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• 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling

• 15 års erfarenhet av IT-branschen

• Tidigare bl.a. kvalitetschef på Kärnkraftsäkerhet och Utbildning

• Arbetar som konsult med verksamhetsutvecklingsfrågor på
Adaptit sedan augusti 2012
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Agenda

• Vad menar vi med e-tjänst?

• Uppdraget i Norrköpings kommun

• Framgångsfaktorer – hur lyckas man med en långsiktig e-
tjänstesatsning?

• Etableringsgång för e-tjänsteprogram

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

EUs definition av eEUs definition av eEUs definition av eEUs definition av e----fffföööörvaltning:rvaltning:rvaltning:rvaltning:

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

organisatoriska förändringar och nya kompetenser”



Adaptits e-utvecklingstrappa
Från medborgare till e-medborgare

e-förvaltning

e-tjänstemyndighet

24-timmarsmyndighet

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation MedborgareMedborgareMedborgareMedborgare

e-samhälle

eeee----
medborgaremedborgaremedborgaremedborgare

Internetuppkoppling & datorer

e-legitimation

”device” oberoende

Leverantörsoberoende!



e-förvaltningsmyndighet

e-tjänstemyndighet

24-timmarsmyndighet

Organisations-
förflyttning

Adaptits e-utvecklingstrappa
Etablera förmåga över tid
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Uppdraget i Norrköpings kommun

UtgUtgUtgUtgåååångslngslngslngsläääägegegege

•E-tjänsteplattformen inköpt

•Behov av strukturerat arbetssätt 

•Behov av förmåga att arbeta med verksamhetsutveckling

LLLLöööösningsningsningsning

•Organisera ett e-kontor (förvaltningsobjekt)

•Etablera ”utvecklad e-tjänsteprocess”

•Säkerställa kompetens och resurser
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Framgångsfaktorer
Hur lyckas man med en långsiktig e-tjänstesatsning?

• Ingen materialsport 

• Kombinera låg- och högintensiva aktiviteter

• Etablera förmåga över tid 

• Självständighet 

• Verksamhetsutveckla

• Gör smarta val

• IT-styrning 
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1) Utred intressenter, ägarskap och förvaltarskap av ett e-
tjänsteprogram

2) Fastställ regler för den strategiska inriktningen

3) Sätt upp projekt utifrån era spelregler

4) Hitta en teknisk plattform som ni vill använda

1) Utred intressenter, ägarskap och förvaltarskap av ett e-
tjänsteprogram

2) Fastställ regler för den strategiska inriktningen

3) Sätt upp projekt utifrån era spelregler

4) Hitta en teknisk plattform som ni vill använda

Etablering av e-tjänsteprogram
Förberedelsefas – att komma igång



• Skapa tydliga prioriteringar – hur ska olika utvecklingsbehov 
prioriteras?

• Växla ut eventuella konsulter och säkerställ egen kompetens 
och drivning

• Skapa periodiska mål och planer

• Säkerställ resurser, följ upp resursutnyttjandet
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Etablering av e-tjänsteprogram
Skapa långvarig förmåga
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Vanliga fallgropar

• Startar upp projekt utan att ha klarlagt alla förutsättningar

• Driver e-tjänsteprogram/utveckling som IT-projekt

• Man tror att e-tjänstetablering är något som kan införas och 
avslutas

• Det saknas arkitektur bakom (systemkarta) – effektiv integration 
nästan omöjlig
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Summering



Om Adaptit

• Renodlat tjänsteföretag

• Startade 2005

• 21 anställda

• Ca 50% tillväxt 2012
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Om Adaptit
Kompetensområden



Tack!


