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FÖRORD

Förord
Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen (N2015/738/EF) att
fördjupa arbetet med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader och
inhämta information om vilka strategiska it-projekt som bedrivs och som kan
bedömas ha en högre risk. ESV ska också utarbeta förslag till hur mätning och
rapportering av de statliga myndigheternas it-användning kan utvecklas och hur
statsförvaltningens digitalisering kan följas upp.
Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den
31 maj, den 30 oktober och den 31 december 2015. Denna rapport innehåller den
kartläggning av it-projekt med högre risk som ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2015.
ESV vill rikta ett stort tack till myndigheterna som deltagit i arbetet.
I detta ärende har generaldirektör Mats Wikström beslutat. Utredaren Patrick
Freedman har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även
avdelningschefen Eva Lindblom, enhetschefen Tina J Nilsson samt utredarna Åsa
Fröding, Magnus Gunnarsson och Leif Lind deltagit.
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SAMMANFATTNING

1

Sammanfattning

Ekonomistyrningsverket har tillsammans med 63 myndigheter identifierat vilka
strategiska it-projekt som bedrivs på myndigheterna och gjort en bedömning om
vilken risk projekten löper för att inte kunna realisera planerade effekter, överskrida
budget eller genomföras inom beslutad tidsram. I samband med att riskbedömningarna har lämnats har också information om bland annat projektens budget
redovisats.
Inför informationsinhämtningen har myndigheterna tillsammans med ESV tagit fram
definitioner för vad som utgör ett it-projekt och vad som ska anses vara strategiskt.
En enkel modell för riskbedömning har också tagits fram. Definitionerna har utgjort
ett övergripande ramverk med utgångspunkt i de ställningstaganden som har gjorts
på varje enskild myndighet.
Med strategiska menas i detta sammanhang när myndighetens ledning följer eller
borde följa genomförandet med anledning av bland annat sitt ansvar för verksamheten inför regeringen enligt 3 § myndighetsförordningen avseende effektivitet,
hushållning, regelefterlevnad och redovisning men också utifrån de förvaltningspolitiska målen.
Ett it-projekt är en uppgift som bedrivs i projektform (projektledare, projektgrupp,
projektmetod) och som syftar till verksamhetsutveckling, verksamhetseffektivisering
och/eller effektivisering av leverans av it-tjänster.
Den framtagna modellen för riskbedömning är ett sätt att översätta den
riskbedömning som har gjorts på respektive myndigheter till en enhetlighet
redovisning av värderingen. Myndigheterna har översatt sin värdering och redovisat
den utifrån en trafikljusmodell där:
 Röd innebär hög risk
 Gul innebär viss risk
 Grön innebär låg risk
De deltagande myndigheterna har totalt redovisat 244 strategiska it-projekt. En
majoritet av de redovisade projekten har bedömts vara av låg eller viss risk och en
mindre andel av dem anses vara av hög risk. Risken har bedömts utifrån tre
riskområden: nytta, budget och tid. Endast två projekt har vid projektstart bedömts
vara av hög risk inom alla tre riskområden medan 75 projekt har bedömts vara av låg
risk inom samtliga tre riskområden.
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De framtagna definitionerna ger utrymme för olika myndigheters förutsättningar och
det kan avspegla sig i den redovisning som de olika myndigheterna har lämnat. Det
gör att bedömningar om vilka it-projekt som är strategiska och vilket riskvärde ett
it-projekt ges kan skilja sig åt mellan myndigheter även om de är likartade.
I arbetet med att identifiera vilken information som skulle redovisas kring de
strategiska it-projekten har en avvägning gjorts av vad som är möjlig information att
lämna givet den korta tid som fanns tillgänglig. Möjligheten att skapa jämförbarhet
mellan myndigheter och harmoniserande bedömningar av vad som är strategiskt och
risker har varit liten, och är kanske inte heller möjlig eller önskvärd. Eftersom
underlaget framförallt syftar till att initiera dialoger som ska resultera i ett lärande på
myndigheter och på departement bör detta beaktas i samband med dialogerna.
ESV bedömer dock att det, som ett resultat av de samtal och diskussioner som har
förts, har uppnåtts en mjuk harmonisering och att de deltagande myndigheternas
bedömningar nu ligger närmare varandra än vad de gjorde innan arbetet påbörjades.
Flera av de deltagande myndigheterna har i samband med arbetet uppgivit att de har
haft nytta av den listning som har skett av strategiska it-projekt och de diskussioner
som har förts på seminarierna. Tillgången till den inhämtade informationen och
diskussioner på seminarierna har gett möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan
myndigheter om pågående och planerade utvecklingsprojekt.
ESV kan se flera omedelbara nyttor av det arbetet som hittills genomförts.
 Ett första enkelt ramverk för gemensamma definitioner har tagits fram.
 Arbetet är ett embryo till en mötesplats och forum för informationsutbyte och
samarbete där myndigheternas gemensamma erfarenhet kan tas till vara, till stöd
för ett effektivare utvecklingsarbete.
 Genom att diskutera och fastställa definitioner har gemensamma
utgångspunkter för dialog växt fram.
ESV vill också peka på nyttor som kan uppstå om kartläggningen upprepas.
 Arbetet ger en möjlighet följa strategiska it-projekt över tiden och gemensamt
följa upp och lära av varandra.
 Det skapas ett underlag för en kontinuerlig dialog.
 Det ger möjlighet till ökad dialog och kunskap om viktiga kostnads- och
finansieringsfrågor.
 Det skapar en möjlighet att kontinuerligt identifiera centrala
utvecklingsområden med behov av gemensamma lösningar.
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ESV kommer i det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget att analysera det
insamlade materialet med syfte att redovisa denna analys i samband med den andra
delrapporten och uppdragets slutrapport.
Under seminarierna har ett antal praktiska förslag och önskemål lyfts fram. Som
exempel kan nämnas behov av nätverk för erfarenhetsutbyte, t.ex. kring
riskhantering, stöd i kalkylering av kostnader och nytta och att driva fram ”good
practice guidelines” inom området. Dessa och andra förslag kommer ESV att ha
nytta av både i det fortsatta arbetet med it-kostnadsuppdraget och inom ramen för
uppdraget om stöd till regeringens e-förvaltningssatsning.
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2

Inledning

I regleringsbrevet för 2014 fick ESV i uppdrag att utveckla en modell för beräkning
av myndigheternas it-kostnader och it-investeringar (it-kostnadsmodell) i syfte att
effektivisera användning av it, skapa jämförbarhet, möjlighet till överblick och
återanvändbarhet.
ESV utarbetade en it-kostnadsmodell i samverkan med 22 myndigheter. Uppdraget
redovisades den 1 oktober 2014. Med utgångspunkt i en definition av it-kostnader
beräknade de 22 myndigheterna sina it-kostnader och ett antal nyckeltal. ESV
estimerade utifrån detta att statens it-kostnader är mellan 24 och 31 miljarder kronor,
men lyfter fram att siffran är osäker.
Den 15 januari 2015 gav regeringen ESV och de myndigheter som omfattas av
internrevisionsförordningen (med undantag för Försvarsmakten, Polismyndigheten,
Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut) samt Bolagsverket ett
utökat uppdrag om it-kostnader och it-projekt.
Inom ramen för uppdraget ska ESV inhämta information om vilka strategiska itprojekt som bedrivs bland ovanstående myndigheter och som kan bedömas ha en
högre risk för att överskrida budget eller att inte kunna realisera planerade effekter.
Regeringen skriver vidare att ESV ska ta fram en enklare modell för riskbedömning
av it-projekt och att ESV ska samråda med berörda myndigheter om modellen.
Arbetet ska bidra till ett lärande för berörda myndigheter.
Kartläggningen av it-projekt med högre risk ska redovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2015.

2.1

Bakgrund

It är grundläggande för många myndigheters verksamhet och it utgör en betydande
kostnad för staten som helhet. Det är därför angeläget att ha en god bild av statliga
myndigheters it-användning. Statsförvaltningen ska i större utsträckning tillsammans
utveckla och dela digitala lösningar som skapar en enklare, öppnare och effektivare
förvaltning till nytta för medborgare och företag. Förutom att it är en av de viktigaste
möjliggörarna idag är det även en av de största utgiftsposterna tillsammans med
personal och lokaler.
Riksrevisionens granskning Statliga IT-projekt som överskrider budget (RiR 2011:5)
visar att en tredjedel av de undersökta it-projekten drar över sina budgetar och att det
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är rimligt att anta att budgetöverskridandet ett normalt år ligger i intervallet 200–300
miljoner kronor. Man bedömer också att en tredjedel av it-projekten drar över sin
budget med i genomsnitt 30 procent och bland de stora projekten med 55 procent.
Riksrevisionens bedömning är att myndigheternas förmåga att hålla budgeten i
projekt inte har förbättrats jämfört med 1999 när en liknande granskning gjordes av
Riksrevisionsverket.
Orsakerna till budgetöverskridanden handlar enligt Riksrevisionen om brister i
beställarkompetens och förmåga att styra och kontrollera verksamheten. Man
konstaterar också att stora projekt har högre risk att överskrida budget.
Myndigheterna förmår som Riksrevisionen ser det inte heller att skapa en relevant
riskhantering. En av Riksrevisionens slutsatser är att myndigheterna inte har ägnat
uppföljning av projekten tillräcklig uppmärksamhet.
E-delegationens uppföljning från 20131 visar att fler myndigheter arbetar med
behovs- och nyttoanalys jämfört med 2011, men att endast en viss förbättring har
skett i hur stor andel myndigheter som har en strategi för sin it-försörjning.
Riksrevisionen pekar också på att stora projekt var mer riskfyllda och hade ett
betydligt större genomsnittligt procentuellt budgetöverskridande än mindre projekt.
De främsta orsakerna var:
 oklara mål och krav
 brister i riskhantering i vid bemärkelse
 brister i kalkylering/tidsplanering
 brister i metodval och metodanvändning
Statskontoret anser i sin utvärdering av e-delegationen2 att genomslaget för
e-förvaltningsfrågorna skulle gynnas av att de tydligt kopplas till övriga
förvaltningspolitiska frågor. Statskontorets bedömning är att regeringen behöver
stärka både den samlade beslutsförmågan och genomförandekraften inom
e-förvaltningsområdet för att svensk offentlig förvaltning ska kunna nå målen om en
digitalt samverkande förvaltning. Utöver detta behöver regeringen också säkerställa
ett långsiktigt stöd i arbetet, i form av vägledning, uppföljning och förvaltningskapacitet.
Ett arbete med nyckeltal för it-kostnader kan göra det möjligt för myndigheterna att
jämföra och lära sig av varandra samt att jämföra sin egen verksamhet över tid.
Regeringen skriver i uppdraget att effektiviserings- och förändringsarbete i
myndigheter ofta har stora inslag av it och det finns ett allt större beroende mellan
1
2

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2013 (E-delegationen 2013-11-05)
Statskontoret 2014:12 Delegerad digitalisering En utvärdering av E-delegationen
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myndigheters it-system och att det därför är angeläget att följa upp effekter av
investeringar i. Det gäller både för enskilda myndigheter och för staten som helhet.

2.2

Genomförande

Arbetet har genomförts tillsammans med de utpekade myndigheterna samt ytterligare
ett antal myndigheter som har uttryckt ett önskemål om att få delta i arbetet. En lista
över vilka myndigheter som har deltagit finns i bilaga 1.
I arbetet med att identifiera och redovisa de strategiska it-projekten har två
seminarier genomförts dit samtliga deltagande myndigheter har bjudits in. På
seminarierna har ESV och myndigheterna diskuterat och utvecklat definitioner och
en modell för riskbedömning med utgångspunkt i förslag från ESV. Diskussioner har
också förts om vilken ytterligare information som bör redovisas i samband med
redovisningen av de strategiska it-projekten och vilka omständigheter som påverkar
myndigheternas bedömningar om vilka projekt som anses strategiska och vilka
projekt som bedöms ha högre risk.
Informationen om de strategiska it-projekten har hämtats in via en webenkät där de
deltagande myndigheterna har redovisat sina strategiska it-projekt och lämnat
riskbedömningar ur tre olika perspektiv: nytta, budget och tid. I samband med
redovisningen av projekten och riskbedömningarna har myndigheterna också lämnat
ytterligare information om it-projekten. Efter det andra seminariet har myndigheterna
uppdaterat och kompletterat sina redovisningar av strategiska it-projekt utifrån de
diskussioner som fördes och de anvisningar ESV har lämnat.
Flera av de deltagande myndigheterna har i samband med det andra seminariet
uppgivit att de har haft nytta av den listning som har skett av strategiska it-projekt
och de diskussioner som har förts på seminarierna. Tillgången till den inhämtade
informationen och diskussioner på seminarierna har gett möjlighet till
erfarenhetsutbyte mellan myndigheter om pågående och planerade
utvecklingsprojekt.
ESV har tagit fram rapporten och de deltagande myndigheterna har haft möjlighet att
lämna synpunkter på den. Mot bakgrund av ett pressat tidschema har myndigheterna
endast fått några dagar på sig att lämna synpunkter på ESV:s rapportutkast.

2.3

Avgränsningar

I arbetet med att identifiera vilken information som bör redovisas kring de strategiska
it-projekten har balansen mellan vad som för myndigheterna bedömdes vara möjlig
information att lämna givet den korta tid som fanns tillgänglig varit central.
Möjligheten att skapa jämförbarhet mellan myndigheter och harmoniserande
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bedömningar av strategiskt och risker har varit liten, och kanske inte heller möjlig
eller önskvärd. De två seminarierna har dock inneburit att en mjuk harmonisering
gjorts.
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3

Definitioner och modell för riskbedömning

I regeringsuppdraget finns ett antal begrepp som projektet har behövt definiera för att
kunna ta fram den önskade informationen. Vad som varit särskilt viktigt att definiera
är it-projekt och begreppet strategiskt. Diskussioner har också förts om projekt och
program. I arbetet har också en enklare modell för riskbedömning tagits fram och
diskuterats. De framtagna definitionerna och modellen för riskbedömning tar
utgångspunkt i ställningstaganden som görs på varje enskild myndighet. Det innebär
att bedömningar om vad som är strategiskt för en myndighet och ett it-projekts
riskvärde kan skilja sig åt mellan myndigheter.

3.1

Definition av ett it-projekt

Med projekt menar vi ett arbete som har ett tydligt syfte, är begränsat i omfattning
och i tid samt har en tydligt utpekad ansvarig. Projekt kan i organisationen benämnas
projekt men kan också ha andra benämningar. De redovisade myndigheterna avgör
vad som omfattas av denna definition och vad som ska redovisas.
Vi har valt en bredare syn på it-projekt. I de diskussioner vi har fört med
myndigheterna har vi kommit fram till att vi istället för att använda begreppet
it-projekt vill tala om ”utvecklingsprojekt med inslag av it”. Det speglar på ett bättre
sätt innehållet i de projekt som bedrivs på myndigheterna och som vi anser bör
fångas i detta arbete.
Ett it-projekt inkluderar även projekt som inbegriper verksamhetsutveckling och
verksamhetseffektivisering. Med it-projekt menas därför:
 Verksamhetsutveckling med stöd av it
 Verksamhetseffektivisering med stöd av it
 Effektivt tillhandahållande av it-stöd.
Ett it-projekt är en uppgift som bedrivs i projektform (projektledare, projektgrupp,
projektmetod) och som syftar till verksamhetsutveckling, verksamhetseffektivisering
och/eller effektivisering av leverans av it-tjänster.
Det finns både interna och externa perspektiv i samtliga tre områden. Det vill säga att
nyttan av åtgärderna uppkommer inom myndigheterna och stödjer de inre
processerna eller att nyttan av åtgärderna uppkommer utanför myndigheten för
kunder eller andra kontrahenter.
När flera projekt hålls samman och samordnas med ett gemensamt syfte kan det
kallas program. Ett program (ibland: ”initiativ”) är en större utvecklingssatsning som
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innehåller flera projekt, vanligen med inbördes beroenden som kräver samordning.
Program löper ofta över längre tid och i ett program kan projekt tillkomma och falla
ifrån i de fall där programmets inriktning eller omfattning justeras över tiden.
Myndigheterna har redovisat om projekt ingår i program och i så fall också lämnat
information om vilka projekt som ingår i vilka program.

3.2

Definition av strategiskt

Vid valet hur vi ska tolka ordet strategiskt utgår vi från den bedömning som görs på
de enskilda myndigheterna. Med strategiska i detta sammanhang menas när
myndighetens ledning följer eller borde följa genomförandet med anledning av bland
annat sitt ansvar för verksamheten inför regeringen enligt 3 § myndighetsförordningen avseende effektivitet, hushållning, regelefterlevnad och redovisning men
också utifrån de förvaltningspolitiska målen.

3.3

Enkel modell för riskbedömning

Den framtagna riskbedömningsmodellen utgår från de riskbedömningar som har
gjorts på respektive myndighet. Riskbedömningen skulle utgå från de riskvärden som
har tidigare har tagits fram på myndigheterna och inbegripa båda parametrarna
sannolikhet och konsekvens samt redovisa den kvarvarande risken efter redan
genomförda åtgärder.
Riskvärderingen redovisas vidare utifrån tre perspektiv:
 Risk för att inte kunna realisera planerade effekter (nytta)
 Risk för budgetöverskridande (budget)
 Risk för att projektet inte genomförs inom beslutad tidsram (tid)
Värderingen görs utifrån en bedömning vid:
 Projektstart
 Nuläge
Myndigheterna översätter sin värdering och redovisar den utifrån en stoppljusmodell
där:
 Röd innebär hög risk
 Gul innebär viss risk
 Grön innebär låg risk

3.4

Osäkerheter med anledning av valda definitioner

Den sammanställning som har gjorts har utgått från de bedömningar som görs inom
respektive myndighet. Myndigheterna är sinsemellan olika. De har olika verksamhet,
är olika stora och står delvis inför olika utmaningar. De definitioner som vi har tagit
fram för de olika begreppen ger möjlighet till en anpassning utifrån de olika
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myndigheternas förutsättningar och ställningstaganden till en enkel gemensam
struktur. Det innebär att myndigheternas bedömningar kan skilja sig åt inom den
givna strukturen. Eftersom till exempel bedömningarna av risk utgår från den
bedömning och den riskaptit de enskilda myndigheterna har, kan det som anses vara
av hög risk på en myndighet bedömas på ett annat sätt på en annan myndighet. På
samma sätt kan det som bedöms vara strategiskt på en myndighet inte vara det på en
annan.
Då definitionerna ger utrymme för myndigheternas olika förutsättningar och
eftersom detta kan avspegla sig i den redovisning som de olika myndigheterna har
lämnat finns det inte nödvändigtvis en direkt jämförbarhet mellan olika myndigheter.
Denna osäkerhet bör beaktas.
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Kartläggning av strategiska it-projekt

4

I de redovisningar som de deltagande myndigheterna har lämnat har de tagit ställning
till risken för de olika projekten ur de tre perspektiven: nytta, budget och tid men de
har också lämnat annan information om de redovisade projekten. I detta kapitel görs
en sammanfattning av det inrapporterade materialet utifrån ett antal frågeställningar.

4.1

Riskbedömning av projekt

De deltagande myndigheterna har totalt sett redovisat 244 it-projekt3 som de har
bedömt vara strategiska. En majoritet av de redovisade projekten har bedömts vara
av låg eller viss risk och en mindre andel av dem anses vara av hög risk.4 I tabellen
nedan redovisas samtliga redovisade projekt utifrån riskvärde inom respektive
riskområde.
Antal redovisade projekt inom riskområden med riskvärde vid nuläge
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

5

19

33

Viss

92

80

107

Låg

147

145

104

Totalt

244

244

244

Endast två projekt har vid projektstart bedömts vara av hög risk inom alla tre
riskkategorier medan 75 projekt har bedömts vara av låg risk inom samtliga
kategorier. Vid en bedömning av riskerna utifrån nuläget har också två projekt
bedömts vara av hög risk inom alla tre riskkategorier medan 76 projekt har bedömts
vara av låg risk.
Det finns en myndighet som uttryckligen har informerat om att de för närvarande inte
har några strategiska it-projekt. Ytterligare fem myndigheter har inte redovisat några
strategiska it-projekt.
ESV anser att det – utifrån gjorde definitioner – är rimligt att det finns enstaka
myndigheter som för närvarande inte bedriver strategiska it-projekt.
4.1.1

Projektens totala budget

Som en del av den redovisning som har lämnats har myndigheterna lämnat uppgifter
om vilken budget de redovisade projekten har. Givet den korta tid som funnits för

3

Med it-projekt menas enligt den framtagna definitionen ett utvecklingsprojekt med inslag av it.
I regeringsuppdraget efterfrågas information om vilka strategiska it-projekt som kan bedömas ha en högre risk. Vi
bedömer att det motsvaras av projekt som har redovisats med en hög risk inom något av riskområdena.
4
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kvalitetssäkring av underlag ska dessa värden ses som indikativa. Den sammanlagda
budgeten för de redovisade projekten är 8 458 miljoner kronor och den största
enskilda budgeten för ett projekt är drygt 1 000 miljoner kronor. Görs en beräkning
av medianvärdet är det 7,8 miljoner kronor.5
Av de redovisade projekten har 16 projekt en budget över 100 miljoner kronor, 31
projekt har en budget över 50 miljoner kronor och 65 projekt har en budget över 25
miljoner kronor. För att få en bild av spridningen av projektens budgetar har
projekten lagts in i ett stapeldiagram med projekten med lägst budget längst till
vänster och de med högst budget längst till höger. Diagrammet illustrerar den stora
skillnaden i budget mellan projekten.
Samtliga redovisade projekt utifrån redovisad budget i miljoner kronor
1200
1000
800
600
400
200
0

En omständighet som ger ytterligare osäkerhet i det inrapporterade materialet är att
det för 12 projekt inte har redovisats någon budget alls. Det motsvarar cirka
5 procent av de redovisade projekten.
Total budget i miljoner kronor för redovisade projekt inom riskområde med
riskvärde
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

641

1 292

2 687

Viss

3 109

3 754

2 842

Låg

4 708

3 412

2 929

Totalt

8 458

8 458

8 458

I den redovisning som har lämnats har myndigheterna också gjort en bedömning av
hur stor andel av den totala budgeten för projekten som utgör direkta it-kostnader.
Informationen har lämnats i spann om tiotal procent. Vid en sammanvägning av de
redovisade bedömningarna utgör knappt 60 procent av den totala budgeten direkta
kostnader för it.

5

Om de projekt för vilka någon budget inte har angivits tas bort blir medianbudgeten för projekten cirka 9 miljoner
kronor.
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4.1.2

Projektbudget för 2015

Myndigheterna har också redovisat budgeten för 2015 per projekt. Budgeten för 2015
för de redovisade projekten är cirka 2 500 miljoner kronor och den största enskilda
budgeten för ett projekt är 236 miljoner kronor. Görs en beräkning av ett
medianvärde för de redovisade projekten blir det 2,9 miljoner kronor.6
För 26 projekt har myndigheterna inte redovisat någon budget för 2015 vilket
motsvarar nära 11 procent av de redovisade projekten. Att budgetredovisningar
saknas för så pass många projekt påverkar självfallet gjorda sammanställningar av
budget och ökar osäkerheten av redovisade budgetuppgifter.
Av de redovisade projekten har 8 projekt en budget över 50 miljoner kronor, 26
projekt har en budget över 25 miljoner kronor och 60 projekt har en budget över 10
miljoner kronor. I diagramet nedan redovisas samtliga inrapporterade projekt.
Projekten med lägst budget redovisas längst till vänster och de med högst budget
längst till höger.
Samtliga redovisade projekt utifrån redovisad budget för 2015 i miljoner kronor
250
200
150
100
50
0

4.1.3

Projekt över och under medianvärdet

De redovisade projekten kan grupperas på olika sätt, en utgångspunkt kan vara den
totala budget som har avsatts för projektet. Vi har här valt att titta på de projekt som
ligger under och över medianvärdena samt de projekt som ligger över eller under den
75 samt den 25 percentilen.
Antal redovisade projekt med budget över medianvärdet (7,8 miljoner kronor)
inom riskområden med riskvärde
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

6

13

20

Viss

45

43

51

Låg

71

66

51

122

122

122

Totalt

6

Om de projekt för vilka någon budget inte har angivits tas bort blir medianbudgeten för projekten 3,9 miljoner kronor.
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Antal redovisade projekt med budget under och på medianvärdet (7,8 miljoner
kronor) inom riskområden med riskvärde
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

1

7

14

Viss

45

36

56

Låg
Totalt

76

79

52

122

122

122

Antal redovisade projekt med budget över 75 percentilen (26,5 miljoner kronor)
inom riskområden med riskvärde
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

4

7

11

Viss

27

26

29

Låg

30

28

21

Totalt

61

61

61

Antal redovisade projekt med budget under 25 percentilen (2 miljoner kronor)
inom riskområden med riskvärde
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

0

4

6

Viss

22

16

27

Låg

39

41

28

Totalt

61

61

61

Det som går att utläsa ur en sådan uppdelning är att projekten vars budget ligger över
medianvärdet generellt har en någon högre risknivå inom samtliga riskområden än de
projekt som ligger under medianvärdet. Samma bild ger fördelningen av projekt i den
övre respektive undre 25 percentilen, där projekten i den övre delen generellt har en
högre risknivå. Detta är i linje med Riksrevisionens observationer och kan behöva
utredas vidare. Ett antagande kan vara att projekten med större budget kan antas vara
mer komplexa att genomföra och därmed också bedrivs med högre risk.
4.1.4

Redovisade orsaker till att risken är hög

När myndigheterna har redovisat att riskvärdet är högt har de också ombetts att
redovisa orsaker till varför risken har bedömts vara hög. Exempel på orsaker som har
lämnats för varför risken har bedömts vara hög för att inte kunna realisera planerade
effekter är:
 Försenad effekthemtagning på grund av förlängd tidplan.
 Personella och finansiella resurser är osäkra.
 Försenat genomförande på grund av överklagade upphandlingar.
 Rörligt mål, sena politiska besked, mix av EU-regelverk och nationellt
regelverk.
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 Kravbild och målbild var otydliga från början och en hel del tid har fått
spenderats på att ta fram en tydlig målbild innan förändringsarbete kunde
påbörjas.
Redovisade exempel på orsaker som har lämnats för varför risken har bedömts vara
hög för att inte kunna genomföra projektet inom beslutad budget är till exempel:
 En stor del av budget har gått till annat än utveckling. (omstartskostnader,
kostnader för att fastställa krav och målbild).
 Projektet har utökat behovet av finansiering och om pågående upphandling inte
resulterar i att man får efterfrågat stöd finns risk att nuvarande budget behöver
utökas.
 Budgetsiffrorna är väldigt grova vid projektstart.
 Otydliga kravspecifikationer Tidsförskjutning på grund av mer arbete att ta
fram verksamhetsregler om dokumenthantering än förväntat, mer arbete att
uppgradera plattform, mer arbete att färdigställa konstruktionen av produkten,
mer arbete att bygga förmåga inom förvaltning av plattform.
 Den verksamhetsutveckling och det framtagande av verksamhetsregler som är
nödvändigt för projektets genomförande, är mer omfattande än vad som
estimerats från början. Informationen som ska migreras från befintliga
lagringsplatser är mer omfattande och komplex än vad som estimerats från
början.
 Projektets omfattning och detaljerna kring vilken funktionalitet som skall
utvecklas är ett rörligt mål. Fastställandet av detta görs i bilaterala
överläggningar myndigheterna emellan. Därmed är kostnadsuppskattningar i
nuläget mycket svåra att göra.
Orsaker som har lämnats till varför risken har bedömts vara hög för att inte kunna
genomföra projektet inom beslutad tidsram är till exempel:
 Oklarhet under hela projekttiden om hur lösningarna exakt ska utformas, ett
lärande under projekttiden om verksamheters behov och krav.
 Förlängd tidplan på grund av högre komplexitet än vad som bedömdes initialt.
 Omprioritering hos tjänstelevererande medpart.
 Projektets omfattning kommer sannolikt att förändras vid TG2 (beslut om
genomförande) under våren 2015.
 Intern kompetensbrist gör att vi måste upphandla extern kompetens.
Leverantörens konsulter har inte varit tillgängliga och deras egna ersättare har
saknat kompetens för uppdraget.
 Projektets försening beror på förseningen i ESV:s upphandling av ramavtal för
BI-system.
 Projektet är i en pågående upphandling av systemleverantör. Om denna
upphandling överprövas kommer projektets tidplan att påverkas. Påverkan
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kommer innebära en tidsförskjutning av införda förändringar i arbetssätt och
systemstöd.
Försening hos extern leverantör gör att leverans till verksamheten riskerar att
senareläggas.
Prestandaproblem samt resursbrist för att migrera data i verksamheten har
orsakat förseningar.
Osäkerhet kring vissa juridiska frågor har indikerats, vilket kan få konsekvenser
på projektets omfattning och därmed tid.
Gammal osupporterad teknik används i dagens produktion – finns risker med att
få denna teknik att fungera vid byte av operativsystem.
Samordningen mellan myndigheterna på övergripande nivå är för svag i
förhållande till projektets storlek och komplexitet.

De redovisade orsakerna för högre risk kan utgöra ett viktigt underlag i ett framtida
arbete med att ta fram stöd till myndigheterna.

4.2

Varför bedöms projekt strategiska

På de seminarier som ESV har genomfört tillsammans med de deltagande
myndigheterna har frågan om vad som ska anses vara strategiskt diskuterats. I dessa
samtal har vi enats om att vad som är strategiskt behöver utgå från en bedömning
som utgår från det ansvar som myndigheternas ledningar har för sin verksamhet. Ett
strategiskt projekt har därför definierats som ett projekt som myndighetens ledning
med utgångspunkt från ovanstående följer eller bör följa.
En fråga som diskuterats är vad som gör att myndighetsledningen bör hålla sig
informerad, det vill säga vad som gör att ett projekt bedömts vara strategiskt. Ett
antal parametrar prioriterades och uppgifter om dessa hämtades in i samband med
inrapporteringen av projekten. Hur de har fördelats redovisas i tabellen nedan.
Orsak till att it-projekt har bedömts vara strategiska
Orsak
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Andel

Stödjer strategiska mål/plan

30 %

Tvingande uppgift (lagkrav, regeringsuppdrag, externa krav m.m.)

24 %

Verksamhetskritiskt, stor verksamhetspåverkan

17 %

Omfattande och komplext

7%

Berör andra myndigheter eller intressenter

6%

Ledningsefterfrågat

5%

Annat

5%

Projekt med stora resurser/resurskrävande

3%

Påverkar flera projekt/områden

2%

Hög risk

1%
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Vad som ingår i posten Annat är inte specificerat i enkäten men utifrån vad som
lyftes när vi tog fram orsakerna på seminariet utgör följande exempel för rubriken
Annat: 7 svara mot externa krav (4), stort intresse/publicitet (3), stora förväntade
effekter (3), påverkar myndighetens arbetssätt (3).

4.3

Vad genererar risk

En annan fråga som har diskuterats och prioriterats under arbetes gång är vad som
kan antas generera risk – vad som är riskdrivaren – utifrån de olika riskperspektiven
nytta, budget och tid vid start av projekt och under projektets gång. En redovisning
av de högre prioriterade riskdrivarna redovisas nedan under de olika perspektiven. I
huvudsak överensstämmer dessa med de orsaker Riksrevisionen har identifierat till
att itprojekt får ett budgetöverskridande.
Risk att inte kunna realisera planerade effekter
Vid start av projekt:
 Bristande förankring – ledning, verksamhet
 Oklart hur effekter ska mätas
 Ansvarig mottagare i verksamheten saknas
 Dålig förankring i organisationen
 Oinsatt/ointresserad beställare
 Glädjekalkyl för nytta
 Avsaknad av nollmätning
Under projektets gång:
 Otydligt vem som ansvarar för effekthemtagningen
 Verksamheten är inte med i utvecklingsfasen
 Dålig förankring hos ledningen
 Motstånd mot förändring
 Scoopet ändras
 Projektmålen styr inte mot effektmålen
 Inte bestämt hur effekten ska mätas
 Oengagerad verksamhet
ESV noterar vikten av att strategiska it-projekt är väl förankrade i ledning,
kärnverksamhet och it-verksamhet, och att man är överens om nyttokalkyler och
nyttorealisering, samt att det finns definierat hur effekthemtagningen ska mätas för
att minska riskerna kring att planerade effekter ska realiseras.

7
Siffran inom parante anger en prioritering som gjordes på det första seminariet, ju högre värde ju mer prioriterat
bedömdes frågan vara. De områden som lyftes in i enkäten hade värden från fem till elva.
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Risk inte kunna genomföra projektet inom tidsram
Vid start av projekt:
 Bristande förstudier
 Omfattningsglidning, ”feature creep”
 Omogen projektgrupp
 Dålig styrning
 Resursbrist
 Projekt-scope är för omfattande
 Inte säkrade resurser
 Brist på samplanering av resurser
 Dålig förankring
 Omogen beställare
 Omogen styrgrupp
 Projektoptimistiska, dålig projektöversikt
 Många projektberoenden
 Bristande styrstrukturer
 Orealistisk tidplan
 Fel kompetens
Under projektets gång:
 Resursbrist
 Otydlig/orealistisk tidplan
 Omogen projektorganisation
 Utökade krav och förväntningar
 Överklagan på upphandling
 Dålig projektledare
 Dålig beställare
 Beroenden av andra projekt
ESV noterar att när det gäller faktorer som kan påverka strategiska it-projekts
förmåga att leverera i tid är dessa i hög grad kopplade till kapacitet och förmåga att
styra och leda projekt.
Risk att inte kunna genomföra projektet inom budget
Vid start av projekt:
 Otydliga avgränsningar och mål
 Orealistiska förväntningar
 Underskattat resursbehov
 Bristande verksamhetsanalys
 Omogen beställare
 Bristande projektledning
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Resurstillgänglighet
Inte komplett förstudie
Ny teknik
Nytt arbetssätt
Oklara politiska förutsättningar
Scope-definition
Ny teknik

Under projektet gång:
 Förändrade krav (som inte hanteras och prioriteras)
 Avsaknad av hantering av oförutseda händelser – dålig projektstyrning
 Oförutsedd komplexitet
 Dålig planering
 Komplexitet
 Oerfaren styrgrupp
 Dålig styrning, otydligt ekonomiskt ansvar
 Resurstillgänglighet
 För stora projekt som borde ha delats upp
ESV noterar att när det gäller faktorer som kan påverka strategiska it-projekts
förmåga att leverera inom givna budgetramar hög grad kopplade till kapacitet och
förmåga att initiera, styra och leda projekt.

4.4

Exempel på redovisade projekt

Totalt har de deltagande myndigheterna redovisat 244 projekt. Myndigheterna har
när de har redovisat projekten också angivit inom vilket av de tre tidigare
identifierade områdena de är kategoriserade inom:
 Effektivt tillhandahållande av it-stöd
 Verksamhetseffektivisering med stöd av it
 Verksamhetsutveckling med stöd av it
I de diskussioner som har förts har framkommit att det har varit svårt att dra gränsen
för när ett projekt ska placeras in under något av de två nedre områdena, gränsen är i
många fall flytande och myndigheterna har placerat in projektet inom det område
som de bedömer det har närmast koppling till.
I avsnitten nedan redovisar vi antalet projekt och projektbudget fördelade per
risknivå inom de olika riskkategorierna. Vi kan konstatera att riskerna i projekten är
högst vid verksamhetsutveckling och lägst i projekt som rör effektivt
tillhandahållande av it-stöd. Vi redovisar även exempel på strategiska it-projekt som
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har placerats in under respektive område. Tre projekt har inte redovisats under något
av de tre områdena.
4.4.1

Effektivt tillhandahållande av it-stöd

Totalt har 56 projekt redovisats inom området effektivt tillhandahållande av it-stöd
varav ingen har bedömts vara av hög risk inom samtliga tre områden nytta, budget
eller tid. 20 projekt har bedömts vara av låg risk inom samtliga tre områdena.
Antal redovisade projekt i kategorin effektivt tillhandahållande av it-stöd
Riskvärde

24

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

0

2

6

Viss

16

17

22

Låg

40

37

28

Totalt

56

56

56
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Total budget i miljoner kronor för redovisade projekt i kategorin effektivt
tillhandahållande av it-stöd inom riskområde med riskvärde
Riskvärde
Hög

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

0

8

27

Viss

947

696

1 046

Låg

1 647

1 890

1 521

Totalt

2 594

2 594

2 594

För att ge en uppfattning om vilken typ av projekt som genomförs inom området
följer en kortare exemplifiering av projektbeskrivningar inom området:
 Datorhall skall byta kylsystem (grön kyla) vilket innebär extern borrning efter
bergskyla, totalombyggnad av datorhall inklusive byte av alla serverrack(s).
 Ny leverantör för helhetsdrift och it-konsulter för myndigheten.
 Utreda vilken teknik som skulle kunna vara lämplig att använda i systemet för
ärendehandläggning och ta fram ett beslutsunderlag för eventuellt
utvecklingsprojekt.
 Uppgradera Agresso för att upprätthålla nödvändig funktionalitet samt en god
standard som är kompatibel med den övriga tekniska utvecklingen.
 Skapa och etablera en integrationsinfrastruktur samt migrera nuvarande lösning
till den nya.
 Införande av it-infrastruktur inkluderande behovsanpassat trådlöst nätverk.
 Utveckla nytt datalager/infolager för att centralt i it-miljön tillhandahålla data
för kvantitativ uppföljning och styrning av såväl ekonomi som
verksamhet/produktionen.
 Upphandling av telefoni med virtuell växelfunktion och avtal för mobiltelefoni
samt mobila bredband.
 Ta hem driften av vår analysplattform ifrån extern leverantör.
4.4.2

Verksamhetseffektivisering med stöd av it

Totalt har 89 projekt redovisats inom området verksamhetseffektivisering med stöd
av it varav ett har bedömts vara av hög risk inom samtliga tre områden nytta, budget
eller tid. 23 projekt har bedömts vara av låg risk inom samtliga tre områdena.
Antal redovisade projekt i kategorin verksamhetseffektivisering med stöd av it
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

3

8

12

Viss

40

26

43

Låg

48

57

36

Totalt

91

91

91
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Total budget i miljoner kronor för redovisade projekt i kategorin
verksamhetseffektivisering med stöd av it inom riskområde med riskvärde
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

158

224

236

Viss

614

325

508

Låg

468

691

496

1 240

1 240

1 240

Totalt

För att ge en uppfattning om vilken typ av projekt som genomförs inom området
följer en kortare exemplifiering av projektbeskrivningar inom området:
 Byte av telefonilösning från dagens interna växelsystem till en ny molnbaserad
lösning.
 Säkerställa och automatisera ansökningar, hantering och utbetalning av
statsbidrag.
 Stödja fortbildning av lärare i ämnet matematik.
 Mina meddelanden är en tjänst som gör att du samlat och säkert kan ta emot din
myndighetspost digitalt istället för på papper. Det gör att du kan läsa din
personliga post när du vill och var du än befinner dig och utan risk för att någon
obehörig kommer åt den. Tjänsten utvecklas av sju myndigheter i samverkan:
Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten,
Skatteverket, Tillväxtverket och Transportstyrelsen.
 Ny hantering av identitets- och åtkomstbehörigheter. Genom konfigurerat IAMsystem på ett mer korrekt och säkert sätt kunna tilldela och följa upp åtkomst till
den information och system som medarbetarna behöver för att genomföra sina
arbetsuppgifter. Det finns potential till effektivisering i form av förenklade
flöden som är lättare för alla chefer och medarbetare att tillämpa samtidigt som
ledtider förkortas.
 Införa ett ärendehanteringssystem som stödjer våra arbetsprocesser. Och ett nytt
diarium.
 Införandet av ett it-baserat systemstöd för bemanning och hantering av
individuella tjänstgöringsplaner samt tjänstgöringsuppföljning för lärare.
 Ladok3 är nästa generation av det nationella studieadministrativa system som
används av samtliga svenska lärosäten. Varje lärosäte hanterar självt sitt
införande av och anpassning till Ladok3.
 Projektet har som mål att effektivisera hanteringen av ärenden och dokument
och utifrån verksamhetens behov ta fram en gemensam modell och plattform för
hur myndigheten ska arbeta med dokument- och ärendehantering. Inom ramen
för projektet ingår såväl implementation av ny ledning och styrning som en
implementation av nytt systemstöd.
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4.4.3

Verksamhetsutveckling med stöd av it

Totalt har 96 projekt redovisats inom området varav ett har bedömts vara av hög risk
inom samtliga tre områdena nytta, budget eller tid. 28 projekt har bedömts vara av
låg risk inom samtliga tre områden.
Antal redovisade projekt i kategorin verksamhetsutveckling med stöd av it
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

4

10

16

Viss

34

36

42

Låg

56

48

36

Totalt

94

94

94

Total budget för redovisade projekt i kategorin verksamhetsutveckling med
stöd av it inom riskområde med riskvärde
Riskvärde

Nyttorisk

Budgetrisk

Tidsrisk

Hög

483

1 060

2 424

Viss

1 548

2 734

1 288

Låg

2 593

830

912

Totalt

4 624

4 624

4 624

För att ge en uppfattning om vilken typ av projekt som genomförs inom området
följer en kortare exemplifiering av projektbeskrivningar inom området:
 Öka effektiviteten, informationssäkerheten, ändamålsenligheten,
användbarheten, överblicken, om handlingar kopplade till
läkemedelstillståndsärenden, med relationer till läkemedelsproduktinformation.
 Extern webbportal för information om ärenden, gemensam inloggning till våra
e-tjänster samt länkar till våra E-tjänster.
 Införande av DHS Summit i Sverige, införande av DHS Summit möjliggör att
skapa och visualisera scenarier baserat på externa beräknings- och
simuleringsprogram.
 Projektet syftar till att etablera gemensamt nordiskt center för super dator
beräkningar av numeriska väder prognoser samt etablera en gemensam nordisk
forsknings-, utvecklings- och driftorganisation för den numeriska väderprognos
produktionen i norden.
 Projekt syftar till att ge medarbetarna möjlighet att nå
kontorsstödsprogramvaror och samarbetsytor från vilka mobila eller fasta
enheter som helst och arbeta var och när som helst samt möjliggöra samarbete
inom och utanför myndigheten.
 Projektet syftar till att etablera gemensamma (processbaserade)
produktionssystem istället för de nu dominerande produktbaserade
produktionssystemen.
 Projektet syftar till införande av nytt studiedokumentationssystem (LADOK 3).
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 Projektet ska skapa indirekt digital samverkan det vill säga alla former av
samverkan med känd motpart som inte sker i realtid och som är digital.

4.5

Varför initieras de strategiska it-projekten?

Myndigheterna har vid redovisningen av sina strategiska projekt också tagit ställning
till vad som har varit styrande för att projektet har initierats, vad som har varit
projektdrivare. Frågeställningen har inte varit öppen utan myndigheterna har haft
möjlighet att välja ett eller flera alternativ utifrån fem förutbestämda områden:
 tvingande (lag eller regelstyrd),
 regeringsuppdrag,
 intern effektivitet,
 extern effektivitet och
 tekniskt tvingande.
I tabellen nedan framgår hur svaren har fördelat sig.
Projektdrivare
Antal
Intern effektivitet

142

Extern effektivitet

71

Tekniskt tvingande

64

Tvingande (lag eller regelstyrd)

59

Regeringsuppdrag

17

Vid redovisningen av projekten har myndigheterna också redovisat om de bedömer
att projektet bidrar till något eller några av de it-politiska målen: En enklare vardag
för medborgare, Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten eller Öppnare
förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. Det var också möjligt att här
ange att projektet inte bidrar till något av dessa mål. I tabellen nedan framgår hur
svaren har fördelat sig.
Om projekten bidrar till de it-politiska målen
Antal
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

195

En enklare vardag för medborgare

59

Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet

34

Projektet bidrar inte till något av målen

22

Vid ett val av om projekten har genomförts främst för att den tänkta nyttan är av
ekonomisk eller kvalitativ art har myndigheterna redovisat att 42 projekt är den
tänkta nyttan övervägande av ekonomisk art och 187 projekt att den är av kvalitativ
art. För 18 projekt har någon avvägning inte gjorts.
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4.6

Samarbete mellan myndigheter

I redovisningen av projekten framgår att 65 projekt bedrivs i samverkan med andra
myndigheter. I det projekt där flest myndigheter deltar i samverkan är det 40
myndigheter som ingår. Projektet syftar till att utveckla nästa generation av
studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige.
I 22 fall har myndigheterna redovisat att projekten drivs med en gemensam
finansiering.
Projekt som bedrivs i samverkan
Antal myndigheter som samverkar

Antal projekt

2

27

3-5

15

6 - 10

8

11 - 20
21 -

5
12

Exempel på områden där myndigheter samverkar är bland annat i arbetet kring Mina
meddelanden, samverkan kring studieadministrativt stödsystem för universitet och
högskolor, informationsöverföring mellan myndigheter i syfte att stödja
handläggning, jämförelseportaler för skoleneheter (riktade till allmänheten) samt
tillgängliggörandet av aktuell information om friluftslivsanordningar i skyddade
områden och statliga leder.
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Avslutande reflektioner

5

ESV redovisar i rapporten en kartläggning av strategiska it-projekt. Kartläggningen
är gjord under kort tid. Rapporten är därför i hög grad beskrivande och inte
analyserande. ESV kommer i det fortsatta arbetet analysera det insamlade materialet i
samband med den andra delrapporten och uppdragets slutrapport. ESV kan dock
redovisa några sammanfattande reflektioner av arbetet.
I vårt arbete har de deltagande myndigheterna redovisat en sammanlagd budget för
strategiska it-projekt som uppgår till cirka 2,5 miljarder kronor för år 2015. Utanför
de redovisade projekten ligger de projekt som det inte angivits någon budget för,
projekt som inte är strategiska samt de projekt som bedrivs av myndigheter som inte
har medverkat i kartläggningen I de artiklar8 ESV har tagit del av ligger normalt
projektöverskridande inom it-projekt på en högre nivå än de cirka tio procent som
kvoten av Riksrevisionens bedömning och den redovisade budgeten för strategiska itprojekt hamnar på. ESV antar att det att det faktiska budgetöverskridandet för itprojekt kan vara högre än de 200 – 300 miljoner kronor som Riksrevisionen har
bedömt.
För att stärka förmågan att genomföra it-projekten inom de ramar som har satts upp
och för att uppnå den nytta som har eftersträvats finns det, enligt ESV:s uppfattning,
ett fortsatt behov av att myndigheter kontinuerligt underhåller och utvecklar sin
förmåga att driva utvecklingsprojekt med inslag av it. Att öppet redovisa uppgifter
om de it-projekt som bedrivs på myndigheter och därigenom ge möjlighet till
informationsutbyte och lärande kan utgöra ett stöd för att utveckla och underhålla
denna förmåga. Vi bedömer också att de förslag Riksrevisionen lämnar om behov av
utveckling att driva it-projekt är fortsatt giltiga.
ESV kan också se möjligheter till utveckling av inventeringen och
sammanställningen.
 Utveckla inventeringen till att också fånga framtida planerade
utvecklingsprojekt för att stärka innovationsgraden i arbetet – hitta det
myndigheterna kan samarbeta kring i morgon.
 Komplettera med uppföljning av avslutade projekt för att stärka lärandet, bland
annat genom att följa upp hur väl projekten levererat gentemot plan,
hemtagning av effekter samt hur väl rapporteringen och riskbedömningar
stämmer överens med slutlig leverans. Vidare kan vi följa i vilken mån
8

Cost overruns, delays and terminations: 105 outsourced public sector ICT projects, Dexter Whitfield, ESSU Research
Report No.3, december 2007. Pessimism, Computer Failure, and Information Systems – Development in the Public
Sector, Shaun Goldfinch, Unicersity of Otago, 2007.
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planerade aktiveringar av kostnader faktiskt genomförs och hur mycket
utveckling som kostnadsförs.
ESV kan vidare se flera omedelbara nyttor av att arbetet genomförts.
 Det har inte funnits några gemensamma definitioner i staten kring it-projekt och
vilka förväntningar som ställs på hur strategiska it-projekt genomförs och följs.
Genom detta arbete och de frågeställningar ESV utvecklat tillsammans med
myndigheterna har ett första enkelt ramverk identifierats. Det kan ge
myndigheterna vägledning i vilka bedömningar och beslut en myndighet bör
överväga när ett strategiskt it-projekt initieras och genomförs.
 En stor del av utvecklingsarbetet i myndigheterna bedrivs parallellt och inte
gemensamt mellan myndigheter. Genom att skapa mötesplatser och forum för
informationsutbyte och samarbete kan gemensamma erfarenheter tas till vara.
Detta leder till effektivare utvecklingsarbete.
 Fokus på en ny och viktig funktion (portföljhantering) i myndigheterna, vilket
även leder till ökat internt intresse för frågeställningarna i myndigheterna.
 Gemensamma utgångspunkter för dialog om strategiska utvecklingsprojekt i
och mellan myndigheter men också mellan Regeringskansli och myndighet.
ESV vill också peka på nyttor om kartläggningen upprepas.
 Det ger en möjlighet att inom statsförvaltningen följa strategiska it-projekt över
tiden och gemensamt följa upp och lära av varandra.
 Gemensamma utgångspunkter och underlag för en kontinuerlig dialog om
strategiska utvecklingsprojekt i myndigheter, mellan myndigheter och mellan
Regeringskansli och myndighet, till exempel kring riskbedömning och
riskhantering.
 Ökad dialog och kunskap om viktiga kostnads- och finansieringsfrågor som
grund för att utveckla dessa modeller.
 En möjlighet att identifiera centrala utvecklingsområden med behov av
gemensamma lösningar.
Under seminarierna har ett antal praktiska förslag och önskemål lyfts fram av de
deltagande myndigheterna. Som exempel kan nämnas behov av nätverk för
erfarenhetsutbyte, t.ex. kring riskhantering, stöd i kalkylering av kostnader och nytta
och att driva fram ”good practice guidelines” inom området. Dessa och andra förslag
kommer ESV att ha nytta av både i det fortsatta arbetet med it-kostnadsuppdraget
och inom ramen för uppdraget om stöd till regeringens e-förvaltningssatsning.
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Bilaga 1, Deltagande myndigheter
Internrevisionsmyndigheter:
Affärsverket Svenska Kraftnät
Arbetsförmedlingen
Boverket
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. Tekniska högskolan
Lantmäteriverket
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Malmö högskola
Migrationsverket
Mittuniversitetet
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
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Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens energimyndighet
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens institutionsstyrelse
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statens servicecenter
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Umeå universitet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Åklagarmyndigheten
Örebro universitet
Övriga myndigheter:
Bolagsverket
Ekonomistyrningsverket
Livsmedelsverket
Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut
Vetenskapsrådet
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Bilaga 2, Enkät för redovisning av strategiska
it-projekt
1. E-post till registrand
En länk till den ifyllda enkäten skickas till denna e-post för eventuella uppdateringar.
2. Myndighetsnamn
Ange myndighetens namn (rullista med myndighetsnamn)
3. Projektnamn
Ange projektets namn (fritext)
4. Varför är projektet strategiskt
Ange skäl till varför projektet är strategiskt, ange det viktigaste skälet. (svarsknappar,
välj ett alternativ)
 Tvingande uppgift (lagkrav, regeringsuppdrag, externa krav m.m.)
 Projekt med stora resurser/resurskrävande
 Verksamhetskritiskt, stor verksamhetspåverkan
 Omfattande och komplext
 Berör andra myndigheter eller intressenter
 Stödjer strategiska mål/plan
 Ledningsefterfrågat
 Påverkar flera projekt/områden
 Hög risk
 Annat
5. Projektbeskrivning
Beskriv kortfattat vad projektet syftar till (fritext)
6 a. Ingår projektet i ett program med fler ingående projekt
Svara ja eller nej (Om nej gå till fråga 9) (svarsknappar, välj ett alternativ)
6 b. Ange namnet på programmet som projektet ingår i.
7. Hur många projekt ingår i programmet
Ange antal (siffervärde)
8. Om program, vilka projekt
Namnge de projekt som ingår i programmet (fritext)
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9. Om program ange programansvarig
Namnge ansvarig för program och lämna kontaktuppgifter (telefon och e-post)
10. Typ av projekt
Välj ett av tre alternativ enlig den ovan angivna definitionen av it-projekt
(svarsknappar, välj ett alternativ):
 Verksamhetsutveckling med stöd av it
 Verksamhetseffektivisering med stöd av it
 Effektivt tillhandahållande av it-stöd
11. Projektdrivare
Med projektdrivare menar vi det som har varit styrande för varför projektet har
initierats. (svarsknappar, välj ett eller flera alternativ):
 tvingande (lag eller regelstyrd)
 regeringsuppdrag
 intern effektivitet
 extern effektivitet
 tekniskt tvingande
12. Bidrar projektet till något/några av de it-politiska målen?
Ange om projektet bidrar till något eller några av de it-politiska målen (svarsknappar,
välj ett eller fler alternativ eller ange att projektet inte bidrar till något av målen):
 En enklare vardag för medborgare
 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
 Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 Projektet bidrar inte till något av målen
13. Samarbete med andra myndigheter (antal)
Om projektet genomförs i samarbete med andra myndigheter ange hur många
(siffervärde)
14. Gemensam finansiering
Ange om projektet finansieras gemensamt av deltagande myndigheter. (svarsknapp,
ja eller nej)
15. Följs projektet regelbundet upp av myndighetens ledning
Ange om det finns en fastställd ordning för hur myndighetens ledning följer upp
genomförandet av projektet. Uppföljningen ska ske regelbundet, det vill säga
återkommande utifrån en förutbestämd tidplan. (svarsknappar, ja eller nej)
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Nyttohemtagning
16. Finns det en baselineberäkning/nulägesberäkning gjord innan projektet
startades
Ange om det finns en baselineberäkning/nulägesbeskrivning gjord innan projektet
startades (svarsknappar, ja eller nej)
17. Tänkt effekt/nytta av projekt
Ange om den tänkta effekten/nyttan i huvudsak är av ekonomisk eller kvalitativ art.
(svarsknappar, ekonomisk eller kvalitativ)
18. Finns beslut om nyttohemtagning/besparing
Ange om det till projektet finns beslutat om hur eventuell nyttohemtagning/besparing
ska göras av organisationen. (svarsknappar, ja eller nej)
19. Finns ansvarig utpekad för att säkerställa nyttohemtagning/besparing
Ange om det finns en ansvarig utsedd. (svarsknappar, ja eller nej)
20. Bedömd nytta som kan hämtas hem per år
Har ni beräknat vilken tänkt nytta projektet förväntas generera per år (svarsknappar,
ja eller nej)
21. Investeringens bedömda livslängd
Har ni bedömt livslängden för det som projektet ska utveckla, till exempel ett
it-system (svarsknappar, ja eller nej)

Riskbedömning
Nytta
22. Nyttorisk (projektstart)
Ange enligt stoppljusmodellen (svarsknappar: röd, gul eller grön)
23. Nyttorisk (nuläge)
Ange enligt stoppljusmodellen (svarsknappar: röd, gul eller grön)
24. Om nyttorisk i nuläget är röd – vad är risken
Ange den eller de händelser som gör att projektet bedömts som röd (fritextfält)
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Budget
25. Budgetrisk (projektstart)
Ange enligt stoppljusmodellen (svarsknappar: röd, gul eller grön)
26. Budgetrisk (nuläge)
Ange enligt stoppljusmodellen (svarsknappar: röd, gul eller grön)
27. Om budgetrisk i nuläget är röd – vad är risken
Ange den eller de händelser som gör att projektet bedömts som röd (fritextfält)
28. Budget
Ange projektets ursprungliga budget i kronor (fritextfält, siffervärde)
29. Reviderad budget
Ange projektets nuvarande budget i kronor (fritextfält, siffervärde)
30. Budget för 2015
Ange projektets budget i kronor för 2015 (fritextfält, siffervärde)
31 a. Andel it av total projektbudget
Har ni beräknat vilken andel av budgeten som utgör kostnader för it (svarsknappar, ja
eller nej)
31 b. Om ja – ange hur stor andel i procent (rullista, procent i tiotalsintervall)
32 a. Andel kostnad som ska aktiveras (anläggningstillgångar)
Har ni bedömt hur stor andel av projektets kostnader som ska aktiveras till
balansräkning när projektet har slutförts (svarsknappar, ja eller nej)
32 b. Om ja – ange hur stor andel i procent (rullista, procent i tiotalsintervall)
33. Bedömd framtida kostnad (kr/år)
Har ni bedömt kostnaden för att driva och förvalta de system som har utvecklats
inom projektet. (svarsknappar, ja eller nej)
Tid
34. Tidsrisk (projektstart)
Ange enligt stoppljusmodellen (svarsknappar: röd, gul eller grön)
35. Tidsrisk (nuläge)
Ange enligt stoppljusmodellen (svarsknappar: röd, gul eller grön)
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36. Om tidsrisk i nuläget är röd – vad är risken
Ange den eller de händelser som gör att projektet bedömts som röd (fritextfält)
37. Starttid
Ange projektet starttid (rullista år) (rullista månad)
38. Sluttid
Ange projektet planerade sluttid (rullista år) (rullista månad)
39. Reviderad sluttid
Ange projektet planerade sluttid (rullista år) (rullista månad)
40. Procent färdigställd
Gör projektet regelbundna nulägesbedömningar av hur stor andel av projektet som är
färdigställt. (svarsknappar, ja eller nej)
41. Kommentarer
Här kan ni lägga in kommentarer om projektet om ni bedömer att det finns särskilda
behov av det. (fritext)
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Bilaga 3, Översiktlig sammanställning av
enkätsvar
Orsak till att it-projekt har bedömts vara strategiska
Orsak

Andel

Stödjer strategiska mål/plan

30 %

Tvingande uppgift (lagkrav, regeringsuppdrag, externa krav m.m.)

24 %

Verksamhetskritiskt, stor verksamhetspåverkan

17 %

Omfattande och komplext

7%

Berör andra myndigheter eller intressenter

6%

Ledningsefterfrågat

5%

Annat

5%

Projekt med stora resurser/resurskrävande

3%

Påverkar flera projekt/områden

2%

Hög risk

1%

Ingår projektet i ett program med fler ingående projekt
Andel
Ja

18 %

Nej

76 %

Typ av projekt
Andel
Verksamhetsutveckling med stöd av it

18 %

Verksamhetseffektivisering med stöd av it

37 %

Effektivt tillhandahållande av it-stöd

23 %

Projektdrivare
Antal
Intern effektivitet

142

Extern effektivitet

71

Teknisk tvingande

64

Tvingande (lag eller regelstyrd)

59

Regeringsuppdrag

17

Bidrar projektet till något/några av de it-politiska målen
Mål
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

38

Antal
195

En enklare vardag för medborare

59

Öppnare förvaltning som stödjer innovation och deltaktighet

34

Projektet bidrar inte till något av målen

22
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Nyttorisk projektstart
Mål

Andel

Hög risk

5%

Viss risk

35 %

Låg risk

60 %

Nyttorisk nuläge
Mål

Andel

Hög risk

3%

Viss risk

37 %

Låg risk

60 %

Budgetrisk projektstart
Mål

Andel

Hög risk

12 %

Viss risk

30 %

Låg risk

57 %

Budgetrisk nuläge
Mål

Andel

Hög risk

8%

Viss risk

32 %

Låg risk

59 %

Tidsrisk projektstart
Mål

Andel

Hög risk

12 %

Viss risk

40 %

Låg risk

48 %

Tidsrisk nuläge
Mål

Andel

Hög risk

14 %

Viss risk

43 %

Låg risk

42 %

Har en beräkning gjorts av vilken andel av budgeten som utgör kostnader för it
Andel
Ja

62 %

Nej

28 %

Ej besvarat

10 %
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Har bedömt kostnaden för att driva och förvalta de system som har utvecklats
inom projektet
Mål

Andel

Ja

62%

Nej

28 %

Ej besvarat

10 %

Gör projektet regelbundna nulägesbedömningar av hur stor andel av projektet
som är färdigställt
Mål
Ja

74 %

Nej

18 %

Ej besvarat
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Andel

8%

BILAGA 4, REGERINGSUPPDRAGET

Bilaga 4, Regeringsuppdraget
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ESV gör Sverige rikare
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