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Sverige var under en lång tid världsledande inom 
offentliga digitala tjänster. Vår tradition av öppenhet 
och effektiv statsförvaltning, tillsammans med en hög 
innovationsförmåga och det faktum att vi tidigt gav våra 
medborgare tillgång till datorer och bredband gav oss goda 
förutsättningar. 

Som en följd blev Sverige en av de ledande 
digitaliseringsnationerna i mätningar, såsom  
EU-kommissionens benchmark, under första halvan  
av 2000-talet. En del internationella mätningar och 
jämförelser som gjorts senaste åren ger fortfarande höga 
betyg till Sverige. EU:s ”Digital Economy and Society Index”, 
DESI rankar exempelvis Sverige som nummer två i EU. 

Men flera mätningar lyfter också fram offentliga Sveriges 
svagheter såsom återanvändning av data och svårigheter  
med digitalisering som involverar flera myndigheter.  
Det är tydligt i jämförelser med andra länder – att svensk 
offentlig sektor har svårt att överbrygga organisationsgränser  
i digitaliseringsarbetet, vilket gör det svårare att bygga digitala 
tjänster kring olika livshändelser. Det kan handla om vård 
av sjukt barn vilket innebär kontakter med både skola och 
försäkring eller kontakter avseende gamla föräldrars läkarintyg 
för assistans eller färdtjänst. Sverige fick i senaste OECD-
mätningen DGI 2019 sämst betyg av alla deltagande länder 
vad gäller strategier och styrning av digital förvaltning.  
Det är uppenbart att vårt sätt att styra myndigheter gör  
det svårare för medborgaren att hamna i centrum.

Regeringen har på senare tid genomfört ett antal åtgärder 
för att förbättra situationen. Skapandet av DIGG är ett 
viktigt exempel. Åtgärder som genomförts kring säker och 
effektiv tillgång till grunddata och digital infrastruktur för 
informationsutbyte är andra. Målsättningen – att Sveriges 
myndigheter behöver bli bättre på att skapa gemensamma 
tjänster och dela data – är tydlig. Däremot ser det ut som 
att formerna för hur man gör det kommer att vara relativt 
oförändrade framöver och främst kommer att bygga på 
frivillig samverkan mellan myndigheter. Men hur förberedda 
är egentligen svenska myndigheter på att samverka kring 
digitala tjänster i ännu högre grad än idag?

Vi på PA Consulting Group ville undersöka vilka 
förutsättningar och förmågor de svenska myndigheterna 
-  som arbetar eller tidigare arbetat med samverkan i 
digitaliseringsprojekt -  har för att svara upp mot de ökande 
kraven på samverkan kring digitalisering. Vilka kompetenser 
behöver de, och vilka har de redan idag? Hur ser 
myndigheter på organisering av samverkansarbetet i form  
av ansvar, roller och befogenheter, processer och styrning?

Vi har intervjuat fler än 30 makthavare och utförare inom 
området digital samverkan. Den här rapporten är en 
beskrivning av hur de uppfattat läget, och vilka möjligheter 
och utmaningar som finns för det framtida samverkansarbetet. 
Vi hoppas att vi kan ge dig som läsare värdefull input och 
inspiration för hur du kan utveckla din organisations förmåga 
att samverka kring digitala tjänster i framtiden!

1HUR KAN SVENSKA 
MYNDIGHETER 
SAMVERKA BÄTTRE 
KRING DIGITALA 
TJÄNSTER? 

Peter Daniel 
Expert på digitalisering  
inom offentlig sektor                                              
peter.daniel@paconsulting.com

Anders Persson 
Expert på digitalisering  
inom offentlig sektor                                                  
anders.persson@paconsulting.com 
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Intern effektivitet, ökad servicenivå och externa 
krav utgör viktiga drivkrafter för digitaliseringen

Det finns flera drivkrafter för myndigheter att samverka  
kring digitala tjänster. Digitaliseringen ger möjligheter 
att förbättra både den interna effektiviteten och servicen 
gentemot medborgare och näringsliv. Dessutom finns det 
flera tecken på att styrningen från politiskt håll ökar. 

Vi ställde frågan till myndigheterna om vilka drivkrafter  
som upplevdes som viktigast för att starta och driva digitala 
samverkansinitiativ. Utifrån svaren väger drivkrafterna ganska 
jämnt mellan intern effektivitet, ökad servicenivå och krav 
i form av lagstiftning och regeringsuppdrag. Flera av de 
svarande uppger att man ser en tydlig trend mot ett ökat 

externt fokus där man lägger större vikt vid en  
högre servicenivå gentemot medborgare och näringsliv. 
Detta återspeglar också riktningen på de krav som ställs  
från nationell- och EU-nivå.

När det gäller förmågan att fånga och styra mot medborgarnas  
och näringslivets krav på digitala tjänster ser det olika ut 
mellan olika myndigheter. Flera myndigheter har påbörjat 
en resa med ett tydligt fokus på att sätta kundmötet i 
centrum. Andra myndigheter prioriterar fortfarande sina 
kontrollfunktioner högre än enkelhet för medborgare och 
näringsliv. Men omsvängning mot kundfokus är en viktig 
pusselbit i att lyckas med digital samverkan. Det är svårt  
att realisera tjänsteutveckling i samverkan om parterna har 
olika bild av hur kundens upplevelse ska se ut.

DIGITALISERA TILLSAMMANS

2HUR STÅR DET  
TILL MED DIGITAL 
SAMVERKAN IDAG?  

2.1 Intern effektivitet, ökad servicenivå och externa  
 krav utgör viktiga drivkrafter för digitaliseringen 

2.2 Svenska myndigheter har god tillgång till    
 expertkompetens 

2.3 Flera av förmågorna för att samverka finns på plats

2.4 Samverkan kring digitala tjänster upplevs  
 inte fungera tillräckligt bra
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Intern e�ektivitet

Ökad servicenivå gentemot 
medborgare och näringsliv

Externa krav - Juridiska krav, 
regeringsuppdrag eller liknande

28%

35%

37%

Intern e�ektivitet

Ökad servicenivå gentemot 
medborgare och näringsliv

Externa krav - Juridiska krav, 
regeringsuppdrag eller liknande

28%

35%

37%

Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna för de digitala  
samverkansinitiativ din organisation deltar i?



Flera av förmågorna för att samverka finns på plats 

En rad förmågor krävs för att bedriva digital samverkan 
på ett effektivt sätt med målet att öka medborgar- och 
samhällsnytta. Några av de viktigaste förmågorna förutom 
kompetenser är hur väl processer och samverkansforum  
är definierade, hur fördelningen av roller och ansvar 
kring digital samverkan fungerar och i vilken utsträckning 
ekonomistyrning samt ledarskap och kultur stödjer samverkan. 
Även de tekniska förutsättningarna är här avgörande. 

Flertalet respondenter i undersökningen uppger att de överlag  
har de nödvändiga förmågorna teknik, ledarskap och kultur  
samt processer. Ett undantag är myndighetens ekonomistyrning, 
som får ett avsevärt sämre betyg än övriga förmågor.

Resultatet är både väntat och förvånande. Att tekniken 
inte är det största problemet är välkänt. Utmaningar med 
samverkan har oftare att göra med organisatoriska förmågor 
än tekniska. Mer förvånande är att ledarskap och kultur får 
ett högt betyg i skattningen medan processer, roller och 
ekonomistyrning - som rimligen följer på ledarskapet - får 
sämre omdöme.

Vi tolkar detta som att högre chefer och andra ledare inom 
myndigheterna generellt sett förstår nyttan med samverkan, 
och kommunicerar detta till sina medarbetare. Men då 
målsättningarna ska omsättas i det dagliga arbetet och 
vägas mot andra delar av kärnuppdraget riskerar de ofta att 
prioriteras ner. 
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Svenska myndigheter har god tillgång till 
expertkompetens 

Svenska myndigheter har lång erfarenhet av att samverka. 
Det har gett dem möjligheten att identifiera och bygga  
upp den expertis som behövs. På det stora hela uppger  
de intervjuade att man har tillgång till den kompetens man 
behöver, antingen internt eller genom att ta in konsulter.

I stort anger de tillfrågade att man ”i viss utsträckning” 
eller ”nästan helt” har tillgång till de kompetenser man 
behöver. Läget för kompetenser inom förändringsledning- 

och arkitektur är något sämre än för övriga kompetens-
områden, även om skillnaderna är små. Avsaknaden av 
dessa kompetenser är enligt PA Consulting extra allvarlig 
då de flesta samverkansinitiativ består av komplexa 
förändringsprojekt med många olika intressenter där  
erfarna förändringsledare är en kritisk resurs för att lyckas. 
På samma sätt är arkitekturkompetens central för att kunna 
anpassa tjänster, processer och system för en interoperabel 
framtid där myndigheter i allt större  utsträckning kommer 
att vara beroende av andra myndigheter och nationella 
komponenter. 

Verksamhetskompetens

Juridik

1
Inte alls

2
Nästan inte alls

3
I viss utsträckning

4
Nästan helt

5
Helt

Informationssäkerhet

Teknisk kompetens

Arkitektur

Projekt- och förändringsledning

Teknik

Ledarskap och organisationskultur

1
Inte alls

2
Nästan inte alls

3
I viss utsträckning

4
Nästan helt

5
Helt

Processer och samverkansforum

Roller, ansvar och befogenheter

Resultat- och ekonomistyring

Hur väl stödjer följande förmågor digital samverkan?I vilken utsträckning har organisationen tillgång till de kompetenser som krävs  
för digital samverkan?
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Samverkan kring digitala tjänster  
upplevs inte fungera tillräckligt bra 

Trots att man upplever sig ha tillgång till de 
expertkompetenser man behöver och att många av 
de förmågor som behövs är på plats, så upplever de 
flesta att det finns en tydlig förbättringspotential i hur 
samverkansarbetet fungerar idag. Hela 30 procent uppger  
att den fungerar “Dåligt” eller “Mycket dåligt”, medan  
33 procent uppger att samverkan fungerar ”Acceptabelt”. 

Här börjar den stora paradoxen i resultatet från denna 
studie att synas. Att de intervjuade rangordnar de formella 
förmågorna högre än det praktiska genomförandet. I ljuset 
av detta blir den positiva bedömningen av ledarskap och 
kultur något inkonsekvent. Betyder detta att det strategiska 
ledarskapet prioriterar frågorna medan det operativa 

ledarskapet inte gör det eller saknas förutsättningar för 
genomförande? 

Vi menar att det inte är brist på expertkompetens eller 
engagemang från ledningen som hindrar samverkansarbetet. 
I stället är det andra faktorer som bromsar. Under våra 
intervjuer har vi identifierat ett antal rekommendationer 
för hur man bör åtgärda de viktigaste utmaningarna inom 
svenska myndigheters samverkansarbete.

Vi har samlat de viktigaste slutsatserna under fem rubriker:

• Vänd på styrkedjorna!

• Styr på riktigt!

• Sluta låtsas som att alla vill!

• Tänk holistiskt!

• Det handlar om personliga relationer!

Mycket dåligt

Dåligt

Acceptabelt

Bra

Mycket bra

10%

33%

19%

19%

19%

Mycket dåligt

Dåligt

Acceptabelt

Bra

Mycket bra

10%

33%

19%

19%

19%

Hur väl fungerar de digitala samverkansinitiativ din myndighet är involverad i?
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3VÄND PÅ  
STYRKEDJORNA! 

3.1 Man får den styrning man förtjänar 

3.2 Se juridiken som en möjliggörare

Man får den styrning man förtjänar

Styrning av digital samverkan kommer från flera håll.  
Först och främst finns givetvis den formella styrningen 
genom uppdrag och instruktion, där regeringen pekar ut 
en riktning för myndigheternas utveckling. Men all styrning 
kommer inte från regeringen. Krav på att myndigheterna 
löpande ska utveckla sin verksamhet och samverka med 
andra finns tydligt uttryckt i Myndighetsförordningen.  
Till detta kommer skyldigheten för myndigheterna att pröva 
ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten. 

Det innebär att huvudansvaret för att utveckla verksamheten 
ligger på myndigheterna där samverkan är en del av 
uppdraget som berör både verksamheten och enskildas 
myndighetskontakter. Om regler och budget inte ger 
myndigheterna rätt förutsättningar för att utveckla bra 
tjänster så är de skyldiga att ansöka om nödvändiga resurser 
hos regeringen som en del av budgetunderlagen. I debatten 

om hur vi får fart på digitaliseringen har ofta styrningen från 
regeringen varit ett dominerande inslag, men man missar 
ofta att underlagen från myndigheterna spelar en central roll. 

För att kunna driva ett effektivt digitaliseringsarbete 
behöver myndigheter själva ta ansvar för att begära “rätt“ 
styrning. I en samverkanssituation behöver både styrning 
från regeringen och underlagen från myndigheterna till 
regeringen vara koordinerade. Det är svårt för en regering  
att vara insatt i hur utvecklingen av myndigheters 
verksamhet behöver se ut utan väl genomarbetade underlag 
som beskriver utvecklingen både rättsligt och i termer av 
verksamhet och digitalisering. Det innebär att myndigheterna 
som ska samverka behöver presentera en enad bild av hur 
regelverk och verksamhet kan och bör fungera i en situation 
med ökad samverkan. Här finns ett tydligt behov av starka 
färdledande myndigheter som driver arbetet inom sina 
områden. Uppdragen inom ”digitalt först” har visat på  
både positiva exempel och utmaningar i den här dialogen. 

Nästan inte alls

I viss utsträckning

Nästan helt

Ja, helt

Nej, inte alls

9%

36%

23%

0%

32%

Nästan inte alls

I viss utsträckning

Nästan helt

Ja, helt

Nej, inte alls

9%

36%

23%

0%

32%

Har organisationen tillgång till den juridiska kompetens – internt och  
eller externt – som krävs för samverkan?
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Se juridiken som en möjliggörare

De flesta svarande uppger att man har tillgång till den 
förvaltningsjuridiska kompetens som krävs för att samverka 
kring digitala tjänster. Ändå finns det en paradox i att många 
initiativ bromsas av gällande lagrum. Samtidigt befästs ofta 
problemen av att man inom nya digitala lösningar väljer 
att luta sig mot beprövade lösningsmönster utan att flytta 
gränserna framåt. Att dra nytta av digitaliseringen - för 
att svensk förvaltning ska bli bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter - kommer att kräva innovativa 
arbetssätt och tekniska lösningar som ofta bryter mot 
nuvarande lagstiftning. Därmed blir det också viktigt med 
jurister som är beredda att dra lasset att hemställa om regler 

på ett högkvalitativt sätt, så att förslagen fungerar  
i Regeringskansliets beredningsprocesser. 

Det är dock inte alltid tydligt vem som har ansvaret för 
att vara proaktiv kring digitaliseringsjuridiken. Många 
av de tillfrågade uppger att det är viktigt att tydliggöra 
vem inom myndigheten som ansvarar för att skapa rätt 
juridiska förutsättningar för digitaliseringsarbetet och 
vem som driver dessa diskussioner mot departementen. 
Myndigheterna behöver identifiera jurister som inte bara 
deltar i diskussionerna för att finna konstruktiva lösningar 
inom dagens lagstiftning utan som även aktivt arbetar för 
att förändra lagstiftningen så att man kan uppnå målen 
med digitaliseringsarbetet.

”Jurister befäster ofta de strukturella problem 
som är inbyggda i gällande regelverk.”
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”Lagstiftningen är föråldrad och baserad  
på ett analogt tänkande.”

“Det finns en rädsla för 
samverkan hos jurister.”

KOMMENTARER FRÅN 
RESPONDENTERNA

KOMMENTAR FRÅN 
RESPONDENT
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Ta med mellancheferna

De allra flesta myndigheter styrs hierarkiskt och funktionellt, 
med stort fokus på budget och delegeringsordning. 
Tvärfunktionella frågor, som till exempel digital samverkan, 
blir därmed svåra att hantera, och samverkansfrågor blir 
ofta en ”tillikauppgift” som riskerar att få låg prioritet och 
hamna mellan stolarna. Oklarheter om exempelvis vem som 
ansvarar för de samverkansforum som finns, hur man styr 
gemensamma projekt eller hur man beslutar om arkitekturella 
frågor i samverkan riskerar att leda till problem i arbetet. 

Bara en tredjedel av de svarande anser att fördelning av 
ansvar, roller och befogenheter inom digital samverkan 
fungerar helt eller nästan helt. Återigen ser vi denna 
paradoxala situation som visar att det operativa ledarskapet 
har problem att styra och leda samverkan i myndigheterna.

Vår erfarenhet visar att mellanchefer i myndigheterna har  
en avgörande roll i samverkansarbetet. Generaldirektören  
har det yttersta ansvaret, och upplevs oftast som drivande. 
Men det är oftast avdelnings- och enhetschefer som är 
beställare och mottagare av samverkansinitiativ. För att 
kunna fatta rätt beslut, bedöma risker och allokera resurser 
behöver de en grundläggande förståelse för juridik, 
processer och tekniska lösningar för samverkan.  

Vi menar därför att det är kritiskt att bredda kompetensen 
inom frågor kring digital samverkan hos avdelnings- och 
enhetschefer. Man behöver också skapa en solid förståelse 
för de förändringar i verksamhetslogiken som digitaliseringen 

möjliggör. Nya möjligheter för dataanalys, maskininlärning, 
koordinerat uppgiftslämnande med andra myndigheter och 
inhämtning av uppgifter ”maskin till maskin” kommer att ligga 
till grund för verksamhetsutvecklingen i framtiden. Dessutom 
behövs även en generell höjning av grundkompetensen inom 
digitaliseringsjuridik.

”Vi som arbetar med de här 
frågorna, vi befinner oss långt upp 
i förståelsetrappan. Mina chefer 
förstår inte ens att det finns möjliga 
lösningar på deras problem, för de 
kan inte se den kopplingen.”

KOMMENTAR FRÅN 
RESPONDENT
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4STYR PÅ RIKTIGT 

4.1  Ta med mellancheferna 

4.2 Förbättra resultat- och ekonomistyrningen

Nästan inte alls

I viss utsträckning

Nästan helt

Ja, helt

Nej, inte alls
32%

23%

13%

0%

32%

Nästan inte alls

I viss utsträckning

Nästan helt

Ja, helt

Nej, inte alls
32%

23%

13%

0%

32%

Fungerar fördelningen av ansvar, roller och befogenheter  
inom digital samverkan?
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Förbättra resultat- och ekonomistyrning

Myndigheternas starka fokus på budgetstyrning stödjer 
sällan långsiktigt arbete med digital samverkan. Endast  
11 procent av de svarande uppger att man har en resultat- 
och ekonomistyrning som helt eller nästan helt stödjer 
samverkan. Ibland beror dessa brister på hur anslagen  
ser ut för myndigheten, och möjligheten att allokera om 
resurser mellan olika anslag. I dessa fall behöver regeringen 
involveras i hur myndigheterna ska lyfta verksamheterna  
med digitalisering. Vi har ovan beskrivit myndigheternas 
ansvar för att möjliggöra denna utveckling genom  
hemställan och budgetunderlag. 

När utmaningarna har sin grund inom myndigheterna finns 
lösningen inom den interna styrningen. När det gäller digital 
samverkan är det dock beroenden mellan flera myndigheters 
ekonomistyrning som hamnar i fokus.

Ekonomistyrning av samverkansprojekt är komplext och 
innehåller ett antal fällor. Ofta finansieras samverkansarbetet 
med uppdragsanslag, öronmärkta pengar som räcker till att 
starta och driva projekt. Förvaltning och vidareutveckling av 
de gemensamma lösningarna finansieras däremot normalt 
av andra medel, vilket leder till att man riskerar att bygga 
lösningar som man sedan har svårt att underhålla över tid  
då finansiering för förvaltning saknas. Ofta är det också så 
att lösningar som utvecklats i samverkan förvaltas av en  
part, som får ta en oproportionerligt stor del av drifts-  
och förvaltningskostnaden ur sina egna förvaltningsanslag.

Man behöver därför tidigt tänka igenom hur 
samverkanslösningarna ska finansieras och resurssättas 
framåt, vilka anslag som ska användas för förvaltning 
och drift under lösningens livstid och hur man skapar en 
hållbar förvaltningsorganisation efter det att projektet är 
avslutat. Inte minst blir det viktigt att tidigt titta på hur 
nyttorealiseringen ska gå till för att inom verksamheten 
identifiera de resurser som krävs för förvaltning av lösningarna. 
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”Vi har negativa ekonomiska 
incitament, man går back på 
samverkan. Vi kan inte bokföra 
det gemensamma bästa.”

KOMMENTAR FRÅN 
RESPONDENT

Nästan inte alls

I viss utsträckning

Nästan helt

Ja, helt

Nej, inte alls

37%

26%

11%

0%

26%

Nästan inte alls

I viss utsträckning

Nästan helt

Ja, helt

Nej, inte alls

37%

26%

11%

0%

26%

Har myndigheten en resultat- och ekonomistyrning  
som stödjer digital samverkan?
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”Inom de områden där det finns 
en tydlig nytta för oss är det 
prioriterat att samverka. Inom 
områden där vi inte har ett eget 
intresse är det mindre prioriterat.” 

KOMMENTAR FRÅN 
RESPONDENT

Korrelation mellan “Hur väl fungerar digital samverkan hos er” och 
“Ser du tydliga effektmål för samverkan i de initiativ ni arbetar i?

DIGITALISERA TILLSAMMANS20

5SLUTA LÅTSAS SOM  
ATT ALLA VILL!  

I vår undersökning framgår att det finns en stark koppling 
mellan effektmål och upplevd kvalitet i arbetet. Ju tydligare 
effektmål, desto bättre anser man att samverkan fungerar. 
Detta är den starkaste korrelationen vi funnit i vårt arbete.

Vi menar att detta är ett tydligt bevis på vikten av att 
underbygga samverkansinitiativ med tydliga effektmål 
och kostnads-/nyttoanalyser. Historiskt sett har digitala 
samverkansprojekt drivits med ett stort mått av god vilja 
från de inblandade parterna och de största av de inblandade 
aktörerna har vanligtvis tagit ett stort ansvar för att finansiera, 
resurssätta och driva projekten. Att delta i samverkansuppdrag 
har ofta setts som något man gör ”pro bono”, för att det 
förväntas av en myndighet.

Många av de svarande upplever trots det att interna och 
externa nyttor med samverkan inte är särskilt tydligt 
definierade och att de har visat sig vara svåra att formulera 
och följa upp. Utvärderingar gjorda av Ekonomistyrningsverket 
visar att de nyttor från digitala samverkansinitiativ som 
faktiskt uppmätts var väldigt små, även för välkända 
samverkansprojekt som ”Mina meddelanden” och e-fakturor. 
Detta kan troligtvis bero på att man inte lyckats beskriva  
vad man förväntat sig på ett tydligt sätt och vem som 
egentligen bär ansvaret för realiserandet. 

Samverkansarbetet konkurrerar om resurser med annan 
verksamhetsutveckling. För att få den uppmärksamhet som 
krävs från ledningen behöver varje deltagande myndighet 
ha en klar bild av vad de har att tjäna på genomförandet. 

5

Hur väl fungerar digital 
samverkan hos er?

Ser du tydliga e�ektmål för 
samverkan i de initiativ du abetar i?

4

10 2 3 4 5

3

2

1

0
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”Budskapet hos oss är att hålla  
låg profil, för att man inte ska  
dra på sig för mycket jobb i 
onödan. För att få ett ökat 
engagemang behöver vi bli  
bättre på att identifiera verkliga 
och kvantifierbara nyttor.”

KOMMENTAR FRÅN 
RESPONDENT

Detta har återverkningar för hur man bör definiera 
samverkansprojekt – man bör anstränga sig för att  
definiera scope för projektet så att varje deltagande part  
har något att tjäna på genomförandet. Samverkan fungerar 
inte när det bara gynnar en av parterna - erfarenheten  
visar att framgångsrik samverkan istället bygger på att  
alla involverade har tydliga effektmål för arbetet.

Uppfattningen att alla inblandade av god vilja kommer 
att investera den tid och de resurser som krävs för lyckad 
samverkan är en utopi. Bara genom att ta fram tydliga 
kostnads-/nyttoanalyser för vilka resurser som krävs och  
vad som förväntas av respektive part kan man lägga  
grunden för målfokuserade och framgångsrika projekt.

De myndigheter som samverkar behöver erkänna och aktivt 
hantera egennyttan hos de ingående parterna för att underlätta 
för de medverkande att kunna prioritera projekten. I de fall 
projekten kommer att fokusera mera på samhällsnytta än intern 
effektivisering är det särskilt viktigt att säkra uppdragsstyrning 
från regeringen. Detta så att samverkansinitiativ inte 
automatiskt prioriteras enbart när de interna behoven 
är tillgodosedda. Här är det även viktigt att regeringen i 
myndighetsdialogen följer upp på skapad samhällsnytta och 
inte bara på interna nyttor. Flera myndigheter lyfter i vår 
studie att det är paradoxalt att myndigheter som prioriterat 
samverkan belastas för att de inte fokuserat tillräckligt på 
interna initiativ.
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6TÄNK HOLISTISKT 

6.1  Ta med en bred kompetensbas från början 

6.2 Våga driva förändring och utmana arbetssätt

Ta med en bred kompetensbas från början

Det krävs tydlig normering kring juridik, processer,  
informatik och teknik för att samverkan ska fungera, och 
samspelet dem emellan är komplext. För att skapa väl 
fungerande lösningar behöver kompetenser inom en rad 
olika områden med fokus på verksamhet, förvaltningsjuridik, 
arkitektur och teknik samverka. De flesta av de intervjuade 
uppger att spetskompetensen inom alla dessa områden finns, 
antingen internt eller i form av externa konsulter. Däremot 
upplever många att det är en utmaning att få dem att arbeta 
tillsammans. För att kunna samverka på ett effektivt sätt 
krävs koordinering av olika instanser inom myndigheten  
så att alla drar åt samma håll. 

Vi menar att det krävs agila arbetssätt och metoder för 
att de olika expertfunktionerna tillsammans – på ett mer 
iterativt sätt - ska kunna hitta lösningar. Framgångsrika 

samverkansprojekt involverar i ett tidigt skede alla discipliner 
i utvecklingen av holistiska lösningsförslag, där teknik, 
juridik och verksamhet stöttar varandra. Tvärfunktionella 
team med representation från samtliga myndigheter är 
viktigt. Det går inte att utelämna något av expertområdena 
eller att reducera något område till en kontrollinstans som 
godkänner eller förkastar lösningsförslag i efterhand. Som ett 
exempel kan nämnas att experter inom förvaltningsjuridik och 
informationssäkerhet i ett tidigt skede behöver involveras för 
att aktivt kunna delta i utformningen av lösningarna. 

Våga driva förändring och utmana arbetssätt

I studien framkommer att förändringsledning var den 
expertkompetens som man saknade mest. Det framgick  
att man ofta nyttjar externa konsulter för att driva  
förändring och nytänk kring digital samverkan.

Förändringsledning utgår från att ledarna i organisationen 
kan driva förändring genom att utmana arbetssätt, identifiera 
och samla kompetenser. För att kunna axla den rollen 
behöver chefer och ledare skaffa sig en god förståelse och 
medvetenhet om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 

Myndigheterna behöver bygga sin interna kompetens inom 
förändringsledning och nyttorealisering för att kunna skapa 
de effekter man eftersträvar. Här handlar det dels om att 
definiera arbetssätt och modeller för förändringsledning.  
Men det handlar också om att bygga en kader av erfarna 
projekt- och förändringsledare - med lång praktisk erfarenhet 
av att driva digitaliseringsprojekt - då förändringsledning 
handlar mer om praktisk erfarenhet än om teori!

”Om vi inte kan koordinera oss 
internt blir det svårt att samverka.”

KOMMENTAR FRÅN 
RESPONDENT

Nästan inte alls

I viss utsträckning

Nästan helt

Ja, helt

Nej, inte alls

46%

21%

12% 17%
4%

Nästan inte alls

I viss utsträckning

Nästan helt

Ja, helt

Nej, inte alls

46%

21%

12% 17%
4%

Har organisationen tillgång till den projekt- och 
förändringsledningskompetens som krävs för samverkan?



”Oavsett om regeringen beordrar samverkan 
mellan organisationer eller om det är frivillig 
samverkan så bygger det på att individer skapar 
personliga relationer mellan varandra. Om detta 
inte lyckas blir samverkan inte framgångsrik.”
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”Individer är viktiga – om man 
inte kommer överens personligen 
påverkas förmågan. Investera 
i personliga relationer och 
teambuilding.”

KOMMENTAR FRÅN 
RESPONDENT

KOMMENTAR FRÅN 
RESPONDENT

7ACCEPTERA ATT 
SAMVERKAN HANDLAR 
OM PERSONLIGA 
RELATIONER 

Samverkansinitiativ bedrivs ofta i relativt små team,  
med ett fåtal medverkande från varje organisation. Många  
av de intervjuade pekar på att innovation kring digital 
samverkan går bra om man har eldsjälar på båda sidor.  
Men motsatsen gäller tyvärr också. En arbetsgrupp som inte 
fungerar kan leda till en total låsning i flera myndigheters 
samarbete. Det är därför en kritisk framgångsfaktor att 
skapa välfungerande team kring samverkansfrågor, genom 
att investera i teambuilding och ledarskap för grupperna. 
Eftersom dessa grupper ofta arbetar utanför de vedertagna 
organisationsstrukturerna är det lätt att man missar den 
investeringen.

För att lyckas med samverkan behöver alla deltagare ha en 
reell förståelse för de olika parternas verksamheter, behov 
och mål. I välfungerande samverkansprojekt tenderar de 
ingående parterna att ha skapat en gemensam problembild 
och se lösningen ur ett samhällsperspektiv. Går alla parterna 
in i samverkan med ett internt bevakningsperspektiv 
lyckas arbetet sällan. Man behöver därför investera tid och 
engagemang i att sätta sig in i varandras förutsättningar,  
mål och drivkrafter tidigt i initiativen.

För att ge deltagarna i samverkansinitiativen bästa 
förutsättningar att lyckas behöver också ledarskapet  
anpassas utifrån vilken fas ett initiativ befinner sig i.  
Under de tidiga faserna behövs ofta frihet att tänka  
visionärt och utforska nya lösningar utan alltför mycket 
detaljstyrning. När samverkansinitiativen lämnar 
innovationsfasen och närmar sig leverans och förvaltning  
ökar kraven på formalisering. Paradoxalt nog är ofta  

instinkten och intensiteten i engagemanget från ledningen 
störst i början då man vill detaljstyra arbetet. När det är dags 
att börja formalisera arbetet och skapa bestående strukturer 
finns uppmärksamheten ofta någon annanstans. 

Det tar tid att skapa välfungerande team – varje gång en 
nyckelperson byts ut behöver man investera på nytt. Man 
behöver därför vara långsiktig vid allokering av personal till 
arbetet och skapa strukturer för att säkerställa kontinuitet.
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Kraven ökar på svenska myndigheters förmåga att samverka, 
både från medborgare och näringsliv och från den politiska 
styrningen i Sverige och EU. De närmaste åren kommer 
ett antal regeringsuppdrag att bidra till att öka tempot i 
samverkansarbetet. Svenska myndigheter behöver skapa 
bättre förutsättningar för samverkan för att kunna fullgöra 
sina uppdrag och leverera digitala tjänster av hög kvalitet. 
Det här kommer att innebära stora utmaningar och ett 
omfattande förändringsarbete för många.

Under åren som gått har vi dragit lärdom av vad som fungerar 
respektive inte i samverkansarbetet. Genom att applicera de 
lärdomarna i framtiden kan vi underlätta förändringsresan.  
För dig som redan arbetar med samverkan kring digitala 
tjänster, eller som planerar att göra det i framtiden, finns  
det några frågor som kan vara värda att fundera över:

Vänd på styrkedjorna!

• Hur driver vi författningsförändringar tillsammans  
med departement för att underlätta digital samverkan?

• Vem inom myndigheten är ansvarig för att 
proaktivt skapa rätt juridiska förutsättningar för 
digitaliseringsarbetet?

• Finns det tydliga färdledande myndigheter inom  
våra samverkansinitiativ?

Styr på riktigt!

• Hur kan vi se till att avdelnings- och enhetschefer  
har rätt kompetens för att kunna vara bra beställare  
av samverkansinitiativ?

• Har vi en ekonomistyrning som stödjer samverkan?

• Hur ska de digitala samverkanslösningar som vi  
driver förvaltas och drivas efter projektavslut?

Sluta låtsas som att alla vill!

• Hur väl lyckas vi beskriva nyttoeffekterna med våra 
samverkansinitiativ?

• Har alla parter i våra samverkansinitiativ tydliga 
nyttoeffekter som motiverar just deras engagemang?

• För de projekt som primärt motiveras av samhällsnyttor, 
finns det en tydlig uppdragsstyrning från regeringen?

Tänk holistiskt!

• Hur får vi med oss alla expertkompetenser i arbetet med 
att definiera vision och lösningsförslag?

• Finns det vissa kompetenser som riskerar att reduceras 
till en kontrollinstans snarare än att aktivt delta i 
skapandet av lösningarna? 

• Hur tar vi vara på och premierar praktisk erfarenhet och 
kompetens inom förändringsledning på myndigheten?

Det handlar om personliga relationer!

• Hur kan vi arbeta med att bygga välfungerande team?

• Hur kan vi se till att alla medverkande i 
samverkansinitiativ har en gemensam förståelse för 
målbild och förutsättningar?

• Hur väl lyckas vi anpassa vår styrning av 
samverkansinitiativ till den fas initiativen befinner sig i?
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8OCH NU DÅ? 



Metod för studiens genomförande. Studien består av fem olika 
steg: urval, enkät, djupintervjuer, analys och resultat.

Myndigheter med 
uppdrag inom digital 
samverkan valdes ut

01. 
Urval

Från analyserna
konkretiserades 
trender och resultat 
presenterades

05. 
Resultat

Djupintervjuer utfördes
via videokonferens
utifrån enkät

03. 
Djupintervjuer

Material från intervjuerna
sammanställdes och
analyserades

04. 
Analys

En enkät togs fram
med frågor för att
kartlägga förmågan
till digital samverkan

02. 
Enkät
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9
Urval av respondenter

Vårt urval av respondenter utgörs av 30 personer från 
27 organisationer inom offentlig sektor som arbetar eller 
tidigare har arbetat aktivt med digitaliseringsprojekt i 
samverkan med andra myndigheter. Organisationerna  
som medverkar i rapporten verkar inom ett flertal olika 
sektorer, och sträcker sig bland annat över sektorerna  
miljö, transport, näring och rättsväsendet, samt återfinns  
på både nationell, regional och lokal nivå. 

Tillfrågade organisationer  
utöver våra respondenter

Utöver de myndigheter som finns representerade i vårt 
underlag sökte vi ytterligare organisationer. Situationen 2020 
med Covid-19 gjorde att vissa organisationer inom offentlig 
sektor hade svårt att delta och därför avböjde medverkan, 
detta gällde särskilt inom den vårdrelaterade sektorn.

Medverkande organisationer

• Almega

• Arbetsförmedlingen

• DIGG

• Ekonomistyrningsverket

• eSam

• Göteborgs stad

• Havs- och  
vattenmyndigheten

• Jordbruksverket

• Kriminalvården

• Lantmäteriet

• Livsmedelsverket

• Luftfartsverket

• Länsstyrelsen i Västmanland

• Naturvårdsverket 

• Polismyndigheten

• Regeringskansliet

• SCB

• SGU

• Sida

• Skatteverket

• Skogsstyrelsen

• SKR

• SLU

• SMHI

• Tillväxtverket

• Trafikverket

• Tullverket

BILAGA  
– METOD OCH RESULTAT 
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VILL DU FORTSÄTTA 
DISKUSSIONEN?  

Kontakta gärna någon av våra experter på digital samverkan!

Peter Daniel 
Expert på digitalisering  
inom offentlig sektor                                             
peter.daniel@paconsulting.com

Anders Persson 
Expert på digitalisering  
inom offentlig sektor                                                  
anders.persson@paconsulting.com 

Per Blom 
Ansvarig för offentlig sektor 
per.blom@paconsulting.com

Caroline Malm 
Expert på digitalisering  
inom offentlig sektor  
caroline.malm@paconsulting.com
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