenter kartlägger dagens situation inom ramen för den problemsfär 

som identifierades i behovsanalysen. Beskriv såväl dagens verksamhet som olika typer av resurser 

relevanta för problemområdet. Vilka övriga områden kan tänkas påverkas om behovet löses?  

Omfattningen av nulägesbeskrivningen styrs av det problemområde som ska adresseras och eftersom 

syftet är att förbättra samverkan är det viktigt att begränsa omfattningen till de problem som berör 

flera aktörer (inklusive kunder). Beakta även beroenden till andra pågående aktiviteter (och fastna inte 

i stuprör). 

Samla in och sammanställ redan genomfört arbete som kan vara till hjälp och skilj observationer/fakta 

i insamlat material från slutsatser/rekommendationer som tas fram vid nulägesanalysen. Använd 

informationsutbyteskatalogen och tjänstekatalogen om möjligt. 

Mer stöd för nulägesanalysen finns i Metod för utveckling i samverkan
3
. 

Resultat 

Resultatet blir en beskrivning av fakta/observationer inom problemområdet. Slutsatserna angående 

problembilden kan med fördel användas i arbetet med att ta fram framtidsläge och beskrivningar av 

nyläget. 

2.1.1.2 Att arbeta med framtidsläge 

Framtidsläget inspirerar till och identifierar framtida utveckling av samverkande verksamheter samt 

säkerställer omhändertagandet av långsiktiga lösningar. Genom att fokusera långt fram i tiden är det 

lättare att frigöra sig från dagens lösningar och låsningar. Att arbeta med framtidsläget stimulerar 

deltagarna till att tänka nytt. Här ska finnas plats för innovation.  

Beskrivning 

Genom arbete med ett framtidsläge långt fram i tiden möjliggörs nya lösningar och idéer som kan 

utveckla samverkande verksamheter och underlätta för kunderna. Med en vision, samt beskrivna 

behov (dagens behov, men ägna också en tanke åt hur behoven kan komma att se ut i framtiden) och 

nytta (för kund och för samhället i stort) som utgångspunkt stimuleras deltagarna att tänka fritt för att 

komma fram till nya idéer och lösningar som kan realiseras på kortare eller längre sikt. De lösningar 

som tar lång tid att realisera kan behöva påbörjas redan nu, även om de inte hinner slutföras i den 

pågående utvecklingsinsatsen.  

Arbetet kan bygga på analyserat nuläge (se ovan), men kan också användas som en fristående del inför 

ett kommande utvecklingsuppdrag. Man bör då ha sammanställt problem som är kända sedan tidigare 

samt tagit hänsyn till eventuella tidigare restlistor, dvs problem och förslag till lösningar som inte 

kunnat hanteras i tidigare kartläggningar och revideringar. Framtidsläget kan också vara det första som 

tas fram baserat på identifierade behov. 

                                                      

3
 http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/Metod-for-Utveckling-i-Samverkan/ 
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I arbetet med att utforma en framtidsbeskrivning för den aktuella samverkan försöker man se bortom 

de vanliga begränsningarna, som lagstiftning, budget etc. Tanken är att inte ska låta sig hindras av 

dessa, utan inspireras till att lägga fram lösningar och förenklingsförslag oavsett om dessa går att 

realisera direkt eller är möjliga först på längre sikt. 

Ideala lösningsförslag eller idéer som kan förverkligas eller förvaltas vidare används som underlag i 

den fortsatta analysen och stäms av med berörda aktörer/intressenter. Utgångspunkten för 

avstämningen är att ta reda på vad som är möjligt att genomföra direkt eller på längre sikt.  

Fånga behov - resultat: 

 Nuläge ur flera perspektiv med fokus på kund 

 Framtidsläge ur flera perspektiv 

 Gapanalys mellan nuläge och framtidsläge 

 Behov sett ur ett kundperspektiv baserat på livshändelser 

 Behov och krav från mottagande förvaltningar och aktörer 

 Behov och krav från interna användare (t ex handläggare) 

2.2 Analysera styrande förutsättningar 

I varje utvecklingsinitiativ behöver en tidig analys genomföras avseende vilka lagar och förordningar 

som påverkar ingående verksamheter, verksamheternas processer, informationsutbyten och 

funktionalitet. Utgående från en sådan analys kan lämpliga lösningar värderas ur ett juridiskt 

perspektiv. Det är nödvändigt att ta hänsyn till det juridiska perspektivet genom hela 

utvecklingskedjan, från behov till utformning. De juridiska förutsättningarna bör också löpande 

stämmas av, eftersom mindre förändringar i lösningen kan medföra helt ändrade förutsättningar ur 

rättsligt perspektiv. Ibland är det dock inte möjligt att ta ställning till vad som är juridiskt möjligt 

förrän informationsutbytet är detaljerat och beskrivningar av informationsutbytet finns framme.   

Utvecklingen ska täcka balanserade avvägningar mellan berörda intressen avseende funktionalitet och 

effektivitet å ena sidan och informationssäkerhet, rättssäkerhet samt integritetsskydd å den andra. 

Självklart ska funktioner och tjänster som tas fram vara förenliga med gällande rätt.  

Informationsklassning och skyddsklassning ska styra vilken åtkomst som tillåts till information i 

digitala tjänster. Det är informationsägaren som ansvarar för att rätt säkerhetsnivå tillämpas för att ge 

tillgång till informationen. 

Flera olika aspekter behöver beaktas av informationsägaren, inte minst när information ska publiceras 

som öppna data. För att sekretess- och integritetsaspekterna ska tillgodoses när en ny datamängd görs 

tillgänglig behöver även konsekvenser av att denna information kan kombineras med andra 

tillgängliga datakällor beaktas. 

Analysera styrande förutsättningar - resultat: 

 Rättslig analys av möjligheter och begränsningar 

 Skyldighet med avseende på personuppgifter 

 Upphovsrätt och immateriella rättigheter 

 Juridiska ställningstaganden 

 Sekretesskydd 

2.3 Analysera och utforma verksamheten 

Verksamheten i fokus för utvecklingen ska analyseras och relevanta verksamhetsbeskrivningar tas 

fram. Alternativa lösningar bör tas fram innan val av definitiv lösning. Den valda lösningen ska 

detaljeras till nödvändig nivå innan realisering och genomförande av utvecklingen kan startas. En 

verksamhetsanalys (för samverkansprocessen) bör alltså alltid ligga till grund för utvecklingen av 

tjänster för informationsförsörjning (bastjänster) och e-tjänster till kunder. 
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Verksamhetsanalysen bör också innehålla analys av behov av andra förändringar t ex 

verksamhetsförändringar hos en enskild aktör eller förändringar av lagar och regelverk, 

samverkansformer, kommunikation eller kanalval. Det är fördelaktigt om verksamhetsanalysen kan 

genomföras iterativt och fokusera på att tidigt realisera nytta. Ett sätt att göra det är att rita upp en 

aktörs- eller processmodell som visar hur samtliga aktörer och processer samverkar för att möta 

kunden, se exempel  till  i figuren nedan.  

 

 

Figur 2. Schematisk modell över spelplan för samverkan. 

I en verksamhetsanalys där hela spelplanen för samverkan är beskriven kan ett antal väsentliga frågor 

som driver samverkan vidare ställas: 

 I vilka av dessa interaktioner ger digitalisering mest nytta för kunden och medverkande 

myndigheter? 

 Vilka kanaler har vi för dessa interaktioner idag?  

 Vilka möten med kunden ska vi inte digitalisera? 

 Vilka bastjänster ska utvecklas och när? 

 Finns så kallade normalflöden? 

 Vilka flöden skulle ha störst nytta av digitalisering?  

 Vilka e-tjänster ska utvecklas för att möta kunden?  

 Ska var och en ha egna e-tjänster eller ska vi skapa en ingång för kunden?  

Spelplanen ger också underlag för att skapa en långsiktig färdplan för utvecklingen där fokus ska ligga 

på att skapa nytta. Omfånget av verksamheten i fokus avgör vilka analyser och modeller som ska tas 

fram.  

Efter genomförd analys bör ett eller flera alternativa nylägen tas fram för att beskriva en eller flera 

alternativa framtida målbilder. Nylägen utformas baserat på beskrivningar av nuläge, framtidsläge och 

resultatet av verksamhetsanalysen. Ett nyläge kan innehålla verksamhetsbeskrivningar för exempelvis 

kunders ageranden, kundvärden, scenarier, aktörer, begrepp, samverkande processer, informations-

utbyten och icke-funktionella krav. 

I arbetet med att ta fram möjliga lösningsalternativ som svarar mot ett beskrivet behov finns tre 

tidsaspekter att ta hänsyn till: 

 Nuläge beskriver dagens situation som den verkligen ter sig – hur fungerar det idag, vem gör 

vad, hur ser riktlinjer och styrande modeller ut?  

 Framtidsläget avspeglar en tänkt målbild långt fram i tiden – hur borde det fungera i den 

bästa av världar? Kom ihåg att också omgivningen kommer att förändras och ta med trender 

och trolig omvärldsutveckling i analysen.  
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 Nyläget representerar de lösningsalternativ som ses som rimliga och möjliga att realisera inom 

den planerade utvecklingstiden. Nyläget kommer att påverkas av mer näraliggande (ibland 

redan kända) förändringar, ekonomiska förutsättningar, aktörernas (mer kortsiktiga) 

prioriteringar etc men ska alltid styra mot framtidsläget. 

I vilken ordning nuläge respektive framtidsläge tas fram är inte självklart. Ligger nyläget några år bort 

i tiden kan det vara fruktbart att först ta fram framtidsläget för att inte fastna i dagens lösningar, 

därefter nuläget och sist nyläget. Om nyläget ligger närmre i tiden är det ibland mer effektivt att först 

beskriva nuläget, därefter framtidsläget och sist nyläget. 

2.3.1.1 Att arbeta med nyläge 

Ett nyläge kan omfatta ett eller flera tjänstebehov för informationsutbyte eller för samverkande 

processer vid en viss tidpunkt. Här är det lämpligt att specificera delmål vid olika tidpunkter. 

Övergripande beskrivningar av nyläget används för att utvärdera och besluta om rimliga och 

realiserbara lösning(-ar) som ska detaljeras vidare för att sedan kunna realiseras. Använd nuläget vid 

bedömningen av lösningsalternativ, genomförbarheten blir beroende av vilka befintliga områden som 

kan behållas eller bör vidareutvecklas, vad som måste läggas till eller tas bort. Vidare bör man åter se 

över om de juridiska förutsättningarna förändrats i och med verksamhetsanalysen. 

Områden att arbeta med: 

 spelplan för samverkan 

 möjligheter, effekter, nyttor, värden, delmål, mål och mått 

 livssituation och livshändelse 

 problem, hinder och framgångsfaktorer 

 ageranden, interaktioner, processer och scenarios 

 statistisk analys över kundgrupper eller ärenden 

 verksamhetsobjekt, begrepp och information 

 icke-funktionella krav 

 gemensamma begrepp 

 färdplan för stegvis realisering 

 uppdaterad kostnads-/nyttokalkyl 

 tekniska riktlinjer 

 

Beskrivning 

Baserat på framtidsläge och nuläge genereras ett eller, att föredra, flera alternativa lösningsförslag för 

hur samverkan kan ske mellan berörda aktörer och inom ramen för det problemområde som 

identifierats.  

Arbetet baseras på framtids- och nulägesbeskrivningar samt genomförda analyser. Dessa beskrivningar 

används för att förtydliga behov och krav samt begränsa omfånget på beskrivningarna av nyläget så att 

de inte blir för omfattande. Speciellt användbara är eventuella slutsatser runt problembilden. 

Normalt sett har inte alla krav och behov identifierats i nulägesanalysen och det är därför 

betydelsefullt att krav och begränsningar fortsatt adresseras. Detta kan ske genom att gruppen som 

arbetar med beskrivningarna av nyläget gör antaganden eller arbetar med representanter från de 

inblandade aktörerna för att detaljera behov, krav och begränsningar där så är nödvändigt. 

Det är viktigt att beskrivningen av nyläget omfattar alla tänkta aktörer och att dessa själva kan bidra 

med sin del av beskrivningen. Den gemensamma beskrivningen av nyläget bör dock endast innehålla 

de delar som är gemensamma, t ex om en aktörs aktivitet i nyläget behöver extern input eller om den 

ger information till en annan aktör. Interna processer, begrepp, stödsystem mm kan naturligtvis 

beskrivas av respektive aktör, men denna beskrivning bör hållas intern inom den specifika aktören för 

att göra den gemensamma beskrivningen av nyläget så enkel som möjligt. 
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Var medveten om att de övergripande beskrivningarna av nyläget kommer att detaljeras i nästa steg 

och att den beskrivna lösningen därmed kan komma att förändras till viss del. Detta bör också tydligt 

kommuniceras till beslutsfattare. 

När den övergripande beskrivningen av nyläget är framtagen och lösningsalternativet valt, påbörjas ett 

detaljeringsarbete inför realisering/utveckling av processer, begrepp, information och tjänster samt 

publicering av nya tjänster. Beroende på vilken typ av utvecklingsinsats som planeras i samverkan 

behöver inte alla aktiviteter genomföras och nästan alltid krävs iterationer, jämför ovan.   

2.3.1.2 Att detaljera processer 

Detaljering av processer för samverkan innebär att förtydliga (om detta inte redan är gjort vid 

behovsbeskrivningen) det värde som kunden ska uppleva som helhet samt i mötet med andra aktörer. 

Beskriv också hur olika aktörers processer (delprocesser) samverkar (processinteraktion) genom att 

tydliggöra de verksamhetsobjekt som definierar samverkan. Vid behov kan också varianter och 

alternativflöden beskrivas. 

Det är viktigt att komma ihåg att beskrivningen av de samverkande processerna endast skall tas fram 

till den nivå som är nödvändig och tillräcklig för att identifiera interaktioner mellan aktörer och 

därmed för att identifiera samverkan och behovet av informationsutbyte. Detta innebär att de 

samverkande processerna inte ska beskrivas till samma detaljerade nivå som de myndighetsinterna 

processerna.  

 

Figur 3. Detaljeringsgraden skiljer sig mellan myndighetsinterna processer och samverkansprocesser 

Ur ett samverkansperspektiv är det nödvändigt men samtidigt tillräckligt att beskriva gränssnitten till 

och från de myndighetsinterna processerna. Det räcker med att grässnitten är tydligt beskrivna för att 

samverkande processer ska kunna skapas. Om den inre effektiviseringen ska beaktas, måste de 

myndighetsinterna processerna beskrivas, vilket är en uppgift för respektive organisation internt och 

inte för samverkansgruppen.  

Här är det lämpligt att beskriva tjänster på en hög nivå i form av sk tjänsteprofiler. En beskrivning av 

en profil innehåller de utbyten (dvs vilka verksamhetsobjekt) som tjänsten är tänkt att realisera. I 

processbeskrivningen gör denna referens det möjligt att utläsa vilka tjänster som realiserar de utbyten 

som processen definierat. 

Sammanfattningsvis, vid beskrivning av samverkande processer finns ett antal regler eller principer 

som bör följas: 

1. Samverkande processer för en grupp av aktörer (privata eller offentliga) kan triggas av ett 

agerande. 

2. Det ska framgå hur kundvärde skapas i de samverkande processerna. 

3. Endast informationsutbyte mellan processer hos skilda aktörer och triggers som startar dessa 

processer ska beskrivas.  

Myndighetsinterna processer (myndighet B) 

Samverkande processer 

mellan A,B, C och kunden 

C 

Myndighetsinterna processer (myndighet C) 

B 

Info 
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4. De interna processerna hos respektive aktör behöver inte beskrivas om de inte anses viktiga 

för att ge en helhetsbild av samverkan.  

Analysera och utforma verksamheten - resultat: 

 nyläge baserat på tidigare nuläge, framtidsläge och genomförd verksamhetsanalys 

 gapanalys mellan nuläge och nyläge 

 spelplan för samverkan 

 lösningsalternativ 

 möjligheter, effekter, nyttor, värden, delmål, mål och mått 

 livssituation och livshändelse 

 problem, hinder och framgångsfaktorer 

 ageranden, interaktioner, processer och scenarier 

 statistisk analys över kundgrupper eller ärenden 

 verksamhetsobjekt, begrepp och information 

 icke-funktionella krav 

 gemensamma begrepp 

 färdplan för stegvis realisering 

 uppdaterad kostnads-/nyttokalkyl 

 beskrivning av tjänsters profiler 

2.4 Specificera informationsutbyte 

Information uppträder aldrig fristående från sitt sammanhang utan finns alltid i en kontext. När en ny 

samverkan ska starta behöver de ingående aktörerna identifiera de informationsutbytesobjekt som 

krävs för samverkan inom det definierade området. Det är då viktigt att göra en bedömning av 

huruvida redan tillgänglig information är relevant för en tänkt ny tillämpning eller inte. Om relevanta 

informationsutbytesobjekt inte redan finns beskrivna, t ex i form av referensmodeller för centrala 

gemensamma begrepp, måste dessa beskrivas så att de kan förstås av samtliga ingående aktörer.  

Börja med att beskriva den information som är tänkt att samutnyttjas eller återanvändas. Avgör sedan 

vilken information som ska ingå i informationssamverkan. Upprätta vid behov en sammanhängande 

informationsutbytesmodell som blir den gemensamma referensen vid allt informationsutbyte inom 

ramen för samverkan. Samla beskrivningar och modeller för begrepp och information i 

informationsutbyteskatalogen så att de görs tillgängliga för utvecklingen av tjänster, samt för tolkning 

av innehållet i tjänsterna. Se också över om de juridiska förutsättningarna förändrats när 

informationsutbytet specificerats i detalj. 

Begrepps- och informationsutbytesbeskrivningar behöver tas fram och publiceras för vissa generella 

informationsutbytesobjekt som används i många processer hos myndigheterna. Detta skapar goda 

förutsättningar för återanvändning och effektivitet vid utvecklingen av tjänster i nästa steg. 

2.4.1.1 Att detaljera informationsutbyte 

Aktörerna behöver detaljera begrepp och information vid samverkan i form av informationsutbyte 

enligt följande steg. Det är viktigt att komma ihåg att stegen inte alltid kan utföras sekventiellt utan 

arbete med informationsutbytesobjekt och -modeller leder till att övriga beskrivningar också kan 

behöva förändras.  

1. Avgränsa området 

Vilken information är det ni ska utbyta? Finns den beskriven översiktligt från arbetet med 

processer eller på annat sätt, t ex blanketter, dokumentmallar, så utgå från det. Vilka begrepp 

och informationsobjekt ska ni utbyta? 

2. Leta reda på ingångsvärden 

Exempel på användbara underlag:  

 Begreppsdefinitioner, begrepps- och informationsmodeller som ingående parter har tagit 

fram för sina respektive verksamheter eller tidigare informationsutbyten.  
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 Begreppsmodeller, begreppsbeskrivningar, informationsutbytesmodeller, informations-

utbytesbeskrivningar från Informationsutbyteskatalogen eller annat ställe.  

 Definitioner av begrepp kan hämtas från Rikstermbanken eller uppslagsverk. 

3. Bestäm om begreppen är tillräckligt beskrivna för informationsutbytet 

a. Finns det redan tillfredsställande begreppsbeskrivningar och begreppsmodeller som 

alla parter förstår och kan ställa sig bakom? Om svaret är ja gå till fråga b. Om svaret 

är nej gå till punkt 4.  

b. Är dessa redan beskrivna enligt överenskommen struktur och dokumenterade i 

informationsutbyteskatalogen eller publicerade på valfri plats där åtminstone alla 

ingående parter har tillgång till materialet? Om svaret är ja gå till punkt 6. Om svaret 

är nej gå till punkt 5. 

4. Genomför begreppsmodellering 

Begreppsmodelleringen syftar till att tydliggöra de viktiga begrepp med betydelse för 

informationsutbytet. Utgå från verksamhetsobjekten som översiktligt beskriver 

informationsbehovet mellan processerna. Resultatet bör vara begreppsbeskrivningar enligt 

överenskommen struktur.  

5. Publicera begreppsbeskrivningar och ev begreppsmodeller 

Oavsett om ni återanvänt begreppsbeskrivningar och modeller eller gjort dem för detta 

informationsutbyte så ska dessa publiceras enligt överenskommen struktur i informations-

utbyteskatalogen eller på annan valfri plats där alla ingående parter har tillgång till materialet. 

Använd status ”under utveckling” till dess att ni är säkra på att aktuell version är exakt som 

informationsutbytet.  

6. Ta fram informationsutbytesmodell med beskrivningar 

Informationsutbytesmodellen beskriver den information som ska utbytas. Om det finns en 

begreppsmodell kan denna användas som utgångspunkt. Dessutom är verksamhetsobjektet en 

viktig input i arbetet med att beskriva informationsutbytet. Det ska framgå vilka informations-

utbytesobjekt (inklusive attribut) som ingår i informationsutbytet. Detta steg krävs alltid vid 

ett nytt informationsutbyte men det kan ha olika omfattning, om producenten redan har ett 

informationsutbyte med andra aktörer kring just denna information kan steget passeras endast 

genom att säkerställa att det går att återanvända modell och beskrivningar.  

7. Publicera informationsutbytesmodell med beskrivningar 

Oavsett om en informationsutbytesmodell med beskrivningar återanvänts eller skapats ny, ska 

den publiceras enligt överenskommen struktur i informationsutbyteskatalogen eller på annan 

valfri plats där alla ingående parter har tillgång till materialet.  

8. Säkerställ att informationsutbytesmodellerna med beskrivningar kan användas för 

tjänsteutveckling.  

Specificera informationsutbyte - resultat: 

 önskad informationssäkerhet i lösningen 

 informationsutbytesobjekt inklusive attribut 

2.5 Realisera tjänst/förändring 

En realisering kan innebära att en eller flera tjänster utformas och utvecklas, eller att andra 

förändringar genomförs och införs. Andra förändringar kan exempelvis utgöras av verksamhets-

förändringar hos en eller flera aktörer eller förändringar av samverkansformer, kommunikation, 

marknadsföring eller kanalval.  

Då samverkansbehovet är känt och relevanta informationsutbytesobjekt identifierade bör en 

bedömning göras av om det finns befintliga tjänster som kan återanvändas. Om det inte finns relevanta 

tjänster behöver nya tjänstebeskrivningar utvecklas. I arbetet ingår också att utveckla testtjänster samt 

att säkerställa att testdata finns tillgänglig.  

Syftet är att utforma det fysiska gränssnittet för den eller de tjänster som ska tillhandahållas och 

konsumeras samt att implementera dessa i tekniska system. Gränssnittsspecifikationen omfattar både 

tjänstebeskrivningen/-modellen och den tekniska miljön i vilken tjänsten ska implementeras.  
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Ett av resultaten är en beskrivning av de gränssnitt som kan implementeras i de tekniska systemen. 

Detta innebär att gränssnittet kommer att specificeras i enlighet med den valda tekniska plattformen, 

inklusive nödvändiga tekniska bindningar. Ett annat resultat är den faktiska mjukvaran som agerar 

som producent eller konsument av de digitala tjänsterna.  

Vid realisering utformas detaljerna i tjänstefunktionerna och tjänstegränssnitten mellan konsumenter 

och producenter, dvs beteendet hos tjänsten och vilken information den ska hantera. Utformningen av 

tjänsten ska utgå från verksamhetens krav på tillgänglighet, användbarhet och informationsutbyte, 

varför det är viktigt att referera till process- och informationsbeskrivningar i så stor utsträckning som 

möjligt.  

Det är viktigt att påpeka att en interaktion i en processmodell inte nödvändigtvis betyder att det finns 

behov av en digital tjänst. I själva verket är det bra om en tjänst kan stödja många interaktioner i syfte 

att minska komplexiteten i den tekniska implementationen.  

Det är också viktigt att beakta möjligheter till återbruk av tjänster, dvs möjligheten att använda samma 

tjänster i flera verksamhetskontexter. Anrop och meddelanden bör därför utformas så att de är 

generella. Notera dock att det är en balansgång mellan att vara för specifik och för generell. Använd 

gärna exempel och tjänstekatalogen samt diskutera med övriga aktörer inom samverkan för att hitta 

rätt nivå.  

Utformningen av tjänsten sker först i form av en teknikoberoende modell, en beskrivning av ett s k 

logiskt tjänstegränssnitt. Ett sådant gränssnitt definierar hur tjänsten är tänkt att fungera och används 

som vägledning för arkitekter och utvecklare. Externa användare kan involveras i utvecklingen av 

utformning och funktion, liksom interna användare (handläggare) om detta är relevant. Här finns i 

huvudsak de beskrivningar som behöver tas hänsyn till vid implementationen av tjänsten såsom: 

 anrop/operationer 

 meddelanden samt 

 interaktionsmönster 

Resultatet är en uppdatering av profil och logiska gränssnitt i tjänstebeskrivningen, nu med statiska 

och dynamiska egenskaper på den beskrivna tjänsten. 

Test i samverkan 

Innan tjänsten kan publiceras måste den testas. Syftet med test och validering är att både testa 

tjänsteutvecklingen mot de tekniska krav och inriktningar som finns uppsatta (verifiering), samt att, 

när tjänsten uppvisat att de tekniska kraven är uppfyllda, validera tjänsten mot uppställda 

verksamhetskrav tillsammans med de tänkta användarna av tjänsten.  

Test handlar om att säkerställa att det som utvecklas uppfyller kraven, både funktionella och icke-

funktionella sådana. 

Att utveckla i samverkan ställer särskilda krav på testarbetet avseende 

1. Förutsättningar för test 

2. Testmiljö 

3. Testobjektets definition 

4. Testdata 

5. Integration 

 

Förutsättningarna för test påverkas av komplexiteten i samverkan. Det är viktigt att kravbilden är 

strukturerad och nedbruten per tjänst och aktör så att det blir tydligt vilken del av kravmassan som ska 

verifieras för respektive tjänst som utvecklas. Viktigt också att kraven är utformade så att det går att 

avgöra om de är uppfyllda. Kraven på tjänster dokumenteras i Profil-delen av en tjänstebeskrivning 

och består bland annat av beskrivningar av vilka utbyten som tjänsten ska realisera och vilka 

kvalitetskrav som finns på dessa utbyten. 

Det är också väsentligt att respektive aktör får ett tydligt ansvar för att kvalitetssäkra sina leveranser 

och allt det som man har ansvar för. 
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Testmiljöer måste ofta finnas på olika nivåer där olika test utförs. Testerna delas typiskt in i stöd till 

verifiering och validering (acceptanstest). Olika utvecklingsmetoder kan använda olika namn och 

beskrivningssätt för detta vilket gör att testmetoden bör ingå i en utvecklingsöverenskommelse mellan 

aktörerna i en samverkan. För test i samverkan utgör den successiva integrationen av den enskilda 

tjänsten till det sammanhang av tjänster som den ska verka i en viktig del av testarbetet. 

Grundläggande är att avgränsa och reducera beroenden så mycket som möjligt för att möjliggöra test 

tidigt och kontinuerligt i utvecklingsprocessen, även utan tillgång till andra tjänster.  

Detta kan lösas med t ex simulatorer av andra angränsande tjänster eller så kallade ”stubbar” där 

enbart gränssnittet mot en annan tjänst implementeras lokalt. Det viktiga är att utforma en testmiljö 

som möjliggör test av tjänster utan att alla andra tjänster man är beroende av finns på plats. I en 

samverkan med flera parter kan det vara aktuellt att skapa en gemensam testmiljö där både simulerade 

tjänster och testversioner av tjänster kan samexistera. Denna kan naturligtvis vara distribuerad så att 

varje aktör tillhandahåller sin del. 

Testobjektet måste vara tydligt definierat och avgränsat för att det är möjligt att testa det. Ju mindre 

och mer avgränsat testobjekt, desto lättare att verifiera. Det kräver å andra sidan att kravbilden har 

brutits ned och tydligt motsvarar avgränsningen av testobjektet. Att definiera testobjekten är en viktig 

del av arbetet med att detaljera och designa lösningen. Primära testobjekt i en samverkanskontext är 

individuella tjänster, men dessa kan ha beroenden till andra tjänster eller andra typer av komponenter 

som också behöver testas samtidigt. Som tjänsteproducent är det också viktigt att komma ihåg att 

verksamhetsdelen (processer) också behöver testas och verifieras om det innebär förändringar i denna. 

Testdata behövs på olika nivåer och ska vara synkroniserade så att de olika informationsmängder som 

en tjänst konsumerar respektive producerar är konsistenta.Vid utformning av tjänster måste därför 

testdata definieras tidigt, liksom var testdata finns att tillgå. Det finns utrymme att dokumentera 

adresser till testinstanser för tjänster i tjänstebeskrivningen vilket gör att dessa kan hittas när tjänste-

beskrivningen publicerats i en tjänstekatalog. 

Behovet av integration beror på hur lösningen är utformad. Vid utveckling av en sammansatt 

bastjänst måste de individuella bastjänsterna integreras till en sammansatt bastjänst. Kvalitetskontroll 

av den integrerade tjänsten förutsätter att de enskilda tjänsterna är kvalitetssäkrade. I många andra 

sammanhang krävs också integration mellan olika tjänster för att realisera lösningen. 

Efter test införs de framtagna lösningarna i aktuell verksamhet och tjänstebeskrivningarna publiceras i 

tjänstekatalogen. Införande innebär att de framtagna lösningarna implementeras i aktuell verksamhet 

och att man med hjälp av nya tjänster och förändrade lösningar kan börja arbeta på nytt sätt. 

Syftet med publicering är att producenten tillgängliggör tjänsten i den gemensamma tjänstekatalogen. 

Övrig information, exempelvis dokumentation, publiceras så den är tillgänglig för alla parter. I och 

med detta är det möjligt för konsumenter att hitta de tjänster som finns tillgängliga och därefter börja 

samverka. Vid publicering skall de villkor som gäller för tjänstens tillhandahållande inkluderas. Dessa 

kan t ex innehålla juridiskt bindande avtal mellan tjänsteproducent och tjänstekonsument. 

Realisera tjänst/förändring - resultat: 

 beskrivningar av tjänsters logiska gränssnitt 

 beskrivningar av tjänsters fysiska gränssnitt inklusive bindningar 

 testad mjukvara för tjänster för både konsument och producent 

 publicerade tjänster i tjänstekatalogen 

 beskrivningar av andra verksamhetsförändringar och vem/vilka som berörs 

3 Planera för förvaltning 

Förvaltningsprodukter ur ett samverkansperspektiv utgörs av sammanhållna  

verksamhetskomponenter och it-komponenter. Dessa kan omfatta allt från verksamhetsmodeller, 

verksamhetsbeskrivningar, kompetenser, material för användarstöd, utbildningar, instruktioner till 

support, resurser, processer, avtal, överenskommelser, licenser mm till de faktiska digitala tjänsterna. 

Endast produkter som är relevanta ur ett förvaltningsperspektiv ska överlämnas. Observera att vissa 
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produkter från utvecklingen kan vara informativa och inte aktivt förvaltas, medan andra produkter 

ingår i en aktiv förvaltning. 

Tänk på att det är viktigt att etablera en verksamhetsdriven förvaltning så att förvaltningen inte 

begränsas till enbart teknisk förvaltning.  

3.1 Förvaltningsbarhet 

God och hållbar förvaltningsbarhet innebär att förvaltningsprodukterna
4
 är möjliga att underhålla och 

vidareutveckla, dvs det ska gå att hitta och rätta fel, ändra, lägga till och ta bort funktionalitet (detta 

gäller även verksamhetsförändringar). Det förutsätter komplett, begriplig och sökbar dokumentation 

som är spårbar och följer beslutad standard.  

3.2 Kravställ förvaltning tidigt 

Det är viktigt att redan tidigt under utvecklingsarbetet ställa krav på både produkternas 

förvaltningsbarhet och förvaltningen i sig. Dessa krav, tillsammans med konsekvensbeskrivningar för 

respektive alternativ, utgör en del i underlaget för val mellan olika lösningar. När en lösning är vald 

kan en mottagande förvaltningsorganisation utses, som under det fortsatta utvecklingsarbetet kan ställa 

mer detaljerade krav på förvaltningsbarhet och överlämning. Utöver lösningen i sig måste även 

kompetensöverföring, rutiner mm hanteras. 

I en samverkanssituation är det inte alltid möjligt att tidigt utse en mottagande förvaltnings-

organisation. Den detaljerade kravställningen blir då utvecklingsorganisationens ansvar, med 

utgångspunkt i kundkraven.  

Om det inte går att peka ut en befintlig förvaltningsorganisation med styrande och ledande funktioner, 

måste en sådan etableras. Den styrande funktionen är till för att styra och prioritera förvaltningen, 

medan den ledande funktionen ska leda det dagliga förvaltningsarbetet. Helst bör också, beroende på 

organisationsform, en styrgrupp eller motsvarande för förvaltningsprodukterna inrättas med 

representanter från de verksamheter som har nytta av utvecklade produkter. 

3.3 Förvaltningsorganisation 

När en förvaltningsorganisation är utsedd måste affärsrelationer etableras och nödvändiga 

förvaltningsöverenskommelser tecknas. Det är också viktigt att ta fram en förvaltningsplan inför 

övertagandet av ansvaret för utvecklade produkter. Ansvarsövertagande innebär att förvaltningen 

övertar både produktansvaret och det finansiella ansvaret från utvecklingsinitiativet.  

4 Införande i samverkan 

Införande innebär att de framtagna lösningarna implementeras i aktuell verksamhet och att man med 

hjälp av nya tjänster och förändrade lösningar kan börja arbeta på nytt sätt. Införande av utvecklade 

tjänster och andra lösningar kan påbörjas efter genomförda tester, verifieringar och acceptans. 

Införande är vanligtvis en del av ett utvecklingsprojekt och görs ofta före överlämning till förvaltning.  

Införande i samverkan kan dock ofta vara mer komplicerad än så. Utveckling, införande och 

förvaltning pågår ofta parallellt, hos flera olika aktörer. Varje nytt inkrement som produktionssätts 

(release) måste testas, verifieras och överlämnas till förvaltning. Releasehantering, versionshantering 

och kontroll över utvecklingsprodukter och modeller är ett måste. 

                                                      

4
  Med produkt avses det som utvecklas, det kan vara allt från verksamhetsbeskrivningar till konkreta tjänster. 
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Om förvaltningen dessutom påbörjat ändringshantering måste relationen till parallellt pågående 

utvecklingsinsatser regleras och styras. Annars riskeras att källkod och framtagna lösningar divergerar. 

Det är lämpligt att använda sig av principer och regler för utveckling av öppen källkod. 

Införande i samverkan är ofta utsträckt över tiden i och med att nya aktörer vill ansluta sig till 

framtagna tjänster och lösningar. Införandet för nya anslutningar blir därför ett ansvar för 

förvaltningsorganisationen. Även avveckling av anslutningar bör hanteras av 

förvaltningsorganisationen. Hantering av införande och anslutningar omfattar också att teckna och 

underhålla relevanta avtal.  

Instruktioner och regler för anslutning och frånkoppling bör tas fram i samverkan. Inte minst viktigt är 

att reglera kostnader och finansiering för nya aktörer och vad som händer om någon aktör går ur 

samverkan. Vad gäller om någon vill ansluta sig? Hur ansluter man sig?  

Det finansiella värdet av det som utvecklas, förvaltas och driftas i samverkan bör också förvaltas och 

ses som ett gemensamt kapital. När en lösning är införd kan också nyttan följas upp. Uppföljning kan 

alltså påbörjas hos vissa aktörer, samtidigt som andra befinner sig i införandefasen.  

 


