
E-tjänster och integrationsarkitektur  

Hur går man från ord t i l l  handl ing?  



Kenneth Zetterberg 

• 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling 

• 15 års erfarenhet av IT-branschen 

• Tidigare bl.a. kvalitetschef på Kärnkraftsäkerhet och Utbildning 

• Konsult på Adaptit sedan 2012, verksamhetsutvecklingsfrågor 

 

• KommITS, Örebro, Hur man lyckas med en långsiktig  
e-tjänstesatsning 



Agenda 

• Vad menar vi med e-tjänst? 

• Vad är problemet? Spagetti Bolognese i Serverhallen? 

• Informationsarkitektur 

• Integrationsarkitektur 

• Från ord till handling – Just do IT! 

 

 



Vad menar vi med e-tjänst? 
Det går att sätt ”e-” framför mycket!  

 

 EUs definition av e-förvaltning: 

”verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av 
informations- och kommunikationsteknik kombinerad med 

organisatoriska förändringar och nya kompetenser” 



Adaptits e-tjänstetrappa 
Från medborgare t i l l  e-medborgare 

e-förvaltningsmyndighet 

e-tjänstemyndighet 

24-timmarsmyndighet 

Organisation Medborgare 

e-samhällsmyndighet 

e-medborgare 

Internetuppkoppling & datorer 

e-legitimation 

”device” oberoende 

Leverantörsoberoende! 



e-förvaltningsmyndighet 

e-tjänstemyndighet 

24-timmarsmyndighet 

Organisations- 
förflyttning 

Adaptits e-tjänstetrappa 
Etablera förmåga över t id  
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Hur vanligt är inte det här? 
Spagetti  Bolognese i  serverhal len? 

Kommunautomaten E-tjänsteplattform 

Viva 

Skatteverket, 
Navet 

Ecos 

ByggR 
Fastighets-
information 

Dexter 

Personinformation, 
InfoTorg 

Företagsinformation, 
InfoTorg 

Vanlig kommun har ca 200st IT-system… 



• Svårt att få fram ”rätt” information 

• Information är dyrt att köpa in 

• Många verksamheter hanterar samma information 

• Alla vill ha integrationer 

• Verksamhetsystem har egna e-tjänster och ”Mina sidor” 

• Den kluriga teknikern! 

 

Vad är problemet? 
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Informationstjänster 
Frågar efter information - synkron kommunikation 

Integrationsmotor 

E-tjänsteplattform 
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Fråga 
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Sv
ar

ar
e

 

InfoTorg 

Fråga Svar 

Web-service 

Web-service 

KIR 

Fråga Svar 

Web-service 

GIS 

Fråga Svar 

Web-service 

Metakatalogen 

Fråga Svar 

Web-service 
Företags-

information 
Person-

information 

Fastighets-
information 

Användar-
information 



Hur ska vi hantera information? 
Skapa informationstjänster !  

• Kartlägg de vanligaste informationstyperna 

• Skapa enkla informationstjänster 

• Gör tjänsterna tillgängliga 

• Marknadsför lösningarna 
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Integrationsarkitektur 

Integrationsmotor 
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Fordonsinformations
-tjänst 

Viva P360 Ecos 
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Hur ska vi bygga arkitektur? 
Använd integrationsmotor!  

• Säkerställ en strategi 

• Börja i LITEN SKALA och väx in i arkitekturen 

• Utgå gärna från ett e-tjänstesystem 

• Vilka är de 3-5 största verksamhetsystemen? 

• Bygg logik i integrationsmotorn 

– Nytt ärende från e-tjänst 

– Skicka tillbaka diarienummer 

– Skicka tillbaka ny ärendestatus  

– Skapa funktioner för fråga-svar 
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Från ord till handling – Just do IT! 
Att leda förändr ing  

1. Definiera förändringens omfattning och betydelse 

2. Identifiera målgrupper och 
förändringsberedskap 

3. Gemensam vision 

4. Kommunicera 

5. Coacha ledare och 
team 

6. Goda 
exempel 

7. Hållbar 
förnyelse 

Analys och 
 planeringsfas 

Genomförandefas 

Uppföljning 



Summering 



Summering 



Om Adaptit 

• Renodlat tjänsteföretag 

• Startade 2005 

• 22 anställda 

• Ca 50% tillväxt 2012 

 

 



Om Adaptit 
Kompetensområden 

• Verksamhetsarkitektur 

• Lösningsarkitektur 

• Infrastrukturarkitektur 

Arkitektur 

• E-tjänster 

• Projektledning 

• IT Service Management 

• Förvaltningsledning 

• Project Portfolio Management 

• Förändringsledning 

Ledning och styrning 

• Systems Management 

• Identity & Access Management 

• Client deployment 

• Server Deployment & Management 

Infrastruktur 



Tack! 


