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FÖRORD

Förord
Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen (N2015/3210/EF) att
ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning. Som en del i uppdraget ingår att
följa upp statsförvaltningens digitalisering. I denna del av uppdraget ska ESV
inhämta status och ge en samlad bild för gemensamma e-förvaltningsinitiativ utifrån
regeringens mål i strategin för en digitalt samverkande statsförvaltning. Denna
rapport är den första rapporten på området, och innehåller utöver uppföljningen även
ett antal förslag till hur uppföljning och styrning kan utvecklas framöver.
ESV vill rikta ett stort tack till de organisationer och myndigheter som hjälpt oss i
sammanställningen av rapporten.
I detta ärende har generaldirektör Mats Wikström beslutat. Utredare Ulrica Häll har
varit föredragande. I arbetet har utredare Daniel Jafari och William Linnefell,
e-förvaltningsstrateg Mats Goffhé samt konsult Anders Persson (Governo AB)
deltagit. Anders Persson har levererat underlag avseende avsnittet ” ”Sveriges
digitalisering i internationella jämförelser” (samt bilaga 2). Walter Jacobsson,
Richard Shelley och Eva Grönborg har bidragit med underlag till analysen kring
årsredovisningar.
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SAMMANFATTNING

1

Sammanfattning

Detta är den första delrapporten från ESV utifrån uppdraget att ge stöd till
regeringens satsning på e-förvaltning. Huvudfokus i rapporten är att ge en
överblicksbild av statsförvaltningens digitalisering. Analysen baserar sig i huvudsak
på information från Nationella utvecklingsportföljen, ett urval av myndigheternas
årsredovisningar och resultat från undersökningen EU E-government benchmark.
Tiden för framtagande av rapporten har varit starkt begränsad och den får därför ses
som en första utgångspunkt för ESV:s fortsatta arbete med regeringsuppdraget under
perioden 2016-2018.
Vad gäller statsförvaltningens digitalisering kan ESV konstatera att det finns flera
förbättringsområden. Förbättrad styrning och uppföljning på området är ett sådant.
Utifrån den analys ESV har genomfört står det tydligt att digitalisering inte finns ”på
kartan” på det sätt som är önskvärt utifrån regeringens uttalade ambitioner om att
Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. ESV ser
att detta delvis beror på att styrmedel inte används i tillräckligt stor utsträckning och
på att uppföljningen inom området är ofullständig.
Vad gäller den svenska statsförvaltningens och offentliga sektorns ställning i
förhållande till omvärlden konstaterar vi att det i dagsläget inte finns någon
undersökning som fullt ut ger de svar vi skulle behöva. EU-kommissionens
benchmark för e-förvaltning är den undersökning vi bedömer bäst lämpad, varför
denna har använts för utvärderingen. Sveriges position i förhållande till andra länder
i EU är fortsatt god, dock har Sverige under ett antal år tappat placering relativt andra
länder. Placeringen varierar mellan olika livshändelser.
För att Sverige ska kunna nå den höga grad av digitalisering som regeringen
eftersträvar, behöver samverkan ske i större utsträckning än idag över hela offentliga
Sverige. Denna samverkan kan stimuleras genom förbättrade incitament. Tänkbara
sätt att öka incitamenten kan vara undanröjande av hinder såsom sekretessregler,
finansering och liknande.
För att dra full nytta av digitaliseringens möjligheter krävs dessutom att hela
offentliga Sverige har en stark förmåga och kompetens att driva verksamhetsutveckling på ett kvalitativt och effektivt sätt. I dagsläget ser vi att det i statsförvaltningen finns vissa brister på detta område. Det behövs insatser för att stärka
kompetens kring bland annat nyttorealisering, portföljstyrning, förändringsledning
och projektstyrning.
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För att förbättra de analyser som ESV framöver kommer att göra av
statsförvaltningens digitalisering kommer det krävas ett utvecklingsarbete. Det
underlag som har funnits tillgängligt för ESV inför denna rapport är inte tillräckligt
som underlag för de analyser som framöver är nödvändiga.

6

INLEDNING

2

Inledning

I detta kapitel beskrivs kortfattat Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppdrag att ge
stöd till regeringens satsning på e-förvaltning. En inledande beskrivning av
bakgrunden till regeringens satsning på e-förvaltning ges också. Dessutom diskuteras
några viktiga förutsättningar för genomförandet av uppdraget, samt de avgränsningar
som har gjorts i samband med arbetet med denna rapport. Detta är den första årliga
rapporten inom ramen för ESV:s uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på eförvaltning.
Vi vill redan i inledningen förtydliga att vi genomgående i rapporten använder
begreppen digitalisering och e-förvaltning. I vissa fall används begreppen synonymt,
även om det finns skillnader dem emellan. Detta kan möjligen ses som ett utslag av
det faktum att begreppen är varandra närliggande och i nuläget ofta används
synonymt med varandra. Dock är det viktigt att betona att e-förvaltning generellt
handlar om att effektivisera verksamheten med stöd av it, medan begreppet
digitalisering ofta används med fokus på den utveckling av nya tjänster och
produkter som möjliggörs med stöd av it.

2.1

Styrning och digitalisering

I den svenska förvaltningsmodellen finns en tydlig skiljelinje mellan departement
och myndigheter. Myndigheterna har en relativt stark fristående ställning, vilket
innebär långtgående befogenheter att själva fatta beslut om hur de egna uppgifterna
ska hanteras och om hur den egna verksamheten ska organiseras. Den svenska
förvaltningsmodellen brukar betraktas som en viktig förutsättning för att statsförvaltningen ska kunna vara innovativ och effektiv. Varje myndighet ska sträva efter
hög effektivitet, men måste samtidigt beakta statens samlade effektivitet.
Myndigheterna ska ge varandra hjälp inom ramen för den egna verksamheten, verka
för att genom samarbete med myndigheter och andra ta tillvara de fördelar som kan
vinnas för enskilda samt för staten som helhet. Statsförvaltningen ska vidare utnyttja
skattemedel ändamålsenligt och inte använda mer resurser än vad som krävs för att
uppnå avsedda resultat med rätt kvalitet. Dessa utgångspunkter finns i det
förvaltningspolitiska målet, i budgetlagen, förvaltningslagen och
myndighetsförordningen1.
Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen har idag kommit att bli en allt
viktigare möjliggörare för utveckling och effektivisering i offentlig sektor. I
1

Budgetlagen (2011:203), förvaltningslagen (1986:223), myndighetsförordningen (2007:515), prop. 2009/10:175, bet.
2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.
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budgetpropositionen för 2016 framhåller regeringen att: ”Digitaliseringen är den
enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar alla delar av samhället.
Förutom en stärkt social välfärd har digitaliseringen bidragit till att driva tillväxten i
Sverige.”2
Man kan idag se tydliga tecken på att digitaliseringen skapar radikalt förändrade
förutsättningar för framtiden, bland annat genom att den omdanar de grundläggande
strukturerna för företag och offentlig sektor, för utbildning och arbetsliv men också
för samhällets sociala sammanhållning. Genom att man idag kan göra helt nya saker
på helt nya sätt, bär digitaliseringen med sig en förhoppning om att den offentliga
sektorns effektivitet och kvalitet ska kunna öka, samtidigt som demokratiska värden
såsom transparens, tillgänglighet och delaktighet ska kunna framhävas och
förstärkas.
Under en lång period har det offentliga Sverige varit framgångsrikt när det gäller
tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter. Myndigheter (och andra offentliga
organisationer) har historiskt sett varit snabba med att anamma digitaliseringen som
en del i sitt utvecklings- och effektiviseringsarbete. Sverige har därför, i internationella jämförelser, länge legat i framkant på området.
De riktigt stora vinsterna med digitaliseringen uppstår när flera aktörer kan förena
sina krafter i förvaltningsgemensamma initiativ. Potentialen med samverkan i eförvaltnings- och digitaliseringsfrågor står dock till stor del fortfarande outnyttjade3.
I budgetpropositionen för 2015 framhöll regeringen exempelvis att arbetet med att
modernisera och effektivisera den offentliga sektorn för att ge bättre service åt
medborgarna till en lägre kostnad är viktigt och att en ökad samordning och digital
samverkan över myndighetsgränserna har en stor utvecklingspotential i den
offentliga förvaltningen4. Det finns analyser som visar att den svenska förvaltningsmodellen har verkat hämmande för det offentliga Sveriges arbete med att i
samverkan ta tillvara digitaliseringens möjligheter5. Dessa analyser är intressanta och
är viktiga bidrag till diskussionen om hur tillvaratagandet av digitaliseringens
möjligheter ska få största möjliga effekt.
E-delegationen förde i sitt slutbetänkande ett liknande resonemang om resultatstyrningens negativa påverkan på samverkan mellan myndigheter. E-delegationen
menade bland annat att resultatstyrningen skapar stuprörstänkande och
sektorisering6. ESV anser dock att det är i tillämpningen av resultatstyrningen, i

2

Prop. 2015/16:1, utg. omr. 22, s. 119.
Statskontoret, 2014:12: s. 11, 92
Prop. 2014/15:1: s. 148
5
se exempelvis Jonasson m.fl., 2013: s.52; SOU 2015:91: s.21
6
se SOU 2015:66: s. 31-32, s. 103-104
3
4
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kombination med tillämpningen av andra styrmedel, som stuprören och
sektoriseringen uppkommer, inte av resultatstyrningen i sig.
ESV menar vidare att det inte är den formella utformningen av vare sig den svenska
förvaltningsmodellen eller resultatstyrningen som sådan som hindrar digitaliseringen
från att verkligen få genomslag i statsförvaltningen. Problemet hänger snarare ihop
med hur riksdagen och regeringen – inom ramen för denna modell – har valt att
tillämpa sin styrning av förvaltningen. Uppfattningen att den svenska förvaltningsmodellen i sig är en begränsande faktor för utvecklingen inom digitaliseringsområdet
riskerar att leda till en föreställning om att Sverige skulle ha särskilt missgynnsamma
förutsättningar att tillvara digitaliseringens möjligheter. Tvärtom har Sverige väldigt
goda förutsättningar, bland annat genom en hög utbildningsnivå hos medborgare, en
hög teknikmognad och goda tekniska förutsättningar.
En styrning som inte tydligt tar sikte på de effekter som riksdagen och regeringen vill
uppnå orsakar problem inte bara för enskilda medborgare och företagare som
kommer i kontakt med det offentliga. Det kan även medföra onödiga kostnader för
staten. För att nå nästa steg i utvecklingen och skapa ett förvaltningsövergripande
synsätt, finns ett behov av att riksdagen och regeringen överväger tillämpningen av
de befintliga styrmedlen i statsförvaltningen (och den offentliga sektorn som helhet).
En mer ändamålsenlig tillämpning skulle kunna underlätta en effektivare användning
av våra gemensamma resurser och en effektiv digital samverkan.
Mot denna bakgrund aviserade regeringen, i budgetpropositionen för 2015, en
satsning för att förbättra de statliga myndigheternas möjligheter att genomföra
effektiviseringar utifrån en helhetsanalys, det vill säga att initiera, utveckla, införa
och förvalta gemensamma e-förvaltningslösningar samt förbättra regeringens
förmåga att styra, samordna och följa upp de statliga myndigheternas arbete med att
digitalisera förvaltningen under 2015-20187.

2.2

ESV:s uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på eförvaltning

ESV har fått i uppdrag att ge stöd till regeringen och Regeringskansliet i genomförandet av satsningen på e-förvaltning under 2015-2018. Som en del av uppdraget
ska ESV analysera om de gemensamma e-förvaltningsinitiativ som genomförs är i
linje med regeringens prioriteringar och om de leder till regeringens mål i form av
kvalitativa och kvantitativa nyttor, samt vid behov föreslå åtgärder. ESV ska också
ge aktuella myndigheter stöd under de olika faserna i utvecklingsprocessen och i
genomförandet av den gemensamma e-förvaltningen, bland annat genom att utveckla
och tillhandahålla ett operativt stöd för nyttokalkylering och projektplanering.
7

Prop. 2014/15:1, utg. omr. 22: s. 148-9
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ESV ska även följa upp statsförvaltningens digitalisering. I denna del av uppdraget
ska ESV inhämta status och ge en samlad bild för gemensamma
e-förvaltningsinitiativ utifrån regeringens mål i strategin för en digitalt samverkande
statsförvaltning. ESV:s uppföljning ska baseras på uppgifter från de myndigheter
som är ansvariga för respektive lösning, framför allt avseende realisering av nyttor
och eventuella problem avseende detta område.

2.3

ESV:s genomförande av uppdraget

Inför genomförandet av uppdraget har ESV konstaterat att det består av i huvudsak
tre delar. För det första innebär uppdraget att ESV ska följa upp statsförvaltningens
digitalisering. De analyser som görs utifrån denna uppföljning utgör en väsentlig del
av ESV:s roll att bistå Regeringskansliet i strategiska e-förvaltningsfrågor.
Uppföljningen av statsförvaltningens digitalisering består i sin tur av en rad
delmoment. ESV har valt att inhämta status och ge en samlad bild för gemensamma
e-förvaltningsinitiativ, genom att exempelvis analysera den nationella
utvecklingsportföljen (vilket är ett verktyg som visualiserar och sprider kunskap om
gemensamma e-förvaltningsinitiativ i det offentliga Sverige)8, ta del av myndigheters
årsredovisningar och beakta resultat från internationella benchmarkundersökningar.
Inriktningen och omfattningen på datainsamlingen och analysen kommer att
utvecklas över tid för att regeringens och Regeringskansliets behov ska kunna
tillgodoses.
I den andra delen av ESV:s uppdrag ingår som en väsentlig del att verka för en ökad
mognadsgrad i nyttorealisering i statsförvaltningen. ESV betraktar en hög mognadsgrad i nyttorealisering som en grundläggande förutsättning för att det offentliga
Sverige ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter på ett mer effektivt och
ändamålsenligt sätt. Därför är de analyser som ESV avser göra kopplat till arbetet
med nyttorealisering viktiga såväl för uppföljningen av statsförvaltningens
digitalisering som för arbetet med att bistå Regeringskansliet i strategiska
e-förvaltningsfrågor.
Den tredje delen i uppdraget omfattar ett antal andra stödjande aktiviteter – riktade
mot regeringen, Regeringskansliet och aktuella myndigheter – som ESV ska
genomföra.

2.4

Avgränsningar och genomförande

ESV:s verksamhet kopplat till regeringsuppdraget inom e-förvaltningsområdet är
under uppbyggnad och tidsramen har varit starkt begränsad för att genomföra de

8
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aktiviteter som är av central betydelse för denna första delrapport. Därför har ett
flertal avgränsningar gjorts.
Denna rapport fokuserar till stor del på analys och uppföljning av statsförvaltningens
digitalisering. Analyser kopplade till de andra delområdena i ESV:s regeringsuppdrag (det vill säga främst att ge stöd till regeringen och Regeringskansliet i
satsningen mot en förstärkt styrning av e-förvaltningen, att ge aktuella myndigheter
stöd i deras insatser och att verka för en ökad mognadsgrad i nyttorealisering) har
antingen tonats ner eller prioriterats bort.
När det gäller själva uppföljningen av statsförvaltningens digitalisering har också en
del avgränsningar gjorts. För att ge oss en förståelse för vilken vikt myndigheterna
totalt sett (säger sig) lägga vid digitaliseringen i effektiviserings- och verksamhetsutvecklingsarbetet har ett viktigt fokusområde i uppföljningen varit analys av ett
antal myndigheters årsredovisningar för år 2015. Inledningsvis var avsikten att denna
genomläsning även skulle omfatta myndigheternas budgetunderlag, men eftersom
tidplanen inte medgav detta har fokus i denna rapport enbart legat på
årsredovisningarna. För att möjliggöra ett så tidseffektivt arbetssätt och en så relevant
materialinsamling som möjligt har även ett urval av myndigheternas årsredovisningar
gjorts. Urvalet av årsredovisningar avser myndigheter som ingår i
eSamverkansprogrammet9 samt de myndigheter, som av ESV bedömts vara
relevanta, inom områdena samhällsbyggnad, livsmedel, hälsa, utbildning, miljö och
företagande.
ESV har, som en del av regeringsuppdraget, tagit över ansvaret för den nationella
utvecklingsportföljen från E-delegationen. Analys av den information som finns
samlad i portföljen är ett annat fokusområde i uppföljningen. ESV har de senaste
månaderna bedrivit ett arbete för att få informationen i portföljen aktualiserad. Av
tidsskäl har avgränsningar behövt göras i detta arbete. Huvudsakligen handlar det om
att arbetet med att tillföra nya initiativ till portföljen har nedprioriterats. Istället har
fokus legat på att få informationen om portföljens befintliga initiativ uppdaterad.
Denna prioritering gjordes för att skapa förutsättningar för portföljen att utgöra ett så
kvalitetssäkrat underlag som möjligt. Motivet som låg till grund för avgränsningen
var helt enkelt att en analys av balansen i en utvecklingsportfölj snarare bör förlita
sig på ett lite mindre heltäckande, men kvalitetssäkrat underlag, än på ett mer
heltäckande, men icke kvalitetssäkrat underlag.

9

Myndigheter som för närvarande ingår i eSamverkansprogrammet: Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala
studiestödsnämnden, eHälsomyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket,
Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Riksarkivet,
Skatteverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Transportstyrelsen och Tullverket
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3

Uppföljning och analys av
statsförvaltningens digitalisering
”Ta aldrig för givet att den du talar med tolkar
digitalisering på samma sätt som du”
‒ Terminologicentrum

Det kan tyckas som en självklarhet vad som avses med begreppet digitalisering, men
ett förtydligande är viktigt för att ge en korrekt bild av vad denna uppföljning avser.
Digitalisering kan nämligen betyda många saker. Från en teknisk synvinkel innebär
digitalisering en överföring av information till digitalt format, men i
samhällsdiskussionen har begreppet idag oftast en mycket vidare betydelse.
Digitaliseringen betraktas då mer som ett pågående samhälleligt fenomen, och ibland
som ett eftersträvansvärt tillstånd (åtminstone för vissa), vilket kan beskrivas som ett
slags tekniskt omdaningsförlopp eller en moderniseringsprocess. Digitalisering är
alltså ett begrepp som har två lite olika skepnader: teknisk digitalisering och
samhällelig digitalisering. Nedan förtydligas hur ESV betraktar begreppet
digitalisering i denna uppföljning av statsförvaltningens digitalisering.
Digitalisering är en förändringskraft i samhället som möjliggörs genom bland annat
den snabba tekniska utvecklingen, ökad efterfrågan och utbyte av information.
Digitaliseringen påverkar samhället på alla nivåer och områden och möjliggör
effektivare, bättre och mer innovativa tjänster. Digitalisering har inget egenvärde i
sig, utan är ett medel för att åstadkomma förändring, utveckling och nytta för
enskilda medborgare och samhället som helhet. Det är medborgar- och
samhällsnyttan som är det huvudsakliga målet, inte digitaliseringen i sig.
Digitaliseringen är också ett viktigt verktyg för att möta samhällsutmaningar såsom
att motverka klimatförändringar, att hantera de utmaningar som följer med en
förändrad demografi och att stärka demokratin genom att öka delaktighet och
inflytande. ESV:s användning av begreppet digitalisering i denna rapport återspeglar
den strävan som finns att generera nytta för samhället, medborgare och företag med
hjälp av digitala tjänster.
Underlag för ESV:s uppföljning av statsförvaltningens digitalisering utgörs av
myndigheters årsredovisningar, den nationella utvecklingsportföljen och ESV:s
tidigare genomförda granskningar av statsförvaltningens it-kostnader och strategiska
it-projekt10. EU-kommissionens undersökning har varit underlag för avsnittet om

10
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Fördjupat it-kostnadsuppdrag – Slutrapport: Förslag inför framtiden, ESV 2015:64
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internationella jämförelser. De angreppssätt och metoder som använts i uppföljningen beskrivs närmare i bilaga 1.
Det bör betonas att ESV:s uppföljning av statsförvaltningens digitalisering varken
begränsar sig till förvaltningsövergripande (förvaltningsgemensamma) utvecklingsinitiativ eller till myndighetsspecifik verksamhetsutveckling. Analyserna i denna
rapport kan snarare betraktas som en inblick i samtliga områden (om inget annat
anges). En viktig utgångspunkt för uppföljningen av statsförvaltningens digitalisering
är det av regeringen beslutade målet ” Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter” och regeringens mål i Med medborgaren i centrumstrategin för en digitalt samverkande förvaltning11. Se bild nedan för regeringens mål
i strategin för en digitalt samverkande förvaltning:

Figur 1. Regeringens mål i Med medborgaren i centrum- strategin för en digitalt
samverkande förvaltning

3.1

Den nationella utvecklingsportföljen

Som en del i strävan efter att samla information om och skapa en överblick över
pågående e-förvaltningsinitiativ i det offentliga Sverige upprättades, under
E-delegationens tid, den nationella utvecklingsportföljen. Tanken med att ha en
sådan central samlingsplats för information om utvecklingsinitiativ inom eförvaltnings- och digitaliseringsområdet är att möjliggöra koordinering samt skapa
underlag för uppföljning och analys av det offentliga Sveriges digitalisering. Efter att
11

Regeringskansliet, IT i människans tjänst- en digital agenda för Sverige: s.15; Regeringskansliet, Med medborgaren i
centrum Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning: s.9
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E-delegationen slutfört sitt uppdrag under 2015 tog ESV över ansvaret för
vidareutveckling och drift av den nationella utvecklingsportföljen.
3.1.1

Reflektioner kring den nationella utvecklingsportföljen

I såväl offentlig som privat sektor har organisationer ofta svårt att påvisa avkastning
på investeringar i form av faktisk förändring och effekt. Idag implementerar dock allt
fler organisationer portföljstyrning som en del i verksamheten med syfte att skapa
kontroll över att ”rätt” initiativ startas och genomförs, att nyttor realiseras i en högre
grad samt att onödiga överlappningar kan elimineras. Upprättandet av den nationella
utvecklingsportföljen är ett första viktigt steg i det offentliga Sveriges anammande av
principerna inom portföljstyrning på en övergripande nivå, detta som en del i
satsningen mot ett mer effektivt tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.
I dagsläget rymmer den nationella utvecklingsportföljen dock enbart en mycket liten
del av det totala antalet pågående e-förvaltningsinitiativ i det offentliga Sverige. Den
kan ändå ge intressanta indikationer om utvecklingen när det gäller det offentliga
Sveriges tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. I den bästa av världar hade
den nuvarande sammanställningen av pågående initiativ visat en fullständig och
heltäckande bild, men i dagsläget fångar den nationella utvecklingsportföljen enbart
34 pågående initiativ (resterande 29 initiativ som finns upptagna är antingen
avslutade, parkerade eller består av till stor del inaktuell information). Det bör
understrykas att även om portföljen skulle ge en fullständig och heltäckande bild av
pågående initiativ är det svårt att använda den för att de facto styra den samlade
utvecklingssatsningen, genom att exempelvis prioritera bland initiativen och fatta
andra typer av beslut som syftar till att skapa bättre balans. Den nationella
utvecklingsportföljen ska snarare ses som en möjlighet att samla kunskap om och
kategorisera e-förvaltningsinitiativ, samt i viss mån göra analyser och därmed stödja,
bland annat, ESV:s uppdrag att ge råd till regeringen avseende vad som krävs för att
åstadkomma en bättre balans i den samlade utvecklingssatsningen inom svensk eförvaltning.
Det finns därtill vissa andra problem med informationen i den nationella
utvecklingsportföljen, vilket gör att underlaget för analys är något bristfälligt. Några
av dessa problem är:
 I den nationella utvecklingsportföljen kan den offentliga aktör som ansvarar
för ett visst initiativ ange kopplingar mellan initiativet och regeringens mål i
strategin för en digitalt samverkande förvaltning. Det är möjligt för ett och
samma initiativ att ha kopplingar till upp till tre mål, utan att göra viktningar
och ange storleken på bidraget till respektive mål. Den nationella
utvecklingsportföljen ger överblick över antal initiativ som har koppling till
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respektive mål, men inte över respektive initiativs storlek på bidraget till
målen i termer av nyttor och kostnader.
 Regeringens mål är relativt olika när det kommer till hur pass specifika de är
till sin karaktär; vissa mål är väldigt specifika, medan andra är mer övergripande. Detta försvårar en aning för jämförelse målen emellan, och därmed
även för analys av den nationella utvecklingsportföljens balans i avseendet
koppling till regeringens mål.
 Vid inrapportering av information till den nationella utvecklingsportföljen är
det inte obligatoriskt att ange vilken livshändelse som stödjs av initiativet. Det
finns möjlighet att i ett fritextfält själv definiera den livshändelse som
initiativet anses stödja (denna information syns dock inte i det statistiska
underlag som kan extraheras från den nationella utvecklingsportföljen).
Sammantaget innebär detta att informationen om initiativens koppling till
livshändelser i dagsläget inte är helt tillförlitlig.
 I dagsläget saknas information om planering och styrning mot en effektiv
realisering av nyttor, vilket omöjliggör analys av initiativens nyttoleveranser.
Givet de förbehåll som angivits ovan kan den nationella utvecklingsportföljen,
utifrån den information som i dagsläget finns tillgänglig, ändå ge en viss fingervisning om nuläget, särskilt med avseende på initiativens koppling till regeringens
mål i strategin för en digitalt samverkande förvaltning samt initiativens grad av
koppling till livshändelser. Några av de iakttagelser som har gjorts redovisas nedan.
3.1.2

Initiativens koppling till regeringens mål

En viktig princip för portföljstyrning är att säkerställa att portföljens initiativ
återspeglar och harmoniserar väl med befintliga strategier. Därför är det av intresse
att studera hur pass väl initiativen i den nationella utvecklingsportföljens kopplar an
till regeringens mål i strategin för en digitalt samverkande förvaltning. Se figurnedan:
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Figur 2. Antal pågående initiativ i den nationella utvecklingsportföljen som
kopplar an till respektive delmål i regeringens strategi för en digitalt
samverkande förvaltning

Notera att varje enskilt initiativ i den nationella utvecklingsportföljen kan ange kopplingar till upp till tre mål
(i genomsnitt har initiativen kopplingar till 2,7 mål)

Ett stort antal initiativ i den nationella utvecklingsportföljen har koppling till målen
”Statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom ökad digitalisering” och
”Digitala tjänster ska utformas efter användarnas behov”. Dessa mål är relativt övergripande till sin karaktär och därför är det naturligt att många initiativ bidrar till
uppfyllandet av dem. Mer specifika mål, såsom ”Det ska bli lättare att hitta och
använda öppna data” och ”Statsförvaltningens informationssäkerhet ska förbättras”,
stöds inte alls lika tydligt av de pågående e-förvaltningsinitiativen. Med tanke på att
dessa mål är specifika till sin karaktär är detta inte särskilt anmärkningsvärt.
Enbart två initiativ anser sig bidra till uppfyllandet av målet ”Det ska bli lättare att
hitta rätt digital tjänst”. Regeringens mål i strategin för en digitalt samverkande
förvaltning utgår från en idé om att medborgare och företag ska stå i centrum för
utvecklingen inom e-förvaltnings- och digitaliseringsområdet. Att verka för att
digitala tjänster ska bli så lättillgängliga som möjligt är en mycket viktig aspekt i
strävan efter en ökad medborgarorientering. Betydligt fler initiativ i den nationella
utvecklingsportföljen har kopplingar till målet ”Fler ska kunna tillhandahålla statens
digitala tjänster”. Det är naturligtvis väsentligt att arbeta för att förenkla själva
tillhandahållandet av digitala tjänster, men det är minst lika viktigt att möjliggöra för
att medborgare och företag, på ett enklare sätt, ska kunna hitta fram till de digitala
tjänsterna.
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3.1.3

Initiativens koppling till livshändelser

Eftersom regeringens mål i strategin för en digitalt samverkande förvaltning präglas
av idén om att medborgare och företag måste stå i centrum, är det väsentligt att
e-förvaltningsinitiativ har sin utgångspunkt i livshändelser. Nedan presenteras därför
en bild av hur många initiativ i den nationella utvecklingsportföljen som kopplar an
till respektive livshändelse:
Figur 3. Antalet pågående initiativ i den nationella utvecklingsportföljen som
har koppling till respektive livssituation

Notera att det trettiotal olika livshändelser som finns i den nationella utvecklingsportföljen här har
grupperats till ”livssituationer”

Bilden ovan visar att enbart 19 (av totalt 34) pågående e-förvaltningsinitiativ i den
nationella utvecklingsportföljen stödjer en livshändelse (eller livssituation i det här
fallet). Det innebär att 15 av de pågående initiativen helt saknar kopplingar till
livshändelser. En del initiativ saknar koppling till livshändelser för att de i stor
utsträckning är inriktade på utveckling av grundläggande infrastruktur. Flera initiativ
har dock inte angivit någon koppling till livshändelser, trots att det är tydligt att det
handlar om projekt som skulle kunna ha det. Detta är något oroande. Att många av de
pågående initiativen i den nationella utvecklingsportföljen har en förhållandevis svag
koppling till livshändelser antyder att utifrån-och-in-perspektivet, som grundprincip
för arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige, möjligen inte har etablerats i
tillräckligt hög grad.
3.1.4

Behov av att fortsätta undanröja hinder

Den nationella utvecklingsportföljen samlar även information om hinder som
upplevs finnas för de enskilda initiativen. Se nedan för en sammanställning av vilka
hinder de pågående initiativen i den nationella utvecklingsportföljen stöter på:
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Figur 4. Antalet initiativ i den nationella utvecklingsportföljen som stöter på
respektive hinder

Notera att varje enskilt initiativ i den nationella utvecklingsportföljen, utifrån fördefinierade svarsalternativ,
kan ange upp till tre hinder (i genomsnitt har initiativen angett 1,9 hinder).

Figuren ovan visar att det finns en rad olika hinder för digitaliseringen av det
offentliga Sverige. Det finns redan viss kännedom om de hinder som lyfts fram ovan,
men sammanställningen av upplevda hinder borde ändå kunna bidra till en förstärkt
insikt om vad som bromsar utvecklingen inom e-förvaltnings- och
digitaliseringsområdet. Att samverkansinitiativ inte prioriteras tillräckligt, att
anslutningsgraden till digitala tjänster är låg, att styrsignaler är för svaga och att
ovisshet råder kring finansiering utgör de vanligaste hindrena för de initiativ som
idag finns med i den nationella utvecklingsportföljen.
Det bör poängteras att det, naturligtvis successivt, tas steg i rätt riktning mot att
överbrygga de hinder som föreligger. Exempelvis har Rådet för digitaliseringen av
det offentliga Sverige bildats. I rådet sitter flera av de generaldirektörer som även står
bakom eSamverkansprogrammet, där samverkansfrågorna med tillhörande
utmaningar är centrala. Vidare konstaterar vi att i regeringsuppdrag till nya
utvecklingsmyndigheter finns tydliga direktiv om att samverkan med andra
myndigheter ska ske.12 Detta är exempel på några faktorer som bör bidra till att de
viktiga samverkansfrågorna framöver sätts i ökat fokus. Det finns dock ett fortsatt
stort behov av att riva hinder, för att offentliga aktörer ska kunna göra effektiva och
ändamålsenliga (gemensamma) satsningar inom e-förvaltnings- och
digitaliseringsområdet.

12

Uppdrag att verka för digitalt först – för en smartare livsmedelskedja.N2016/01646/EF
Uppdrag att verka för digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, N2016/01419/EF
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3.1.5

Nästa steg i resan mot en heltäckande och mer ändamålsenlig
”digitaliseringsportfölj”

Under ESV:s löpande arbete med den nationella utvecklingsportföljen och under
analysen av dess information, har flera reflektioner gjorts gällande behovet av
åtgärder. ESV anser att följande åtgärder behövs för att framtidens
”digitaliseringsportfölj”, som informationsnav, ska kunna fungera som ett bra
underlag för analys av vad regeringens styrning bör fokusera på för att uppnå målet
att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter:
 syftet med den information som framöver sammanställs om det offentliga
Sveriges digitaliseringsportfölj behöver överenskommas, fastställas och
kommuniceras. Som en del i detta ingår kartläggning av intressenters krav och
önskemål. Andra delar handlar om att komma fram till avgränsningar för
vilken information som inte ska samlas in. I detta behöver avvägningar göras
mellan den nytta den insamlade informationen bedöms ge i relation till
kostnad för datainsamlingen inklusive uppgiftslämnarbörda.
 för att den sammanställda informationen om digitaliseringsportföljen ska
kunna förmedla en rättvisande bild av utvecklingen inom e-förvaltnings- och
digitaliseringsområdet i det offentliga Sverige behöver den vara betydligt mer
heltäckande än i dagsläget (dvs. återspegla en helhetsbild)
 en tydlig central styrning fordras när det gäller inrapportering av information
till digitaliseringsportföljen
 digitaliseringsportföljen bör vara den enda samlade informationsplatsen för
digitaliseringsinitiativ. För att kunna skapa en rättvisande bild av utvecklingen
behövs en ”one version of the truth” - och denna ”sanning” måste i sin tur
underbyggas med högkvalitativ information.
 i digitaliseringsportföljen behöver ansvariga organisationer ange betydligt mer
utförlig och detaljerad information än idag om till exempel nyttor för enskilda
initiativ, förslagsvis på ett sätt som går i linje med de sju frågor om nyttor som
presenteras i vägledningen för nyttorealisering13. Portföljen behöver
framförallt storleksmått på och periodiserad information om nyttor, annars
omöjliggörs analys av initiativens nyttoleveranser.

13

E-delegationen, 2014, Vägledning i Nyttorealisering 2.0: s. 6-8
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 För att detta ska vara möjligt att åstadkomma behöver mognaden i frågor om
nyttorealisering, projekt- och portföljstyrning inom statsförvaltningen öka
inom statsförvaltningen.
Det bör understrykas att det sannolikt kommer att ta lång tid innan det finns en
digitaliseringsportfölj för det offentliga Sverige som samlar information om närapå
samtliga pågående utvecklingsinitiativ på området, inklusive mer detaljerad
information om de enskilda initiativens nyttor. Detta är dock en resa som behöver
göras för att skapa nödvändig överblick som möjliggör bättre samordning och
styrning.

3.2

Digitaliseringen roll i myndigheters årsredovisningar

Årsredovisningen är det centrala verktyget för myndigheternas redovisning av sin
verksamhet och resultaten av denna. Det är naturligt att tänka sig att digitaliseringen
med dess stora påverkan på samhället och dess potential för förbättringar, i till
exempel interaktionen mellan myndigheter och medborgare, borde ha ett stort
utrymme här.
ESV har som en del i uppföljningen av statsförvaltningens digitalisering analyserat
ett antal myndigheters årsredovisningar (med avseende på år 2015) med syfte att få
insikt i vilken vikt myndigheterna totalt sett (säger sig) lägga vid digitaliseringen i
sitt effektiviserings- och verksamhetsutvecklingsarbete. Ett urval av myndigheternas
årsredovisningar har gjorts, och detta urval har i sin tur varit centrerat kring några
olika områden som bedömts vara relevanta för digitaliserings- och
e-förvaltningsområdet. Dessa områden är: samhällsbyggnad, livsmedel, hälsa, miljö,
utbildning och företagande. I urvalet av myndigheters årsredovisningar har inte
representativitet för statsförvaltningen som helhet eftersträvats. Med tanke på att
flera myndigheter som ingår i urvalet antingen är it-intensiva eller stora transaktionsmyndigheter (dvs. myndigheter som har stora volymer ärenden) bedömer ESV dock
att urvalet åtminstone inte leder till en underskattning av digitaliseringens roll i
årsredovisningarna. Vilka myndigheter som ingått i urvalet framgår av bilaga 1.
Syftet med analysen av årsredovisningarna är att få en första överblick över vilken
betydelse digitaliseringen spelar – med utgångspunkt i vad som framhålls i
årsredovisningarna – i myndigheternas effektiviserings- och verksamhetsutvecklingsarbete. Analysen har inte varit kvantitativ inriktad, och har inte kunnat göras på ett
sådant sätt att det är relevant och rättvisande att redovisa några ”exakta” siffror
nedan.
För att hitta information om vilken vikt myndigheterna (säger sig) lägga vid
digitaliseringen i effektiviserings- och verksamhetsutvecklingsarbetet har ESV letat
efter svar på följande frågor under genomläsningen av årsredovisningarna:
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 Redovisar myndigheten hur de arbetar med nyttorealisering
(effekthemtagning)?
 Redovisar myndigheten hur de har tagit tillvara på digitaliseringens
möjligheter?
 Redovisar myndigheten något kring digital utveckling i samverkan?
 Redovisar myndigheten uppnådda effektiviseringsmått som ett resultat av
digitaliseringinitiativ (t.ex. minskad ledtid)?
 Redovisar myndigheten att de har god intern styrning och kontroll?
 Förekommer referenser till "digitalt först" i myndighetens årsredovisning?
 Hänvisar myndigheten till målen i Med medborgaren i centrum - strategin för
en digitalt samverkande förvaltning?
 Redovisar myndigheten att de har e-tjänster?
 Redovisar myndigheten "volymmått" på e-tjänster i relation till det totala
antalet tjänster?
 Redovisar myndigheten de e-tjänster som har utvecklats under året?
 Redovisar myndigheten hur stor del av it-kostnaderna som går till drift,
förvaltning respektive utveckling?
Det är viktigt att understryka det finns ytterst lite styrning mot ökad digitalisering i
de studerade myndigheternas regleringsbrev (med avseende på år 2015). Detta kan ha
påverkat resultatet av ESV:s analys av årsredovisningarna. I årsredovisningar ska
myndigheterna redovisa resultat och effekter av verksamheten mot bakgrund av de
mål och återrapporteringskrav som framgår av myndighetens regleringsbrev. Detta
innebär att om årsredovisningen saknar beskrivningar om hur myndigheten tar
tillvara digitaliseringens möjligheter, kan detta delvis vara ett resultat av att det inte
finns återrapporteringskrav eller att informationen på annat sätt inte efterfrågas.
Utifrån det tjugotal årsredovisningar som granskats kan ESV konstatera att
information om myndigheternas arbete med att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter som en del i sitt effektiviserings- och verksamhetsutvecklingsarbete
förekommer relativt sparsamt i årsredovisningarna. Mindre än hälften av myndigheterna beskriver hur de arbetar för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. De
myndigheter som redovisar sitt arbete med digitalisering är främst myndigheter som
är stora transaktionsmyndigheter eller har konkreta uppdrag inom området.
I en del fall beskriver myndigheternas generaldirektörer, i avsnitten ”GD har ordet”,
vikten av att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. I en del fall presenteras även
konkreta exempel på hur digitaliseringens möjligheter har använts i myndighetens
arbete. Att generaldirektörer framhäver digitaliseringen som ett bra verktyg för
utveckling och effektivisering är en signal om att det finns förhållandevis goda
förutsättningar för att digitaliseringen ska kunna spela en allt större roll i
statsförvaltningens utvecklingsarbete framöver.
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ESV har i årsredovisningarna också sökt efter information om huruvida myndigheterna beskriver att de på ett systematiskt sätt arbetar med nyttorealisering. Denna
typ av information saknas helt och hållet, men vissa myndigheter beskriver dock mått
på de effektiviseringsvinster som har åstadkommits. Några större slutsatser kring den
vikt som läggs vid nyttorealisering i myndigheternas verksamhet ska inte dras, detta
eftersom den här typen av information inte nödvändigtvis behöver framgå av
årsredovisningen. ESV ser bristen på information om nyttorealisering i
årsredovisningarna snarare som ett tecken på att årsredovisningar inte är ett
tillräckligt bra underlag för uppföljning på detta område. Hur myndigheter arbetar
med nyttorealisering fordrar därför särskilda mätningar framöver.
Eftersom målen för digitaliseringen av offentliga Sverige utgår från att den digitala
utvecklingen behöver ske i samverkan och utgå från medborgarnas behov, har det
varit av intresse för ESV att analysera i vilken utsträckning dessa perspektiv präglar
årsredovisningarna. Generellt sett beskriver drygt hälften av myndigheterna att de
bedriver samverkan kring digitala tjänster, men ESV:s slutsats är att den typ av
samverkan som lyfts fram i stor utsträckning handlar om informationsutbyte via
digitala kanaler, snarare än om utveckling i samverkan.
Dessutom framträder en tydlig bild av att de myndigheter som beskriver hur man
arbetar med verksamhetsutveckling genom att ta stöd av digitalisering, i hög grad har
myndighetens behov av effektivisering och förenkling som utgångspunkt, snarare än
medborgarnas behov ur ett sammanhållet perspektiv. Enligt ESV visar detta att
styrningen mot att sätta medborgaren mer i fokus inte helt har nått önskad effekt.
Med andra ord, ESV:s genomläsning av årsredovisningarna antyder att utifrån-ochin-perspektivet, som grundprincip för arbetet med att digitalisera det offentliga
Sverige, inte har etablerats tillräckligt.
ESV ser dock tecken på att vissa myndigheter redan nu har goda förutsättningar att
på ett bra sätt anamma strategin ”Digitalt först”. Det finns inga explicita hänvisningar
till denna strategi, men vissa myndigheter (exempelvis Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Bolagsverket) ger i
årsredovisningarna intryck av att de faktiskt redan arbetar efter en princip om att
digitala kanaler ska vara förstahandsval i kontakten med målgrupperna. Ett intressant
exempel är att Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som, utifrån sina fokusmål
för året, genomförde en satsning på att i högre grad synas och göra sina kunskaper
tillgängliga på nya sätt. Eftersom Wikipedia är en kunskapskälla som används av
många, initierade SVA, tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), ett
arbete med syfte att få fler experter att dela med sig av sin kunskap på Wikipedia.
Detta skulle kunna ses om ett exempel på att myndigheten strävar efter att möta sina
målgrupper på målgruppernas villkor.
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Några myndigheter framhåller i årsredovisningarna att de stöter på hinder i regelverk
och lagstiftning för att komma vidare med sina digitaliseringsinitiativ. I något
enstaka fall framhåller myndigheten att de har lyft frågan om regelförändringar till
berört departement.
ESV har gjort en analys baserad på underlag från eSamverkansprogrammet14, där vi
studerat årsredovisningar för de myndigheter som är medlemmar i programmet (se
sidan 11 för en lista på myndigheter som ingår i programmet). Flera av
myndigheterna i eSamverkansprogrammet är transaktionsmässigt stora myndigheter
och har tidigare varit medlemmar i E-delegationen. De här myndigheternas
årsredovisningar innehåller i mycket större utsträckning än för övriga studerade
myndigheter information om hur de arbetar för att tillvarata digitaliseringens
möjligheter. Flera av myndigheterna anger både hur de tar tillvara digitaliseringens
möjligheter och att de arbetar med digital utveckling i samverkan. ESV anser att
detta kan tolkas som att för de myndigheter där digitaliseringen är en viktig fråga
(och har varit en viktig fråga under en längre tid), förekommer denna typ av
informationen mer frekvent i årsredovisningen, trots att detta inte är något krav enligt
förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605). I den här gruppen
av myndigheter anger även ett flertal i årsredovisningen att de arbetar systematiskt
med nyttorealisering.

3.3

Kommunsveriges digitalisering enligt eBlomlådan

Inom de utvecklingsområden som beskrivs ovan bedriver även kommunerna ett
omfattande arbete och spelar därför en central roll i utvecklingen. Därför anser ESV
att det är relevant att även studera kommunsveriges digitalisering inom dessa
områden. ESV har gjort en analys baserad på underlag från Sveriges kommuner och
Landsting (SKL). Här har underlag från publicerade självskattningar i eBlomlådan
analyserats, med särskild tonvikt på vissa utvalda frågor. eBlomlådan är ett självskattningsverktyg som kommuner har möjlighet att utnyttja för att få ett mått på sitt
arbete med digitalisering. I det underlag som ESV har använt för analys har 133 av
290 kommuner genomfört självskattningen15.
Analysen av kommunernas självskattningar i eBlomlådan visar att arbetet med att ta
tillvara digitaliseringens möjligheter inte skiljer sig nämnvärt mellan den kommunala
sektorn och de statliga myndigheterna. Exempelvis anger enbart fem procent av
kommunerna att de arbetar med nyttorealisering, 13 procent att de arbetar med
portföljstyrning och 37 procent att de har en etablerad projektmodell. Inte ens hälften
av kommunerna anger att kommunens styrdokument framhäver hur digitaliseringens

14
15

eSamverkansprogrammet är en frivillig sammanslutning av myndigheter som tillsammans arbeta för ökad digitalisering.
Underlag hämtat från www.eblomladan.skl.se den 2016-03-01
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möjligheter ska tas tillvara. Enbart en fjärdedel av kommunerna anser att de följer
upp sin utveckling inom e-förvaltnings- och digitaliseringsområdet.
Vad gäller de olika utvecklingsområden som analyserats (samhällsbyggnad, livsmedel, hälsa, miljö, utbildning och företagande) är det tydligt att arbetet med att ta
tillvara digitaliseringens möjligheter har kommit längre inom vissa områden än
andra. Dessa områden är dock väldigt olika till sin karaktär, därför bör inte några
djupare jämförelser av graden av tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter,
mellan de olika områdena, göras utifrån detta underlag.
För övrigt visar självskattningen att många kommuner har gjort det möjligt för
medborgaren att följa kommunfullmäktigemöten på webben och ta del av annat
underlag elektroniskt, medan utvecklingen på områdena delaktighet (när det gäller
möjligheten att bidra med och påverka förslag inför politiska beslut), transparens och
spårbarhet tycks gå långsammare. Vad gäller upphandlingar och fakturering anger
över 80 procent av kommunerna att de har en digital hantering för detta, medan
digital tjänst för serveringstillstånd finns i drygt 30 procent av kommunerna.
Resultatet av kommunernas självskattningar i eBlomlådan presenteras i figuren
nedan:
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Figur 5. Fördelning av ett urval av digitala tjänster inom kommunsektorn (133
kommuner)

3.4

ESV:s fördjupade it-kostnadsuppdrag

Under 2015 genomförde ESV en kartläggning av statsförvaltningens it-kostnader.
Som en del i detta uppdrag ingick även att studera en rad olika dimensioner av
myndigheternas mognad i att bedriva verksamhetsutveckling. ESV betonade i
slutrapporten vikten av att myndigheterna – mot bakgrund av myndighetsförordningens tredje paragraf om effektivitet och hushållning av statens resurser och
den fjärde paragrafen om intern styrning och kontroll – ökar sin förmåga att bedöma
effektiviteten i it-verksamheten, både vad gäller tillhandahållandet av it och
användandet av it som möjliggörare för verksamhetsutveckling.
I uppdragets slutrapport redovisas en mognadsmätning av myndigheterna kopplat till
viktiga förutsättningar för att de ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter på
ett bra sätt och samtidigt ha en betryggande intern styrning och kontroll16. Denna
mognadsmätning pekar framförallt på att många myndigheter har ett stort behov att
förbättra sitt arbete med strategisk it-försörjning, portföljhantering och nyttorealisering.
För denna rapports skull har en närmare granskning gjorts av resultatet från itkostnadsuppdragets mognadsmätning med avseende på just de myndigheter vars
16
Mognadsmätningen avser följande förutsättningar: Strategi för it-försörjning, förvaltningsmodell, informationssäkerhet,
portföljstyrning, nyttorealisering, kompetensförsörjningsstrategi, jämförelser av it-kostnader och projektmodell.
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årsredovisningar har genomlästs som en del i denna rapports uppföljning av
statsförvaltningens digitalisering. Den bild som it-kostnadsrapportens mognadsmätning målar upp skiljer sig inte nämnvärt från den bild som framträder vid
genomläsning av myndigheternas årsredovisningar. It-kostnadsrapporten visar, likt
genomläsningen av årsredovisningar, att det finns en avsaknad av systematiskt arbete
med nyttorealisering i statsförvaltningen. It-kostnadsrapporten visar därtill att
majoriteten av myndigheterna inte alls, eller bara delvis arbetar med portföljstyrning.
En annan intressant iakttagelse är att flertalet myndigheter bara delvis tillämpar en
projektmodell för sitt utvecklingsarbete.
Som en del av it-kostnadsuppdraget har också en studie av myndigheternas
strategiska projekt genomförts17. Totalt 55 av it-kostnadsuppdragets studerade
strategiska projekt kan sägas vara digitaliserings- eller e-förvaltningsinitiativ i
enlighet med denna rapports definition av digitalisering. Just dessa projekt visar på
stora brister när det gäller arbetet med att realisera förväntade nyttor. Omkring 80
procent av projekten saknar enligt den självskattning som gjordes i itkostnadsuppdraget beslut kring nyttorealisering, och över hälften saknar ansvarig för
nyttorealisering. Endast runt 25 procent av projekten gör värderingar av de nyttor
som förvantas uppkomma till följd av projektets leverans. När dessa siffror sätts i
relation till vad som har framkommit vid analys av myndigheternas årsredovisningar
stärks slutsatsen att det generellt sett finns en stor förbättringspotential hos
myndigheterna inom detta område.

3.5

Sveriges digitalisering i internationella jämförelser

Det finns ett antal internationella jämförelser som regelbundet genomförs av olika
organisationer och som försöker tillgodose behovet av att kunna jämföra länders
offentliga verksamheter utifrån hur väl de presterar inom e-förvaltnings- och
digitaliseringsområdet. Resultatet av dessa mätningar kan vara av intresse på lite
olika sätt, utifrån vilka behov och syften som finns med uppföljningen:
 De kan användas för att sätta fingret på angelägna utvecklingsbehov eller
utvecklingslinjer. (Undersökningen kan i sig givetvis vara normerande i och
med urvalet av vilka områden den sätter fokus på.)
 De kan vara upplysande och kunskapsgivande genom att sätta fingret på
viktiga trender för utvecklingen.
 De kan vara policydrivande genom att resultaten skapar politiskt tryck för
frågorna, kanske främst om resultaten är vikande eller svaga.
 De kan vara styrande om de konstrueras för att ge meningsfull kunskap och
skapa förändringstryck på enskilda aktörer inom den offentliga förvaltningen.
17

It-kostnadsuppdraget definierar strategiska projekt som projekt som myndighetens högsta ledning är (eller borde vara)
engagerad i att följa upp.
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(För detta krävs dock att de är möjliga att bryta ner och analysera för att t ex
sätta tryck på utveckling inom olika sektorer, livshändelser eller liknande.)
 De kan även fylla ett komparativt syfte genom att användas för att jämföra
Sverige med omvärlden och identifiera olika länder att följa utvecklingen
inom och samarbeta med.
De internationella mätningar som vanligen refereras till i dessa sammanhang är
sammanfattningsvis:






EU-kommissionen: EU E-government benchmark
FN: UN – E-government survey
World Economic Forum: WEF – Global information technology report
Waseda University, Tokyo: WASEDA – International e-government ranking
EU-kommissionen: DESI

Trots att EU-kommissionens benchmark inte är en global underökning har vi i denna
rapport bedömt det som mest meningsfullt att fokusera på resultaten i denna. Inte
minst för att den genom sitt fokus på livshändelser är möjlig att bryta ner och
analysera för olika sektorer inom förvaltningen. Undersökningen beskrivs ytterligare
nedan.
För den som vill veta mer allmänt om de olika ovan nämnda undersökningarna samt
få mer allmän bakgrundsinformation kring området, hänvisas till bilaga 2.
3.5.1

EU-kommissionens undersökning18

EU-kommissionen har följt upp utvecklingen inom e-förvaltningsområdet under hela
2000-talet. Det har under denna period skett vissa justeringar av uppföljningsmodellens utformning. Från år 2000 till och med 2012 utgick modellen från att mäta
hur sofistikerade tjänsterna var (baserad på en mognadsmodell med fokus på vilken
tekniknivå som respektive land klarar att leverera tjänster inom). Denna tidigare
benchmark hade en bredare täckning än dagens urval av livshändelser.
År 2012 ändrades mätmetoden till att fokusera på ett antal livshändelser: starta
företag, förlora och hitta arbete, studera, driva företag, flytta, äga och köra bil och
starta ett rättsligt förfarande. I den nya modellen fokuseras även på uppföljning av
ett större antal indikatorer med fokus på olika kvalitativa egenskaper i digitala möten
(till exempel enkelhet och användbarhet) för att föra in ett visst användarperspektiv.
Vidare läggs fokus på möjliggörande funktionalitet samt också hur väl stödet för
livshändelserna är anpassade för att stödja rörlighet över de inre europeiska
gränserna. Undersökningen premierar att e-tjänster för livshändelser hålls samman
18
EU-kommissionen, EU E-government Benchmark, Future-proofing eGovernment for the Digital Single Market,
Background report, 2015
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via en portal samt att automatisering sker av olika steg i de processer som har
koppling till en livshändelse. Exempel på det senare kan till exempel vara att när en
företagare registrerar ett nytt bolag, registreras automatiskt vilken skatteform som
gäller och att processen för att bolagsnamnet ska skyddas startas utan att företagaren
behöver initiera några fler transaktioner.
3.5.2

Den svenska utvecklingen över tid enligt EU-kommissionens
undersökning

Nedanstående figur visar den svenska utvecklingen i EU-kommissionens
undersökning över tid. Tidsserien består av de övergripande placeringarna för
Sverige för respektive år i relation till andra länder. När det gäller den omgjorda
uppföljningsmodellen som använts från 2012, är denna skapad utifrån kategorin
användarcentrering (user centricity), eftersom denna har störst likheter med den
modell som användes tidigare.

Vid en uppföljning av statsförvaltningens digitalisering tycker vi att det är naturligt
att studera och analysera Sveriges utveckling på området enligt ovan. De ändringar
som har gjorts i uppföljningsmodellen över tid gör dock att tidsserien behöver tolkas
med försiktighet. Som framgår av figuren hade Sverige en period av höga och till och
med stigande resultat under första halvan av 00-talet för att sedan 2006 uppvisa en
vikande trend. I den senaste mätningen, som avser 2014, har Sverige sjunkit till en
10:e plats.
När man betraktar den vikande trenden är det viktigt att tänka på att i mätningen
rangordnas nationerna i relation till varandra. En sjunkande placering innebär alltså
normalt sett inte att en nation har ”blivit sämre” absolut sett. Det handlar mer om att
andra länder under en viss tidsperiod har gjort större framsteg än den egna nationen,
det vill säga att konkurrensen har hårdnat i toppen. Tre stora svenska fördelar i denna
typ av undersökningar rör registerinformation, humankapital och fysisk infrastruktur.
Registerinformation har byggts upp i registerhållande myndigheter i Sverige sedan
1960- och 70-talen då stora centrala register började etableras kring fordonsuppgifter,
folkbokföring mm. När det gäller infrastruktur (t.ex. mobiltäckning, fiberutbyggnad
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och mobilanvändning) och humankapital (befolkningens utbildningsnivå,
teknikanvändning och benägenhet att kommunicera elektroniskt) är vi ett av världens
mest digitaliserade länder enligt t ex World Economic Forums - Global Information
Technology Report 19.
Vilka skäl finns då till att Sverige har en vikande trend sedan 10 år? EUkommissionens benchmarkundersökning har som tidigare nämnts ett starkt fokus på
att förvaltningen hålls samman gentemot medborgarna knutet till livshändelser.
Verktyg för detta är som nämnts övergripande portaler och ärendeautomatisering.
Automatiseringen ska minska medborgarnas roll att initiera transaktioner i
livshändelserna och de möjliggörande funktionerna bör vara förvaltningsgemensamma och fungera inom en hel livshändelse. Undersökningens fokus på
livshändelser är i sig en stark normering som innebär att det som premieras är att
medborgarens möte med förvaltningen är i centrum oavsett myndighetsgränser. På
detta område har Sverige till skillnad från flera andra länder valt en decentraliserad
strategi där de enskilda aktörerna själva ansvarar för att utveckla sina digitala möten.
Denna strategi är ett av skälen till att Sverige snabbt kunde bygga upp elektroniska
kontaktvägar. I arbetet med att bygga upp nationella portaler eller hålla samman
livshändelser som tar utgångspunkt i medborgarens behov blir analys och utveckling
av tvärsektoriella informationsbehov för att skapa förvaltningsövergripande design
en naturlig del. Att arbeta med livshändelser var till exempel en utgångspunkt för
arbetet med Canadas nationella portallösning Government On-line ända sedan
millennieskiftet20. Danmark och Norge har satsat på att bygga nationella
infrastrukturer kring digital post, målgruppsportaler samt registerhantering och sen
finns satsningarna kring Government Digital Services i Storbritannien som har
centraliserad digitalisering av statliga myndigheter som mål. I Sverige är det inte lika
tydligt med exempel på nationellt arbete inom e-förvaltning, eftersom vi på det här
området är väldigt decentraliserade. Det som börjat växa fram i Sverige är istället
portaler för olika målgrupper, som ex. skogsägare, körkortsinnehavare m.m.
3.5.3

Diskussion kring brister i EU-kommissionens benchmark

Metodmässigt har EU-kommissionens benchmark ett antal problem eller
begränsningar som behöver beaktas när det gäller vilka slutsatser som dras utifrån
materialet, åtminstone utifrån de behov som finns vid uppföljning av digitaliseringen.
När det gäller de användarorienterade värderingarna av livshändelserna är urvalet av
så kallade mystery shoppers21 tunt. Två personer har gjort expertutvärderingar av
livshändelserna med stöd av det internationella teamet som arbetar med denna
19

World Economic Forum, Global Information Technology report 2015
Government of Canada, Government on-line 2006,] (http://publications.gc.ca/collections/Collection/P4-1-2006E.pdf),
Besökt 2016-03-01
21
En mystery shopper är en person som (utan att i förväg annonsera det) agerar medborgare eller kund för att utvärdera
tjänster från det perspektivet.
20
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benchmark22. Dessa är lokala experter på e-förvaltning, men risken för att
värderingarna mellan de olika länderna skiljer sig åt på grund av det lilla urvalet av
personer i dessa roller är stor. Därför ska detta resultat tolkas med försiktighet.
En annan reflektion är att en mycket stor andel av den svenska statens (inklusive
kommuner och landsting) budgetutrymme läggs på de sociala trygghetssystemen,
vården, skolan och omsorgen. I stor utsträckning saknas dessa sektorer bland de
livshändelser som hanteras inom EU-kommissionens benchmark. Eftersom de
sociala systemen i de olika länderna inom EU ser olika ut har det kanske varit en
rimlig och enkel utväg vid undersökningens utformning att inte fokusera på dessa
delar. För svensk del får det dock konsekvenser i att vi inte får stöd i denna
undersökning kring att värdera dessa sektorer.
Undersökningens utformning och avgränsningen inom livshändelserna innebär att
interaktionen mellan medborgare/företag och den offentliga sektorn fångas upp och
värderas endast i begränsad utsträckning vad gäller den kommunala nivån. I de fall
där undersökningen når den nivån är det endast de största kommunerna som
värderas, det vill säga de som har en möjlighet att hänga med i utvecklingen.
Landstingen saknas i stort sett helt i undersökningen. Stora delar av den offentliga
verksamheten, både i form av sektorer och i form av aktörer, saknas alltså.
3.5.4

Sveriges resultat i EU-kommissionens undersökning

Utifrån EU-kommissionens undersökning kan ett antal olika bilder tecknas. Nedan
fokuseras på ett antal dimensioner i den svenska utvecklingen med fokus på den
senaste mätningen som avser 2014 (publicerades 2015). Inledningsvis för vi en
diskussion om resultatet på en övergripande nivå. Därefter går vi in lite mer på de
olika livshändelserna.
3.5.4.1

Sveriges resultat på övergripande nivå23

ESV anser att det är en rimlig utgångspunkt att ett land med ambitionen att vara bäst
i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, bör nå värderade poäng på
över 75 och placeras i kategorin good enligt nedanstående figur.
Tittar vi på enskilda egenskaper per dimension ser vi att Sveriges paradgrenar är
utbudet av tjänster (online availability), användbarheten (usability) hos tjänsterna,
transparensen kring användning av personuppgifter (personal data) och användningen av autentiska källor (authentic sources). Trots Sveriges goda resultat för
utbudet av tjänster hålls vi tillbaka av denna kategori, helt enkelt för att andra länder

22
23

30

EU-kommissionen, eGovernment action plan 2016-2020, 2015
EU-kommissionen, Country facts Sweden, 2015
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är ännu bättre. Resultaten beskrivs i tabellen på nästa sida där resultat för Sverige
jämfört med EU-genomsnittet illustreras.
Det mest bekymmersamma området är transparens kring tjänsteleverans (service
delivery), det vill säga medborgarens möjlighet att följa status och framåtskridande i
sitt ärende. Många statliga myndigheter har någon form av ”Mina sidor” där medborgaren kan logga in och interagera med den aktuella myndigheten. Det finns dock
få om ens några lösningar som håller ihop och synliggör status och framåtskridande i
ett ärende över livshändelserna i det fall flera offentliga aktörer är involverade. På
detta område har Mina meddelanden potential att förbättra Sveriges resultat. För att
anslutningen av till exempel kommuner till Mina meddelanden ska uppfylla behoven,
förutsätts dock fortsatt utvecklingsarbete i riktning mot att möjliggöra dubbelriktad
kommunikation mellan medborgare och det offentliga samt uppbyggnad av en
kontakt-/ärendeöversikt. Detta är viktigt då kommunerna till skillnad från de statliga
myndigheter som drivit utvecklingsarbetet kring Mina meddelanden har mycket stora
kontaktvolymer men betydligt mindre ärendevolymer.
Transparensdimensionen (transparent government) är den del av EU-kommissionens
undersökning där Sverige har sämst resultat. Andra områden med sämre resultat är
elektronisk identifiering, elektronisk dokumenthantering och Single-Sign-On (SSO)
över hela livshändelser. SSO handlar om att medborgare och företag inte ska behöva
genomföra flera olika inloggningar för att genomföra en kedja av interaktioner med
olika offentliga aktörer.
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3.5.4.2

Sveriges resultat för de olika livshändelserna

EU-kommissionens undersökning fokuserar utöver det övergripande indikatorbatteriet på 7 livshändelser (se figur i bilaga 2). Samtliga livshändelser undersöks
inte varje år, utan det finns ett roterande schema för vilka livshändelser som undersöks. Under två år följer man upp livshändelserna fördelat på tre livshändelser det
första året (förlora och hitta arbete, starta företag samt studera) och fyra livshändelser
det andra året (driva företag, starta ett rättsligt förfarande, äga och köra bil samt
flytta).
I och med den uppföljning som publicerades 2015 är den första cykeln komplett med
livshändelserna Förlora och hitta arbete, Starta företag och Studera. Därmed kan en
jämförelse mot den första omgången (2012) numera göras.

Vi kan konstatera att Förlora och hitta arbete fortsatt är Sveriges bottennotering i
rankingen. Ingen förändring har skett och Sverige ligger fortsatt på en 24:e plats i
kategorin medborgarorientering (user centricity). För de två andra livshändelserna
har i stället en betydande positiv förändring skett. För Starta företag har Sverige
klivit upp 5 placeringar från 10:e till 5:e plats och för Studera har Sverige stigit från
en 15:e plats till en 7:e plats.
Resultatet för övriga livshändelser ligger kvar sedan förra mätningen som gjordes
2013 och publicerades 2014. I denna når Sverige en 15:e plats för livshändelsen
Starta ett rättsligt förfarande, 14:e plats för Driva företag, 2:a plats för Äga och köra
bil och en 3:e plats för Flytta.
Det finns flera övergripande observationer som kan göras utifrån detta resultat.
Livshändelser med få offentliga aktörer som Flytta, Äga och köra bil samt Studera
når relativt höga resultat. Samtliga dessa tre områden är dessutom områden där
digitaliseringen drivits under lång tid vilket skapar goda förutsättningar. Flytta är
knutet till folkbokföringen som utvecklats både analogt och digitalt under lång tid.
Äga och köra bil är kopplat till fordonsregistreringen och vägtrafikregistret som
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kopplats in i externa processer mot försäkringsbolag och polis genom digital samverkan under mycket lång tid. Inom studerandeområdet löste högskolorna kraven på
studieregister genom nationell samverkan kring Ladok och har sedan länge byggt
digitala processer mot Universitets- och högskolerådet (UHR). Samtliga dessa tre
livshändelser är digitalt mogna och delvis automatiserade processer i Sverige.
Livshändelser med många offentliga aktörer som Förlora och hitta arbete, Driva
företag når relativt låga resultat. Undantagen från denna tendens är Starta företag
som når höga resultat trots att många offentliga aktörer är involverade och trots att
processen består av många olika steg. Ett annat undantag är Starta ett rättsligt
förfarande som ligger relativt avgränsat inom rättskedjan.
Intressant här är Starta företag som visar att tvärsektoriell, myndighetsövergripande
utvecklingssamverkan är en möjlig väg för att åstadkomma positiva resultat, även i
en decentraliserad förvaltning. På detta område har ett långsiktigt utvecklingsarbete
med fokus på förenkling för företag drivits under lång tid. Verksamt.se har byggts
upp och det utgör ett eget politikområde där styrning på området finns såväl
nationellt som från EU:s sida (genom bland annat tjänstedirektivet) samt där även
medel allokerats för utvecklingsarbetet.
3.5.5

Slutsatser från internationella jämförelser

För att regeringens strategi kring Digitalt först ska kunna realiseras och bidra till att
vi blir ”bäst i världen” behöver den svenska statsförvaltningen utvecklas på det
digitala området för att stå sig i konkurrensen med andra länder.
Framförallt handlar det om att digitala tjänster behöver hålla högre kvalitet ur ett
användarperspektiv (för att medborgare och företag ska välja att använda dem), det
behöver finnas ett mer komplett utbud av digitala tjänster samt att tjänster och
processer behöver vara mer sammanhållna än de är i nuläget. Ett komplett utbud av
sammanhållna digital kundmöten (via portal) är egenskaper som samtliga
benchmarks på området premierar och värderar.
I EU-kommissionens kommande handlingsplan för e-förvaltning 24 de närmaste fem
åren kommer framförallt satsningar för en digital öppen marknad lyftas fram. Här
kommer exempelvis sammankoppling av företagsregister och piloter där företag bara
behöver lämna samma uppgift vid endast ett tillfälle (”once-only”). Om Sverige vill
följa denna utveckling kommer det krävas att ett antal vägval görs, som inte alltid är
helt självklara. När det gäller exempelvis att lämna samma uppgift vid endast ett
tillfälle finns det olika synsätt samt även frågetecken kring om detta är en strategi
som i alla delar är helt aktuell för svenskt vidkommande. Med ett ökande
24
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digitaliserat företagande behöver inte problematiken kring uppgiftslämnarbörda och
upprepade rapporteringar bli lika allvarlig som i en värld med analogt företagande.
Att t.ex. lämna kopior av samma data maskin-maskin till olika myndigheter behöver
inte ens vara en process som företagarna märker av.
En stor utmaning för Sveriges del rör EU-kommissionens planer kring nationella
portaler. Den svenska e-förvaltningsstrategin är inte uppbyggd kring att samla
digitala möten i portallösningar annat än inom vissa sektorer, vi saknar också helt en
nationell kundmötesstrategi kring vägval för gemensamma kundmöten och portaler.
En risk med detta är att vi skulle kunna hamna i en situation med ett stort antal
portaler för många olika målgruppssegment, livshändelser, sektorer m.m.
En av Sveriges svagheter i undersökningen är frågan om översikt av ärenden och
kontakter inom livshändelserna och möjligheten att som medborgare följa sitt ärende.
Detta är en hämmande faktor över hela linjen av livshändelser och dessutom en
dimension som skapar mycket ineffektivitet i den offentliga sektorn. Att inte kunna
ha transparenta processer driver onödig efterfrågan och skulle kunna skada förtroendet för myndigheterna. För att klara hela behovsbilden med att hålla samman
kontakter över hela livshädelser krävs en förstärkning i möjligheten till dubbelriktade
kontakter (för att stödja dialog) samt myndighetsövergripande kontakt/ärendeöversikt. Den lösning som finns i Sverige idag är Mina meddelanden samt
myndigheters egna lösningar.
EU-kommissionens benchmark värderar redan idag nationella portaler, sammanhållna lösningar och transparens högt, skulle detta perspektiv förstärkas ytterligare i
benchmarkundersökningen skulle det kunna innebära att Sverige tappar fler
positioner på grund av att våra nationella strategier inte överensstämmer samt att vi
delvis saknar nationella lösningar.
Vad gäller utvecklingen på området kring livshändelser ser vi att det inom en nära
framtid kommer att bli aktuellt att titta på nya områden. Exempel på nya tänkbara
livshändelser är ”bilda familj”, ”gå i pension” och ”migration”.
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4

Förslag till fortsatt arbete/utveckling

I samband med att denna rapport tagits fram har det blivit tydligt att det finns stora
behov av att långsiktigt skapa förutsättningar för bättre underlag och uppföljningar.
Det är inte nödvändigtvis så att uppföljningen har samma utformning, metod och
innehåll vid nästa års uppföljning.
Utifrån den uppföljning och de analyser ESV gjort i rapporten ser vi att det finns fyra
områden som är viktiga kopplat till statsförvaltningens fortsatta digitalisering. Det
finns ingen tydlig gränsdragning mellan dessa områden, i stor utsträckning
överlappar och påverkar de varandra.

4.1

Tydligare styrning mot ökad digitalisering

ESV menar att det inte är den formella utformningen av vare sig den svenska
förvaltningsmodellen eller resultatstyrningen som sådan som hindrar digitaliseringen
från att få genomslag i statsförvaltningen. Problemet hänger snarare ihop med hur
riksdagen och regeringen – inom ramen för denna modell – har valt att tillämpa sin
styrning av förvaltningen. För att digitalisering ska bli en viktig fråga över hela
statsförvaltningen krävs att frågor kring detta vävs in i budgetprocessen och blir en
tydlig del av styrningen.
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Befintliga styrmedel, myndighetsdialog och regleringsbrev, behöver användas i
större utsträckning än de görs idag. Styrningen måste utgå från förväntade nyttor och
effekter snarare än från aktiviteter och leveranser av it-system och andra
möjliggörare.
ESV ser också att det finns möjligheter att bidra till detta genom att ESV ändrar de
föreskrifter som är kopplade FÅB, utan att det kräver förändringar av förordningen.
Rådet för digitalisering har en viktig roll och bör användas för att skapa (och
förbereda) förvaltningsövergripande och förvaltningsgemensamma utvecklingsinitiativ.
ESV anser att statsförvaltningen totalt sett behöver bli bättre på portföljstyrning och
– samordning. Detta gäller för enskilda myndigheter, något som framgått av lämnade
rapporter avseende it-kostnader, men också för statsförvaltningen och det offentliga
totalt. Att på ett faktabaserat sätt kunna analysera och fatta samordnade beslut om att
till exempel starta, avbryta eller göra förändringar i pågående gemensamma
e-förvaltningsinitiativ är ett nödvändigt inslag i regeringens strävan i riktning mot
bättre samordning och styrning av e-förvaltningen i staten.

4.2

Följa upp utvecklingen inom digitaliseringsområdet

Det är viktigt att frågan om digitalisering ännu tydligare sätts på kartan, och att
regeringen använder de medel och verktyg som man förfogar över för att få en
enhetlig styrning och samordning av förvaltningsövergripande frågor. ESV ser det
som ett steg i rätt riktning att både nyttorealisering och digitalisering kommer att ingå
som en del i myndighetsdialogen framöver.
ESV anser att digitaliseringen borde få en tydlig del i återrapporteringen, vilket
skulle innebära behov av förändringar i föreskrifter och/eller förordningar.
ESV anser att det är naturligt att det framöver finns en samlad informationsmängd
som, på en tillräcklig nivå, möjliggör överblick och kan möjliggöra analys och beslut
på övergripande nivå om viktiga e-förvaltnings- och digitaliseringsinitiativ. Det som
finns idag är nationella utvecklingsportföljen där viss grundläggande information om
olika pågående e-förvaltningsinitiativ, med fokus på samverkansinitiativ, finns. ESV
anser att ett fortsatt arbete behöver göras för att, med utgångspunkt i dagens
nationella utvecklingsportfölj, förbättra informationsinsamlingen. Centralt i detta
arbete är frågor om vilken nytta den information som skulle kunna samlas in ger och
vilka analyser och beslut som möjliggörs av att informationen finns sammanställd.
Lika viktig är frågan om vad det totalt sett kostar att samla in informationen.
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Det är också viktigt att utveckla metoder för uppföljning av statsförvaltningen
digitalisering. Vi ser behov av ett fortsatt arbete med uppbyggnad av mognadsmätningar med fokus på digitalisering.

4.3

Förstärkta incitament för samverkan

God samverkan mellan aktörer inom olika sektorer och på olika nivåer (operativ,
taktisk och strategisk) är en avgörande faktor för att ta nästa steg i att tillvarata
digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum.
Idag sker denna form av samverkan i huvudsak på frivillig basis och vi kan nu
konstatera att det inte är tillräckligt för att det offentliga Sverige ska tillvarata
digitaliseringens möjligheter i ett läge när ambitionen är att bli bäst i världen på just
detta. ESV ser behov av att hitta sätt att stimulera en ökad samverkan mellan
aktörer.
Bland annat ser vi att de regeringsuppdrag som i februari och mars 2016 getts till
Lantmäteriet, Jordbruksverket och Naturvårdsverket och till Jordbruksverket är bra
initiativ eftersom det i dessa uppdrag finns inskrivet vilka aktörer som behöver
samverka för att kunna ge medborgarnytta.25ESV kan konstatera att det är svårt att
hitta en incitamentsskapande styrning inom området, i dagsläget sker det vanligen via
särskilda uppdrag. Även här är det tillämpningen av förvaltningsmodell och
resultatstyrning som utgör ett hinder för en förbättring.
Ett viktigt verktyg för att stimulera myndigheter till ökad samverkan är möjligheten
till att sprida goda exempel på området. Detta ger uppmärksamhet till de myndigheter som lyckats med bra lösningar, samtidigt som andra myndigheter kan få
inspiration.
Viktiga incitament för att myndigheter ska öka sin utveckling i samverkan tror vi är
finansiella lösningar som stödjer sådant arbete. Ett steg i den riktningen är att i ökad
utsträckning finansiera gemensamma e-förvaltningsinitiativ med förvaltningsanslag,
här hänvisas till det förslag ESV lämnat i mars 201626.

4.4

Ökad mognad inom verksamhetsutveckling

ESV ser det som fundamentalt att myndigheterna har kompetens och förmåga att
initiera och leverera förändringar, i annat fall har myndigheterna inte förutsättningar
för att i tillräcklig utsträckning tillvarata digitaliseringens möjligheter. Bristande
25
”Uppdrag att verka för digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess”, ”Uppdrag att verka för digitalt först –
för en smartare livsmedelskedja” samt ”Uppdrag att verka för Digitalt först – för smartare miljöinformation”
26
Finansieringslösningar för gemensamma digitala tjänster - 1.1-397/2015, www.esv.se
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kompetens inom organisationens eget utvecklingsarbete försvårar utveckling i samverkan, vilket ytterligare förstärker vikten av att vi ökar kompetensen på området. I
dagsläget, och bland annat utifrån slutsatserna i av ESV tidigare lämnade rapporter
kring it-kostnader i staten, tror vi att delar av denna kompetens saknas hos flera
myndigheter. Att prata om, och ställa krav på, digitalisering om myndigheterna
saknar förutsättningar att bedriva verksamhetsutveckling på ett effektivt och
kvalitativt sätt riskerar att leda till att det önskade resultatet inte kan nås.
Viktigt inom området kompetens är också myndigheternas omvärldsbevakning. Att
systematiskt arbeta med omvärldsbevakning inom sitt område är en viktig faktor för
att öka möjligheterna till digitalisering.
Utifrån analysen kan vi konstatera att den utveckling som sker på myndigheter (och i
samverkan mellan aktörer) ofta utgår från ett inifrån-perspektiv, det vill säga det är
faktorer som interna effektiviseringar eller interna kvalitetsaspekter som styr
utvecklingen. Utvecklingen behöver i långt större utsträckning ske med medborgaren
i fokus för att skapa tjänster och processer som ger medborgar- och samhällsnytta.
ESV bedömer att flertalet av myndigheterna i dagsläget befinner sig på en relativt låg
mognadsnivå vad gäller digitalisering. Inte minst it-kostnadsrapporterna visar på att
det finns låg kännedom om flera grundläggande och nödvändiga komponenter i ett
framgångsrikt verksamhetsutvecklingsarbete och att myndigheterna i mycket liten
utsträckning arbetar aktivt med till exempel nyttorealisering.
ESV ser att behovet av kompetensutveckling kring nyttorealisering, portföljstyrning,
projektstyrning och förändringsledning är stort inom statsförvaltningen. Att stötta
myndigheter och Regeringskansliet i dessa frågor är viktigt, samtidigt är det viktigt
att stödet utformas utifrån det behov och det läge som respektive myndighet befinner
sig i.
Det är viktigt att de aktörer som arbetar för ökad digitalisering (Regeringskansliet,
eSamverkansprogrammet, SKL, Rådet för digitalisering, ESV m.fl.) bidrar till en
ökad kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte inom och mellan myndigheter för att
sprida goda exempel och återanvända lösningar. Att sträva mot en ökad
digitalisering av det offentliga Sverige med tydliga nyttor för medborgare och företag
är en långsiktig utvecklingsresa för alla inblandade aktörer.
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Bilaga 1 – Metod och angreppsätt
Underlag för analys av statsförvaltningens digitalisering har utgjorts av:





Ett urval av myndigheters årsredovisningar och regleringsbrev
Information från den nationella utvecklingsportföljen27
Slutsatser och underlag från it-kostnadsuppdraget28.
eBlomlådan29.

Analys av årsredovisningar
Som en del i uppföljningen av statsförvaltningens digitalisering analyserade ESV
myndigheters årsredovisningar och regleringsbrev, utifrån i första hand ett antal
aspekter kring digitalisering, men även aspekter kring grundläggande förutsättningar
för verksamhetsutveckling, såsom nyttorealisering. Denna genomläsning genomfördes med syfte att få insikt i vilken vikt myndigheterna totalt sett (säger sig) lägga
vid digitaliseringen som en del i effektiviserings- och verksamhetsutvecklingsarbetet.
Den analysmall som användes som utgångspunkt för genomläsningen av
årsredovisningarna återfinns nedan. För denna del av uppföljningen gjorde ESV ett
urval av myndigheternas årsredovisningar. Detta urval var centrerat kring några olika
områden som bedömdes vara särskilt relevanta för digitaliserings- och
e-förvaltningsområdet. Dessa områden var: samhällsbyggnad, livsmedel, hälsa,
utbildning, miljö och företagande. De myndigheter som valdes ut för respektive
område var:

27

Samhällsbyggnad

Livsmedel

Lantmäteriet
Boverket
MSB

Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Statens veterinärmedicinska anstalt

Hälsa

Miljö

E-hälsomyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen

Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Skogsstyrelsen
Statens energimyndighet

Utbildning

Företagande

Statens skolverk
Myndigheten för yrkeshögskolan

Tillväxtverket
Bolagsverket
Statistiska centralbyrån

http://nationellautvecklingsportföljen.se/
Fördjupat it-kostnadsuppdrag – Slutrapport: Förslag inför framtiden (ESV 2015:64).
29
www.eblomladan.skl.se
28
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För att hitta information om vilken vikt myndigheterna (säger sig) lägga vid
digitaliseringen i effektiviserings- och verksamhetsutvecklingsarbetet letade ESV
efter svar på en rad olika frågor under genomläsningen av årsredovisningarna. Nedan
redovisas den frågemall som fungerade som utgångspunkt för genomläsning av
årsredovisningarna:
Utveckling - förutsättningar
Redovisar myndigheten hur de arbetar med nyttorealisering (effekthemtagning)?
Redovisar myndigheten hur de har tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter?

Ja

Nej

Referens (avsnitt, sida)

Utveckling- arbetssätt
Redovisar myndigheten något kring digital utveckling i samverkan ?
Effektivisering
Redovisar myndigheten uppnådda effektiviseringsmått som ett resultat av ett digitaliseringinitiativ (t.ex. minskad ledtid)?
Redovisar myndigheten att de har god intern styrning och kontroll?
Regeringens strategi
Förekommer referenser till "digitalt först" i myndighetens årsredovisning?
Hänvisar myndigheten till målen i Med medborgaren i centrum - strategin för en digitalt samverkande förvaltning?

"Infrastruktur" & tjänster
Redovisar myndigheten att de har e-tjänster?
Redovisar myndigheten "volymmått" på e-tjänster i relation till det totala antalet tjänster?
Redovisar myndigheten de e-tjänster som har utvecklats under året?
Redovisar myndigheten hur stor del av IT-kostnaderna som går till drift, förvaltning respektive utveckling?

Mot bakgrund av de svar som samlades in under genomläsningarna av
myndigheternas årsredovisningar hölls även två workshops á två timmar, under vilka
resultaten diskuterades vidare. Syftet med workshoparna var att gemensamt fördjupa
analysen och komma fram till en enhetlig bild av innebörden av resultaten från
genomläsningarna.
Med hjälp från eSamverkansprogrammets arbetsgrupp genomfördes motsvarande
analys av årsredovisningarna för de myndigheter som är medlemmar i detta program.
Representanter för respektive myndighet besvarade en enkät som utgjordes av
liknande frågor som ESV:s analysmall. De myndigheter som besvarade enkäten var:
Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, eHälsomyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Riksarkivet, Skatteverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen och Tullverket.
It-kostnadsuppdraget
Under 2015 slutfördes ESV:s uppdrag kring it-kostnader i staten där bland annat
mognadsmätningar har gjorts kring grundläggande förutsättningar för
verksamhetsutveckling, och kostnader för it har undersökts för ett 60-tal
myndigheter. Resultaten från denna undersökning har utgjort ett viktigt underlag
även för denna rapport. Framförallt har resultaten från mognadsmätningen använts
som en del i denna rapport. Kriterier för it-kostnadsuppdragets mognadsmätning
följer nedan:
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1. Beslutad strategi för it-försörjning
Vi har ingen strategi för it-försörjning. Värde=0
Vi har en strategi för vår it-försörjning men den är i behov av översyn eller
uppdatering. Värde=1
Vi har en aktuell och fungerande strategi för vår it-försörjning. Värde=2
2. Förvaltningsmodell för it
Vi har ingen förvaltningsmodell. Värde=0
Vi har en förvaltningsmodell, men använder den bara delvis. Värde=1
Vi har en förvaltningsmodell som används fullt ut. Värde=2
3. Projektmodell
Vi har ingen beslutad projektmodell. Värde=0
Vi har en projektmodell, men den används bara delvis. Värde=1
Vi har en beslutad projektmodell som används fullt ut. Värde=2
4. Portföljstyrning
Vi har ingen strukturerad sammanställning och prioritering av våra it-projekt.
Värde=0
Vi strukturerar och prioriterar delvis våra it-projekt. Värde=1
Vi har portföljstyrning som används fullt ut. Värde=2
5. It-kompetensförsörjningsplan
Vi har ingen kompetensförsörjningsplan för it-kompetens. Värde=0
Vi planerar delvis kompetensförsörjning inom it, men inte fullt ut. Värde=1
Vi har en kompetensförsörjningsplan för it-kompetens som efterlevs. Värde=2
6. Modell för nyttohemtagning
Vi har ingen beslutad modell för nyttohemtagning. Värde=0
Vi har en modell för nyttohemtagning, men den används bara delvis. Värde=1
Vi har en beslutad modell för nyttohemtagning som efterlevs. Värde=2
7. Kostnadsjämförelser med andra myndigheter eller aktörer
Vi har inte beräknat och jämfört it-kostnader. Värde=0
Vi har beräknat it-kostnader, men inte jämfört.
ELLER
Vi har beräknat och jämfört it-kostnader för delar av it-verksamheten. Värde=1
Vi beräknar och jämför it-kostnader för huvuddelen av vår it-verksamhet
regelbundet. Värde=2
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Bilaga 2 - Fördjupning kring internationella
jämförelser
Kort historik och bakgrund
När internet som stöd för offentliga verksamheters externa kontakter och
informationsförsörjning blev en verklig möjlighet under andra halvan på 1990-talet
uppstod även ett behov av att jämföra länder utifrån hur väl de realiserade
möjligheterna i form av tjänster. Under en period i början av 2000-talet fanns det ett
60-tal internationella jämförelser30 av olika dignitet och ursprung.
Under denna period om drygt 15 år av uppföljning har det skett en viss utveckling av
benchmarkfenomenet på området. Förenklat kan sägas att de tidiga modellerna var
påtagligt teknikcentrerade till sin karaktär. Det vill säga att de sätter tekniken i förgrunden och gör e-förvaltningsutvecklingen till en funktion av teknikinnehållet. Ett
sådant exempel är Statskontorets31 mognadstrappa som satte servicenivån (servicehöjden) som en funktion av den tekniken (teknikhöjden) förvaltningen tillämpade i en
fyrstegad mognadsmodell. Denna teknikcentrering har blivit kritiserad32 och stämmer
inte överens med hur e-förvaltning eller digitalisering i offentlig sektor definierats
som verksamhetsutveckling med stöd av it33. Modellernas konstruktion i dessa
jämförelser har även gjort att fokus har lagts på utbudssidan, d.v.s. utbudet av tjänster
i olika kategorier och uppbyggnaden av teknisk infrastruktur med svaga kopplingar
till bruk och effekter av dessa. Därmed sätts inte fokus på efterfrågesidan, d.v.s. hur
väl följer förvaltningen medborgarnas efterfrågan på tjänster och enkla interaktioner
och inte heller hur de skapar effekter för medborgare och kostnadsbild i
förvaltningen. Till det senare kopplas även effekterna av digitaliseringen som nästan
helt saknas i dessa mätningar, d.v.s.om medborgarmötet blivit snabbare och enklare,
har förvaltningen blivit effektivare och billigare och i vilken utsträckning används
tjänsterna som utvecklats. Till sist finns även ett styrningsperspektiv kring hur väl
Sverige klarar av arbetet med att leda och styra utvecklingen som flertalet
jämförelser inte behandlar.
Om styrning och uppföljning av effekter kopplade till digitalisering leder det lätt till
situationer där tekniska lösningar söker problem att lösa. Flera länder har drivit
digitaliseringspolitiken på ett sådant sätt att utbud och teknik sätts före verksamhetsutveckling och effekter av digitaliseringen. Inom forskningen skiljer man ut två vägar
30
Bannister, F, The curse of the benchmark – an assessment of the validity and value of e-government comparisons,
International review of Administrative Sciences, Vol 73 no 2, s 171-188, 2007
31
Statskontoret, The 24/7 Agency: Criteria for 24/7 Agencies in the Networked Public Administration, Report 2000:41
Statskontoret, Stockholm
32
Goldkuhl & Persson, From e-ladder to e-diamond – conceptualising models for public e-services, in proceeedings of
ECIS 2006, 2006
33
Regeringskansliet, Regeringens handlingsplan för e-förvaltning, Regeringskansliet, 2008
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som skapat svårigheter, en teknocentrisk och en myndighetscenterad. Båda har visat
sig leda till utveckling av tjänster och infrastruktur som inte används eller inte är
tillräckligt bra. Därför är det problematiskt att de benchmarks som finns på området i
regel har en teknocentrisk grundsyn.34 Att vända ett teknikcentrerat resonemang till
ett effekt- eller medborgarorienterat resonemang behöver dock inte vara svårt. I
stället för att värdera utbudet av teknik genom att räkna olika tjänster kan
förvaltningens digitalisering värderas utifrån hur de bidrar till förvaltningspolitiska
mål eller kravbilden i Förvaltningslagen.
Uppföljningen av effekterna av digitaliseringen skulle kunna kopplas till hur
digitaliseringen bidragit till att stödja förvaltningslagens principer om
ärendehandläggning som är så enkel, snabb och billig som möjligt utan att tumma på
rättssäkerheten (7§), om rådgivning och service utifrån medborgarnas behov av hjälp
(4§) samt om förvaltningens aktörer stödjer varandra att bli effektivare genom
samverkan kring bl.a. information och registerdata (6§).
En utveckling mot mer kvalitativa dimensioner för att bättre fånga ett användarperspektiv, dock fortfarande från utbudssidan, har framförallt skett med
omstöpningen av EU-kommissionens benchmark vid omläggningen inför 2012.

Olika internationella mätningar att värdera
Vilka internationella mätningar finn som kan stödja den svenska utvecklingen och
samtidigt följa upp vår utveckling i relation till omvärlden? I denna sammanställning
tas utgångspunkt i de jämförelser som e-delegationen identifierade som mest
intressanta. Dessa är:






34

World Economic Forums – Global Information Technology Report35
WASEDAs – International E-government ranking36
UNPANs - UN E-government survey37
EU-kommissionen - EU E-government report38
EU-kommissionens DESI- index3940

J fr Heeks, R, Implementing and managing e-government, SAGE, London, 2006
World Economic Forum, Global Information Technology report 2015
36
Waseda, Waseda-IAC, Internationel E-government Rankings, Waseda University, Tokyo
37
UNPAN, United Nations E-government Survey, UNPAN, 2014
38
EU-kommissionen, EU E-government Benchmark, Future-proofing eGovernment for the Digital Single Market,
Background report, 2015
39
EU-kommissionen, Digital economy & Society index (DESI), EU-kommissionen, Bryssel
40
EU-kommissionen, Monitoring the digital economy and society 2016-2021, EU-kommissionen, Bryssel
35
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Utifrån diskussionen ovan görs en kortfattad kritisk värdering av respektive
benchmark utifrån Sveriges behov. De kategoridimensioner som diskuteras är om
mätningarna är:
 Direkta (teknikutbud) eller indirekta mätningar (efterfråge- eller
effektskattning)
 Rymmer ett styrningsperspektiv
 Vilken täckning de har i olika samhällssektorer
 Nedbrytbarheten i delresultat
 Kort om metodiken
UN – E-government survey41
FN:s E-government survey benchmark bygger på expertutvärderingar där skattning
av teknikutbudet sker utifrån en fyrgradig skala42 lik den skala som Statskontoret
använde under början av 2000-talet. Normering sker i denna mätning mot att etablera
en sammanhållen förvaltning. Utgångspunkten är att värdera e-förvaltningen via en
nationell portal eller via ministeriernas webbsidor alternativt andra webbplatser som
tillhandahålls. I materialet för Sverige finns länkar till regeringen.se och de olika
departementen. Är detta ingången för värderingen av Sverige bygger detta på ett
interaktionsmönster som få om ens någon medborgare i Sverige lär använda sig av. I
metodbeskrivningen anges att fler än en webbsida kan värderas om den är en del av
ett tätt integrerat nätverk av webbplatser. Men det är oklart vad som egentligen har
utvärderats för svensk del, då det är svårt att få djup förståelse om undersökningen.
Efterfrågesidan kring e-förvaltning har skattats genom att ett antal kriterier för att
mäta användbarheten hos tjänsterna tillförts. Trots detta är det svårt att dra andra
slutsatser än att denna mätning fokuserar på det direkta utbudet snarare än effekterna
och inte fokuserar på efterfrågesidan trots vissa användbarhetskriterier i undersökningen. Något utpräglat styrningsperspektiv finns inte i denna undersökning.
Samhällssektorerna som täcks i undersökningen är skatteområdet (financial),
utbildning (education), arbetsliv (labour), socialförsäkring (social services), vård och
omsorg (health) och miljö (environment). Eftersom stora delar av dessa är starkt
decentraliserade i Sverige och utförs på lokal nivå medan ingången ligger på högsta
statliga nivå finns det stora frågetecken kring hur representativ denna skattning av
Sverige faktiskt blir. I rapportmaterialet finns inte möjligheten att bryta ner resultatet
för olika sektorer.

41
42

UNPAN, United Nations E-government Survey, 2014
Skalan är definierad I följande steg Emerging, enhanced, transactional, connected
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Bedömningen är att denna undersökning inte bör ges någon större betydelse som
styrinstrument och prioriteringar i Sverige. Den kan inte heller användas för att
identifiera områden i den svenska förvaltningen som står inför speciella utmaningar.
Detta är en av få undersökningar som möjliggör uppföljning av nationella
e-förvaltningsmålet ur ett globalt perspektiv.
WEF – Global information technology report43
Denna undersökning delar material med FN-undersökningen ovan när det gäller den
offentliga sektorns tjänster. Det innebär att skattningarna för den svenska offentliga
sektorn är samma som för FN. Detta ramas dock in i en undersökning som tar fasta
på infrastrukturella, samhälleliga och politiska aspekter på digitalisering som en
central del av värderingen. Undersökningen har samma brister som
FN-undersökningen men kompletterar denna med ett antal enkätfrågor om den
nationella politikens inriktning och fokus på digitaliseringsområdet.
Bedömningen är densamma för WEF som för FN-undersökningen, d.v.s. den bör inte
ges någon större betydelse som styrinstrument och prioriteringar i Sverige. Den kan
inte heller användas för att identifiera områden i den svenska förvaltningen som står
inför speciella utmaningar.
WASEDA – International e-government ranking44
WASEDA e-government ranking skapas av universitetet med samma namn i Japan
och har getts ut 11 gånger. Sverige har i den senaste utgåvan ramlat ur topp 10 listan
efter att ha blivit ersatt på 10:e platsen av Norge. WASEDA bygger på indikatorer
med den största bredden av undersökningarna. Detta syns bl.a. genom att styrningsperspektivet är inkluderat, liksom lagstiftningar och juridiska förutsättningar.
Sverige förekommer bara i två indikatorområden numera. Den ena indikatorn är
nationell portal där Sverige kvalar in på en tiondeplats, vilket är anmärkningsvärt
eftersom vi inte tillhör de länder som har en tydlig portalstrategi.
De sektorer som följs upp i denna undersökning är inom ramen för skattesystemet,
tullsystemet, e-upphandling, e-hälsa och sammanhängande one-stop shops. Waseda
är annars den enda undersökningen som lägger ett styrnings- och ledningsperspektiv
på e-förvaltning och därtill hörande roller. Det stora problemet med denna ranking är
att endast topp 10 länderna publiceras för de olika indikatorområdena. När Sverige
ligger utanför denna lista för de flesta indikatorerna blir huvudrapporten svår att
arbeta med. Denna rapport blir därmed svår att rekommendera för vidare analys.

43
44
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World Economic Forum, Global Information Technology report, 2015
Waseda, Waseda-IAC, Internationel E-government Rankings, Waseda University, Tokyo
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DESI45,46
DESI är ett ytterligare index som tagits fram av EU-kommissionen.
EU-kommissionens benchmark och DESI förhåller sig på ett liknande sätt som WEF
och FN-undersökningen förhåller sig till varandra. I DESI finns ett antal statistiska
variabler som från efterfrågesidan mäter t.ex. andelen som varit använt offentliga
elektroniska tjänster vilket hämtas från Eurostat. Dessa kombineras med en
sammansättning av variabler från EU-kommissionens e-förvaltningsbenchmark och
andra liknande undersökningar. På detta sätt byggs ett index upp som delvis skattar
både efterfrågan/användning och utbudet.
Samma diskussion som gäller för EU-kommissionens benchmark gäller för de delar
av denna som hämtas därifrån. DESI är inte nedbrytbart utan syftet med detta index
är att kunna skapa en aggregerad bild på hög abstraktionsnivå kring digitaliseringens
status i ett EU-land.
Denna undersökning kan användas som en delindikator i uppföljningen av det
internationella målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Så länge Sverige inte är bäst i EU är det ett underordnat
problem att det saknas en undersökning på global nivå.

Resultat för livshändelseområden
I detta avsnitt görs en mer detaljerad genomgång av respektive livshändelse.
När det gäller de underliggande indikatorerna finns det ett antal områden som är
viktiga att poängtera inom respektive livshändelse. De underliggande indikatorområdena är användarcentrering (user centricity), transparens (transparency),
rörlighet över gränser (cross border mobility) samt möjliggörande funktionalitet (key
enablers). En figur över hela indikatorbatteriet finns i slutet av bilagan och sammanfattas här i en kortfattad textuell beskrivning.
Starta företag
I fråga om livshändelsen starta företag har Sverige förbättrat resultaten. Detta är en
viktig livshändelse i EU-perspektiv eftersom det är ett politiskt utpekat tillväxtpolitiskt område, men det är även viktigt för EU:s strategi för Digital Single Market.
I samtliga indikatorområden ligger Sverige långt över genomsnittet för EU, och för
hela livshändelsen ligger vi på fem-i-topp.
Denna livshändelse är definierad på ett sätt som gör att det är mycket få transaktioner
som sker på lokal nivå, vilket troligen gynnar Sverige.

45
46

EU-kommissionen, Digital economy & Society index (DESI), EU-kommissionen, Bryssel
EU-kommissionen, Monitoring the digital economy and society 2016-2021, EU-kommissionen, Bryssel
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Förlora och hitta arbete
Inom denna livshändelse är det framförallt bristande utbud av tjänster som drar ner
det svenska resultatet. Både vad gäller transparens och möjliggörande faktorer är
detta det område där Sverige ligger högst.
För denna livshändelse är det en ansvarsfördelning mellan ett antal olika offentliga
aktörer och även a-kassorna som behöver utvecklas för att resultatet ska bli bättre för
svensk del. Däremot finns en tydlig central myndighet i Arbetsförmedlingen som nu
även skalar upp arbetet kring digitalisering.
Driva företag
Vad gäller att driva företag är inte denna livshändelse för Sveriges del inte lika
fokuserad. Där starta företag har en portallösning och samling kring verksamt.se
med stöd i både nationell policy och EU-direktiv saknas detta vägval för driva
företag. Livshändelsen omfattar transaktioner kring framförallt skatter, anställda och
vissa administrativa uppgifter som ska lämnas. Detta medför att inte heller denna
livshändelse transaktioner på lokal nivå eller branschspecifika krav. Transparensen i
livshändelsen ligger strax över EU-genomsnittet, rörligheten över gränser bedöms
som sämre än EU-genomsnittet och i fråga om de möjliggörande faktorerna är detta
en av de bättre livshändelserna för svensk de, dock utan topplacering.
Starta ett rättsligt förfarande
Denna livshändelse är den där Sverige når svagast resultatet, men detta är fallet i hela
EU vilket gör att vi rankingmässigt trots detta placerar oss i mitten bland EUländerna.
I den dimension som rör användarcentrering placerar sig Sverige sämre än
EU-genomsnittet, i fråga om transparens - på EU-genomsnittet, medan vi vad gäller
rörlighet över gränserna har ett klart bättre resultat än EU-genomsnittet. I fråga om
de möjliggörande faktorerna når Sverige ett nollresultat d.v.s. mycket svagt.
Äga och köra bil
Här når Sverige ett mycket bra resultat i kategorin användarcentrering medan
transparensresultatet ligger på EU-genomsnittet. Rörligheten över gränser har ett
bättre än EU-genomsnittet, utan att för den skull vara högt. Kategorin med de
möjliggörande faktorerna når ett mycket svagt resultat, under EU-genomsnittet. Inom
ramen för denna livshändelse ryms registrering och skatter, andra administrativa
åtgärder samt böter och parkeringstillstånd.
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Studera
Detta är den livshändelse där Sverige når det högsta resultatet i utvärderingen men
inte den högsta rankingsplaceringen. Som en kommentar kan sägas att
grunddatahanteringen på detta område och de studieregister som utgör grunden för
de digitala processerna inom livshändelsen är en gammal samverkan som funnits för
att underlätta hanteringen sedan studieregistrens tillkomst. Befintlig digital
samverkan mellan högskolorna har byggts upp sedan 80-talet då kärnan i den
befintliga lösningen togs i drift.
Flytta
Denna livshändelse är en av de starkaste i Sverige. Med tanke på Sveriges historia
kring befolkningsregister är det knappast förvånande. Inom EU ligger Sverige på en
andraplats. Livshändelsen inkluderar flyttanmälan och anmälning av ny adress till
offentliga aktörer men även kollektiva nyttigheter som VA, El mm. När det gäller
spridningen inom den offentliga sektorn sker spridningen inom myndighetssfären
och till kommunerna på kortare tid än en vecka, samma gäller även större företag
som t.ex. försäkringsbolag. Det som saknas är anmälningar av olika abonnemang för
El, telefoni och VA som i regel behöver hanteras genom direktkontakt. Sverige ligger
över EU-genomsnittet men behöver i linje med övriga livshändelser utveckla
framförallt transparensen kring processerna.
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Sveriges resultat för livshändelser 2012-2013 samt 201447
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EU-kommissionen, Country facts Sweden, 2015
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Bilaga 3. Ordlista
Denna ordlista gör inte anspråk på att vara varken komplett eller helt
överensstämmande med vetenskapliga beskrivningar och tolkningar. Syftet med
denna bilaga är att förtydliggöra hur ESV har tolkat nyckelbegreppen inför och under
detta uppdrag.
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Begrepp

Förklaring

Synonymer/
närbesläktat begrepp

Källa

Benchmark

Benchmark är termer inom
företagsekonomi och andra
verksamhetsområden med
betydelsen att verksamheten
utvärderas kvantitativt eller
kvalitativt i förhållande till dem som
man uppfattar beter sig bäst inom
respektive verksamhetsområde.

Benchmarkundersökning,

Wikipedia

Business Case

Business Case är ett
beslutsunderlag som bl.a. innehåller
motivering till varför man vill
investera i något. Dokumentet
innehåller ofta förväntade effekter
och nyttor vid en investering. Dessa
beskrivs i både monetära och ickemonetära termer.

Beslutsunderlag för
investering

Digital kanal

Kanal är ett kontaktsätt som
används för förmedling av
information och tjänster och Digital
kanal sker på ett digitalt sätt.
Exempel på digital kanal kan vara
webb-sida, Facebook, Twitter, SMS
osv.

E-delegationen

Digital samverkan

Digital samverkan innebär att
aktörer med gemensamma mål
samverkar med digitala medel. Det
innebär i praktiken att aktörernas
verksamheter knyts samman med
hjälp av digitala lösningar, där fokus
ligger på informationsförsörjning.
För att lyckas med detta måste även
ledningsfrågor, utveckling,
förvaltning och drift, samt de digitala
tjänsterna med flera aspekter

E-delegationens
vägledning i
digital
samverkan

Prestandajämförelse,
Prestandamätning,

Sammanfattad
utifrån Edelegationens
Vägledning i
Nyttorealisering
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hanteras för att reell
verksamhetsnytta ska uppstå
Digitalisering

Digitalisering är en förändringskraft i
samhället som möjliggörs genom
bland annat den snabba tekniska
utvecklingen inom
Informationsteknik, ökad efterfrågan
på och utbyte av information på nya
sätt och genom nya digitala kanaler.

Digitalt först

Målet för IT-politiken är att Sverige
ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens
möjligheter. Och Digitalt först är
ledordet till denna strategi.

Effekt

Effekt är påföljden av en förändring
eller någon händelse som inträffar.
Effekt kan vara positivt eller
negativt. Den kan beskrivas både
på kort- och lång sikt.

E-förvaltning

Offentlig förvaltning som sker med
stöd av e-tjänster. E-förvaltning
förutsätter verksamhetsutveckling i
offentlig förvaltning som drar nytta
av IT kombinerad med
organisatoriska förändringar och
nya kompetenser. [SOU 2009:86]

Eförvaltningsinitiativ

Utvecklingsinitiativ som har till syfte
att leverera lösningar som möjliggör
tillvaratagandet av digitaliseringens
möjligheter

E-tjänst

Tjänst som tillhandahålls via ett
elektroniskt gränssnitt och som helt
eller delvis utförs elektroniskt

E-delegationen

Förändringsledning

Förändringsledning är ett
strukturerat tillvägagångssätt för att
ledsaga individer, grupper och
organisationer från nuläget till ett
önskvärt framtida läge.

Wikipedia

Kundorientering

Att ha kundens behov och
perspektiv i fokus.

Regeringen.se Mål för ITpolitik/

Följd, Intryck, Inverkan,
Påverkan, Påföljd,
Reaktion, Resultat,
Respons,
Utfall, Verkan, Yttring,
E-delegationen

Medborgarorientering,
medborgarnytta,
användarperspektiv,
brukarperspektiv,
företagarperspektiv
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Livshändelse

En livshändelse uppstår när en
medborgare (privatperson eller
företagare) ställs inför en händelse
som påverkar och förändrar hens
livssituation. Den kundprocess som
då startar kan involvera flera
myndighetsövergripande kontakter
och verksamhetsprocesser.

Affärshändelse

Nytta

Nytta är den/de mätbara
förbättringar till följd av en
förändring som uppfattas som
positivt av en eller flera intressenter,
vilka bidrar till en eller flera
verksamhetsmål.

Värde, Effektmål

E-delegationen,
Vägledning i
Nyttorealisering

Nyttokalkylering

Utvärdering av värdet av en
planerad förändring.

Cost-Benefit analys,
Kostnads-nyttokalkyl,
Nyttovärdering, Risk- och
nyttovärdering

E-delegationen,
Vägledning i
Nyttorealisering

Nyttorealisering

Ett aktivt och systematiskt arbete
med att säkerställa och optimera
nyttan med de förändringar man
planerar att genomföra.

Nyttohemtagning,
Värderealisering,
Värdehemtagning,
Effektrealisering,
Effekthemtagning

E-delegationen,
Vägledning i
Nyttorealisering

Portföljstyrning

Portföljstyrning användas på
strategisk nivå för att optimera
utnyttjandet av myndighetens
resurser, utifrån tilldelade uppdrag.
Portföljstyrning innebär att säkra att
program och projekt leder mot
myndighetens strategiska målbild
samt att eliminera överlappningar.

Prestationer

En tjänst eller produkt som
levereras av en myndighet. En
myndighets expedierade ärenden,
skrivna rapporter, inspektioner, etc.
är exempel på prestationer. Arbetet
som utförs i produktionsprocessen
inom myndigheten utgör del- eller
internprestationer.

Process

En process initieras av en händelse
och består av ett antal
sammanhängande aktiviteter som
tillsammans skapar ett resultat som
utgör ett värde för en intern eller

ESV, Ramverk
för
programstyrning

Resultat, Effekt

ESV, ESV:s
ordbok om
ekonomisk
styrning i staten
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extern kund.
Processorientering

Att organisera och driva
verksamheten med större fokus på
processer snarare än andra
aspekter som t.ex. organisatoriska
funktioner.

Projektstyrning

Till skillnad ifrån projektledning som
handlar om en operativ styrning av
en avgränsad uppgift, beskriver
projektstyrning den modell enligt
vilken projekten styrs i en
organisation. Den inkluderar roller
och ansvar, beslutspunkter och
definierar kriterier för att ett projekt
ska formellt passera speciella
milstolpar och beslutspunkter.

Resultatstyrning

Styrningen av den statliga
verksamhetens omfattning,
inriktning och effektivitet

Projektstyrningsmodell
Projektmodell

ESV, Ordbok
om ekonomisk
styrning i staten,
2011:9
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ESV gör Sverige rikare
 Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar
Sveriges EU-medel.
 Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.
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