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Exempel på digital samverkan 
Det pågår många insatser som syftar till att etablera och driva digital samverkan inom den offentliga 

förvaltningen, i många fall med privata aktörer som aktiva deltagare. Här redovisas några exempel, 

som kan ge ytterligare underlag och inspiration för den som har behov av att etablera en digital 

samverkan. 

Exemplen har valts för att täcka in både olika samverkanstyper (samverkansprocess, 

informationsutbyte, digitala tjänster) respektive olika aktörstyper (statliga myndigheter, landsting, 

kommuner, företag, medborgare samt övriga organisationer) som är involverade i samverkan. 

 

 Myndigheter Landsting Kommuner Företag Med-

borgare 

Övriga 

organisationer 

Samverkans-

process 
      

Informations-

utbyte 
      

Tjänst 

 

 

 

     

Tabell 1. Klassificering av exempel har gjorts utifrån samverkanstyp respektive aktörstyp. 

 

Det finns flera relevanta exempel på dessa olika typer av samverkan, exempelvis 

Samverkande processer  

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) utgör en komplex samverkan mellan ett antal 

myndigheter, utgående från brottmålsprocessen.  

Informationsutbyte 

Effektiv informationsförsörjning – Ekonomiskt bistånd (EIF) innebär leverans av specifik information 

från myndigheter och organisationer till kommuner med ansvar för handläggning och beslut om 

ekonomiskt bistånd. Navet är en bastjänst för leverans av personuppgifter från Skatteverket till andra 

myndigheter. 

Tjänster  

Min Pension
1
 och Verksamt

2
  är två exempel på e-tjänster i form av webb-portaler.  Mina 

meddelanden
3
 är ett exempel på en säker meddelandetjänst som bas för kommunikation mellan 

myndigheter och medborgare eller företag. 

Nedan redovisas ett urval av dessa exempel, som tillsammans täcker de flesta av ovanstående 

samverkanstyper och aktörstyper: 

 

1. Informationsutbyte med hjälp av en sammansatt bastjänst (Effektiv informationsförsörjning) 

2. Digitala tjänster och informationsutbyte med hjälp av en öppen webb-portal (Min Pension) 

3. Samverkande process med komplex informationsmodell (RIF) 

  

                                                 

1
 www.minpension.se 

2
 www.verksamt.se 

3
 www.minameddelanden.se 

 

http://www.minpension.se/
http://www.verksamt.se/
http://www.minameddelanden.se/
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1 Effektiv informationsförsörjning – Ekonomiskt bistånd 

Samverkan runt effektiv informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd är ett exempel på digital 

samverkan. Exemplet berör informationsutbyte och tjänster mellan myndigheter, kommuner och en 

övrig organisation (arbetslöshetskassorna), enligt nedanstående tabell. 

 

 Myndigheter Landsting Kommuner Företag Med-

borgare 

Övriga 

organisationer 

Samverkans-

process 
      

Informations-

utbyte 
      

Tjänst 

 
      

Tabell 2. Exemplet avser informationsutbyte, och tjänster mellan myndigheter, kommuner och övriga organisationer 

1.1 Inledning 

Kommunernas ärendeprocess Ekonomiskt bistånd (Tabell 3) är en verksamhet som kräver samordnad 

information från andra myndigheter och organisationer för att en korrekt bedömning avseende bistånd 

ska kunna göras. Processen innebär att underlag måste samlas in från ett antal myndigheter samt från 

arbetslöshetskassorna för att få fram ett heltäckande underlag innan ett beslut om ekonomiskt bistånd 

till den sökande kan tas. Stora krav ställs på effektiv och säker informationsförsörjning.   

 

1. Begära råd/information – kund/klient  

2. Lämna information och ge råd – handläggare hos socialtjänsten/kommunen  

3. Lämna grunduppgifter – kund/klient  

4. Efterfråga ”öppen” information – handläggare hos socialtjänsten/kommunen  

5. Lämna offentlig information – informationsproducent  

6. Ta emot och bedöma ”öppen” information - handläggare hos socialtjänsten/kommunen  

7. Ta emot information – kund/klient  

8. Ansöka om ekonomiskt bistånd – kund/bidragssökande  

9. Logga in i verksamhetssystem – handläggare hos socialtjänsten/kommunen  

10. Registrera ett ärende – handläggare hos socialtjänsten/kommunen  

11. Registrera en ansökan – handläggare hos socialtjänsten/kommunen genomförs  

12. Logga in i frågetjänst – handläggare hos socialtjänsten/kommunen inom projektet  

13. Efterfråga information – handläggare hos socialtjänsten/kommunen  

14. Lämna förbestämd information – informationsproducent  

15. Ta emot och bedöma information – handläggare hos socialtjänsten/kommunen  

16. Besluta i ärende – handläggare hos socialtjänsten/kommunen  

17. Kommunicera beslut – handläggare hos socialtjänsten/kommunen  

18. Ta emot beslut – kund/klient  

Tabell 3. Kommunens ärendeprocess för ekonomiskt bistånd
4
 

Informationsinsamlingen har tills nu hanterats delvis manuellt, vilket innebär att handläggarna bara i 

begränsad omfattning har haft möjlighet att hämta information elektroniskt. Orsakerna till att 

elektronisk informationsförsörjning inte har utvecklats i större omfattning är flera. Det beror dels på en 

komplex regelstruktur som håller tillbaka utvecklingen av tjänster, dels på en prioritering hos 

                                                 

4
 Källa: Designrapport – Effektiv informationsförsörjning v1.00 2014-06-14 

Stegen i rött 

(9-15) har 

ingått i 

projektets 

uppdrag 
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myndigheterna som äger respektive information. Dessutom finns brister i förmågan att samverka 

mellan myndigheter, organisationer och kommuner. 

Under en förstudie 2011 identifierades hos kommunerna flera möjliga nyttor med en digitaliserad 

informationsinhämtning (Ref 1). Även hos myndigheterna identifierades minskat antal telefonsamtal 

och till detta kopplad frigjord arbetstid som möjliga nyttor.  

 

Figur 1. Nyttor identifierade av kommunerna.5 

Den lösning som förstudien rekommenderade var att ta fram en sammansatt bastjänst som vid en fråga 

i kommunens verksamhetssystem anropar uppgiftslämnarnas respektive bastjänster, hämtar in 

efterfrågad information och vidarebefordrar ett samlat svar till frågeställaren (kommunens 

handläggare) i dennes verksamhetssystem. 

 

Figur 2. Schematisk beskrivning av fråga-svarfunktionen.6 

1.2 Samverkansform 

Utvecklingen av tjänsten SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd) har genomförts i 

samverkan mellan uppgiftslämnande myndigheter och organisationer tillsammans med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Intresseorganisationen Sambruk har deltagit som referens och de 

                                                 

5
 Designrapport – Effektiv informationsförsörjning v1.00 2014-06-14 

6
 SSBTEK – Allmän beskrivning 



E-delegationen VLDS 4.1 Exempel v1.0 6 (28) 

tjänsteföretag som utvecklar kommunernas verksamhetssystem har involverats för att få krav och 

förutsättningar för sitt eget utvecklingsarbete. Dessutom har sex referenskommuner deltagit.
7
  

Projektet har letts av en styrgrupp. CSN har haft ansvaret som färdledande myndighet under förstudien 

och under utvecklingsfasen.  

 

Figur 3. Projektorganisation för utveckling av SSBTEK.
8
 

Samverkan initierades av E-delegationen, som också delfinansierade utvecklingen. E-delegationens 

stöd var också viktigt för att säkerställa att arbetet inte avstannade innan frågan om vilket budgetanslag 

finansieringen skulle tas från var löst. Ett solidariskt åtagande, från de ledamöter vars myndigheter var 

involverade i projektet, att hantera finansieringen av utvecklingen om budgetanslag inte kunde 

utnyttjas räddade projektet från att behöva avstanna. 

1.2.1 Överenskommelser/ avtal 

Flera olika överenskommelser/avtal har tecknats eller planeras att tecknas inom ramen för samverkan. 

  

                                                 

7
 Botkyrka, Karlstad, Örebro, Stockholm stad, Bollnäs och Norrköping  

8
 Källa: Slutrapport 1 Ekonomiskt bistånd – EIF v1.2 014-10-14 
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Överenskommelse om myndighetssamverkan 

 Överenskommelse mellan SKL och uppgiftslämnare (producenter) är under framtagande. 

 

Drift och förvaltning 

 SKL är färdledande förvaltare av tjänsten SSBTEK. Försäkringskassan (FK) driftar tjänsten 

rent tekniskt på uppdrag av SKL. Förvaltningsuppdrag/ driftsuppdrag mellan SKL och FK är 

under framtagande.  

 Ett eventuellt producentavtal mellan FK och uppgiftslämnande myndigheter/ organisationer i 

form av SLA är under diskussion. Kan alternativt bakas in främst i överenskommelsen mellan 

SKL och respektive uppgiftslämnare.  

 Definition av vilken information som lämnas finns i bilagor till respektive överenskommelse.  

 

Anslutningsavtal 

 Kommunerna beställer anslutning hos FK. I beställningen regleras anslutning och användning 

av tjänsten SSBTEK.
9
 Allmänna villkor kopplade till anslutningsavtal reglerar förutsättningar 

och användning av tjänsten.
10

 De allmänna villkoren innefattar bl a de villkor som ska ingå i 

ett personuppgiftsbiträdesavtal. 

1.3 Styrande förutsättningar 

1.3.1 Juridiska aspekter 

Statliga myndigheter, kommuner respektive organisationer har olika lagstiftning/ förordningar att 

förhålla sig till, vilket komplicerar bilden. Detta gjorde att ett omfattande juridiskt analysarbete, ner på 

enskilt informationsutbytesobjekt, genomfördes i förstudien och ytterligare i projektets analysfas.  

I OSL
11

, PUL
12

 och myndigheternas registerförfattningar finns den lagstiftning som varje myndighet 

och organisation måste förhålla sig till för att bedöma vilken information som man kan lämna ut. Om 

mer information ska lämnas ut än den som är uppräknad i respektive myndighets registerförfattning är 

det varje myndighets egen bedömning som gäller utifrån PUL och OSL. 

1.3.2 Informationssäkerhet 

Den information som lämnas från respektive uppgiftslämnare är integritetskänslig och i många fall 

sekretessbelagd. Nödvändiga informationssäkerhetskrav måste tillgodoses, både för de bastjänster som 

levererar information och för den sammansatta bastjänsten, som levererar den samlade informationen 

till respektive kommun. För den sammansatta bastjänsten tillämpas det regelverk som FK använder i 

alla sina IT-tjänster.  

1.4 Arkitektur 

1.4.1 Livshändelse 

Den livshändelse som är grunden till informationsbehovet är ”Jag behöver ekonomiskt bistånd”. 

Utvecklingen av SSBTEK har dock snarare fokuserats kring ett effektivt sätt att förmedla information 

från ett antal producenter till kommunernas socialtjänst och prövningen av ekonomiskt bistånd. Detta 

                                                 

9
 http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a07c6195-4e58-4f15-adf8-

b077995dfbff/anslutningsavtal_ssbtek_revb.pdf?MOD=AJPERES 

10
 http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/27815be0-b2e7-420a-aaba-

a9fab729b21b/Allmanna_villkor_SSBTEK_RevAA0514.pdf?MOD=AJPERES 

11
 OSL: Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

12
 PUL: Personuppgiftslagen (1998:204) 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a07c6195-4e58-4f15-adf8-b077995dfbff/anslutningsavtal_ssbtek_revb.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a07c6195-4e58-4f15-adf8-b077995dfbff/anslutningsavtal_ssbtek_revb.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/27815be0-b2e7-420a-aaba-a9fab729b21b/Allmanna_villkor_SSBTEK_RevAA0514.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/27815be0-b2e7-420a-aaba-a9fab729b21b/Allmanna_villkor_SSBTEK_RevAA0514.pdf?MOD=AJPERES
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inkluderar också hanteringen av nödvändiga avtal och det som krävs för en samverkan mellan de 

aktuella aktörerna.   

1.4.2 Samverkande processer 

Den process som stöds är hantering av ekonomiskt bistånd inom en kommun. Någon processamverkan 

med andra aktörer sker ej, utan övriga aktörer bidrar med främst informationsförsörjning.
13

  

1.4.3 Informationsutbyte 

Behovet av information togs fram utgående från den kommunala handläggningsprocessen. Respektive 

uppgiftslämnare definierade därefter den information som kunde levereras. En informationsmodell för 

utbytet togs fram under designfasen. Informationsutbytet redovisas som bilaga i respektive 

anslutningsavtal. Här redovisas också gällande regelverk för utlämning av respektive information. 
14

 

1.4.4 Tjänster 

För att försörja den sammansatta bastjänsten med information krävdes att uppgiftslämnande 

myndigheter hade en egen bastjänst för att leverera information. För vissa av myndigheterna fanns 

dessa bastjänster redan i drift, medan för andra krävdes att bastjänsten utvecklades. Denna utveckling 

finansierades internt av respektive myndighet, men för att få med Arbetslöshetskassornas 

samorganisation krävdes finansiering från E-delegationen. 

Parallellt med utvecklingen av respektive bastjänst utformades den sammansatta bastjänsten, som 

också den finansierades av E-delegationen.
15

 Som grund för den sammansatta bastjänsten kunde den 

befintliga tjänsten LEFI Online från Försäkringskassan utnyttjas. Denna tjänst används redan idag av 

ca 200 kommuner för att få del av uppgifter från Försäkringskassan. Detta innebar att 

implementationskostnaden för den sammansatta bastjänsten blev betydligt lägre än om bastjänsten 

hade behövt utvecklas från grunden. Innebar också att man kunde utnyttja protokoll och begrepp som 

kommunerna redan var förtrogna med. Dock innebar det också att det inte blev den breda 

normalisering av begrepp och informationsobjekt som ursprungligen planerats. 

1.5 Metodik 

Projektet har utnyttjat framtagna vägledningar från E-delegationen i den mån de har funnits, och 

anpassat dessa efter egna behov. Nedan redovisas en steg-för-steg-beskrivning av hur projektet har 

gått från handläggarens behov till specifika informationsobjekt som ska levereras från respektive 

myndighet. 

Steg 1 – Behovsanalys 

 Man utgick från den ansökningsblankett som sökande av ekonomiskt bistånd idag fyller i men 

nyttjade också Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten – Ekonomiskt Bistånd. 

 Med hjälp av blanketten och stöd av handboken identifierades den information som behövdes.  

 När den första kravfångsten var gjord genomfördes en avstämning med alla 

referenskommuner, som fick fylla på/ta bort etc. – detta gick smidigt då alla kommuner var 

överens om vilken information som behövdes 

 

  

                                                 

13
 Designrapport – Effektiv informationsförsörjning, Bilaga 1 och 2 

14
 Läs mer om de informationsutbyten som hanteras inom ramen för Ekonomiskt bistånd i Designrapport – 

Effektiv informationsförsörjning, Bilaga 7 och 8 

15
 Läs mer om SSBTEK uppbyggnad i Övergripande teknisk beskrivning, Sammansatt bastjänst ekonomiskt 

bistånd 
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Steg 2 – Analys av juridiska förutsättningar  

 Det lagrum som gäller för uppgiftsinhämtande från kommunens sida analyserades av 

projektets jurist. Lagrum som gäller för uppgiftsutlämnande från respektive organisation 

identifierades på motsvarande sätt av projektet. 

 Underlaget avseende gällande lagrum skickades till respektive uppgiftslämnare, dvs. de 

berörda statliga myndigheterna samt Arbetslöshetskassornas samorganisation, för deras 

bedömning. De fick själva definiera hur/på vilket sätt de ansåg att de kunde lämna ut 

uppgifterna. 

 Möten genomfördes med respektive uppgiftslämnare där jurist och verksamhetsansvarig 

deltog, för att ta del av respektive uppgiftslämnares bedömning samt hur lagen/förordningen 

kunde/skulle tolkas. Det framkom att det för vissa uppgifter saknades lagstöd/förordning som 

möjliggjorde ett utlämnande.  
 

Steg 3 – Avstämning av informationsutbyte med respektive producent 

 En förteckning över all den information som skulle lämnas ut upprättades därefter, med 

kommentarer om vilka uppgifter som producenterna ansåg att de kunde lämna digitalt samt på 

vilken detaljnivå uppgifterna kunde lämnas. Med detaljnivå avses; heltid/deltid, netto-brutto 

etc. 

 Förteckningen skickades sedan till producenterna för ny avstämning. Detta moment tog längre 

tid än beräknat då det flera gånger blev missförstånd kring uppgifterna. Viktigt att ta höjd för 

detta i ett kommande projekt och räkna med att uppgifter kan behöva stämmas av vid flera 

tillfällen. Det är också viktigt att tidigt engagera jurister från alla parter. Samsyn kan ta tid! 

 

Steg 4 – Avstämning av tekniska lösningar för informationsutbytet 

 Den godkända förteckningen över informationsutbytesobjekt matchades mot de tekniska 

förutsättningarna (bastjänsternas utformning) för att omsätta uppgiftsutlämnandet i praktiken. 

För denna del ansvarade projektets IT-verkstad i samverkan med producenternas IT-

kontaktpersoner. Arbetet gick smidigt. Alla uppgifter som identifierades som möjliga att 

lämna ut (ur ett rättsligt perspektiv) kunde också rent tekniskt lämnas ut.  

 

1.6 Anslutning till tjänsten 

SSBTEK är publicerad på Försäkringskassans hemsida,
16

 samt i den Nationella Tjänstekatalogen.
17

 

Anslutning till tjänsten sker i enlighet med en standardiserad anslutningsprocess, se Ref 4. 

                                                 

16
 http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek 

17
 http://tjanster.interoperabilitet.se/tjanste/public/PublicService.seam?serviceId=483 

http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
http://tjanster.interoperabilitet.se/tjanste/public/PublicService.seam?serviceId=483
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Figur 4. Anslutning till SSBTEK.18 

SSBTEK driftsattes i maj 2014. Planen för anslutning innebär att 80 kommuner ska ha tecknat ett 

anslutningsavtal under 2014. Fortsatt anslutning av ytterligare kommuner kommer att ske under 2015. 

SKL utreder f.n. (oktober 2014) hur förvaltning av SSBTEK ska organiseras och finansieras.  

Uppgiftslämnarnas bastjänster förvaltas av respektive myndighet/ organisation. 

1.7 Utvecklingsmöjligheter 

Det finns ett behov av att ytterligare komplettera informationen som förmedlas från dagens 

uppgiftslämnare. Här kan det krävas förändringar i lagstiftning eller förordningar för att kunna 

genomföra detta. Det gäller även för komplettering med ytterligare uppgiftslämnare som idag av 

juridiska skäl inte kan delta som uppgiftslämnare. 

Det finns i förlängningen även flera andra intressenter, t ex myndigheter, kommunala arbetsmarknads-

nämnder m fl, som är intresserade av att ta del av samma information varför tjänsten skulle kunna 

utvecklas för nya typer av aktörer. Tjänsten konstruerades med breddning till fler kundsegment, 

återbruk av kod samt skalbarhet (fler anslutningar) i åtanke varför detta rent tekniskt skulle vara 

möjligt. Dock kräver en sådan breddning av tjänsten en förnyad/ fördjupad juridisk utredning med 

avseende på de aktörstyper som önskar ansluta.  

1.8 Erfarenheter 

 Juridiska förutsättningar är helt avgörande. Eftersom den information som här utbyts är starkt 

lagreglerad och sekretessbelagd har det varit av avgörande betydelse att involvera juridisk 

expertis tidigt. För varje informationsobjekt behöver en bedömning göras avseende vilken 

möjlighet lagstiftningen ger att lämna ut informationen och på vilket sätt detta kan göras. 

 Samverkansöverenskommelser med tydliga roller för involverade producenter och 

konsumenter samt gemensamma mål för samverkan viktigt. Om privata aktörer är med i 

samverkan, ta även in dessa tidigt i arbetet. 

 Central finansiering (E-delegationen) av SSBTEK var avgörande för att lyckas eftersom den 

myndighet som utvecklade inte har egen nytta av tjänsten motsvarande utvecklingskostnaden. 

 Central finansiering (E-delegationen) av A-kassornas producenttjänst har också varit 

avgörande för att få med den informationen. A-kassorna (som är medlemsföreningar) har 

ingen budget för att driva den typen av utvecklingsprojekt. 

                                                 

18
 http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek/anslutning 

http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek/anslutning
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 Att ta fram en bra nyttokalkyl kan både ge draghjälp och skapa förankring och engagemang, 

såväl hos ledningen (t ex myndighetsledningen), vilket är avgörande för att lyckas, som hos de 

samverkande aktörerna. 

 Viktigt att tidigt engagera medarbetare från de organisationer som kommer att beröras och där 

ett förändrat arbetssätt kommer att krävas 

 Personellt stöd, konkret vägledning, någon att fråga som redan har gjort motsvarande resa, 

utbildning etc. saknas idag 

1.9 Referenser 

1. Förstudie Ekonomisk informationsförsörjning v1.00 2012-02-21 

2. Designrapport Ekonomisk informationsförsörjning v1.00 2014-06-14 

3. Tjänst för ekonomiskt bistånd - 

http://www.skl.se/socialomsorgstod/ekonomisktbistandforsorjning/tjanstekonomisktbistand.29

98.html 

4. SSBTEK- beskrivning -  

http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek 

5. Slutrapport 1 Ekonomiskt bistånd – EIF v1.2  2014-10-14 

  

http://www.skl.se/socialomsorgstod/ekonomisktbistandforsorjning/tjanstekonomisktbistand.2998.html
http://www.skl.se/socialomsorgstod/ekonomisktbistandforsorjning/tjanstekonomisktbistand.2998.html
http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
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2 Min Pension 

Minpension.se är ett exempel på digital samverkan. Exemplet berör informationsutbyte och tjänster 

mellan myndigheter, kommuner, företag, medborgare och övriga organisationer enligt nedanstående 

tabell. 

 

 Myndigheter Landsting Kommuner Företag Med-

borgare 

Övriga 

organisationer 

Samverkans-

process 
      

Informations-

utbyte 
      

Tjänst 

 
      

Tabell 4. Exemplet avser informationsutbyte, och tjänster mellan myndigheter, kommuner, företag, medborgare och övriga 

organisationer 

 

2.1 Inledning 

Webbportalen Minpension.se är till för alla som tjänar in till pension i Sverige. Den är ett 

samarbete mellan staten och pensionsbolagen och är gratis att använda. Tidigare fick varje 

person själv antingen använda pensionsrådgivare eller på egen hand kontakta olika banker, 

försäkringsbolag och andra pensionsbolag för att få en komplett bild av sin framtida pension. 

Självbetjäningstjänsten Minpension.se lanserades 2004. Den ägs av Min Pension i Sverige 

AB, som är ett dotterbolag till Svensk Försäkring (försäkringsbolagens branschorganisation). 

Verksamheten drivs i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och finansieras till hälften 

av pensionsbolagen, till hälften av staten. Idag är cirka 2,2 miljoner pensionssparare registre-

rade användare hos Minpension.se. 31 försäkringsbolag och myndigheter är anslutna som 

producenter av information till portalen. 

Användaren identifierar sig med e-legitima-

tion eller med Pensionsmyndighetens PIN-

kod, idag är fördelningen jämn mellan de två 

identifieringssätten, andelen mobilt BankId 

har ökat på senaste tiden. 

När en användare registrerat sig samlar Min-

pension.se in grunddata om allmän pension, 

tjänstepension och privat pensionssparande.  

Detta tar för de flesta pensionsbolagen 1-15 

minuter, ett bolag behöver längre tid.  

I dagsläget täcker Minpension.se drygt 99 % av pensionskapitalet och de allra flesta får en 

heltäckande bild av sin pension. Det finns dock en möjlighet för användaren att komplettera 

med egna inmatningar för att få en helhetsbild. Man får även ange vilket avtalsområde man 

arbetar inom, detta har betydelse när Minpension.se utför prognosberäkning för individen. I 

prognosen kan man bl.a. simulera olika uttagstider och pensionsåldrar. 

Pensionsmyndigheten utför egna prognosberäkningar för allmän pension, för statlig 

tjänstepension beräknas prognoserna enligt SPV:s regler och produktparametrar. För övriga 

produkter och avtal räknas förmånerna enligt schabloner och med den av Pensionsmyndig-

heten och branschen framtagna prognosstandarden.  
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Vid årsomräkningar hos pensionsbolagen samlar Minpension.se in nytt grunddata och 

informerar användaren när detta är klart, man kan även själv när som helst initiera en ny 

insamling av sådan information. 

Pensionsmyndigheten och flera pensionsbolag kan visa upp funktionaliteten hos Min-

pension.se på sina egna webbplatser, som en ”iframe” eller glasplatta och med single sign on. 

Det är här viktigt att informationen förblir oförvanskad.  

Minpension verkar även för en ökad standardisering, utbytesformatet med pensionsbolagen är 

enligt branschstandarden MIS 1.6 och senare, och transportmekanismen heter SSEK, vilken 

påminner om SHS till funktionalitet och säkerhetsnivå, bl.a. med kryptering och företags-

certifikat. 

När ett nytt pensionsbolag ansluter sig ska det använda ovanstående standard och överförings-

sätt, det krävs ändå ofta anpassningar för att allt ska fungera. 

Det har alltså tagit tio år att uppnå dagens användarvolym. Minpension.se gör ingen aktiv 

marknadsföring utan verkar via sina anslutna pensionsbolag och Pensionsmyndigheten, man 

har t.ex. haft med s.k. fripassagerare i det orange kuvertet. Nästan hälften av inloggningarna 

sker via Pensionsmyndighetens webbplats. 

Det finns vidare möjlighet att bli användare, samla in pensionsspararinformation och göra en 

prognos via Pensionsmyndighetens kundtjänst, som då blir ombud efter talsvarsgodkännande. 

En kritisk framgångsfaktor har förstås varit andelen anslutna pensionsbolag, idag har 

Minpension.se ca 99 % av det totala pensionsspararkapitalet. 

Den totala omslutningen för Minpension.se är ca 35 Mkr, intäkterna betalas till hälften av 

staten och till hälften av pensionsbolagen, fördelningsnyckeln dem emellan är antalet för-

säkringar. Tidigare var nyckeln premievolym, detta missgynnade dock nya bolag med relativt 

lite kapital och höga premier, därför ändrades upplägget till nuvarande fördelning.   

Initialt hade Minpension.se en anställd, nu är man nio personer. VD Anders Lundström har 

haft ansvaret under hela perioden. 

2.2 Samverkansform 

Min Pension i Sverige AB är ett eget aktiebolag och levererande parter ansluter sig till 

tjänsten genom att teckna ett särskilt anslutningsavtal.
19

  

Minpension.se är personuppgiftsansvarig och äger informationen som samlas in och 

bearbetas. En användare måste godkänna allmänna villkor enligt PUL m.m. innan hen kan 

använda tjänsten. Minpension.se lämnar på begäran ut registerutdrag enligt § 26. 

2.2.1 Överenskommelser/avtal 

Ett antal olika överenskommelser/avtal har tecknats inom ramen för denna samverkan.  

2.2.1.1 Anslutningsavtal 

Respektive producent har ett anslutningsavtal med Min Pension i Sverige AB, som 

reglerar samverkansöverenskommelse, servicenivå, utbytesformat, driftskostnad etc. Här 

regleras även villkoren för att avsluta att vara informationsproducent. 

                                                 

19
 Läs mer om organisationsformer: Minpension.se ingår som en av flera fallstudier i E-delegationens 

Vägledning för organisering av samverkan 
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2.2.1.2 Drift och förvaltning 

 Minpension.se och integrationen med anslutna producenter driftas av Evry och förvaltas 

av Sigma, avtal med dem finns upprättade. Upphandling av nuvarande driftsleverantör har 

skett i närtid. 

2.2.1.3 Telefonsupport 

Pensionsmyndigheten upprätthåller telefonsupport för Minpension.se, detta regleras i 

separat avtal. 

2.2.1.4 Ombud 

Pensionsmyndighetens roll som ombud på telefon regleras i speciell bilaga till 

anslutningsavtalet, inkluderande identifiering och spårbarhet. 

2.2.1.5 Användaravtal 

Avtalet godkänns på skärm och reglerar allmänna villkor, PUL-medgivande etc. för 

slutanvändarna. 

2.3 Arkitektur 

2.3.1 Livshändelse 

Den livshändelse som är grunden till informationsbehovet är ”jag går i pension”.  

2.3.2 Samverkande processer 

Den process som stöds är ”Planera min ekonomiska försörjning efter pensionen”.  Någon 

processamverkan med andra aktörer sker ej, utan övriga aktörer bidrar med ren informations-

försörjning. Tankar finns att på sikt kunna ha samverkande, digitala pensionsansökans-

processer för allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. 

2.3.3 Informationsutbyte 

Informationsutbytet redovisas som bilaga i respektive anslutningsavtal. Exempel på informa-

tion som levereras av respektive informationsproducent är avtalsområde, pensionsvillkor, 

pensionskapital, pensionsbelopp per månad, uttagstid m.m. Formatet är MIS 1.6 eller högre 

och transportmekanismen SSEK. 

2.3.4 Tjänster 

Respektive informationsproducent levererar information i form av en synkron eller asynkron 

bastjänst till Minpension.se som har en självbetjäningstjänst enligt ovan. 

2.3.5 Informationssäkerhet 

Informationssäkerheten hanteras med identifiering av slutanvändare, certifikatsidentifiering 

av informationsproducenter samt krypterad överföring.  Man har haft några fall av robot-

inloggningar och därför krävt s.k. captcha vid inloggning med PIN-kod från vissa IP-adresser. 

2.3.6 Juridiska aspekter 

Lagstiftningen är olika för olika aktörer, både vad gäller de specifika informationsobjekten 

och också på vilket sätt dessa får utlämnas av både privata och statliga instanser. Detta gjorde 

att ett omfattande juridiskt analysarbete – ner på enskilt informationsutbytesobjekt – genom-

fördes i början av utvecklingsprojektet.  

Min Pension deltog även aktivt i utredningen Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 

kring tolkningen av offentlighetsprincipen. 
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2.4 Anslutning till tjänsten som konsument 

Se ovan. 

2.5 Omvärlden 

Det finns systerportaler i Norge och Danmark, lagstiftningarna är dock något annorlunda i de 

länderna. 

Vidare pågår utveckling sedan ett par år av en europeisk, gemensam motsvarighet till 

Minpension.se, benämnd T-Type. Största hindret är här avsaknaden av en gemensam identitet 

för alla medborgare. 

2.6 Utvecklingsmöjligheter 

Minpension.se ser möjligheter dels att successivt få fler anslutna användare, inte minst i yngre 

åldersgrupper, dels att utöka med individuellt pensionssparande i bank, dels att vidga när-

varon hos anslutna pensionsbolag och intressenter, samt dels att tillhandahålla fler sam-

verkande tjänster t.ex. vid pensionsansökan. Minpension.se vill vara det naturliga valet att 

besöka när en person intresserar sig för sin pension. 

2.7 Erfarenheter 

 Uppbyggnaden av en stor kundstock tar lång tid att genomföra, man måste därför ha 

uthållighet i det arbetet. Arbetet har inneburit en form av moment 22; om inte all 

information finns på webbplatsen är inga användare intresserade, men finns det inga 

användare av webbplatsen är ingen intresserad att använda webbplatsen. En kritisk massa 

har krävts för att påbörja arbetet. 

 Utvecklingen har skett med många små, små steg och det är troligt att projektet hade 

havererat om alla produkter och all funktionalitet skulle varit på plats på den initiala 

webbplatsen. 

 Samverkan stat och privat har gett en styrka till bolaget, men samtidigt ställt stora krav på 

långsiktiga strategier och förankringsarbete. 

 Juridiska frågeställningar behövde redas ut inför uppstarten 

 Organisationsformen aktiebolag har varit en styrka och gett kontinuitet   

 Man har medverkat till en ökad standardisering och normering inom sin bransch 

2.8 Referenser 

Se www.minpension.se 

 

  

http://www.minpension.se/
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3 En digitalt sammanlänkad rättskedja 

Rättsväsendets arbete med att utveckla brottmålshanteringen (RIF-arbetet) är ett exempel på digital 

samverkan. Exemplet berör processer, informationsutbyte och tjänster mellan rättsväsendets 

myndigheter enligt nedanstående tabell. 

 

 Myndigheter Landsting Kommuner Företag Med-

borgare 

Övriga 

organisationer 

Samverkans-

process 
      

Informations-

utbyte 
      

Tjänst 

 
      

Tabell 5. Exemplet avser samverkansprocess, informationsutbyte, och tjänster mellan myndigheter 

3.1 Inledning 

Varje år hanteras stora mängder brottmål av rättsväsendets myndigheter. För att möta de utmaningar 

som rättsväsendet står inför krävs en effektivare brottmålshantering. Sedan flera år pågår ett prioriterat 

arbete för att uppnå detta. Det innebär att rättskedjans myndigheter gemensamt tar ansvar för och 

utvecklar formerna för brottmålshanteringen, framför allt genom att skapa möjligheter att utbyta 

information elektroniskt.  Syftet är att göra verksamheten mer kunskapsbaserad samt att öka 

effektiviteten och kvaliteten. Arbetet ska också ge underlag för förbättrad statistik och uppföljning när 

det gäller brott och brottslighet och den verksamhet som bedrivs av myndigheterna i rättsväsendet. 

 

 

Figur 5. Översiktlig illustration av brottmålsprocessen 

Tidigare var brottmålshanteringen mellan myndigheterna till stor del manuell och pappersbaserad. 

Samma uppgifter, till exempel namn, personnummer, adress och brottslig gärning registrerades på nytt 

hos varje myndighet. Handlingar skickades i stor utsträckning i pappersform eller per fax och mycket 

tid ägnades därför åt att kopiera, hantera och skanna in pappersdokument i de olika myndigheternas it-

stöd. 

Arbetet med att effektivisera brottmålshanteringen är långsiktigt, omfattande och bedrivs i etapper. 

Redan 1996 beslutade regeringen om en förstärkt samverkan när det gäller informationshanteringen 
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mellan rättsväsendets myndigheter. År 2009 beslutade regeringen att arbetet skulle ledas och 

samordnas av Justitiedepartementet. Samma år påbörjades den första etappen av arbetet. Den 

övergripande målsättningen var att effektivisera informationshanteringen genom digitalisering. Arbetet 

koncentrerades initialt till vissa myndigheter. Etappen avslutades i december 2013 och har resulterat i 

att det har införts ett elektroniskt informationsflöde mellan de verksamheter som hanterar de största 

ärendemängderna, d.v.s. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, 

Ekobrottsmyndigheten och Sveriges Domstolar.  

Den andra etappen påbörjades genom ett regeringsbeslut 2012. Den huvudsakliga inriktningen är att 

vidareutveckla det elektroniska flödet som redan har skapats så att ytterligare information kan föras in 

i arbetet.  Parallellt med den andra etappen planeras för kommande etapper.  

3.2 Samverkansform 

Myndigheterna som deltar i arbetet är Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, 

Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Polismyndigheten, 

Rättsmedicinalverket, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Grunden för det arbete som 

myndigheterna bedriver vilar på regeringsbeslut som innebär att myndigheterna ges specifika uppdrag. 

Ett särskilt råd, Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet), som består av 

verkscheferna för samtliga deltagande myndigheter har inrättats. Under RIF-rådet finns RIF-gruppen, 

som består av IT- och utvecklingschefer eller motsvarande hos de deltagande myndigheterna. Under 

RIF-gruppen finns ytterligare arbetsgrupper som sätts samman utifrån specifika uppdrag samt RIF-

samordnargruppen som  koordinerar olika delar av utvecklingen. Ansvaret för att genomföra arbetet är 

tydligt fördelat på respektive myndighet. 

Inom RIF-organisationen finns också den särskilda rättsliga samrådsgruppen som utgör ett forum för 

gemensamma rättsliga diskussioner. Härigenom garanteras att rättsliga aspekter omhändertas i 

utvecklingsarbetet. 

 

Figur 6. Organisationen för RIF  

Respektive myndighet ansvarar för sin utveckling enligt överenskomna leveransplaner. Uppföljning av 

status per myndighet görs normalt en gång per månad av RIF-samordnargruppen. 

3.2.1 Överenskommelser m.m. 

RIF-förordning om automatiserad behandling från och med 1 januari 2015 

I september 2014 beslutade regeringen om förordning (2014:1085) om rättsväsendets 

informationshantering som träder ikraft den 1 januari 2015. Där anges bland annat att myndigheterna 

är skyldiga att leverera den överenskomna informationen digitalt (”överförs med hjälp av 

automatiserad behandling”). 

 

Överenskommelser inom samverkan 
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Ett antal överenskommelser har successivt tagits fram under arbetet. Särskilda överenskommelser 

finns bland annat avseende 

 Ramverk för utveckling av rättsväsendets informationsförsörjning 

 Etappmålen och övergripande tidsplan (programplan) 

 Specifik ansvarsfördelning och leveranser per myndighet (Leveransplan) 

 

Ramverket för utveckling av rättsväsendets informationsförsörjning utgör ett regelverk som reglerar 

hur det myndighetsgemensamma arbetet bedrivs (Ref 4). Dokumentet kompletteras och uppdateras 

löpande. Syftet är att säkerställa att det myndighetsgemensamma utvecklingsarbetet bedrivs effektivt 

och med hög kvalitet. Ramverket reglerar inte i sak vad eller på vilket sätt myndigheternas verksamhet 

ska utvecklas utan endast hur det gemensamma utvecklingsarbetet ska bedrivas.  

Ansvaret för drift och förvaltning ligger primärt hos den myndighet som ansvarat för utvecklingen, 

men förvaltning av vissa gemensamma produkter och tjänster kan fördelas på annat sätt. Den 

gemensamma RIF-organisationen ansvarar för förvaltningen av styrdokumenten och 

överenskommelserna. 

3.2.2 Gemensam finansiering och nyttovärdering 

För att hantera situationen att en specifik utvecklingsinsats måste göras hos en myndighet medan 

nyttan av insatsen uppstår hos andra myndigheter har regeringen inrättat särskilda medel för RIF-

utveckling. De särskilda medlen har utgjort 300 miljoner under totalt 5 år. Ansökan om utbetalning av 

medel kan göras för arbete som en myndighet utför i sina egna system men där myndigheten själv har 

ringa nytta av arbetet och effekten primärt uppstår i en eller flera andra myndigheters verksamhet. 

Medlen är även avsedda för ett grundläggande, förutsättningsskapande arbete av typen ”infrastruktur” 

eller ”bastjänster” som i sig inte är direkt nyttoskapande för någon myndighet. Stöd kan också ges till 

en myndighet där det är uppenbart orimligt att myndigheten själv bär kostnaden inom ramen för sin 

ordinarie budget. För att medel ska betalas ut krävs därtill att arbetet vilar på ett regeringsbeslut om 

genomförande och avser en specifik och angiven leverans i gällande leveransplan.  

 
Beslut om fördelning av dessa medel fattas av regeringen. Dessa särskilda medel har möjliggjort 

utveckling som annars inte skulle ha kommit till stånd då nyttan inte tillfaller samma organisation som 

fått stå för utvecklingskostnaderna.  

Utvärderingar har genomförts för att beskriva effekterna av utvecklingen i etapp 1, se nedan för en 

genomgång. Värderingen av de gemensamma effekterna har varit viktig för att motivera och betona 

vikten av att respektive myndighet tar ansvar för sin del av utvecklingen.  

3.3 Styrande förutsättningar 

3.3.1 Juridiska aspekter 

Ett antal rättsområden som berör RIF-arbetet eller kan komma att aktualiseras i samband med arbetet 

beskrivs i RIF0089 RIF Juridik (Ref 7). Dokumentet som har tagits fram av myndigheterna 

kompletteras och uppdateras löpande. Syftet är att ge vägledning till myndigheternas rättsliga analyser 

inom RIF. Det gäller främst  

 relevanta verksamhetsregler, som kan vara lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter eller 

andra bindande verksamhetsregler 

 regler om allmänna handlingar och sekretess 

 regler om arkiv, gallring eller rensning 

 dataskyddsregler 

 informationssäkerhet 

 immaterialrätt 

 upphandling 

 

Exempel på författningar att beakta är rättegångsbalken, tryckfrihetsförordningen, 

personuppgiftslagen, polislagen, förvaltningslagen, förordning om underrättelse om dom i vissa 
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brottmål m.m. samt lag om misstankeregister. Endast avseende relevanta verksamhetsregler 

identifieras mer än 40 lagar, förordningar eller föreskrifter som RIF-myndigheterna måste förhålla sig 

till särskilt och för regler inom övriga områden enligt ovan tillkommer ett stort antal lagar, 

förordningar och föreskrifter.  

3.3.2 Informationssäkerhet 

Informationshanteringen måste vara säker och tillåter inte avkall på de högt ställda krav som gäller för 

individens integritet. Arbetet måste ske i enlighet med de föreskrifter som gäller för bland annat 

personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Tekniska lösningar som tas fram inom arbetet ska 

bidra till att skyddet för den personliga integriteten stärks, bland annat genom att de personuppgifter 

som myndigheterna har att hantera i sina verksamheter hålls korrekta och aktuella. Genom så kallad 

inbyggd integritet (Privacy by design) förbättras säkerheten avseende sekretesskyddad information. 

Exempelvis kan en sekretessmarkering avseende vissa personuppgifter i en myndighets it-stöd 

överföras strukturerat till andra myndigheter. Myndigheterna har tagit fram en särskild 

principöverenskommelse om informationssäkerhet inom RIF (Ref 2). 

3.4 Arkitektur 

Kärnan i arkitekturen utgörs av en gemensam verksamhetsmodell samt en teknisk referensarkitektur.  

Verksamhetsmodellen arbetades fram under flera år (2006-2008) och utgör idag grunden för bl a 

ansvarsfördelning, etappindelning samt beskrivningen av den information som verksamheten utbyter. 

Den täcker brottmålsprocessen från anmälan om misstanke om brott till och med verkställande av 

påföljd. 

Under verksamhetsmodellen finns en teknisk plattform. En teknisk referensarkitektur har tagits fram 

(Ref 10), som definierar konkreta riktlinjer hur den tekniska transporten av informationen ska 

realiseras. En stor del av informationsöverföringen bygger på säker överföring med hjälp av 

SGSI
20

och SHS.
21

  

Referensarkitekturen omfattar bland annat: 

 Krav och principer 

 Riktlinjer för realisering (XML och utbytespaket) 

 Transportarkitektur 

3.4.1 Livshändelse 

Livshändelse har inte använts som en utgångspunkt utan istället är det myndigheternas behov av 

process- och informationssamverkan som har varit styrande för utvecklingen. 

3.4.2 Samverkande processer 

Brottmålsprocessen är den process som samverkan stödjer. Processen består av ett antal delar och 

olika aktörer som är involverade. Den gemensamma verksamhetsmodellen beskriver bland annat 

denna process. 

 

                                                 

20
 SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett kommunikationsnätverk som ger säker kommunikation 

med andra myndigheter i Sverige och i Europa. SGSI är skiljt från internet och dessutom är trafiken krypterad. 

Se www.msb.se 

21
 SHS – Spridnings- och hämtningssystemet.  

http://www.msb.se/
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Figur 7. En del av den gemensamma verksamhetsmodellen 

3.4.3 Informationsutbyte 

Fyra centrala informationsutbyten har identifierats under etapp 1: 

 Brottsanmälan 

 Förundersökningsprotokoll (FUP) 

 Stämningsansökan 

 Dom 

En gemensam informationsmodell har tagits fram och ligger till grund för utbyten mellan 

myndigheter.  
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Figur 8. Utsnitt av informationsmodellen för stämningsansökan i etapp 1 

3.4.4 Tjänster 

Någon tjänstekatalog finns inte utan utbytena och dess servicenivåer samt övriga villkor beskrivs i 

informationsutbytesöverenskommelser mellan berörda myndigheter.  

3.4.5 Informationssäkerhet 

För att säkerställa att informationsöverföringen sker på ett säkert sätt använder myndigheterna det 

särskilda och från internet avskilda nätverket SGSI för att överföra information. Överföringarna sker 

vidare via ett särskilt koncept, utarbetat för ett säkert och pålitligt utbyte av information mellan 

offentliga organisationer. 

Redan 2003 togs en principöverenskommelse fram (Ref 2) mellan involverade myndigheter avseende 

informationssäkerheten. Där fastslogs bland annat att ansvaret för informationssäkerheten ligger på 

respektive myndighet. 
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3.5 Utvecklingsmodell 

RIF-arbetet är indelat i etapper, där den första etappen genomfördes mellan 2009-2013. Etapp 2 pågår 

just nu (i november 2014). Därefter finns översiktliga planer på ytterligare etapper. 

För varje etapp utnyttjas en gemensam översiktlig planeringsmodell med fem faser (Ref 5).  

 

Faserna i den gemensamma metoden är  

 Detaljeringsfas 

 Planeringsfas 

 Leveransfas 

 Verifieringsfas 

 Åtgärdsfas 

 

 Figur 9. En etapp delas upp i fem faser 

3.5.1 Detaljeringsfas 

Under detaljeringsfasen ska de gemensamma behoven för etappen preciseras och beslutas. I detta ingår 

att ta fram målbild och ambitionsnivå för etappen. Vidare anges hur den operativa verksamheten ska 

fungera efter att etappen är genomförd utifrån de identifierade behoven samt relevanta förutsättningar.  

3.5.2 Planeringsfas 

Under planeringsfasen utarbetas vilka leveranser som ska genomföras samt en plan för när dessa ska 

ske. I planeringen tas hänsyn till beroenden mellan leveranser samt om ett införande ska ske i flera 

mindre steg. 

3.5.3 Leveransfas 

Under leveransfasen genomför myndigheterna leveranser i enlighet med den operativa verksamhetens 

börläge och leveransplanen. Vid fasens avslut ska den operativa verksamheten fungera så som 

beskrivet i börläget. Detta förutsätter att samtliga leveranser är utvecklade, bilaterala acceptanstester är 

genomförda och godkända mellan berörda myndigheter samt att nya IT-lösningar och arbetssätt är 

införda. 

3.5.4 Verifieringsfas 

Under verifieringsfasen analyseras huruvida leveranserna uppfyller de mål och behov som ställts upp 

för etappen. Baserat på resultatet och med beaktande av aktuella förutsättningar fastställs vilken 

måluppfyllelse som ska nås med etappen. Därefter analyseras vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

nå den fastställda måluppfyllelsen.  

3.5.5 Åtgärdsfas 

Under åtgärdsfasen genomför myndigheterna de åtgärder som beslutats i verifieringsfasen. Vid fasens 

avslut ska den operativa verksamheten fungera så som beskrivet i börläget. Därför säkerställs under 

fasen att de fastställda etappmålen nås i den omfattning som åtgärdsplanen beskriver. Fasen avslutas 

med att dokumentera vad programmet har åstadkommit under etappen och vilka restposter som 

kvarstår. Baserat på detta tas en rekommendation fram avseende beslut om programmets avslut.  

3.5.6 Programmets avslut 

Programmet kan avslutas då det samlade utfallet av etappens arbete har godkänts av myndigheterna. 

Detaljeringsfas Planeringsfas Leveransfas Verifieringsfas Åtgärdsfas 
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3.6 Gemensamma kompetensprofiler 

I arbetet har gemensamma kompetensprofiler tagits fram för att säkerställa en hög kvalitet i arbetet. 

Följande är exempel på sådana profiler.  

Verksamhetsexpert 

 Kunskap om hur myndighetens operativa verksamhet fungerar samt vilka förbättringsbehov 

som föreligger. 

 Förmåga att bedöma konsekvenser för den operativa verksamheten vid förändringar. 

Verksamhetsanalytiker 

 Kunskap om standarder och mönster inom området 

 Förmåga att omsätta specifika verksamhetsbehov i generella lösningar  

 Förmåga att beskriva lösningar i process- och informationsmodeller 

IT-arkitekt 

 Kunskap om standarder och mönster inom området 

 Kunskap om myndighetens IT-strategi 

 Kunskap om myndighetens systemportfölj 

 Förmåga att utifrån specifika verksamhetsbehov och i enlighet med strategier utarbeta 

generella tekniska lösningar  

Tekniker 

 Kunskap om myndighetens systemportfölj 

 Kunskap om relevant teknik 

 Förmåga att omsätta logiska lösningar i realiserbara tekniska lösningar 

3.7 Utvärdering av etapp 1 

En preliminär utvärdering av etapp 1 har genomförts och visar på betydande nyttor för de ingående 

myndigheterna (Ref 10).  

3.7.1 Effekter för den operativa verksamheten 

Effekterna består främst i minskad pappershantering och registreringsarbete. Ett exempel på detta är 

att polisens förundersökningsprotokoll, som tidigare skickades i pappersform till åklagare och 

domstolar, nu överförs elektroniskt genom rättskedjan. Bara denna åtgärd minskar polisens 

pappershantering med hundratusentals förundersökningsprotokoll per år.  

Genom att myndigheternas it-stöd har kopplats samman elektroniskt kan samma uppgifter följa med 

ärendena genom hela brottmålshanteringen, vilket ger kortare handläggningstider. När uppgifter finns 

tillgängliga elektroniskt behöver personalen vid rättsväsendets myndigheter inte längre skanna in 

dokument eller leta efter dem i pappersakter. Härigenom sparas tid och resurser.  

3.7.2 Förbättrade uppföljningsmöjligheter 

Varje brott som anmäls får en egen identitet och information om brottet överförs sedan i strukturerad 

form genom rättskedjan. Det innebär att informationen kan spåras, vilket medför nya och unika 

möjligheter till statistik om brott, brottslighet och brottsoffer. På så sätt blir det till exempel lättare att 

identifiera miljöer där det ofta begås brott. Det blir även lättare att identifiera grupper som är särskilt 

utsatta. Härigenom skapas nya och bättre förutsättningar för det brottsförebyggande arbetet. Det ger 

också underlag för metodutveckling. Till exempel blir det enklare att utvärdera och jämföra resultatet 

av olika arbetsmetoder. Därigenom kan ett framgångsrikt brottsutredande arbete identifieras och 

analyseras.   

3.7.3 Grundförutsättningar för kommande utvecklingsarbete 

En grund har i etapp 1 lagts för kommande utvecklingsarbete. Det gäller bland annat 

 

 Myndighetsgemensam nomenklatur: För att möjliggöra en enhetlig tolkning av den 

information som utbyts mellan myndigheter har en myndighetsgemensam nomenklatur och 

informationsstruktur etablerats. 
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 Teknisk lösning för utbyte av information: En gemensam teknisk lösning för hur information 

ska utbytas mellan myndigheter har etablerats. Utöver direkt positiva effekter i verksamheten 

i form av bl.a. snabbare, smidigare och säkrare hantering, ger det samtidigt en stor potential 

för framtida utveckling. 
 Basinformation: En gemensam hantering av basinformation

22
 har etablerats. Detta inkluderar 

bl.a. en initial uppsättning av basinformation samt gemensamma rutiner och systemstöd för 

hur basinformation fortlöpande underhålls och sprids till samtliga myndigheter. 

3.7.4 Rättskedjeperspektivet 

Samarbetet i etapp 1 har lett till att myndigheterna har fått en ökad kunskap och förståelse för 

varandras arbete i rättskedjan, vilket leder till ett ökat gemensamt ansvarstagande för kvalitet och 

effektivitet. 

Exempel på detta är bland annat: 

 
 Omfattande beskrivningar av hur myndigheterna samverkar kring utveckling har beslutats 

gemensamt. Kommande arbete kommer att baseras på dessa utarbetade arbetssätt. De utgör 

även en möjlighet att användas för samverkan även utanför RIF, med effektivitetsvinster 

som följd.  

 Myndigheterna har anpassat organisationerna till RIF-arbetet, samt ”ställt om” till att 

myndighetssamverkan inom utveckling är mer regel än undantag.  

 Myndigheterna har fått en ökad kunskap och förståelse för varandras arbete i rättskedjan, 

vilket har lett till ett ökat gemensamt ansvarstagande för kvalitet och effektivitet. 

 Utvecklingen har krävt detaljerade beskrivningar av den information som utbyts mellan 

myndigheterna. Dessa beskrivningar utgör en ovärderlig grund för att kunna identifiera 

förbättringsområden och beskriva hur dessa förhåller sig till dagens hantering. 

 Sedan 2009 har ett tjugotal konstellationer av arbetsgrupper verkat. Dessa har sammanfört 

personer med skilda funktioner på myndigheterna med motsvarigheter på andra 

myndigheter. På så sätt har värdefulla nätverk skapats mellan myndigheterna.   

 Överenskomna arbetssätt samt etableringen av den rättsliga samrådsgruppen har förbättrat 

samarbetet i gränssnittet utvecklingsorganisation – rättssekretariat inom och mellan 

myndigheterna. 

3.8 Övriga erfarenheter 

1. Regeringens övertagande av styrningsansvaret innebar förbättringar 

Förändringen 2009 när Justitiedepartementet övertog ledningsansvaret innebar att man fick 

konkreta beslut, tidsramar och ekonomiska medel. Det gav också möjlighet att skapa en 

samverkansstruktur som kombinerar traditionell myndighetsstyrning med professionell 

projektledning och arkitekturstyrning  

2. De särskilda gemensamma medlen har varit mycket värdefulla 

De särskilda medlen (300 miljoner kr under 5 år) har inneburit att utveckling kunnat bedrivas 

även om nyttan uppstår på andra ställen.  

3. Uthållighet och kollektivt minne viktigt 

Strukturkapital måste byggas parallellt för en sådan stor insats, personer kommer att bytas ut 

över tid 

4. Viktigt med tydliga mål 

Det är viktigt att målen för arbetet preciseras noggrant i ett tidigt skede.  

                                                 

22
 Basinformation är information som refereras i brottmålsärenden eller styr hur information i brottmålsärenden 

ska registreras. Exempel på basinformation är länder, hur lagrum är uppbyggda, påföljdstyper och brottskoder. 
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5. Olika aktörer har olika mognadsnivå, olika storlek, olika förväntningar 

Ingenting får vara underförstått, förväntningarna måste vara uttalade och tydliga. Det är viktigt 

att komma överens om spelregler och att arbeta med konkreta frågeställningar.  

6. Tydliga spelregler när man inte kommer överens 

Viktigt att spelreglerna också tydliggör vilka beslut som tas på vilken nivå samt hur man 

eskalerar till nästa nivå om man inte kan lösa det där det normalt hanteras.  

7. Viktigt med omvärldsbevakning, inte minst avseende juridik 

Det pågår hela tiden en utveckling av föreskrifter, förordningar och lagar som påverkar arbetet 

och som man måste ta hänsyn till. 

8. Undanröj misstro 

Det är viktigt att undanröja misstro mellan myndigheterna. Ambitionen måste vara öppenhet 

och tillit mellan varandra  

9. Uppföljning viktig 

Regelbunden (månadsvis) uppföljning av myndigheternas leveranser respektive avsedd effekt 

är viktig, aktiv riskhantering likaså. 
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