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FÖRORD

Förord
Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen (N2016/01642/EF)
att följa myndigheternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara
digitaliseringens möjligheter. ESV ska i detta uppdrag årligen inhämta nyckeltal,
mognadsbedömningar och information om strategiska it-projekt från de myndigheter
som omfattas av uppdraget.
En analys tillsammans med inhämtad information om nyckeltal, mognadsmätning
och strategiska it-projekt ska rapporteras till Regeringskansliet senast den 15 mars
2018. I denna rapport redovisas en presentation och analys av den information
kopplat till delarna om strategiska it-projekt och nyckeltal (it-kostnader) som
myndigheterna lämnade till ESV under hösten 2017. Rapporten kommer att
kompletteras med ytterligare analys och förslag till den 15 mars 2018.
ESV vill rikta ett stort tack till myndigheterna som deltagit i arbetet.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredaren William Linnefell
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även avdelningschefen Eva
Lindblom, samt utredaren Patrick Freedman deltagit. Utredarna Ami Keita Jansson
och Richard Shelley har deltagit i arbetet.

Clas Olsson

William Linnefell
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1

Sammanfattning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har under året, som en del av regeringsuppdraget
Uppdrag att följa de statliga myndigheternas användning av it och hur
myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter (N2016/01642/EF), följt upp
66 myndigheters it-kostnader och strategiska it-projekt. Detta är en fortsättning av ett
arbete som har bedrivits sedan år 2014.
De totala it-kostnaderna för de myndigheter som har redovisat uppgifter i årets
undersökning uppgick till 18,8 miljarder kronor för år 2016, vilket motsvarar nio
procent av myndigheternas verksamhetskostnad. Baserat på detta har ESV beräknat
att it-kostnaderna för staten som helhet uppgick till någonstans mellan 25 och 30
miljarder kronor för år 2016. Denna summa motsvarar i princip de beräkningar som
ESV har gjort tidigare år.
ESV har inte kunnat se några nämnvärda förändringar vad gäller medelvärdet för
myndigheternas it-kostnader som andel av verksamhetskostnader under de år som
mätningarna har genomförts. Medelvärdet ligger relativt stilla på knappt nio procent.
Om man ser till de prognoser som har gjorts fram mot år 2019 kan inte heller några
nämnvärda förändringar förväntas. Inte heller för nyckeltalet andelen it-investeringar
av verksamhetskostnader kan några förändringar utläsas över de år som mätningen
har genomförts. Även prognosen för år 2019 indikerar på oförändrade nivåer.
ESV har i undersökningen också följt myndigheternas fördelning av resurser i det
som grovt kan kategoriseras som drift, förvaltning och utveckling. För
myndigheterna som helhet är fördelningen mellan de tre posterna sund. För enskilda
myndigheter kan och kanske till och med bör fördelningen av resurser på de olika
delarna variera kraftigt från år till år, men en återkommande obalans kan vara
problematisk. ESV ser att det finns risk för en sådan återkommande obalans för flera
enskilda myndigheter. Det finns exempel på myndigheter som riskerar att dra på sig
en utvecklingsskuld och tappa i förmåga att driva utvecklingsinsatser till följd av för
stort fokus på drift och förvaltning. Det finns också exempel på myndigheter som
riskerar att inte förmå omsätta resultaten av genomförd utveckling och därmed inte
nå tänkta effekter, på grund av att utvecklingen går i en alltför hög takt eller är alltför
omfattande (i relation till organisationens förändringsförmåga).
Undersökningen av myndigheternas strategiska it-projekt visar att projekten generellt
sett är väldigt långa (genomsnittlig projektlängd för projekten är 2 år och 7 månader).
De strategiska it-projekten har också relativt stora budgetar (medelvärdet för
projektens budget är 78,6 miljoner kronor och medianbudget är 17,3 miljoner
kronor). Total budget för de pågående strategiska it-projekten är 11 miljarder kronor.
De strategiska it-projekten är inte bara långa och dyra – de blir också längre och
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dyrare under projektens gång. Såväl projektlängd som budget tenderar att revideras i
väldigt stor utsträckning. För enskilda projekt kan det finnas rimliga förklaringar till
att revideringar behöver göras, men sett till helheten anser ESV det vara oroväckande
att redan långa och dyra projekt blir ännu längre och ännu dyrare. ESV menar att den
tydliga trenden att strategiskt viktiga it-projekt förlängs och fördyras behöver vändas,
inte minst på grund av att realiseringen av nyttor (positiva effekter) annars skjuts på
framtiden.
Man kan i undersökningen se att myndigheterna har identifierat och analyserat de
strategiska it-projektens nyttor i stor utsträckning, Av de 24 projekt som har en
budget på över 100 miljoner kronor har nästintill samtliga identifierat och analyserat
nyttorna med projektet. Generellt sett visar det sig dock att de strategiska it-projekten
saknar viktiga förutsättningar – däribland nollmätning, nyttorealiseringsplan och
nyttorealiseringsansvarig – för att kunna möjliggöra en så effektiv realisering av
projektens nyttor som möjligt. Mer kostsamma projekt har dessa viktiga
förutsättningar på plats i något större utsträckning än mindre kostsamma projekt. Mot
bakgrund av den mognadsbedömning som genomfördes på området år 2016
bedömde ESV att myndigheter generellt behöver utveckla sin förmåga inom
nyttorealisering. Undersökningen av de strategiska it-projekten bekräftar den här
bilden.
Myndigheterna anser att deras strategiska it-projekt till stor del drivs utifrån en
strävan att åstadkomma högre intern effektivitet. En stor andel av myndigheterna
menar därtill att deras projekt svarar upp mot målet om ”högre kvalitet och
effektivitet i verksamheten”, vilket är ett av de tre delmålen i regeringens strategi om
en digitalt samverkande förvaltning. Betydligt färre projekt anses bidra till de övriga
två delmålen: ”enklare vardag för medborgare” och ”öppnare förvaltning som stödjer
innovation och delaktighet”.
Om man ser till helheten är det därtill en relativt liten andel av projekten som
genomförs i samverkan. Däremot visar undersökningen att mer än hälften av de
projekt som tar sikte mot ökad extern effektivitet genomförs i samverkan. Det är
positivt att myndigheter utnyttjar potentialen med samverkan för att tillfredsställa
medborgares/företags (eller andra externa intressenters) behov vid
utvecklingssatsningar av den här karaktären.

6

INLEDNING

2

Inledning

Som en del av regeringsuppdraget Uppdrag att följa de statliga myndigheternas
användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter
(N2016/01642/EF) har ESV under året följt upp 66 myndigheters it-kostnader och
strategiska it-projekt. Årets uppföljning är en vidareutveckling och fortsättning av ett
arbete som har bedrivits sedan år 2014.
De myndigheter som deltar i uppdraget är de myndigheter som omfattas av
internrevisionsförordningen (2006:1228) och Bolagsverket, Sjöfartsverket samt
Sveriges geologiska undersökning, med undantag för Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
Länsstyrelsen i Västerbottens län och Totalförsvarets forskningsinstitut.
Bakgrunden till uppdraget är att regeringen ser ett behov av fortsatt uppföljning av
myndigheternas användning av it, i syfte att utveckla den interna styrningen och
kontrollen av it samt för att bidra till effektiv förvaltning som hushållar väl med
statens medel. Regeringen skriver även i uppdragsbeskrivningen att uppföljningen är
viktig för att kunna utveckla dess uppföljning och styrning av förvaltningen.
När det gäller uppföljningen av myndigheternas strategiska it-projekt inhämtas, som
en del av detta uppdrag, information om bland annat projektens kostnader,
projektlängder, nyttor och risker. Ett viktigt syfte med detta arbete är – förutom att ta
fram en övergripande bild av pågående strategiskt viktiga it-projekt och
digitaliseringsinitiativ i statsförvaltningen – att bidra till initiering av diskussioner i
myndigheterna som kan resultera i ett lärande.
Som en del av uppföljningen av myndigheternas it-kostnader har nyckeltal såsom
andel av myndigheternas verksamhetskostnader som utgörs av it-kostnader och andel
av myndigheternas verksamhetskostnader som utgörs av it-investeringar samlats in.
Även nyckeltal som ger information på en mer detaljerad nivå som exempelvis
kostnaden för it-arbetsplats har inhämtats. Uppföljningen av myndigheternas itkostnader på olika nivåer skapar förutsättningar för att kunna följa verksamheternas
utveckling och synliggör vilken effekt olika förändringar för med sig. När samma
nyckeltal används under flera år eller i flera verksamheter kan dessa jämföras och ger
således möjlighet till lärande om hur verksamheterna kan förbättras och
effektiviseras. Nyckeltalen kan även användas för styrning, planering och
budgetering av verksamheten. Den tydliga strukturen och definitionerna som
nyckeltalen bidrar till ger också förutsättningar för att utveckla den interna dialogen
mellan it-verksamheten, kärnverksamheten och ledningen.
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Den huvudsakliga vinsten med att hämta in uppgifter om nyckeltal finns inom de
berörda myndigheterna, där informationen kan användas som underlag för diskussion
om strategiska ställningstaganden.

2.1

Genomförande

2017 års insamling av uppgifter om myndigheternas strategiska it-projekt och itkostnader föregicks av seminarier med de deltagande myndigheterna. På dessa
seminarier diskuterades bland annat definitioner, insamlingens genomförande,
tidsplanen och möjligheter till vidareutveckling. Under seminarierna slogs även fast
vilka frågeställningar som skulle ingå i undersökningen av såväl strategiska it-projekt
som it-kostnader. Seminarierna har också fördelen att de ger bra möjligheteter till
nätverkande och värdefullt erfarenhetsutbyte deltagarna emellan, vilket har påpekats
av flera myndigheter.
Arbetet med att definiera nyckeltal för it-kostnader påbörjades redan år 2014 i ett
samarbete mellan en grupp myndigheter och ESV. I det arbete som bedrevs under de
efterföljande två åren kompletterades och utvecklades nyckeltalen. Arbetet med
uppföljning av strategiska it-projekt startades år 2015 och vidareutvecklades en hel
del genom det arbete som bedrevs under år 2016.
Till stöd för myndigheternas beräkningar av it-kostnader har ESV tagit fram en
vägledning där de olika nyckeltalen beskrivs. Vägledningen har, mot bakgrund av
den vidareutveckling som har åstadkommits under åren, reviderats en del över tid.
Inför 2017 års insamling av it-kostnader distribuerades ett utkast på uppdaterad
vägledning till de deltagande myndigheterna. Vägledningen diskuterades därefter på
ett seminarium med myndigheterna och justerades utifrån de förda diskussionerna.
Myndigheterna gjorde sedan sina beräkningar utifrån vägledningens beskrivningar
och lämnade sina uppgifter till ESV i månadsskiftet september/oktober via en
webbenkät. Det inrapporterade materialet har därefter sammanställts och skickats till
myndigheterna som har fått en möjlighet att kommentera och korrigera
sammanställningen.
Sedan 2016 års uppföljning har nyckeltalet ”kostnader för telefoni” tagits bort. Mot
bakgrund av den tekniska utvecklingen blir det allt svårare att särskilja kostnader för
telefoni från annan it-kostnad inom ramen för kommunikation.
När det gäller strategiska it-projekt genomförde ESV och de deltagande
myndigheterna, inför 2015 års undersökning, ett gemensamt arbete med att ta fram
definitioner på vad ett it-projekt är och vad strategiskt innebär i detta sammanhang.
Dessa definitioner har sedan dess använts som en slags övergripande vägledning för
de ställningstaganden som görs på varje enskild myndighet om vilka initiativ som
betraktas som strategiska it-projekt och som därmed redovisas till ESV.
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Definitionerna är följande:
 Ett it-projekt är en uppgift som är formaliserad som ett projekt eller program och
som syftar till verksamhetsutveckling med stöd av it, verksamhetseffektivisering
med stöd av it och/eller effektivt tillhandahållande av it-stöd.
 Strategiskt innebär att myndighetens ledning följer eller borde följa
genomförandet av projektet eller programmet med anledning av bland annat sitt
ansvar för verksamheten inför regeringen enligt 3 § myndighetsförordningen i
avseendena effektivitet, hushållning, regelefterlevnad och redovisning, men
också utifrån de förvaltningspolitiska målen.
Definitionerna är relativt övergripande till sin karaktär. Detta ger utrymme för
undersökningen att ta hänsyn till myndigheternas olika förutsättningar och
perspektiv, men innebär också att bedömningarna om vilka it-projekt som är att
betrakta som strategiska kan skilja sig åt mellan olika myndigheter. ESV bedömde, i
samband med 2015 års undersökning, att en mjuk harmonisering hade uppstått till
följd av de samtal och diskussioner som fördes tillsammans med de deltagande
myndigheterna. Detta innebar att myndigheternas bedömningar låg närmare varandra
efter diskussionerna jämfört med vad de hade gjort dessförinnan.
Inför både 2016 års undersökning och 2017 års undersökning fördes liknande samtal
och diskussioner med myndigheterna. ESV anser att detta har bidragit till ytterligare
harmonisering av myndigheternas bedömningar.
Som ett resultat av diskussionerna med de deltagande myndigheterna gjordes, för
undersökningen år 2016, en lång rad förändringar kopplat till bland annat
frågeställningar och svarsalternativ. Dessa förändringar påverkade jämförbarheten
mellan undersökningarna för år 2015 och år 2016. Ambitionen med
vidareutvecklingen inför 2017 års undersökning var att minska antalet frågor,
förenkla själva inrapporteringen och samtidigt skapa förutsättningar för att enklare
kunna följa projektens utveckling över tid.
Myndigheternas inrapportering av strategiska it-projekt har i år därför gjorts via en
inrapporteringsmall i Excel, istället för via en webbenkät. De myndigheter som
tidigare hade rapporterat in strategiska it-projekt fick unika inrapporteringsmallar, i
vilka tidigare inrapporterade projekt fanns förifyllda. Detta har möjliggjort för
insamling av aktuell status för tidigare inrapporterade projekt. Till de myndigheter
som inte hade redovisat strategiska it-projekt tidigare distribuerades en generisk
inrapporteringsmall. Inrapporteringsmallen i Excel har skapat förutsättningar för
myndigheterna att få bättre överblick över den information som redovisas. Antalet
frågor har också minskats i årets undersökning. Myndigheterna lämnade uppgifter
om nya projekt samt aktuell status för tidigare inrapporterade projekt till ESV i
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månadsskiftet september/oktober. ESV granskade de inrapporterade uppgifterna från
varje enskild myndighet och ombad, vid behov, myndigheterna att inkomma med
korrigeringar och/eller kompletteringar. Därefter fördes informationen över till den
slutgiltiga sammanställningen.
Totalt sett är det 66 myndigheter som omfattas av detta uppdrag. Tre länsstyrelser
ingår dock i arbetet och de har valt att samordna sin redovisning eftersom de har en
gemensam it-drift under Länsstyrelsen i Västra Götaland. Således är det totalt 64
myndigheter som redovisar uppgifter om it-kostnader och strategiska it-projekt.
Sammantaget har ESV i år fått in uppgifter om it-kostnader från 63 myndigheter. 61
myndigheter har rapporterat om strategiska it-projekt.

2.2

Rapportens disposition

I kapitel två lämnas en sammanfattning av ESV:s iakttagelser om myndigheternas
strategiska it-projekt och it-kostnader.
I kapitel tre redovisas den information som har inhämtats om myndigheternas
strategiska it-projekt.
I kapitel fyra redovisas den information som har inhämtats om myndigheternas itkostnader.
Både kapitel tre och fyra innefattar beskrivningar av resultaten av de genomförda
mätningarna, analys och tolkning av resultaten samt vissa slutsatser och resonemang
om behov eller insatser för att kunna nå regeringens mål på området. ESV lämnar i
denna rapport inga konkreta förslag eller rekommendationer på åtgärder. Dessa
lämnas först efter att ESV har fullföljt samtliga delar i uppdraget och gjort en samlad
analys och bedömning av hela materialet.
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3

Myndigheternas strategiska it-projekt

I årets undersökning av strategiska it-projekt har de deltagande myndigheterna
rapporterat in 113 nya projekt. Dessutom har myndigheterna uppdaterat med aktuell
status för 118 av de projekt som rapporterades in under 2016 års undersökning. Av
dessa projekt har nu 40 avslutats, medan 78 projekt fortfarande pågår. Totalt sett
omfattar därmed sammanställningen 191 pågående strategiska it-projekt.
Det är 58 av de totalt 66 deltagande myndigheterna som har redovisat projekt i årets
undersökning. Tre myndigheter har meddelat att de har gjort bedömningen att de inte
har några pågående strategiska it-projekt. Tre myndigheter har avstått från att
redovisa information. De deltagande länsstyrelserna har samordnat sin
inrapportering. Detta innebär en ”svarsfrekvens” i undersökningen på 95 procent.
Nio av de myndigheter som inte redovisade några projekt år 2016 har i år redovisat
projekt. Två myndigheter som förra året redovisade projekt har i år varken redovisat
nya projekt eller uppdaterat informationen om de inrapporterade projekten från ifjol.

3.1

De strategiska it-projektens inriktning

För att på en övergripande nivå beskriva vad för typ av projekt som har redovisats i
denna undersökning kan man konstatera att:
- merparten har fokus på att ersätta eller modernisera befintliga system för att
undvika föråldrade tekniska lösningar.
- det också är väldigt vanligt att projekten syftar till att åstadkomma
effektiviseringar och kvalitetsökningar med avseende på handläggning och
beslut. Projekten syftar till att åstadkomma detta genom att exempelvis utveckla
befintliga it-stöd, implementera nya system, automatisera processer och/eller
införa självbetjäningstjänster.
- några andra återkommande teman för projektens syften är att implementera
systemstöd för att förstärka planering, prioritering och uppföljning av
verksamheten.
- i övrigt har det även rapporterats in en del projekt som tar sikte mot att förstärka
informationshantering-/försörjning (och/eller förenkling av uppgiftslämnande för
enskild eller företag). Mer konkret kan det då exempelvis handla om projekt som
avser skapa enklare ansökningsprocesser, implementera modernare stöd för
uppgiftslämnande, effektivare dokument- och ärendehantering eller ny teknik för
informationsutbyte mellan myndigheter (eller andra aktörer).
ESV har även observerat att de projekt som syftar till att åstadkomma
effektiviseringar och kvalitetsökningar av handläggning och beslut i hög grad har
föranletts av tvingande krav såsom lagändringar eller anpassningar utifrån
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kommande krav, medan projekt som syftar till att förbättra informationshantering/försörjning huvudsakligen är mer ”interndrivna”.
De vanligaste anledningarna till att de redovisade projekten anses vara strategiskt
viktiga är att de på ett eller annat sätt stödjer strategisk inriktning eller strategiska
mål, att de betraktas som verksamhetskritiska eller att de ses som särskilt omfattande
och komplexa.
Myndigheterna har redovisat vilka huvudsakliga drivkrafter som ligger bakom att de
strategiska it-projekten har initierats. Sammanställningen i detta avseende visar att
det är förhållandevis vanligt att projekten eftersträvar högre intern effektivitet1. Se
figuren nedan för en fördelning mellan de olika ”projektdrivarna”. Figuren visar både
resultatet från 2016 års undersökning och årets resultat. I sammanställningen finns i
år fler projekt än ifjol. Samtliga staplar i figuren har därför växt sedan år 2016. Det
går dock inte att utläsa några trendbrott; staplarna för respektive års undersökning har
i stort sett samma avståndsmässiga förhållande till varandra.
Figur 1: Antal strategiska it-projekt per område 2
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Att de strategiska it-projekten drivs av en strävan efter högre intern effektivitet innebär i detta fall att de avser att
förbättra den egna organisationens interna arbete och/eller processer, detta i syfte att exempelvis skapa förutsättningar
för att kunna åstadkomma mer, på ett snabbare och enklare sätt.
2
Vid inrapportering av information var det möjligt att välja fler än ett alternativ; därför överensstämmer inte antalet
områden med antalet redovisade projekt, varken för 2016 års resultat eller för årets resultat.
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Figuren ovan pekar på att det är vanligare att de strategiska it-projekten har den
interna effektiviteten för ögonen än den externa effektiviteten.3 Med hänsyn tagen till
att en viktig utgångspunkt i regeringens strategi för en digitalt samverkande
förvaltning är att placera medborgaren i centrum, så skulle man kunna förvänta sig
ett lite mindre ”glapp” mellan dessa båda ”projektdrivare”. Det vore dock en alltför
enkel slutsats att påstå att skillnaden vad gäller fokus på intern och extern effektivitet
i denna undersökning innebär att myndigheterna prioriterar intern effektivitet högre
än extern effektivitet.
Det kan vara så att myndigheter, i sin verksamhetsutveckling, eftersträvar eller tar
avstamp i interna effektiviseringar för att på så sätt rusta sig för att kunna möta
externa intressenters behov och krav på ett bättre sätt. Ofta är en ökad intern
effektivitet bra för den externa effektiviteten. Det finns inte alltid en knivskarp gräns
mellan intern och extern effektivitet, utan de båda delarna kan växelverka på så sätt
att det ena genererar det andra.
Betydelsen av glappet mellan fokus på intern och extern effektivitet kan också till
stor del bero på vilken inriktning en satsning mot intern effektivitet har. Exempelvis,
om ett projekt tar sikte mot ökad intern effektivitet genom att åstadkomma minskade
kostnader, då är det i princip alltid positivt för den externa effektiviteten (åtminstone
i perspektivet en god hushållning av statens resurser).
Även om figuren ovan till viss del är en indikation på att myndigheter generellt sett
har potential att trappa upp satsningen på leveranser mot externa intressenter är det
viktigt att betona att myndigheter fortsatt måste ha en hög svansföring i sitt
utvecklingsarbete vad gäller intern effektivitet. De myndigheter som har ett väldigt
starkt externt fokus som en del av sin verksamhetsutveckling behöver även se till att
det finns en bra grund att stå på internt. Myndigheter behöver med andra ord fortsatt
satsa på ökad intern effektivitet så att arbetet både kan bedrivs resurseffektivt och på
ett sätt som kan tillfredsställa externa intressenters behov.
Att det finns ett glapp mellan fokus på intern och extern effektivitet kan också ses
som en indikation om att regeringens politik och dess ambition om att medborgaren
ska stå i centrum för utvecklingen inom digitaliseringsområdet inte har fått totalt
genomslag i statsförvaltningen. Styrningen mot regeringens mål inom
digitaliseringsområdet är naturligtvis enbart en del av den totala styrning från
regeringen – det vill säga att det finns styrning mot andra viktiga aspekter som väger

3

Med extern effektivitet avses i detta sammanhang hur ”resurseffektivt” det fungerar för enskild och företag, och vilken
insats som krävs för att kunna ta del av de samhällstjänster som myndigheten erbjuder. Att utveckla tjänster med den
externa effektiviteten i fokus innebär, förenklat uttryckt, en strävan efter att göra vardagen enklare för
målgruppen/målgrupperna.
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upp den riktning som myndigheten stakar ut för sin utveckling – men figuren ovan är
ändock ett tecken på att styrningen mot målet om medborgaren i centrum kanske inte
riktigt har fått det fäste som tänkt.
Det kan alltså finnas olika tänkbara anledningar till vilken balans myndigheters
utvecklingsarbete har med avseende på intern och extern effektivitet. De olika
faktorerna påverkar olika myndigheterna i olika omfattning. Det är därför viktigt att
myndighetsledningar funderar över hur dessa olika faktorer påverkar den egna
myndigheten samt hur de, utifrån dessa förutsättningar, kan nå en utveckling som har
en så bra balans mellan internt och externt fokus som möjligt.
När man betraktar hur de strategiska it-projekten kopplar an till eller svarar upp mot
regeringens mål i strategin för en digitalt samverkande förvaltning framträder en
liknande bild som beskrivits ovan. En stor andel av myndigheterna anser att deras
projekt svarar upp mot målet om ”högre kvalitet och effektivitet i verksamheten”,
vilket är ett av de tre delmålen i regeringens strategi om en digitalt samverkande
förvaltning. Betydligt färre projekt anses bidra till de övriga två delmålen ”enklare
vardag för medborgare” och ”öppnare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet”. Även när man betraktar hur stor andel av de strategiska it-projektens
budget som kan kopplas till bidrag till de tre olika målen kan man se att merparten av
budgeten kopplar mot just målet om ”högre kvalitet och effektivitet i
verksamheten”4. Se figurerna 2 och 3 nedan för projektens koppling till regeringens
mål:
Figur 2: Andel av projektens budget som kan kopplas till bidrag till respektive
mål i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning
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4

Vid inrapportering av information var det möjligt att välja fler än ett alternativ. I de fall då de strategiska it-projekten har
angivit koppling mot ett mål i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning har hela projektbudgeten härletts
till aktuellt mål. I de fall då de strategiska it-projekten har angivit två eller tre kopplingar mot målen har total projektbudget
dividerats med antingen två eller tre och därefter fördelats ut på aktuella mål.
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Figur 3: Antal strategiska it-projekt som bidrar till respektive mål i regeringens
strategi för en digitalt samverkande förvaltning 5
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Regeringen har en ambition om att statsförvaltningen, med hjälp av digitaliseringen,
ska åstadkomma lägre kostnader och största möjliga nytta för företag och
medborgare, förvaltningen och samhället som helhet. Det är rimligtvis motsvarande
mekanismer som nämndes tidigare som även i det här fallet bidrar till att det är en
relativt svag koppling mot målen om en enklare vardag för medborgare och en
öppnare förvaltning som stödjer en innovation och delaktighet, nämligen:
 Effektivitet i verksamheten är en förutsättning för ökad/bättre leverans mot
externa intressenters behov
 Styrningen mot målen om ökad leverans gentemot enskilda och företag har,
allmänt sett, inte fått totalt genomslag i statsförvaltningen
 Fokus på bidrag till det ena målet utesluter inte bidrag till det andra; det finns
tydliga överlapp mellan målen
Det bör också betonas att ett flertal av de deltagande myndigheterna inte har direkt
kontakt med företag och medborgare. Resultatet som visas i figuren ovan kan ändock
betraktas som en indikation på att det finns potential för statsförvaltningen att –
genom ökad orientering mot olika externa intressenters behov – fokusera
verksamhetsutvecklingen och nå ett mer ändamålsenligt (effektivare) tillvaratagande
av digitaliseringens möjligheter.

5

Vid inrapportering av information var det möjligt att välja fler än ett alternativ; därför överensstämmer inte antalet
”kopplingar” mot regeringens mål med antalet redovisade projekt.
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Figuren ovan visar därtill att det pågår förhållandevis få projekt som kopplar an till
målet om en öppnare förvaltning som kan stödja innovation och delaktighet. Även
här finns en utvecklingspotential. Öppenheten som sådan och inte minst öppenheten
för innovativa idéer kring myndigheter kan utvecklas har förutsättningar att skapa
stora positiva effekter inte bara för dess verksamheter, utan i förlängningen även för
medborgare och företag (och andra externa intressenter).

3.2

Projekten och samverkan

Sverige ska, precis som riksdagen har beslutat, ha en innovativ och samverkande
statsförvaltning. Regeringen har gjort en bedömning att samverkan, inte minst
myndigheter emellan, måste utvecklas ytterligare, dels av effektivitetsskäl, dels för
att medborgare, företagare och andra intressenter förväntar sig att staten uppträder på
ett samordnat sätt.
En förhållandevis stor andel av de strategiska it-projekten genomförs i samverkan,
såväl med andra myndigheter som med aktörer utanför statsförvaltningen. Totalt sett
pågår 61 strategiska it-projekt som genomförs i samverkan med andra myndigheter
(32 procent av projekten). Därtill pågår det 47 projekt som genomförs i samverkan
med en eller flera aktörer utanför statsförvaltningen (25 procent av projekten).6 Se
figurer nedan:
Figur 4: Andel projekt som
genomförs i samverkan med andra
myndigheter

Figur 5: Andel projekt som
genomförs i samverkan med
aktörer utanför statsförvaltningen
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Vid en första anblick kanske figurerna ovan uppfattas som tecken på att myndigheter
inte alls samverkar i särskilt stor utsträckning. Omkring sju av tio projekt bedrivs
nämligen inte i samverkan med någon aktör utanför den egna myndigheten. Om man

6

Bilden av hur vanligt det är att de strategiska it-projekten genomförs i samverkan har i princip inte förändrats någonting
sedan förra årets undersökning. År 2016 var andelen projekt som genomfördes i samverkan med andra myndigheter 32
procent, medan andelen projekt som genomfördes i samverkan med aktörer utanför statsförvaltningen var 24 procent.
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däremot beaktar att en majoritet av de redovisade projekten drivs utifrån en strävan
efter ökad intern effektivitet så skulle det faktum att omkring tre av tio projekt
genomförs i samverkan snarare kunna ses som ett tecken på att myndigheterna
faktiskt tar vara på möjligheterna till samverkan i de fall då det finns särskilt tydliga
skäl till detta.
Mer än hälften av de projekt som har extern effektivitet i fokus har angivit att de
samverkar som en del i genomförandet av projektet. Ungefär tre fjärdedelar av
projekten som har redovisat att ett regeringsuppdrag har varit huvudsaklig drivkraft
till att projektet initierats genomförs i samverkan. Något förenklat skulle man därmed
kunna säga att de strategiska it-projekten genomförs i samverkan antingen när det
finns en tydlig styrning mot att samverkan ska genomföras, eller när projekten har
initierats med den externa effektiviteten som huvudsaklig drivkraft. När extern
effektivitet står i fokus är livshändelser och medborgarens och företagens (och andra
externa intressenters) behov ofta viktiga utgångspunkter. Eftersom livshändelser
normalt inte följer myndighetsgränserna kastar projektens behovsanalyser då ofta ljus
på nödvändigheten med och värdet av samverkan tvärs myndighetsgränser. Det är
positivt att myndigheter utnyttjar potentialen med samverkar för att tillfredsställa
medborgares/företags (eller andra externa intressenters) behov vid
utvecklingssatsningar av den här karaktären.

3.3

Projektens längd

Rent allmänt pekar undersökningen på att statsförvaltningens strategiska it-projekt
pågår under förhållandevis långa perioder. Totalt sett är den genomsnittliga
projektlängden för de pågående strategiska it-projekten 942 dagar, dvs. omkring två
år och sju månader. För undersökningen år 2016 var den genomsnittliga
projektlängden nästintill identisk, nämligen 944 dagar. Medianen för projektens
längd är 762 dagar, det vill säga omkring två år och en månad. Detta är exakt samma
median som för undersökningen år 2016.
Enligt definitionen på strategiskt it-projekt kan såväl projekt som program ingå i
denna. Mot denna bakgrund bör det påpekas att det i sammanställningen enbart finns
något enstaka program, men att det finns en del multi-projekt. Skillnaden mellan
dessa är att program inbegriper nyttorealisering i programmets livslängd, medan
multi-projekt är ett större projekt som består av flera delprojekt (och som inte
ansvarar för realiseringen av nyttor). För den absoluta majoriteten av de strategiska
it-projektet hanteras således realiseringen av nyttor av organisationen och inte av
projektet.
Vid förra årets undersökning visade det sig att hälften av de strategiska it-projekten
hade reviderat sluttiden under projektets gång. Se figur nedan:
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Figur 6: Andel strategiska it-projekt som vid 2016 års undersökning hade
reviderat projektets tidsplan
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Från det att denna undersökning genomfördes till årets undersökning har 40 av
projekten avslutats, medan 78 projekt fortfarande pågår. Av de projekt som
fortfarande pågår har nu närmare tre fjärdedelar en reviderad sluttid. Se figur nedan:
Figur 7: Andel av de strategiska it-projekten som rapporterades in vid 2016 års
undersökning, som fortfarande pågår och som har reviderat projektets tidsplan
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Enbart två av projekten med reviderad tidsplan har tidigarelagt projektets slutdatum.
Samtliga övriga projekt har förlängts i samband med revidering av tidsplanen.
Projektens tidsplaner revideras alltså i väldigt hög utsträckning, och redan långa
projekt blir ännu längre.
Att tidsplaner revideras kan bero på allt från felaktiga mål och ineffektiva arbetssätt
till bristfällig styrning, men kan likväl vara ett resultat av att de strategiskt viktiga itprojekten följs noggrant och att det därmed finns möjlighet att göra rätt justeringar
vid rätt tidpunkt (i syfte att projekten exempelvis ska kunna omhänderta ändrade
förutsättningar).
Att så pass många projekt har reviderat sina tidsplaner kan också ses som ett uttryck
för att it-projekt många gånger är komplexa och resurskrävande. Förseningar är inte
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nödvändigtvis något märkvärdigt i de här sammanhangen. Det är dock viktigt att
komma ihåg att när projekt drar ut på tiden spiller detta över på realiseringen av
nyttor, vilket i regel innebär att nyttohemtagningsperioden förskjuts. När förseningar
uppstår ställs därför krav på en tydlig dialog mellan projektet och linjeverksamheten
(inklusive nyttorealiseringsansvarig och portföljansvarig) för att realiseringen av
nyttorna ska bli så effektiv som möjligt under de nya omständigheterna.
För de enskilda projekten finns alltså i många fall rimliga förklaringar till att
förlängningar behöver göras, men om man ser till helheten är det ändå oroväckande
att redan långa projekt blir ännu längre; det innebär ju inte sällan att projekten både
blir dyrare och att hemtagningen av dess nyttor skjuts på framtiden.
Den tydliga trenden att strategiskt viktiga it-projekt förlängs i så pass stor
utsträckning behöver vändas – det kan inte vara regel för myndigheter att förskjuta itprojektens leverans och hemtagning av nyttor.
För att kunna vända den här trenden finns det bland annat behov av en utökad
tillämpning av lättrörliga metoder – vid utvecklingssatsningar – som kan göra det
möjligt att ständigt förbättra och utveckla genom att snabbt förändra och anpassa
projekt och verksamheter utifrån olika (föränderliga) omständigheter. Detta innebär
inte att planering ska överges och att allt ska låtas ske ad hoc. Detta arbetssätt kräver
fortfarande planering, men planeringen behöver genomföras mer kontinuerligt och
frekvent samt vara mer fokuserad på närtid, då framtiden alltid är oviss och svår att
detaljplanera långt i förväg. Ett sådant arbetssätt innebär också fler korta och mer
frekventa avstämningar i projekten, vilket i sig kan bidra till att undvika utdragna
projekt. Det är inte ovanligt att dokumentation tynger ned projekt idag, men är inte
något som kan överges vid mer lättrörliga metoder för utveckling. För
utvecklingsprojekt i statsförvaltningen fordras en välbalanserad dokumentation som
verkligen hjälper projekten framåt.
Det bör betonas att det i vissa situationer kan vara svårt för myndighetsledningar att
besluta om det som skulle kunna kallas agila projekt, detta eftersom kostnadsbilden
ofta är så pass oklar. På grund av detta kan sådana projekt uppfattas som mer
riskfyllda än de kanske egentligen är. Det behöver dock inte vara särskilt svårt att
fatta beslut om utvecklingsprojekt med inslag av digitalisering eller it som genomförs
med lättrörliga metoder. För att underlätta för beslutsfattande i detta avseende behövs
dock ett förändrat förhållningssätt till risk och osäkerhet. Portföljstyrning kan också
befrämja en utveckling som går i denna riktning. Portföljstyrning kan hjälpa till att
skapa överblick, vilket i sin tur kan underlätta för att exempelvis besluta om att lägga
ner satsningar som går i fel riktning.
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Det behövs också verktyg som möjliggör uppföljning av sådana projekt.
Uppföljningen av strategiska it-projekt fungerar i dagsläget bättre för mer
traditionella, ”vattenfallsliknande” projekt (även om den även inbegriper projekt som
har en mer lättrörlig/agil karaktär).
När det gäller de 113 nya strategiska it-projekten i undersökningen för år 2017 kan
man se att betydligt färre projekt har reviderat sluttiden under projektets gång (27
procent). Många av dessa projekt har dock påbörjats under andra hälften av år 2017,
vilket innebär att det ännu kanske inte har fordrats något ställningstagande kring
huruvida en förlängning av projektet är nödvändig. Mot bakgrund av figuren ovan är
det dock rimligt att anta att en del av de projekt vars tidsplaner ännu inte har
reviderats kan komma att behöva göra revideringar framöver. Se figur nedan för
andel nya projekt i årets undersökning som har en reviderad tidsplan:
Figur 8: Andel strategiska it-projekt som rapporterades in i 2017 års
undersökning och som har reviderat projektets tidsplan
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Totalt sett – för samtliga pågående strategiska it-projekt – har närmare hälften av
projekten reviderat sluttiden. Se figur nedan:
Figur 9: Andel pågående strategiska it-projekt som har reviderat projektets
tidsplan
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Det finns några aspekter som myndigheterna genomgående anger som huvudsakliga
orsaker till att de strategiska it-projektens tidsplaner revideras:
 För projekt som har avslutats under år 2016 var den vanligaste orsaken till
revidering av tidsplaner att omprioriteringar behövde göras på grund av att
projektens komplexitet hade underskattats
 För de nu pågående strategiska it-projekten är den vanligaste orsaken till att
tidsplaner har reviderats att verksamheten har begränsningar när det gäller att
möta upp projektens krav på kompetens, teknik, upphandling samt juridik och
arkivering. Dessa aspekter har för projekten/myndigheterna visat sig vara svårare
att lösa än planerat, och omprioriteringar har därför behövt göras under
projektens gång
 För de nya projekten i årets undersökning är den vanligaste orsaken till att
tidsplaner har reviderats under projektens gång att verksamheten har
begränsningar när det gäller att möta projektens krav på kapacitet och kompetens
samt att det finns starka beroenden till andra (försenade) projekt
För samtliga pågående strategiska it-projekt som har reviderat sluttiden är
medelvärdet och medianen för projektlängden (efter reviderad tidsplan) 1 198
respektive 1 046 dagar. Undersökningen från år 2016 visade ett medelvärde och en
median på 1 119 respektive 1 021 dagar. Man kan alltså se en viss ökning i de
reviderade projektens genomsnittliga längd. Medelvärdet och medianen för samtliga
pågående projekts ursprungligt planerade projektlängder är 732 respektive 548
dagar. Föregående års undersökning gav ett medelvärde och en median på 811
respektive 640 dagar i detta avseende. Efter att de nya projekten har tillkommit i
årets undersökning har således de genomsnittliga ursprungligt planerade
projektlängderna kortats ned. Skillnaderna mellan ursprungligt planerade och
reviderade tidsplaner är för de pågående strategiska it-projekten 466 dagar (avseende
medelvärde) och 498 dagar (avseende median).7 Skillnaden var i förra årets
undersökning 318 dagar respektive 381 dagar. Skillnaderna mellan de ursprungligt
planerade projektlängderna och reviderade projektlängderna har med andra ord ökat
en hel del sedan förra årets mätning. Se figur nedan:

7

Största skillnad på planerad projektlängd och projektlängd efter revidering är 1 705 dagar. Minsta skillnad är minus 548
dagar. Genomsnittlig förändring efter reviderad tidsplan är 422 dagar.
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Figur 10: Skillnad mellan ursprungligt planerad tidsplan och tidsplan efter
revidering
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Det finns en viss spridning i materialet när det kommer till hur länge de redovisade
projekten pågår och hur mycket tidsplanerna har reviderats. Det finns några väldigt
långa projekt som gör att värdena dras upp en del. Figuren ovan ändå ger en viss
indikation om de strategiska it-projektens genomsnittliga tidsspann. För att få en än
mer konturskarp bild om projekten längd har projekten delats in i fyra olika
kategorier utifrån planerad projektlängd: under 1 år, 1-2 år, 2-3 år och över 3 år.
I 2016 års undersökning var det vanligast att de strategiska it-projekten bedrevs
under ett tidsspann på mellan ett och två år. Antalet projekt som hade en förväntad
projektlängd på över tre år var betydligt färre än de som förväntades pågå mellan ett
och två år. I årets undersökning har antalet projekt med en förväntad projektlängd på
över tre år ökat så pass mycket att detta nu är den vanligaste projektlängden för de
strategiska it-projekten. Även projekt som förväntas pågå mellan två och tre år har i
årets undersökning ökat relativt mycket i antal. Se figur nedan för en fördelning av
de strategiska it-projekten per kategori (tidsintervall):
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Figur 11: Antal strategiska it-projekt per tidsintervall
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Se även tabellen nedan för uppgifter om reviderade tidsplaner för respektive
kategori:
Tabell 1: Närmare om de pågående strategiska it-projektens reviderade
tidsplaner utifrån olika tidsintervall
Tidsintervall
Mått

0 – 1 år

1 – 2 år

2 – 3 år

3 år +

Antal projekt

32

55

39

Antal projekt med reviderade tidsplaner

8

18

19

38

Andel projekt med reviderade tidsplaner

25 %

32 %

48 %

66 %

Antal dagar tillägg (medelvärde)

26,5

230

274

722

57

Att de strategiska it-projekten tenderar att revidera sina tidsplaner i en tämligen stor
utsträckning har redan konstaterats. Tabellen ovan visar att längre projekt har en
större benägenhet att revidera sina tidsplaner än kortare projekt samt att dessa projekt
i genomsnitt gör betydligt mer omfattande förlängningar av tidsplanen vid
revideringar. Detta resultat talar för att myndigheter bör, där det är möjligt, försöka
dela upp och styra utvecklingsinsatser så att de kan dellevereras (för att på så
möjliggöra för snabbare feedback och eventuella justeringar).

3.4

Projektens budget och kostnader

Nio av tio strategiska it-projekt har i denna undersökning redovisat projektbudget.
Totalt sett är budgeten för projekten 11 miljarder kronor.8 Medelvärdet för projektens

8

Detta avser projektens totala budget, inte projektens årliga budget.
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budget är 78,6 miljoner kronor, medan medianbudget är 17,3 miljoner kronor9. Som
tidigare nämnts finns några väldigt stora projekt i sammanställningen, vilket gör att
medelvärdet dras upp en hel del. Därför har projekten delats in i fyra olika kategorier
utifrån planerad projektbudget: under 10 mnkr, 10 mnkr – 50 mnkr, 50 mnkr – 100
mnkr och över 100 mnkr10.
Under 2016 års undersökning var de strategiska it-projekt som hade en projektbudget
som låg någonstans mellan 10 och 50 miljoner kronor flest till antalet, tätt följt av de
projekt som har en budget på under 10 miljoner kronor. Betydligt färre strategiska itprojekt hade då en budget på mellan 50 och 100 miljoner kronor, och enbart 15
projekt hade en budget som sträckte sig över 100 miljoner kronor. I årets
undersökning är det istället vanligast att de pågående strategiska it-projekten har en
budget som understiger 10 miljoner kronor. Det har tillkommit en lång rad projekt i
årets undersökning som tillhör just den kategorin. Det har även skett en
förhållandevis stor förändring vad gäller antalet projekt med en budget som
överskrider 100 miljoner kronor. Där har antalet projekt ökat från 15 till 24 projekt.
Förändringarna är mindre påtagliga i de övriga två kategorierna. Se figur nedan för
en fördelning av projekten per kategori (budgetintervall):
Figur 12: Antal strategiska it-projekt per budgetintervall
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56
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Sammantaget innebär detta att lite drygt sju av tio strategiska it-projekt har en budget
på under 50 miljoner kronor, medan knappt tre av tio projekt har en budget på över
50 miljoner kronor.

9

Vid förra årets undersökning var motsvarande siffror 75 respektive 25 miljoner kronor.
Projekten har delats in i dessa olika kategorier baserat på projektens ursprungligt planerade budget.

10
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För att få en något tydligare bild av de strategiska it-projektens budgetmässiga
storlek kan man betrakta medelvärde och median för budgeten inom respektive
kategori. Då kan man bland annat se att medelvärdet för de 70 pågående projekt som
tillhör kategorin ”Under 10 mnkr” är 4,2 miljoner kronor, medan medelvärdet för de
24 projekt som hör till kategorin ”Över 100 mnkr” är 419,7 miljoner kronor.
Spridningen i materialet är med andra ord relativt stor. Se tabellen nedan för
medelvärde och median för budget inom samtliga kategorier (budgetintervall):
Tabell 2: Medelvärde och median avseende budget inom respektive
budgetintervall
Medelvärde (tkr)
År
Kategori
Under 10 mnkr

Median (tkr)

2016

2017

2016

2017

4 833

4 171

4 430

3 950
25 326

10 mnkr –50 mnkr

26 804

27 409

26 852

50 mnkr – 100 mnkr

68 643

69 806

67 708

65 000

Över 100 mnkr

456 423

419 742

348 864

226 452

Att myndigheters strategiska it-projekt, i ett budgethänseende, är så pass olika stora
är inte orimligt – myndigheterna är i sig olika stora och har väldigt olika
verksamheter, vilket kräver olika omfattande insatser för att nå utveckling11.
Det som däremot bör understrykas – mot bakgrund av det som tabellen ovan visar –
är att det i myndigheterna pågår ett antal väldigt stora strategiska it-projekt som
kostar väldigt stora summor pengar och som därmed torde ha särskilt stora
förväntningar på sig vad gäller att generera nyttor (positiva effekter). Av de 24
projekt som har en budget på över 100 miljoner kronor har nästintill samtliga
identifierat och analyserat nyttorna med projektet. Men, enbart för drygt hälften av
dessa projekt har det tagits fram en nyttorealiseringsplan (det vill säga en plan för hur
realiseringen av projektets nyttor ska genomföras och optimeras) och utsetts en
nyttorealiseringsansvarig (det vill säga en ansvarig i linjeverksamheten för att säkra
och optimera realiseringen av nyttorna). Knappt hälften av dessa projekt gjorde en
mätning av nuläget, innan projektet startades, i syfte att kunna beräkna eller
utvärdera nyttan (effekten) med den förändring som projekten tar sikte mot att
åstadkomma. Även om dessa aspekter endast är en liten del av hela det arbete som i
praktiken behöver genomföras för att effektivt kunna realisera nyttor, så är de likväl
mycket viktiga byggstenar för att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt
för en optimerad nyttorealisering. I den bästa av världar skulle därför samtliga av

11

Det bör också poängteras att det i sammanställningen finns en del projekt som egentligen är att betrakta som program
(det vill säga en grupp projekt som hanteras tillsammans för att utnyttja deras relationer), vilket gör att dessa strategiska
it-”projekt” budgetmässigt har en helt annan omfattning.
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dessa delar ha funnits på plats för de budgetmässigt riktigt stora projekten. Se mer
om de strategiska it-projekten och nyttor/nyttorealisering i avsnitt 1.1.5 nedan.
Eftersom en stor andel av de strategiska it-projekten har reviderat sina tidsplaner är
det naturligt att många projekt även har gjort justeringar av budgeten. Vid förra årets
undersökning hade ungefär vart fjärde strategiskt it-projekt reviderat budgeten under
projektets gång, se figur nedan:
Figur 13: Andel strategiska it-projekt som vid 2016 års undersökning hade
reviderat projektets budget
Vet ej 4%

Budget har ej
reviderats 54%

Budget har
reviderats
42%

Från det att denna undersökning genomfördes till årets undersökning har 40 av
projekten avslutats, medan 78 projekt fortfarande pågår. Av de projekt som
fortfarande pågår har nu sex av tio projekt reviderat budgeten. Se figur nedan:
Figur 14: Andel av de strategiska it-projekten som rapporterades in vid 2016
års undersökning, som fortfarande pågår och som har reviderat projektets
budget

Budget har ej
reviderats
40%

Budget har
reviderats
60%

Strategiska it-projekt blir alltså inte bara längre och längre (se avsnitt 1.1.3) utan de
blir även dyrare och dyrare allteftersom tiden går och (ytterligare) revideringar görs.
Enbart något enstaka projekt har minskat budget efter revidering. Allmänt sett är det
naturligtvis problematiskt om den strategiska (it-)utveckling som genomförs i
statsförvaltningen ofta inbegriper förseningar i leverans av resultat, då detta inte bara
orsakar förskjutningar gällande realisering av nyttor utan vanligtvis också ökade

26

MYNDIGHETERNAS STRATEGISKA IT-PROJEKT

kostnader. Nyttorna uppstår då alltså längre fram i tiden till inte sällan ökade
kostnader.
När det gäller de 113 nya strategiska it-projekten i undersökningen för år 2017 har
betydligt färre projekt har reviderat budget under projektets gång (27 procent).
Många av dessa projekt dock påbörjats under andra hälften av år 2017, vilket innebär
att det ännu kanske inte har fordrats något ställningstagande kring huruvida en
revidering av projektets budget är nödvändig. Mot bakgrund av figuren ovan är det
dock rimligt att anta att en del av de projekt vars budgetar ännu inte har reviderats
kan komma att behöva revideras framöver. Se figur nedan för andel nya projekt i
årets undersökning som har en reviderad budget:
Figur 15: Andel strategiska it-projekt som rapporterades in i 2017 års
undersökning och som har reviderat projektets budget
Vet ej
4%
Budget har
reviderats
23%
Budget har ej
reviderats
73%

Om man betraktar samtliga pågående strategiska it-projekt kan man se att närmare
hälften av projekten har reviderat budget. Se figur nedan:
Figur 16: Andel pågående strategiska it-projekt som har reviderat projektets
budget
Vet ej
2%

Budget har ej
reviderats
60%

Budget har
reviderats
38%

Myndigheterna har i undersökningen angivit huvudsakliga orsaker till att de
strategiska it-projektens budget har reviderats. Gällande projekten vars budget redan
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hade reviderats i samband med 2016 år undersökning anger en stor del av
myndigheterna att detta berodde på en underskattning av projektens komplexitet och
att kostnaderna därför blev högre än vad som hade uppskattats initialt. En del
myndigheter anger även att kunskapen om uppgiften växte under projektets gång och
att detta ledde till förnyade resursuppskattningar.
När det gäller de huvudsakliga orsakerna till att budget för de nya projekten i 2017
års undersökning har reviderats visar det sig vara vanligt att det har tillkommit nya
uppgifter och mål i projekten – vilka initialt inte hade tagits med i beräkningen – och
att budget därför har behövt justeras. Även för dessa projekt är det vanligt att
komplexiteten visar sig vara större än vad ursprungliga uppskattningar pekade på.
Det är också några myndigheter som anger att tillkomna lagkrav och/eller nya
ställningstaganden om rättslig tillämpning har lett till beslut om justering av budget.
Fler än fyra av fem av de strategiska it-projekt som har reviderat sin budget har
utökat budgetens omfattning (85 procent), medan mindre än var femte projekt har
dragit ned budgeten vid revidering (15 procent). Den genomsnittliga förändringen
efter revidering är 82,6 procents ökning av budget.12
Tabellen nedan pekar på att de budgetmässigt stora projekten har en något större
benägenhet att revidera budgeten än de (jämförelsevis) små projekten. Den kategori
som har lägst andel projekt med reviderad budget är ”Under 10 mnkr”, medan
kategorierna ”50 mnkr – 100 mnkr” och ”Över 100 mnkr” har störst andel reviderade
budgetar. Den största genomsnittliga procentuella förändringen av budgeten tillhör
kategorin ”50 mnkr – 100 mnkr” (vilket till stor del förklaras av att ett av projekten i
denna kategori ändrat omfattningen i en sådan utsträckning att budgeten behövt
utökas med 1 164 procent). Se tabellen nedan för mer detaljerade uppgifter om
reviderade budgetar inom respektive kategori:
Tabell 3: Närmare om projektens reviderade budgetar utifrån olika
budgetintervall
Budgetintervall
Mått

28

10 mnkr –
50 mnkr

50 mnkr –
100 mnkr

Över
100 mnkr

Antal projekt

70

55

19

Antal reviderade projekt

19

19

12

15

Andel reviderade projekt

27 %

35 %

63 %

63 %

50,2 %

205,4 %

234,3 %

53,5 %

Genomsnittlig förändring

12

Under
10 mnkr

24

Största förändring

790 %

771 %

1164 %

288 %

Minsta förändring

– 90 %

– 17 %

– 7,2 %

– 36 %

Detta med avseende på samtliga pågående strategiska it-projekt med reviderad budget.
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Överskridandet av budget ligger, generellt sett, på en hög nivå för de strategiska itprojekten. För att stärka förmågan att genomföra projekten inom de ramar som satts
upp och för att uppnå den nytta som eftersträvas finns det, enligt ESV:s uppfattning,
ett fortsatt behov av att myndigheter kontinuerligt underhåller och utvecklar sin
förmåga att driva utvecklingsprojekt med inslag av it. Det är då viktigt att följa upp
de utvecklingsinsatser som genomförs för att lära sig av det som har fungerar bra och
mindre bra för att utveckla förmågan att bereda, besluta och bedriva
verksamhetsutveckling. Att öppet redovisa uppgifter om de it-projekt som bedrivs på
myndigheter ger möjlighet till informationsutbyte och lärande, vilket kan utgöra ett
viktigt stöd för att åstadkomma en bättre förmåga.
Myndigheterna har även angivit huruvida de har beräknat kostnaden för att driva och
förvalta de it-lösningar som utvecklas inom projektet. Enbart lite drygt hälften av de
strategiska it-projekten har beräknat denna kostnad (se figur nedan). En tydligt
uppfattning om livscykelkostnaden13 saknas därmed för en stor del av de strategiska
it-projekten, vilket innebär att dessa projekt kan komma ge upphov till mer eller
mindre stora oplanerade kostnader för myndigheterna, efter att projekten avslutats.
Figur 17: Andel pågående strategiska it-projekt som har gjort en beräkning av
kostnaden för att driva och förvalta de it-lösningar som utvecklas inom
projektet
Vet ej
4%

Bedömning har
inte gjorts
44%

Bedömning
har gjorts
52%

De projekt som har gjort den här typen av bedömning har en total budget på 6
miljarder kronor, vilket omvänt innebär att de projekt som saknar uppfattning om
livscykelkostnader tillsammans har en budget på 5 miljarder kronor. Det betyder i sin
tur att det görs investeringar på omkring 5 miljarder kronor där
kostnadsberäkningarna inte är heltäckande. Nio av tio av de projekt som har bedömt
kostnaderna för drift och förvaltning har även identifierat och analyserat projektens

13

Livscykelkostnad innebär enkelt uttryckt totalkostnaden för en ”produkt” under hela dess livslängd. Livscykelkostnaden
inkluderar således drift- och underhållskostnader.
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nyttor. Det innebär att strategiska it-projekt med en total budget på 5,4 miljarder
kronor har goda uppfattningar om både kostnader och nyttor.

3.5

Nyttor och nyttorealisering

Nyttorealisering är ett styrnings- och ledningskoncept som används i syfte att
optimera hemtagningen/realiseringen av de nyttor14 (positiva effekter) som det är
tänkt att utvecklingssatsningar eller förändringsinitiativ (projekt) ska generera. Ofta
är nyttor själva grundmotivet till att projekt påbörjas; det kanske finns en uppfattning
om att verksamheten skulle behöva lyfta sig från ett nuläge till ett nyläge eftersom
detta skulle vara positivt (och således leda till nyttor) för exempelvis verksamheten,
medarbetare, externa intressenter eller samhället i stort. Trots att nyttor eller effekter
ofta är det övergripande målet med projekt är det väldigt vanligt att projekt styrs
utifrån parametrar som tid och/eller kostnad (budget). Nyttorealisering som koncept
tar sikte mot att nyttor ska bli en viktigare faktor vid beslut samt i styrningen och
utvärderingen av utvecklingssatsningar.
Grundsynen på projekt och nyttor inom konceptet nyttorealisering är att projekt har i
uppdrag att leverera ett eller flera tydligt definierade resultat (output) och att det
därefter är (linje)verksamhetens eller organisationens uppgift att omsätta projekts
resultat till nyttor (outcome). Man skulle förenklat kunna säga att det finns en
genomförandefas och en realiseringsfas och att ansvaret för dessa båda faser ligger
hos olika aktörer: projektet respektive linjeverksamheten/organisationen. Det är inte
ovanligt att den senare fasen försummas och att nyttor med projekt därför går
förlorade. Nyttorealisering består av en rad olika komponenter som syftar till att
underlätta genomförandet av både genomförandefasen och realiseringsfasen samt
nödvändiga moment inför beslut av projekt. Nyttorealisering tar således ett
helhetsgrepp och kan inte likställas med kostnads-/nyttokalkylering – att
kategorisera, kvantifiera och värdera (kostnadsuppskatta) nyttor är dock ett viktigt
delmoment i nyttorealisering.
Nyttorealisering definieras i ESV:s vägledning i nyttorealisering som ”ett aktivt och
systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi
avser genomföra”. Väldigt förenklat skulle man kunna säga att det finns en process
för nyttorealisering som ser ut som följer:

14

I ESV:s vägledning i nyttorealisering definieras nytta som ”en mätbar förändring vilken uppfattas som positiv av en eller
flera intressenter och som bidrar till ett eller flera verksamhetsmål”.
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Figur 18: Grov översikt över de olika stegen i processen för nyttorealisering
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I undersökningen av strategiska it-projekt har ESV ställt frågor om projekten som
kopplar an till några av de viktiga komponenterna eller delmomenten i de första tre
stegen i processen: nyttoanalys, nollmätning, värdering och periodisering av nyttor,
nyttorealiseringsplan och nyttorealiseringsansvarig.
Undersökningen visar, till att börja med, att fler än åtta av tio strategiska it-projekt
har identifierat och analyserat nyttor. Detta är ett i princip identiskt resultat som i
föregående års undersökning. Se figur nedan:
Figur 19: Andel strategiska it-projekt som har identifierat och analyserat
projektets nyttor
Vet ej
5%
Har ej identifierat och
analyserat nyttor
13%

Har identifierat och
analyserat nyttor
82%

Av de strategiska it-projekt som har identifierat och analyserat nyttor anser
majoriteten av dessa (82 procent) att projektets huvudsakliga nytta är kvalitativ.
Betydligt färre strategiska it-projekt (18 procent) betraktar sitt projekts huvudsakliga
nytta som ekonomisk15. Det går inte att se några större skillnader mellan
undersökningarna för år 2016 och år 2017 i detta avseende. Se figur nedan:

15

Ekonomisk nytta kan här ses som en nytta som är eller kan vara budgetpåverkande, det vill säga kan realiseras i
konkreta kostnadsbesparingar eller ”inkomstökningar”, exempelvis frigjord arbetstid som resulterar i faktisk
kostnadsbesparing, minskade resekostnader, minskad sjukfrånvaro, minskade kostnader för porto eller utskrifter.
Kvalitativ nytta kan ses som en "mjukare" nytta som är svårare (men inte omöjlig) att värdera i monetära termer och som
inte är budgetpåverkande på samma sätt som en ekonomisk nytta. Det kan handla om minskad miljöpåverkan, ökad
kundnöjdhet, ökad transparens, bättre service, högre kvalitet, högre rättsäkerhet etc.
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Figur 20: Antal strategiska it-projekt vars förväntade nytta i huvudsak är
ekonomisk respektive kvalitativ
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I figurerna nedan visas för hur stor andel av projekten som det har gjorts värderingar
av de ekonomiska respektive kvalitativa nyttorna i monetära termer16.
Figur 21. Andel projekt som värderat ekonomisk nytta i monetära termer
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De strategiska it-projekt vars huvudsakliga nytta är ekonomisk har angivit huruvida just den ekonomiska nyttan har
värderats i monetära termer, och vice versa. Detta innebär att resultatet som presenteras i figur 18 baseras på 30 svar,
medan resultatet för figur 19 baseras på 133 svar.
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Figur 22. Andel projekt som värderat kvalitativ nytta i monetära termer
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Vid en jämförelse av de båda figurerna ovan kan man se att det är betydligt vanligare
att ekonomiska nyttor värderas i monetära termer än kvalitativa nyttor. En stor andel
av de strategiska it-projekt vars huvudsakliga nytta är kvalitativ saknar en värdering
av nyttan i monetära termer. Sammantaget innebär ovanstående att fler än sju av tio
strategiska it-projekt saknar värdering av de nyttor som i huvudsak eftersträvas.
Generellt sett kan man tycka att fler strategiska it-projekt borde ha värderat de
huvudsakliga nyttorna (i monetära termer), särskilt med tanke på att en stor andel av
projekten har intern effektivitet som huvudsaklig drivkraft. Om man jämför
resultaten mellan år 2016 och år 2017 kan man se en minskning gällande andelen
strategiska it-projekt som värderar nyttor i monetära termer.
Vid diskussioner mellan de deltagande myndigheterna och ESV har många
myndigheter lyft fram att de upplever en rad svårigheter kopplat till att både
kvantifiera och värdera nyttor. Myndigheterna upplever också att det i många fall
saknas incitament att göra noggranna kostnads-/nyttokalkyler; detta gäller framför
allt när utvecklingsprojekten syftar till att skapa förutsättningar för att leva upp till
lagkrav och krav i regeringsuppdrag. Uppfattningen att kostnads-/nyttokalkyler i sig
är kostsamma och resurskrävande har också förts fram av myndigheterna. I den
mognadsbedömning med avseende på nyttorealisering som de deltagande
myndigheterna gjorde i samband med undersökningen år 2016 visade det sig
dessutom att enbart en knapp tredjedel av myndigheterna hade tagit fram och beslutat
om ett ramverk för hur de ska arbeta med nyttorealisering, och knappt var sjätte
myndighet angav därutöver att de hade implementerat ramverket.
Resultatet i figurerna ovan kan därmed uppfattas som en återspegling dels av att
myndigheterna, rent allmänt, har en stor utvecklingspotential när det gäller
nyttorealisering, dels av att det hos myndigheterna finns en del tvivel kring värdet
med att både kvantifiera och värdera nyttor (i monetära termer). Det bör betonas att
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vissa myndigheter har kommit långt i arbetet med nyttorealisering. Det är därför av
stor vikt att i större utsträckning lyfta fram deras arbete som goda exempel. Därtill
behövs fortsatta insatser – däribland informations- och utbildningsinsatser – för att
skapa större engagemang och förståelse för både nyttorealisering och kostnads/nyttokalkyler. ESV har under det senaste året genomfört en rad sådana insatser, och
gör bedömningen – några effektmätningar har inte genomförts – att dessa bland annat
har lett till att fler myndigheter och kommuner har ökat förståelsen för att mätning
och kvantifiering är viktiga förutsättningar för att kunna följa nyttor (effekter) av
utvecklingsinsatser.
När det gäller värdering av nyttor i monetära termer är det viktigt att betona att detta
kan underlätta för beslutsfattande och prioritering samt möjliggöra för en effektiv
allokering av resurser till de förändringsinitiativ (projekt) som på individuell eller
kollektiv nivå representerar mest ”värde för pengarna”. Fördelen med att uttrycka
både nyttor och kostnader i monetära termer är alltså att man enklare kan ställa dessa
i relation till varandra. För att kunna följa upp nyttor och nyttorealisering måste man
inte göra värderingar i monetära termer – även om det finns fördelar med detta –,
utan det viktigaste är att nyttorna på ett eller annat sätt kvantifieras. Budskapet att
kvantifiering behöver göras, eftersom detta är den viktigaste förutsättningen för
uppföljning av nyttor (effekter) har landat mer och mer de senaste åren, bland annat
som ett resultat av de utbildningar som ESV har anordnat.
För att kunna få en tydlig bild av när i tid ett projekts (i monetära termer) värderade
nyttor kommer att uppstå kan man göra periodiserade beräkningar av dessa. Detta
innebär att man fördelar nyttorna så att de förs till det år som de avser. I denna
undersökning har ungefär tre fjärdedelar av de strategiska it-projekt som har värderat
den huvudsakliga nyttan – ekonomisk eller kvalitativ – i monetära termer, också gjort
en periodiserad beräkning.
Figur 23: Andel strategiska it-projekt som har värderat den huvudsakliga
nyttan i monetära termer och gjort en periodiserad beräkning av nyttan
Ej periodiserad
beräkning
24%
Periodiserad
beräkning
76%
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I figurerna nedan (figur 23 och figur 24) visas för hur stor andel av de strategiska itprojekten som det har gjorts en nollmätning respektive för hur stor andel av projekten
som det finns beslut om en nyttorealiseringsplan17. I figurerna finns resultat från
undersökningarna från både år 2016 och år 2017. Några större skillnader mellan de
båda årens undersökningar kan inte uttydas.
Figur 24. Andel strategiska it-projekt för vilka en nollmätning har gjorts
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I figuren ovan kan man bland annat se att fler än hälften av de projekt som har
identifierat och analyserat nyttor saknar en nollmätning, det vill säga en mätning av
nuläget. Detta betyder att drygt hälften av de strategiska it-projekten – som
tillsammans har en budget på ungefär 4,5 miljarder kronor – saknar förutsättningar
att beräkna eller utvärdera nyttan (effekten) med de förändringar som projekten tar
sikte mot att åstadkomma. Med andra ord, i statsförvaltningen pågår det i dagsläget
strategiska it-projekt för (åtminstone) en kostnad på 4,5 miljarder kronor som har
begränsade möjligheter att påvisa (efter att projekten har avslutats) att tilltänkta
nyttor/effekter har uppstått. ESV bedömde i samband med undersökningen av
strategiska it-projekt år 2016 att förbättringspotentialen är stor när det gäller
myndigheters arbete med nollmätningar/nulägesanalyser som en del i strategiska
utvecklingsprojekt. Detta bedöms fortsatt vara ett viktigt insatsområde.

17

Samtliga strategiska it-projekt som har angivit att de har identifierat och analyserat projektets nyttor har besvarat dessa
frågeställningar

35

MYNDIGHETERNAS STRATEGISKA IT-PROJEKT

Figur 25: Andel projekt som har beslut om nyttorealiseringsplan
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Figuren ovan visar att nästintill sju av tio strategiska it-projekt som har identifierat
och analyserat nyttor saknar nyttorealiseringsplan. För omkring tre av tio projekt
finns en sådan plan.
Relativt få strategiska it-projekt har värderat nyttorna i monetära termer; det finns en
risk att många projekt även saknar annan typ av kvantifiering. Således finns även en
risk att flera projekt som har nyttorealiseringsplan kommer att stöta på problem med
mätbärhet och uppföljning av nyttorna. Med andra ord, många myndigheter kan ha
planerat för något som de inte har en tydlig uppfattning om hur de ska följa upp och
utvärdera. För att kunna nå utveckling i detta avseende är det viktigt att fortsätta
sprida erfarenheter, exempelvis i form av goda exempel, inom statsförvaltningen och
i hela den offentliga sektorn. Det är av särskild vikt att få till stånd ett utökat
erfarenhetsutbyte beträffande hur kvantifiering av nyttor kan göras (däribland hur
nyttor kan värderas i monetära termer) samt hur nollmätningar och
nyttorealiseringsplaner kan genomföras.
Myndigheterna har även redovisat huruvida en nyttorealiseringsansvarig har utsetts.18
Se resultat i figuren nedan:

18
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Figur 26: Andel strategiska it-projekt där en nyttorealiseringsansvarig utsetts
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Det framgår av figuren ovan att det för drygt hälften av de strategiska it-projekten
saknas en ansvarig för realiseringen av projektens nyttor, medan det för ungefär tre
av tio projekt finns en utsedd nyttorealiseringsansvarig. Andelen projekt som saknar
en utsedd nyttorealiseringsansvarig har ökat sedan förra årets undersökning.
Eftersom det i många fall inte har gjorts värderingar av nyttor i monetära termer finns
det även en risk att det saknas förtydliganden om hur nyttorna ska mätas och följas
upp. Detta medför i sin tur att många av de utsedda nyttorealiseringsansvariga kan ha
tagit på sig ansvar för realiseringen av relativt otydliga nyttor. För att de
nyttorealiseringsansvariga ska ha ett bra utgångsläge att leda arbetet mot en effektiv
realisering av nyttorna behövs inte bara precisa nyttorealiseringsplaner utan också
tydliga och kvantifierade (mätbara) nyttor.
Vidare visar undersökningen att enbart knappt tre av tio strategiska it-projekt (27
procent) har både en utsedd nyttorealiseringsansvarig och en nyttorealiseringsplan.
Lite drygt sex av tio strategiska it-projekt (62 procent) saknar såväl
nyttorealiseringsplan som nyttorealiseringsansvarig, medan ungefär var tionde
projekt saknar någon av dessa båda komponenter. Om man istället betraktar hur stor
andel av projektens totala budget som kan hänföras till projekt som har respektive
saknar utsedd nyttorealiseringsansvarig och nyttorealiseringsplan så kan man se en
viss skillnad. 34 procent av den totala budgeten hör till projekt som har både utsedd
nyttorealiseringsansvarig och nyttorealiseringsplan, medan 54 procent av den totala
budgeten hör till projekt som saknar båda delar. Generellt sett innebär detta att mer
kostsamma projekt, i något större utsträckning än mindre kostsamma projekt, har
dessa viktiga förutsättningar på plats. Se figurer nedan:
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Figur 27: Andel strategiska it-projekt som har respektive saknar utsedd
nyttorealiseringsansvarig och nyttorealiseringsplan
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Figur 28: Andel av de strategiska it-projektens totala budget som kan hänföras
till projekt som har respektive saknar utsedd nyttorealiseringsansvarig och
nyttorealiseringsplan
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De nyttor, som av de strategiska it-projekten har värderats i monetära termer, uppgår
till totalt omkring 2,8 miljarder kronor (detta under en treårsperiod).19 Av dessa är det
enbart projekt med en total uppskattad nytta motsvarande 294 miljoner kronor som
har en framtagen nyttorealiseringsplan, en genomförd nollmätning och en utsedd
nyttorealiseringsansvarig. Det är med andra ord en relativt liten del av den totala
uppskattade (och beräknade) nyttan som kan hänföras till projekt som har dessa
viktiga grundförutsättningar för en effektiv nyttorealisering på plats. Det bör
poängteras att det i sammanställningen naturligtvis finns många projekt som med
största sannolikhet kommer att generera en lång rad olika nyttor, utan att vare sig
nollmätning har genomförts, att nyttorealiseringsplan har tagits fram eller att

19

Det finns ett antal projekt i sammanställningen som har angivit att nyttorna har värderats i monetära termer men som
inte har lämnat någon uppgift om det beräknade (och periodiserade) värdet.
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nyttorealiseringsansvarig har utsetts. Den totala nyttoeffekten riskerar emellertid att
inte bli riktigt lika stor som den skulle ha kunnat bli om dessa grundförutsättningar
hade funnits på plats. Den här undersökningen kastar med andra ord ljus på att det för
flertalet strategiska it-projekt brister vad gäller förutsättningar för uppföljning av och
styrning mot en effektiv realisering av projektens nyttor.
Sammantaget framträder, som ett resultat av denna undersökning, en bild av att
arbetet med nyttorealisering i statsförvaltningen har stor utvecklingspotential.
Det har understrukits att nyttorealisering är så mycket mer än bara kalkylering av
nyttor; det är ett relativt omfattande koncept med många ingående komponenter som
behöver integreras med befintliga processer såsom strategisk planering,
verksamhetsplanering och -uppföljning, portföljstyrning samt projekt- och
programstyrning. Nyttorealisering ställer därmed höga krav på myndigheterna inte
bara när det gäller kalkylmetoder, utan även när det kommer till styrning, planering
och uppföljning.

3.6

Risker kopplat till projekten

Som en del av det uppdrag om it-kostnader och strategiska it-projekt som ESV och
63 myndigheter genomförde under år 2015 togs en enkel riskbedömningsmodell
fram. Tanken med riskbedömningsmodellen var att den skulle kunna ta hänsyn till de
riskbedömningar som redan hade gjorts på respektive myndighet. För att kunna
redovisa riskerna med de strategiska it-projekten fick myndigheterna därför översätta
de befintliga riskbedömningarna till någon av risknivåerna på den tregradiga skalan:
låg risk - viss risk (medel) - hög risk. Under år 2015 redovisades de strategiska itprojektens risker utifrån tre olika perspektiv:
 Risk att inte kunna realisera planerade effekter (nyttorisk)
 Risk för budgetöverskridande (budgetrisk)
 Risk att projektet inte ska kunna genomföras inom beslutad tidsram (tidsrisk)
Till 2016 års undersökning lades ytterligare en riskdimension till, nämligen:
 Risk att projektet inte ska kunna leverera tilltänkt slutresultat (kvalitetsrisk)
Under avsnitt 1.1.3 och 1.1.4 påpekades det att myndigheternas strategiska it-projekt
har en stark benägenhet att revidera både tidsplan och budget. För majoriteten av de
strategiska it-projekten är dessa revideringar liktydigt med att planerat slutdatum
förlängs och att budget överskrids. Om man betraktar myndigheternas
riskbedömningar visar det sig emellertid att riskerna för att just tidsplaner och budget
inte ska hålla genomgående anses vara förhållandevis små. Knappt 20 procent av
projekten bedömer risken som hög för att leverans inte ska kunna genomföras inom
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fördefinierade tidsramar, medan färre än var tionde projekt bedömer risken som hög
för att leverans inte ska kunna göras i enlighet med planerad projektbudget (se figur
28 nedan).
Att så många projekt bedömer dessa båda risker antingen som ”låga” eller som
”medel” kan naturligtvis bero på att de här scenarierna redan har inträffat för många
av projekten, särskilt för de projekt som rapporterades in i samband med 2016 års
undersökning. Det bör dock påpekas att de riskbedömningar som gjordes inför
projektstart låg i princip på samma risknivåer som vid tiden för inrapportering av
information till 2016 års undersökning. En stor andel av de projekt som har
tillkommit i materialet i årets undersökning har gjort riskbedömningar som ligger i
linje med dem som gjordes vid föregående års undersökning. Med tanke på att så
många strategiska it-projekt överskrider de fördefinierade tids- och budgetramarna
skulle de låga riskbedömningarna kunna uppfattas som en indikation på att riskerna
förknippade med strategiska it-projekt, generellt sett, underskattas.
I de fall då riskerna – i dimensionerna tid och budget – har bedömts vara höga har
myndigheterna beskrivit de huvudsakliga anledningarna till detta. De aspekter som
då primärt har lyfts fram är att projekten anses vara särskilt omfattande, att
projektens leveranser anses vara särskilt komplexa samt att nya krav och behov
riskerar att uppstå under arbetets gång.
Figur 29: Antal strategiska it-projekt per riskdimension och risknivå
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Myndigheterna gör snarlika bedömningar av risken för att de strategiska it-projekten
inte ska kunna leverera det tilltänkta slutresultatet och att de förväntade nyttorna med
projektet inte ska kunna realiseras av organisationen. Färre än var tionde strategiskt
it-projekt bedömer att risken är hög för att det tilltänkta slutresultatet inte ska kunna
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levereras, det vill säga att de uppsatta produktmålen inte ska kunna nås. När det
gäller myndigheternas bedömningar av risken för att de eftersträvade nyttorna med
projekten inte ska kunna realiseras av respektive organisation kan man av figuren
ovan utläsa att en ännu mindre andel av myndigheterna har angivit risknivå ”hög” –
ungefär var tjugonde projekt. Mot bakgrund av att det saknas vissa grundläggande
förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt nyttorealiseringsarbete är det
anmärkningsvärt att så pass få myndigheter har värderat risken som hög att
realiseringen av nyttorna ska utebli.
I de fall då riskerna – i dimensionerna nytta och kvalitet – har bedömts vara höga har
myndigheterna beskrivit de huvudsakliga anledningarna till detta. De aspekter som
då genomgående har pekats ut är att projekten anses vara särskilt omfattande,
komplexa och resurskrävande samt att det finns särskilt starka externa och/eller
interna beroenden.
I figuren nedan visas riskbedömningarna för de strategiska it-projekten uppdelat i de
olika kategorierna för budgetstorlek. Sambanden mellan risknivå och budgetstorlek
är inte frapperande starka, men det finns i figuren nedan vissa tecken på att projekt
med en budget på över 100 miljoner kronor tenderar att bedöma riskerna med
projekten något högre än övriga kategorier (framförallt kan dessa skillnader skönjas
vid en jämförelse med projekt med en budget på under tio miljoner kronor). Varför
det ser ut såhär är svårt att uttala sig om, men det skulle kunna handla om allt från att
riskerna faktiskt är större, att förutsättningarna är bättre att göra väl genomarbetade
riskbedömningar i större projekt till att det finns större incitamenten till hög grad av
transparens (och att inte undervärdera risker) runt stora projekt.
Figur 30: Bedömningar av de strategiska it-projektens risker, uppdelat i de
olika kategorierna för budgetstorlek (uttryckt i procent)
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I figuren nedan visas därtill riskbedömningarna för de strategiska it-projekten
uppdelat i de olika kategorierna för projektlängd. Av figuren kan man inte utläsa
några tydliga mönster, bortsett från att korta och långa projekt generellt bedömer
riskerna kopplat till tid och budget högre än projekten i ”mellankategorierna”.
Figur 31: Bedömningar av de strategiska it-projektens risker, uppdelat i de
olika kategorierna för projektlängd (uttryckt i procent)
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4

Myndigheternas it-kostnader och förmåga
att tillhandahålla it effektivt

Till denna redovisning har 63 myndigheter rapporterat in uppgifter. Redovisning av
nyckeltal har gjorts utifrån 2016 års utfall samt utifrån ett bedömt läge för år 2019.
Sedan 2016 års undersökning har nyckeltalet kostnader för telefoni tagits bort. Mot
bakgrund av den tekniska utvecklingen blir det allt svårare att särskilja kostnader för
telefoni från annan it-kostnad inom ramen för kommunikation.
I redovisningen av resultaten delas de deltagande myndigheterna in i tre grupper:
 lärosäten
 e-delegationsmyndigheter
 övriga myndigheter.
Lärosäten är en homogen grupp med liknande uppgifter. Det som primärt skiljer
lärosäten från varandra är storlek och förhållandet mellan forskning och
undervisning.
E-delegationsmyndigheter är de myndigheter som deltog i E-delegationen, vilket var
en expertgrupp under regeringen mellan åren 2009 och 2015. Dessa myndigheter är,
generellt sett, relativt stora och it-intensiva.
De myndigheter som inte tillhör någon av dessa grupper ingår i gruppen övriga
myndigheter.
Definitionerna av it-kostnader, verksamhetskostnader samt de olika nyckeltalen togs
fram i det arbete som genomfördes under år 2014 och år 2015, och har återanvänts
för årets mätning. Se bilaga 1 för närmare information om definitioner kopplat till itkostnader och verksamhetskostnader. Se bilaga 2 för information om hur
myndigheterna har gått tillväga för att fånga in de uppgifter som krävs för att ta fram
de olika nyckeltalen.

4.1

It-kostnader som andel av verksamhetskostnad

Nyckeltalet it-kostnader som andel av myndighetens totala verksamhetskostnader
visar vilken roll it har i myndighetens sammantagna kostnadsprofil. Det är beroende
av uppdrag, verksamhetens art och automatiseringsgrad. När en myndighet gör en
jämförelse av hur den totala verksamhetskostnaden förändrats med hur itkostnaderna förändrats ges en bild av hur it-funktionerna och verksamheten
samspelar över en längre period.
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Figur 32. It-kostnader som andel av verksamhetskostnad, utfall 2016
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Detta nyckeltal visar på att det finns ett visst samband där större myndigheter har en
lägre andel it-kostnader än mindre myndigheter.
Tabellen nedan visar medelvärde för it-kostnader som andel av
verksamhetskostnader uppdelat på de tre olika myndighetsgrupperna samt
förändringen av medelvärdet för de tre senaste åren:
Tabell 4. Medelvärde it-kostnader som andel av verksamhetskostnader de
senaste tre åren
Myndigheter
E-delegation

2014

2015

2016

15,5 %

13,4 %

13,5 %

Lärosäten

6,1 %

6,3 %

6,0 %

Övriga

6,4 %

7,1 %

7,1 %

Total

9,2 %

8,9 %

8,7 %

När man betraktar medelvärdet för it-kostnader som andel av verksamhetskostnader
sett över en treårsperiod går det inte att se några nämnvärda förändringar.
Myndigheterna bedömer dessutom att medelvärdet för andelen it-kostnader som
verksamhetskostnader förväntas ligga på runt nio procent år 2019, det vill säga
enbart marginellt högre än år 2016. Regeringen ser idag digitaliseringen som den
enskilt största förändringsfaktorn. Med detta som bakgrund kan man ställa sig frågan
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om inte de kostnader som myndigheter satsar på it och digitalisering kontinuerligt
borde öka. Naturligtvis bör det betonas att en del kostnader kopplat till it ständigt
sjunker som en följd av bland annat konkurrens och teknikutveckling, exempelvis
kostnader för lagring och arbetsplatser. Kostnadsminskning generellt i de här delarna
kan i viss utsträckning motverka en kostnadsökning för it i statsförvaltningen, men
borde inte fullt ut uppväga kostnader för erforderlig utveckling inom förvaltningen
för att nå regeringens mål för digitaliseringen. Vad gäller kostnaderna för lagring
minskar dessutom lagringskostnaden per volymenhet, men samtidigt lagras mer
information vilket gör att den totala lagringskostnaden kan påverkas både positivt
som negativt utifrån olika verksamheters förutsättningar. Sammantaget gör dock
ESV bedömningen att med en ökad digitalisering och automatisering av processer
borde it-kostnadernas andel av verksamhetskostnaderna på sikt öka i förvaltningen.
E-delegationsmyndigheter
I denna grupp myndigheter ligger nyckeltalet mellan tre till 43 procent. Medianvärdet
av nyckeltalet är 17 procent och medelvärdet ligger på 14 procent, vilket är något
lägre än mätningen avseende år 2015.
Den totala it-kostnaden för den här gruppen uppgår till 8,7 miljarder kronor och den
totala verksamhetskostnaden till 64,5 miljarder kronor.
Lärosäten
Nyckeltalet ligger för den gruppen myndigheter på mellan fem och sju procent.
Medianvärdet av nyckeltalen är sex procent och medelvärdet är sex procent.
Lärosätena uppvisar likartade it-kostnader som andel av verksamhetskostnaden.
Detta kan ses som väntat då de har likartade verksamheter. Däremot skiljer de sig åt
när det kommer till grad av utkontraktering, där spridningen är stor. Detta verkar
dock inte påverka hur stor andel it-kostnader de har. Det finns även en stor spridning
i hur dessa myndigheter använder inhyrd personal, men inte heller detta tycks
påverka andelen it-kostnader. Lärosätenas relativt homogena verksamhet skapar goda
förutsättningar för jämförelser och lärande. Det finns skillnader i kostnader som
lärosätena kan arbeta med att utveckla. Detta gäller framför allt kostnaden för itarbetsplatser.
Den totala it-kostnaden för de deltagande lärosätena är 3,4 miljarder kronor och den
totala verksamhetskostnaden 56 miljarder kronor.
Övriga myndigheter
Spridningen vad gäller myndigheternas verksamhet är stor i denna grupp
myndigheter, vilket speglas i deras it-kostnader. It-kostnaden varierar mellan två och
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59 procent av verksamhetskostnaderna. Medianvärdet av nyckeltalen är elva procent
och medelvärdet ligger på sju procent.
Den totala it-kostnaden för dessa myndigheter är 6,7 miljarder och den totala
verksamhetskostnaden är 94,5 miljarder.

4.2

Den totala it-kostnaden i staten

Verksamhetskostnaderna för de myndigheter som har redovisat uppgifter till årets
mätning uppgick till 215 miljarder kronor, vilket motsvarar 63 procent av statens
totala verksamhetskostnad om 340 miljarder kronor för 201620 (270 miljarder kronor
enligt Årsredovisning för staten). De ej redovisade verksamhetskostnaderna uppgår
då till nära 125 miljarder kronor.
De totala it-kostnaderna hos de myndigheter som har redovisat uppgifter vid årets
mätning uppgick till 18,8 miljarder kronor under år 2016, vilket motsvarar nio
procent av myndigheternas verksamhetskostnad. Den genomsnittliga it-kostnaden
som andel av verksamhetskostnaderna hos ”E-delegationsmyndigheterna” var 14
procent. För gruppen ”Lärosäten” var den genomsnittliga it-kostnaden som andel av
verksamhetskostnaderna sex procent och för gruppen ”Övriga” sju procent.
ESV har i tidigare beräkning av den totala it-kostnaden i staten gjort bedömningen att
de myndigheter som redovisar it-kostnader inom ramen för detta arbete inte fullt ut är
jämförbara med de myndigheter som inte ingår i arbetet. Detta mot bakgrund av att
de deltagande myndigheterna i detta uppdrag bedöms vara, generellt sett, mer itintensiva. ESV gör fortsatt samma bedömning. För att kompensera för detta i
beräkningen utgår därför ESV från gruppen ”Övriga” vid beräkningen av itkostnaderna för de ej deltagande myndigheterna. Dessa myndigheter anses alltså vara
mer jämförbara med de myndigheter som inte redovisar sina it-kostnader inom ramen
för detta arbete. Den genomsnittliga it-kostnaden för gruppen ”Övriga” är sju procent
av verksamhetskostnaderna. Liksom vid tidigare beräkningar av it-kostnader finns
det dock en osäkerhet i hur nära korrelationen är mellan gruppen myndigheter som ej
har redovisat it-kostnader och gruppen ”Övriga”. ESV väljer därför att beräkna itkostnaderna för gruppen myndigheter som inte har redovisat några it-kostnader
utifrån ett spann om plus/minus två procentenheter av gruppen ”Övrigas” värden.
Samma bedömning har gjorts vid tidigare beräkningar av den totala it-kostnaden i

20

Uppgifterna är en sammanräkning av verksamhetens kostnader för myndigheter som ingår i den statliga
redovisningsorganisationen där verksamhetens kostnader för Riksgälden har tagits bort. Uppgifterna är hämtade ur
Hermes genom ESV:s nyckeltalsmodul.
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staten. De ej redovisade it-kostnaderna kan då antas uppgå till 6,2 – 11,2 miljarder
kronor.
Utifrån dessa förutsättningar kan den totala it-kostnaden i statens antas uppgå till de
redovisade it-kostnaderna om 18,8 miljarder kronor adderat med 6,2 miljarder kronor
(det lägre beräknade värdet), alternativt adderat med 11,2 miljarder kronor (det högre
beräknade värdet).
Summan it-kostnader i staten för år 2016 torde därför uppgå till 25 – 30 miljarder
kronor. Summan motsvarar i princip de beräkningar som ESV har gjort tidigare.

4.3

It-investeringar som andel av verksamhetskostnad

När man betraktar detta nyckeltal behöver man beakta att olika myndigheter har olika
typer av verksamhet och därmed också olika förutsättningar och möjligheter när det
gäller digitalisering samt användning och behov av it.
It-investeringar definieras här som:
Utgifter för utveckling och sådana inköp som myndigheten har rätt att ta upp som en
immateriell eller materiell anläggningstillgång i sin balansräkning.
I nyckeltalet är det årets investeringar (inte ackumulerade investeringar) som ingår.
Det gäller dels sådant som bokförs i balansräkningen under tiden man färdigställer
tillgången (pågående projekt), dels sådant som bokförs som materiell eller
immateriell anläggningstillgång. En anläggningstillgång är alltså en investering som
myndigheten ska använda i verksamheten under flera år (och där utgiften för
investeringen inte tas direkt i resultaträkningen, utan där den fördelas via
avskrivningar över flera år). It-investeringar är en del av begreppet utveckling men i
utveckling ingår även sådant som kostnadsförs direkt.
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Figur 33. It-investeringar som andel av verksamhetskostnad, utfall 2016
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Nyckeltalet indikerar att det inte finns något större samband mellan andelen
investeringskostnader och verksamhetskostnaden, det vill säga att
investeringsbehovet inte är direkt kopplat till verksamhetens storlek utan snarare är
kopplat till utvecklingsbehovet i den enskilda myndigheten.
Definitionen av de olika nyckeltalen har justerats i viss omfattning under arbetets
gång och myndigheterna har förbättrat sin förmåga att ta fram uppgifter. Det innebär
att värdena för de fyra åren inte är helt jämförbara. För år 2016 är andelen itinvesteringar av totala verksamhetskostnader 2,1 procent, vilket är något högre
jämfört med år 2015 då andelen var 1,9 procent. För gruppen ”Edelegationsmyndigheter” är andelen omkring fyra procent jämfört med grupperna
”Lärosäten” och ”Övriga” där andelarna är cirka en procent respektive cirka 1,5
procent. Tabellen nedan visar utvecklingen de tre senaste åren:
Tabell 5. Medelvärde it-investeringar som andel av verksamhetskostnader de
senaste tre åren

48

Myndigheter

2014

2015

2016

E-delegation

4,5 %

3,7 %

3,9 %

Lärosäten

0,9 %

0,8 %

0,8 %

Övriga

1,4 %

1,2 %

1,6 %

Total

2,0 %

1,9 %

2,1 %
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Utvecklingen under de tre senaste åren visar att andelen it-investeringar av
verksamhetskostnader är relativt konstant. Myndigheterna räknar dock med en
marginell ökning till 2,2 procent år 2019. Kostnaderna för investeringarna ligger kvar
på omkring 4,4 miljarder, däremot räknar man med att verksamhetskostnaderna
minskat med runt 10 miljarder till år 2019. Med tanke på att regeringen ser
digitaliseringen som ett av de viktigaste medlen för att åstadkomma förändring,
utveckling och effektivisering kan man fundera över om inte även detta nyckeltal bör
öka över tid. Utvecklingen behöver göras både i relation till enskilda men också i
relation till övrig förvaltning för att bättre kunna svara mot de krav som finns på
högre produktivitet i den offentliga förvaltningen. Behovet av utveckling behöver
också ställas mot den effektivisering och de nya tjänster som en öppnare tillgång av
digital information kan generera i samhället i stort.

4.4

Inhyrd it-personal som andel av total it-personal

Andelen inhyrd it-personal ger en bild av it-verksamhetens bemanningssituation. Att
använda inhyrd it-personal kan vara en effektiv metod att på kort sikt klara
verksamhetens krav på ett flexibelt sätt när verksamhetens förutsättningar förändras.
Däremot kan inhyrd it-personal under längre perioder vara kostsamt.
Med inhyrd it-personal menas här:
Personal som utför arbetsuppgifter som rimligen skulle kunna eller bör utföras av
anställd personal. Inhyrd personal som utför arbetsuppgifter som rimligen inte kan
eller bör utföras av anställd personal ska inte tas med i beräkningen.
Denna typ av inhyrd personal benämns ibland som resurskonsult eller
bemanningskonsult. I ESV:s handledning om personalkostnader (ESV 2015:1)
beskrivs hur en årsarbetskraft bör beräknas.
Med total it-personal menas här:
Personal som hanterar it-funktioner oavsett organisatorisk tillhörighet.
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Figur 34. Inhyrd it-personal som andel av total it-personal
Verksamhetskostnad, tkr
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
Procent
0
0%

10%

20%

Lärosäten

30%

40%

50%

E-deleg.mynd

60%

70%

80%

Övriga

Utifrån den redovisning som har lämnats vid årets mätning går det inte att dra några
slutsatser om huruvida andelen inhyrd it-personal i relation till total it-personal
påverkas av omfattningen av myndighetens verksamhetskostnader.
Tabellen nedan visar utvecklingen under de senaste tre åren:
Tabell 6. Medelvärde andel inhyrd it-personal av total it-personal de senaste tre
åren
Myndigheter

2014

2015

2016

E-delegation

22,0 %

17,0 %

22,0 %

Lärosäten

11,0 %

8,1 %

8,0 %

Övriga

27,4 %

27,1 %

24,0 %

Total

21,0 %

18,3 %

22,0 %

Om man jämför resultaten för år 2016 med år 2015 så har andelen inhyrd personal
som andel av total it-personal ökat. Högst andel har grupperna ”Övriga” och ”Edelegationsmyndigheter”, medan gruppen ”Lärosäten” ligger på en betydligt lägre
nivå. Prognosen för andel inhyrd personal år 2019 beräknas ligga på 21 procent, det
vill säga en marginell minskning jämfört med utfallet för år 2016.
Enligt ESV:s uppfattning finns det inte något självändamål att andelen inhyrd itpersonal ska ligga på en viss nivå i förvaltningen, utan andelen inhyrd it-personal
måste stå i relation till de strategiska val myndigheten har gjort kopplad till
utvecklingen av verksamheten samt personalförsörjning inom it-området. Föreligger
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ett kortsiktigt behov av att stärka organisationens resurser och kompetens kan det
vara mer fördelaktigt att använda inhyrd it-personal, men om behovet av förstärkning
är mer långsiktigt kan det vara mer fördelaktigt att personalen anställs på
myndigheten. Myndighetens val av inriktning måste naturligtvis baseras på
tillgången till efterfrågad kompetens. En verksamhets lokalisering kan också ha
betydelse i detta sammanhang. Det finns en viss risk med inhyrd personal i samband
med exempelvis utveckling av system, då detta kan försvåra för förvaltningen av
systemen. På grund av att det finns risk för kunskapstapp efter avslutade
utvecklingsinsatser är det inte minst viktigt med systemdokumentation.

4.5

It-kostnad per användare

It-kostnad per användare (i huvudsak myndighetens personal, inklusive inhyrd
personal och konsulter) kan användas som ett mått på den mängd it-stöd en
genomsnittlig användare får inom en organisation.
Användare ses här som:
I huvudsak myndighetens personal, inklusive inhyrd personal och konsulter. Om
myndigheten tillhandahåller it-tjänster till andra bör dessa användare också ingå i
antalet användare av it. En begränsning är att användare som inte finns i ad:t
(Active Directory) inte ska tas med som användare.
Medborgare som till exempel använder en webbsida inkluderas inte.
Figur 35. It-kostnad per användare
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Jämförbarheten mellan myndigheter för detta nyckeltal är lågt vilket beror på de
olika syften som de olika myndigheternas system har samt vilka behov de är avsedda
att stödja. Vissa myndigheters användare finns uteslutande inom myndigheten och
andra myndigheter ansvarar för it-system där den stora majoriteten av användarna
finns utanför myndigheten, såsom Skolverket som inkluderar användare ute i
skolorna och eHälsomyndigheten som har huvuddelen av användarna utanför
myndigheten genom olika it-baserade tjänster och verktyg som stödjer
hälsoprofessionen. Nyckeltalet har därför sitt främsta värde i myndighetens interna
uppföljning.
Det genomsnittliga nyckeltalet per användare för år 2016 ligger på 26 000 kronor
vilket är något lägre jämfört med år 2015. Utfallet på totalen var år 2014 13 000
kronor per användare. Att det skiljer sig så mycket från år 2014 kan bero på att det då
fanns olika uppfattningar om vilka som skulle räknas in i gruppen användare och att
det fanns ett behov av förtydligande. Förtydligandet kan också ha påverkat utfallet
för år 2015. En annan omständighet som kan ha påverkat värdet är att det till år 2015
har tillkommit myndigheter som inte tidigare har varit med i mätningen som har
redovisat höga värden för nyckeltalet.
Den genomsnittliga kostnaden för gruppen ”E-delegationsmyndigheter” är 108 000
kronor vilket är betydligt högre jämfört med lärosätena och övriga där kostnaden är
8 000 kronor respektive 27 000 kronor. Det kan till stor del förklaras av att de senare
två grupperna har betydligt fler användare som inte är anställda på själva
myndigheten, utan externa användare som har en egen identitet i systemen med en
personlig inloggningsmöjlighet.
Tabell 7. Medelvärde it-kostnad per användare de senaste tre åren
Myndigheter
E-delegation

2014

2015

2016

94

107

108

Lärosäten

7

8

8

Övriga

8

37

28

Total
13
29
Tabellen ovan visar utvecklingen över 3 år i tkr.

26

Myndigheterna bedömer att it-kostnaden per användare kommer att ha ökat från
26 000 kronor år 2016 till 32 000 kronor år 2019. En sådan ökning skulle i viss
utsträckning kunna spegla en strategi där myndigheterna går från manuella ickeautomatiserade processer till fler (digitalt) automatiserade processer.
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4.6

Andel utkontrakterad verksamhet som andel av itkostnad

Andelen utkontrakterade tjänster återspeglar myndighetens resursförsörjningsstrategi
inom it. En ökad standardisering (industrialisering) av it-verksamhet driver
utvecklingen inom resursförsörjning. Det innebär att en myndighet i allt högre grad
kan konkurrensutsätta sin it-verksamhet. Myndigheter ställs allt oftare inför val som
förutsätter en tydlig resursförsörjningsstrategi (sourcingstrategi).
Av den totala it-kostnaden om 18,7 miljarder kronor är verksamhet motsvarande 3,1
miljarder kronor utkontrakterad, vilket motsvarar omkring 16 procent. Om en
organisation ökar eller minskar nivån av utkontrakterade tjänster kan det förväntas få
en omvänd effekt på kostnader för egen personal, hårdvara och mjukvara.
Utkontraktering görs ofta i form av sammansatta tjänster. Om nyckeltal utformas i
linje med de tjänster som erbjuds på marknaden blir det lättare att göra jämförelser
och ta ställning till utkontraktering.
Myndigheter bör säkerställa att andelen utkontrakterade tjänster ligger i linje med
deras strategiska val och regelbundet bedöma de möjligheter och risker dessa val ger.
Samtidigt förutsätter en hög grad av utkontrakterad verksamhet hög
beställarkompetens.
Kostnad för utkontrakterad it-verksamhet definieras här som:
Kostnaden för utkontrakterade aktiviteter och ansvar. Utkontrakterad verksamhet är
sådan som tidigare har hanterats av myndighet och/eller är en verksamhet som kan
återtas. Kostnaden för utkontrakterade aktiviteter och ansvar ryms inom ramen för
definitionen av it-kostnader.
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Figur 36. Andel utkontrakterad verksamhet som andel av it-kostnad
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Årets mätning visar att myndigheter med lägre verksamhetskostnader i någon mån
har en större andel utkontrakterad verksamhet i relation till it-kostnaderna än
myndigheter med högre verksamhetskostnader. Sambandet är något svagare för
grupperna ”E-delegationsmyndigheter” och ”Övriga” än för gruppen ”Lärosäten”.
Resultatet i detta avseende visar på stor spridning och variation; andelen
utkontrakterad it-verksamhet varierar från noll procent till 88 procent. Medianvärdet
för nyckeltalet ligger på 13 procent och medelvärdet på 16 procent. Andelen ligger
något högre år 2016 jämfört med mätningarna för år 2015 och år 2014.
Tabell 8. Medelvärde andel utkontrakterad verksamhet av it-kostnad de senaste
tre åren
Myndigheter

2014

2015

2016

E-delegation

12,4 %

12,2 %

14,0 %

Lärosäten

14,0 %

12,5 %

15,0 %

Övriga

16,8 %

17,7 %

20,0 %

Total

14,0 %

14,1 %

16,0 %

I bedömningen av förhållandet för år 2019 räknar myndigheterna med att andelen
utkontrakterad it-verksamhet kommer att ligga på cirka 18 procent, det vill säga
något högre jämfört med utfallet för år 2016
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Ett samband som ofta diskuteras är det mellan grad av utkontraktering och itkostnad. Det inrapporterade underlaget ger inget stöd för att myndigheter med stor
grad av utkontraktering skulle ha högre eller lägre andel it-kostnad i relation till
verksamhetskostnad.
En grundförutsättning för att en myndighet ska kunna ta ställning till huruvida den
bör bedriva it-verksamhet i egen regi eller om den ska utkontraktera densamma är att
myndigheten har kontroll över vilket arbete som faktiskt bedrivs inom ramen för
verksamheten samt vilka de faktiskt kostnaderna för arbetet är. ESV bedömer att det
är av vikt att statsförvaltningen fortsätter att följa it-kostnader och vidareutvecklar
denna uppföljning. Att följa it-kostnader och definiera vad som ska ingå i dessa ger
myndigheterna möjlighet att fatta strategiska beslut om utkontraktering som i större
omfattning bygger på fakta och som därmed på ett bättre sätt ger förutsättningar för
förvaltningen att hushålla med statens medel.

4.7

Kostnad per it-arbetsplats

Den årliga kostnaden för en it-arbetsplats kan indikera om en myndighet
tillhandahåller it-arbetsplatser effektivt. Nyckeltalet bygger på Kammarkollegiets
definition av it-arbetsplatser i ramavtal, och inkluderar användarnas datorer och
tillbehör som programvara och bakomliggande stödsystem och
infrastruktur/plattform som stöttar drift, support, service med mera.
It-arbetsplats definieras här som:
Stationära och bärbara datorer (inklusive surfplattor som fungerar som arbetsplats)
med bland annat tillbehör, programvara, bakomliggande stödsystem och
infrastruktur/plattformar som stöttar drift, support och service med mera.
Kostnaden för en it-arbetsplats utgår från definitionen ovan. Genom att använda en
etablerad definition av arbetsplats och tillhörande tjänster går det att jämföra
standardiserade it-arbetsplatser. Det blir också lättare att ta ställning till vad som ska
utkontrakteras. En viss justering har gjorts av definitionen till årets mätning. Till
datorer har förts surfplattor med mera som fungerar som arbetsplats. Surfplattor har
tidigare varit exkluderade. Orsaken till förändringen är att surfplattor i större
utsträckning fungerar som en faktisk arbetsplats i vissa organisationer.
Nedan följer en lista på vad som räknas in i som kostnader för it-arbetsplats:
Dator:
- Stationära och bärbara datorer samt surfplattor med mera som fungerar som
arbetsplats
Programvaror (inklusive licenskostnader):
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- Operativsystem
- Kontorsprogramvaror med stöd för ordbehandling, kalkylbladshantering och
presentationsprogram och liknande
- Pdf-läsare, samt möjlighet att skapa pdf-filer
- Webbläsare med vanliga insticksprogram
- Klient för elektronisk post
Tjänster:
- Arbetsplatsunderhåll och fjärrsupport för distribution och installation av
certifierade applikationspaket på användarens dator
- Drift av datorn inklusive att bevaka uppdateringar för datorns operativsystem,
samt de programvaror som används på datorn
Datalagring:
- Inkluderas inte
Några komponenter som inte inkluderas som kostnader för it-arbetsplats är
funktionalitet för utskrift, surfplattor med mera som inte används som arbetsplats,
användarsupport i Service Desk och datalagring.
Figur 37. Kostnad per it-arbetsplats
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Myndigheternas redovisade att kostnader per it-arbetsplats för år 2016 ligger mellan
820 kronor och 61 300 kronor. Medianen för nyckeltalet är 7 030 kronor och
medelvärdet är 6 630 kronor.21
Det finns flera skäl till varför variationer kan uppstå mellan myndigheter. Det kan till
exempel bero på yttre faktorer såsom geografisk spridning och verksamhetens
säkerhetskrav, men även på grund av faktorer som ofta kan åtgärdas inom en
myndighet såsom graden av standardisering och automatisering av verksamheten.
Erbjuder myndigheten flera varianter av it-arbetsplatser innebär det högre kostnader
för till exempel avtalsvård, support och underhållskostnader. Bedömd livslängd på
hårdvara tillsammans med supportavtal påverkar också kostnaderna. Nyckeltalet är
komplext att beräkna och myndigheterna anger att osäkerheter finns, men samtidigt
pekar spridningen på potential till kostnadsminskningar.
För två av de tre myndighetsgrupperna finns en viss indikation på att större
myndigheter har lägre kostnader för it-arbetsplatser än mindre myndigheter, det vill
säga att det finns en stordriftsfördel.
För den tredje myndighetsgruppen, ”Lärosäten” gäller det omvända – det vill säga att
det finns en tendens att kostnaden per it-arbetsplats är lägre på de mindre
myndigheterna än de större. En förklaring till det skulle kunna vara att den
akademiska verksamheten på lärosätena traditionellt sett har en större frihetsgrad än
verksamheten på myndigheter vad gäller bland annat val av personlig it-utrustning.
De mindre lärosätena kan därför ha möjlighet till en större samordning än de större
vilket skulle kunna förklara varför det här finns en tendens till inverterad
stordriftsfördel.
Tabell 9. Medelvärde kostnad per it-arbetsplats de senaste tre åren
Myndigheter

2014

2015

2016

E-delegation

9,6

7,2

7,0

Lärosäten

6,6

5,7

5,3

Övriga

6,8

7,4

7,9

6,7

6,6

Total
7,3
Tabellen nedan visar utvecklingen över tre år i tkr.

Vid en jämförelse av värdena för åren 2014 – 2016 hamnar totalt sett kostnaden per
it-arbetsplats på liknande nivåer, men visar på en svag tendens till att kostnaderna per

21

Vid dessa beräkningar har en myndighets värden tagits bort. Myndighetens kostnad per arbetsplats hamnade på
86 000 kronor. ESV har här gjort en bedömning av att värdet sannolikt har tagits fram på annan grund än övriga
myndigheter och det ger för stor påverkan på sammanvägningen mellan de olika myndigheternas redovisade värden och
tas därför bort ur beräkningarna i detta avsnitt.
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it-arbetsplats sjunker. Värdena för många myndigheter ligger på liknande nivåer sett
över tid – något som kan indikera en stabilitet i beräkningarna för dessa myndigheter.
Myndigheterna som grupp bedömer att kostnaden för it-arbetsplatser kommer ligga
något lägre, men i det stora hela på en likartad nivå år 2019 som för år 2016.
Om de myndigheter som har en it-arbetsplatskostnad över medelvärdet på 6 630
kronor per it-arbetsplats och år skulle sänka sin kostnad till snittet, skulle det
innebära en total kostnadsminskning på knappt 300 miljoner kronor. Det är 20
procent av kostnaden för it-arbetsplats och drygt tre procent av den totala itkostnaden. Nyckeltalet för it-arbetsplats är komplext att beräkna och myndigheterna
anger att det är osäkert, men samtidigt pekar spridningen på stor potential till
effektiviseringar.
Vid en jämförelse mellan de tre olika myndighetsgrupperna är kostnaden för itarbetsplats något olika för de tre grupperna. Lärosätena har de lägsta kostnaderna
med ett medianvärde på 4 700 kronor och ett medelvärde på 5 330 kronor. För
gruppen ”E-delegationsmyndigheter” ligger både medianvärdet och medelvärdet på
omkring 7 000 kronor per it-arbetsplats. Gruppen ”Övriga” har de högsta
kostnaderna med ett medianvärde på 8 740 kronor och ett medelvärde på 7 930
kronor. En delförklaring till skillnaderna i kostnader för de olika grupperna kan vara
att det finns olika prissättningsmodeller för licenser för mjukvara som påverkar
grupperna olika.

4.8

Kostnader för lagring

Den mängd data som myndigheterna behöver lagra ökar kraftigt samtidigt som
kraven från verksamheten på tillgänglighet till data växer. Samtidigt sjunker
kostnaderna för lagring. Lagringskostnaden varierar beroende på i huvudsak mängd,
tillgänglighet, svarstid och återställningstid. Att ha för höga krav i relation till
behoven innebär högre kostnader än vad organisationen bör ha.
Skillnaderna i lagringskostnad kan finnas i skillnad i komplexitet och prestanda
(Service Level Agreemant, SLA-nivåer), men också i olika prisnivåer. Det finns
därför anledning att följa och jämföra kostnader för lagring mellan olika myndigheter
och inom myndigheterna. För att kunna göra en jämförelse måste man dock ta
hänsyn till inom vilken SLA-nivå informationen lagras.
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Tabell 10. Sammanställning av redovisad kostnad för lagring
2015

2016

Bedömning
2018

Bedömning
2019

288 692

291 085

251 859

294 779

Totalt antal GB

24 906 453

31 234 418

32 757 491

40 592 904

Kostnad kr/GB

11,59

9,31

7,69

7,26

Max (kr/GB)

63,00

56,54

50,00

60,80

Min (kr/GB)

1,34

0,76

0,50

0,56

14,02

9,90

11,40

10,00

Total kostnad för lagring (tkr)

Median (kr/GB)

De redovisade uppgifterna om lagring visar på att kostnaderna för lagring per
gigabyte skiljer sig åt mellan myndigheterna. Det är rimligt att det finns skillnader i
kostnader mot bakgrund av att myndigheterna bör ställa olika krav på hur lagringen
är konfigurerad för att säkra rätt nivå på åtkomlighet utifrån myndigheternas behov.
Eftersom mätningen inte har beaktat skillnader mellan olika SLA-nivåer går det dock
inte dra någon slutsats om någon myndighet har högre kostnader än någon annan för
jämförbar lagringslösning.
Den lämnade redovisningen visar att myndigheterna bedömer att kostnaderna för
lagring per gigabyte kommer att minska över tid. Samtidigt bedömer myndigheterna
att det totala lagringsutrymmet kommer att öka. Totalt sett innebär det att den totala
kostnaden för lagring kommer att öka under perioden.

4.9

Kostnader för att säkerställa, förbättra och ta fram

I detta avsnitt redovisas uppgifter om it-kostnader uppdelat på om syftet är att säkra,
förbättra eller att utveckla ny funktionalitet. Det finns ett flertal liknande begrepp
som kan användas för att förstå uppdelningen. Eftersom dessa begrepp är laddade
med olika innebörd från början hos olika individer och i olika organisationer har vi
valt att använda följande:
- Säkerställa att allt ser ut i morgon som det gjorde i går
- Förbättra det som finns
- Ta fram ny funktionalitet.
För detta nyckeltal är definitionen för kostnader något justerad. Avskrivningar, som
är kostnader som fördelas över anläggningstillgångens nyttjandeperiod, har lyfts ut
och ersatts med årets anskaffningsutgifter för anläggningstillgångarna. Detta belopp
är lika med täljaren, it-investeringar (årets), i nyckeltalet it-investeringar som andel
av verksamhetskostnad. Motivet till den justerade it-kostnaden är att den bättre
speglar en verksamhets it-verksamhet under året. Vi har också valt att använda
begreppet kostnader istället för utgifter då den justerade it-kostnaden – trots
justeringen – innehåller periodiserade utgifter (kostnader).
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Nyckeltalet består av fyra grundläggande definitioner. Summan av kostnaden för att
säkerställa, förbättra och ta fram beräknas på följande sätt (nämnaren):
- Årets it-kostnader (justerad) = (årets it-kostnader - årets avskrivningar för itinvesteringar + it-investeringar (årets)), som ska fördelas på:
- Kostnaden (justerad) för att säkerställa att allt ser ut i morgon som det gjorde
igår (drift)
- Kostnaden (justerad) för att förbättra det som finns (förvaltning)
- Kostnaden (justerad) för att ta fram ny funktionalitet (utveckling)
När en myndighet fördelar kostnader utgår den från den totala kostnaden, den
justerade it-kostnaden för de tre delarna. I dessa ingår arbetad tid inom
organisationen, kostnader för konsulter samt övriga kostnader som kan hänföras till
arbetet (till exempel overhead, direkt hänförliga utgifter för hård och mjukvara).
Beloppet för årets it-kostnader (justerad) ska motsvara summan av de tre andra
posterna. De tre värdena (säkerställa, förbättra och ta fram) ska således tillsammans
motsvara 100 procent.
De tre begreppen ger ett underlag för att följa fördelningen av resurser över tid och
kan bland annat användas för:
- Analys av balansen mellan reaktivt och framåtblickande som indikation på
framtida behov av investeringar
- Analys av om fördelningen ligger i linje med strategiska beslut
- Effektiviteten i styrning av utvecklingsinsatser kontra efterkommande
förvaltningsaktiviteter, det vill säga om projekt skjuter över kostnader på
förvaltning och en aktiv livscykelhantering.
Fördelningen mellan de tre posterna bör i första hand användas som långsiktigt
underlag för styrning och uppföljning inom respektive myndighet, samt på
aggregerad nivå över samtliga rapporterande myndigheter. Fördelningen mellan de
tre områdena passar väl som underlag för en diskussion kring hur aktivt myndigheten
arbetar med långsiktig planering och hantering av tillgängliga medel givet dess
behov av förändring respektive stabilitet.
Myndigheternas utgifter för att säkerställa it är i genomsnitt cirka 58 procent, att
förbättra det som finns cirka 18 procent och att ta fram ny funktionalitet cirka 24
procent för år 2016. Andelen låg på motsvarande nivå år 2015. Prognosen för år 2019
visar på ungefär samma fördelning. Ser vi till resultatet för myndigheterna som
helhet pekar fördelningen på ett sunt förhållande mellan de tre posterna.
Fördelningen mellan kostnaden för att säkerställa, förbättra och ta fram indikerar att

60

MYNDIGHETERNAS IT-KOSTNADER OCH FÖRMÅGA ATT TILLHANDAHÅLLA IT EFFEKTIVT

tillräckliga resurser läggs på de olika delarna för att få en försäkran om att det varken
byggs upp utvecklingsskulder eller alltför stora framtida driftskostnader.
Figur 38: Fördelning för att säkerställa, förbättra och ta fram
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I figuren nedan visas ett antal myndigheters fördelning av att säkerställa, utveckla
och ta fram för år 2015 och år 2016, inklusive prognos för år 2019. Tabellen
illustrerar den skillnad som kan finnas mellan myndigheter i detta avseende.
Figur 39: Exempel på myndigheter som har olika förhållanden mellan
säkerställa, förbättra och ta fram
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Betraktar vi de enskilda myndigheterna var för sig kan vissa redovisade värden ge
anledning till viss oro, och att det därför finns anledning att följa dem över tid (till
exempel myndighet 1 i figuren ovan som över tre år har betydligt större andel på att
ta fram än att säkerställa och förbättra; eller myndighet 3 som har störst andel på att
säkerställa, medan väldigt lite av kostnaderna läggs på att förbättra och ta fram). En
myndighets fördelning av kostnader mellan de tre posterna kan och kanske bör
variera från år till år. Att en myndighet har extrema värden något enstaka år behöver
inte innebära ett problem på sikt, ett exempel på det kan i viss utsträckning vara
myndighet 2 som pendlar granska kraftigt i hur stora kostnader som lägga på de olika
delarna. En återkommande obalans mellan de tre posterna kan dock riskera att skapa
en situation där effektiviteten i befintliga system eller myndighetens förmåga att
nyutveckla kan påverkas. Om andelen kostnader för att ta fram över tid är för låg kan
det innebära att myndigheten bygger upp en utvecklingsskuld samtidigt som
myndigheten tappar i förmåga att driva utvecklingsinsatser. En effekt av att begränsa
utvecklingsarbetet under en period är att myndigheten kan behöva driva större och
mer omfattande utvecklingsprojekt än som annars hade varit fallet. Att genomföra
större och mer omfattande utveckling kan medföra onödigt stora risker för
myndigheten, något som uppföljningen av de strategiska it-projekten till viss del
indikerar. Om en myndighet å andra sidan har ett väldigt stort fokus på ta fram över
tid kan detta innebära en risk att utvecklingen går i en alltför hög takt eller är alltför
omfattande i relation till organisationens förändringsförmåga. Risken med denna typ
av obalans är således att myndigheten inte förmår omsätta resultat av utvecklingen
och därmed inte når de tänkta effekterna.
Myndigheterna bör därför ha kontroll över fördelningen över tid och sträva mot att
det finns en bra balans mellan att säkerställa, underhålla och ta fram på myndigheten.
Balansen bör spegla den strategi myndigheten har för it- och verksamhetsutveckling.
Utifrån inhämtandet av uppgifter om myndigheternas strategiska it-projekt kan man
dock se att det i många fall saknas en beräkning av effekt och nytta av pågående
utvecklingsinitiativ. Det speglar också den bild som fjolårets mognadsmätning gav
vad gäller att ha ramverk för nyttorealisering framtagna och implementerade på
myndigheterna.
ESV ser ett behov av att myndigheterna utvecklar förmågan till att koppla sina
utvecklingsinsatser med inslag av it till myndigheternas långsiktiga strategier för hur
de vill utveckla verksamheten och att de i de prioriteringar som görs säkrar att det
finns en långsiktig balans i utvecklingsarbetet. Ett stöd för detta kan vara ett upprätta
ett mer långsiktigt portföljtänk som följer myndighetens strategiska mål samt att
förbättra förmågan att bereda, besluta och bedriva utvecklingsinsatser så att de
leveranser och den verksamhetsutveckling de ska resultera i genomförs i enlighet
med de planer som har satts upp.
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Bilaga 1
Definitioner kopplat till it-kostnader
Definitionen av it-kostnader togs fram i det arbete som genomfördes under år 2014
och år 2015, och har återanvänts för årets mätning. It-kostnader är de kostnader som
kan härledas till it-funktioner, men begränsas inte till it-organisationen. Kostnaderna
består av kostnader inklusive avskrivningar (för materiella och immateriella
it-investeringar) för drift, förvaltning och utveckling av it-system och utrustning.
Det är mycket som inkluderas i definitionen av it-kostnader då it är en allt mer
integrerad del i myndigheters verksamhet. Detta medför att vissa gränsdragningar
måste göras. Ett exempel på en gränsdragning är vad som ingår i begreppet
utrustning enligt vår definition av it-kostnad. Om det finns utrustning som är
uppkopplad eller kan kopplas upp mot det centrala it-systemet är det en it-kostnad.
Om myndigheten utför andra myndigheters it-drift som ersätts (myndighetens
kostnader matchas av motsvarande intäkter) ska även den kostnaden ingå i
definitionen.
It-kostnader kan identifieras inom flera områden, inom allt från hårdvara, mjukvara
och datatrafik/kommunikation till personal, lokaler och tjänster.
Nedan följer exempel på it-kostnader inom dessa områden:
Hårdvara
Hårdvara och relaterade serviceavtal för inköp, underhåll, uppgradering och service
av exempelvis (men inte begränsat till):











arbetsplatsutrustning
nätverksutrustning
telefoniutrustning
servrar
lagringsutrustning
backupsystem
skrivare/kopiatorer
presentationssystem
videokonferenssystem
utrustning i kärnverksamheten som är uppkopplad eller kan kopplas upp mot itsystemet.
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Mjukvara
Licenser och relaterade serviceavtal för inköp, underhåll, uppgradering och service
av exempelvis (men inte begränsat till):
- kontorsprogramvaror med stöd för ordbehandling, kalkylbladshantering och
presentationsprogram
- mjukvara för meddelande och samarbetsverktyg
- databaser och mellanprogramvara
- operativsystem och virtualiseringsprodukter
- säkerhetsmjukvara
- övervakning, inventarier och it-service och tillhörande mjukvara
- utvecklingsplattformar med tillhörande mjukvara
- licenser och avgifter för applikationer.
Datatrafik/kommunikation:
- datatrafik inom och utom datacenter och olika nätförbindelser
- teletrafik.
Personal
Personalkostnader avser kostnader (löner, sociala avgifter, utbildning med mera) för
personal som hanterar it-funktioner oavsett organisatorisk tillhörighet, exempelvis
(men inte begränsat till):
- leveransroller såsom programmering, installation, konfiguration, support,
felsökning och problemlösning, helpdesk, ändringshantering, kapacitet och
prestanda, dokumentering, säkerhet
- styrande roller såsom analys, planering, leverantörsstyrning (exempel är it-chef,
it-controller, arkitekt)
- förvaltande roller såsom rapportering, uppföljning, inköp
- resurskonsulter som har en linjeroll och ersätter ordinarie personal (som utför
it-funktioner) och rapporterar till en chef i myndigheten (i motsats till konsulter
som levererar avgränsade uppdrag/projekt).
Lokal
Lokalkostnader för utrymmen som används av personal som hanterar it-funktioner
samt utrymmen för it-utrustning, exempelvis (men inte begränsat till):
- kontorslokaler för it-personal och systemförvaltare (ofta schablonbaserat)
- datahallar och tillhörande utrustning (inklusive exempelvis korskopplingsrum, el
och kyla).
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Tjänster
Som tjänst beskrivs leveranser utförda av extern part, exempelvis (men ej begränsat
till):
- kompletta driftstjänster (till exempel service desk), delar av driftstjänster (till
exempel Network Operations Center), Software-as-a-Service (till exempel
projektplatsen)
- allmän rådgivning i it-relaterade frågor
- installationstjänster
- konsulter som levererar avgränsade uppdrag/projekt (till exempel utredningar,
implementation).
Samtidigt som it i hög grad är en integrerad del i verksamheten finns det saker som
bedömts inte ska ingå i beräkningen av it-kostnader:
-

den tid som användare (verksamheten) lägger på att använda it-stödet
förlorad arbetstid för verksamheten då it-stödet inte fungerar som avsett
arbetstid för systemägare (men väl för systemförvaltare)
verksamhetens tid vid införande av it-stöd (avser ej projektdeltagande)
pågående och aktiverade investeringsbelopp
overheadkostnader (OH) för annan verksamhet än it.

Verksamhetskostnad – en komponent i flera av nyckeltalen
Verksamhetskostnaden har definierats som den kostnad som består av verksamhetens
totala kostnader inklusive avskrivningar. Den motsvaras i regel av raden
Verksamhetens kostnader i myndighetens resultaträkning.
Jämförelsestörande poster, exempelvis verksamhetskostnader som inte är
driftkostnader (S-koder S5851-S5859) ingår inte. De avser verksamhetens kostnader,
men har inte karaktären av myndighetens driftkostnader. Det kan avse kostnader i
garanti- eller utlåningsverksamhet som inte ska redovisas som transfereringar, större
skadestånd eller försäkringspremier/ersättningar eller andra kostnader av särskild
natur. Vidare ska inte heller Riksgäldens finansiella kostnader och intäkter för
förvaltning av statsskulden ingå.
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Bilaga 2.
Hur uppgifterna som krävs för att ta fram nyckeltalen har fångats
in
En stor del av uppgifterna som behövs för att ta fram nyckeltalen kan hämtas i
myndigheternas bokföring (ekonomisystemet inklusive sidoordnade system). Hur
mycket som kan hämtas direkt från bokföringen beror förstås på hur
internredovisningsmodellen (inklusive konto- och objektplan) är utformad på
respektive myndighet.
En utvecklad tidredovisning är ett stöd för att kunna bedöma kostnaderna och är
viktig för att till exempel fånga upp hur många timmar som läggs ned på olika itfunktioner samt för att beräkna vad detta kostar. Andra källor för att hämta
information till beräkningen av nyckeltalen är personalsystem, olika
ärendehanteringssystem och annan dokumentation.
I arbetets genomförande finns det exempel på myndigheter som i stor utsträckning
har kunnat hämta uppgifterna från redovisningssystemet, tack vare att de har
utformat objektplanen på ett sätt som gör att det är möjligt att följa it-kostnaderna på
myndigheten. Andra myndigheter har redovisat att de i stor utsträckning har fått
arbeta med uppskattningar och schabloner för att få fram de önskade uppgifterna.
Flera universitet och högskolor deltar i ett internationellt samarbete – BencHEIT –
där it-kostnader följs på en mer detaljerad nivå. De har kunnat återanvända den
informationen för denna redovisning. Ett antal myndigheter håller för närvarande på
att testa och utvärdera ett ramverk för it-kostnader (TBM). Arbetet är inte slutfört.
Sannolikt kan dock en tillämpning av ramverket med tillhörande it-stöd ge
förutsättningar för att ur detta it-stöd hämta uppgifter om de efterfrågade nyckeltalen.
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