
 

 

 

Projektbeskrivning – Förvaltning av ”ritningar” och ”mallar” 
för det offentligas e-tjänster 

 

1 Sammanfattning 
Projektet syftar till att skapa en nationell tjänst som underlättar för myndigheter, organisationer och företag att skapa 
offentliga e-tjänster. Tjänsten ska publicera standarder och överenskommelser vilket underlättar återanvändning av 
gjorda insatser och sänker inträdeströsklarna. I tjänsten ingår även funktioner för kunskaps- och erfarenhetsspridning. 

2 Bakgrund 
Framtida e-tjänster inom offentlig förvaltning kräver mjuk integration av heterogena informationskällor1. Sådan 
informationssamverkan förutsätter väl definierade standarder och överenskommelser som beskriver informationen. 
Standarder och överenskommelser realiseras i form av ontologier2 och modeller som ger en semantisk beskrivning av 
informationen och av format (t.ex. XML Schema) som ger en syntaktisk beskrivning. 
 Ontologier, modeller och format är de ”ritningar” och ”mallar” som behövs för att bygga offentliga e-tjänster. Det är 
lika svårt att bygga e-tjänster utan tillgång till ontologier, modeller och format som att bygga ”vanliga” offentliga 
tjänster (t.ex. vatten och avlopp) utan ritningar och kartor! Precis som med ritningar och kartor är det tidskrävande och 
dyrt att ta fram standarder och överenskommelser. Det är därför viktigt att kunna återanvända gjorda insatser. 

3 Behovsanalys 
Det finns i dag tre hinder för utveckling av offentliga e-tjänster3: brist på kunskap om och erfarenhet av att skapa mjuk 
integration, svårigheter att hitta och återanvända standarder och överenskommelser samt svårigheter när det gäller att 
förvalta och utveckla standarder och överenskommelser. Det här föreslagna projektet syftar till att öka kunskapen om 
hur man skapar mjuk integration och till att främja systematisk (åter)användning av ontologier, modeller och format 
genom att skapa en nationell tjänst för lagring och förvaltning av sådana standarder och överenskommelser. 
 Projektet svarar mot många myndigheters behov av stöd kring informationssamverkan. Projektet kommer att minska 
bristen på samordning som idag präglar utvecklingen av e-tjänster och sänka tröskeln för inträde genom att förenkla 
återanvändning. Incitamenten att utveckla standarder och överenskommelser kommer att öka då det blir lättare att dela 
med sig av egna och återanvända andras resultat. Projektet kommer att utnyttja de paradigmer som vinner terräng inom 
pågående standardiseringsarbeten inom den privata sektorn och verka för en harmonisering av de ontologier som har 
relevans för såväl offentlig som privat sektor. 
 Projektets effekter är höjd kunskaps- och medvetenhetsnivå hos berörda myndigheter etc. (mäts med ”före och 
efter”– kartläggningar), ökad återanvändning av standarder och överenskommelser (mäts genom användningsstatistik 
och enkäter) samt uppskattningar av besparingar genom återanvändning (mäts genom kostnadseffektivitetsanalys).  

4 Förslag till lösning 
Projektets förslag är att bygga ett nationellt, maskinläsbart ”register”4 där standarder och överenskommelser lagras och 
publiceras. Registret kompletteras med ”redaktionellt” material (riktlinjer, fallstudier5, textarkiv etc.) och interaktiva 
funktioner för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Tjänsten är en utvidgning av förslag 36 i Statskontorets rapport om 
standardmeddelanden och bygger på ett, av projektdeltagarna, dokumenterat förarbete som bl.a. inkluderar en interna-
tionell kartläggning. 
 Projektet är nyskapande då någon motsvarande tjänst inte finns i Sverige idag. Snarlika tjänster finns eller planeras i 
andra länder7 vilket visar att Sverige släpar efter. Projektet har strategisk betydelse för utvecklingen av e-tjänster; beho-
vet av nationell samverkan är uppenbart, centrala aktörer efterfrågar tjänsten, liknande initiativ tas i andra länder etc. 
Projektet är unikt i den mening att konsortiets medlemmar alla ligger långt framme när det gäller offentliga e-tjänster.  
                                                             
1Jämför t.ex. ”Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken” (SOU 2002:51), Myndighetens för skolutveckling projekt EMIL 
(mjukis.skolutveckling.se/mjukis/start.jsp?vp=ZA21) och AMS projekt HR-XML-SE (www.hrxml-sweden.se). 
2 Dvs. terminologier, taxonomier, ordlistor, termbanker etc.  
3 Jämför Statskontorets rapport om standardmeddelanden (rapp. 2004:22). 
4 Jämför Statskontorets rapport ”Nationellt register för scheman m.m.” (rapport 2001:313) 
5 En fallstudie är en beskrivning av en tjänst. Beskrivningen täcker in tjänstens hela livscykel. En fallstudie dokumenteras som ett 
paradigmatiskt exempel, som på ett pedagogiskt och praktiskt sätt illustrerar livscykeln. Detta gör det möjligt att stödja de roller som 
ingår i utveckling och förvaltning, liksom de perspektiv som tjänsteutveckling och –förvaltning innebär.  
6 ”Skapa en öppen webbkatalog för publicering av utvecklade standardmeddelanden.” 
7 T.ex. Storbritannien (www.govtalk.gov.uk) 
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5 Genomförande 
Arbetet kommer att följa två spår: kunskapsspridning och tillskapande av tjänsten. Följande aktiviteter ingår: samman-
ställning av pågående insatser, önskemål och behov; kompletteringar av kravanalysen; kunskapsspridning; utveckling 
av nationellt register, kommentarmaterial och interaktiva tjänster samt införandeprojekt i syfte att skapa en långsiktig 
förvaltning av tjänsten. Arbetet ska även bidra till att skapa en metodik för utveckling av gränsöverskridande e-tjänster. 
Resultaten blir härigenom generellt tillämpbara och kan användas vid utveckling av varje tjänst som inbegriper flera 
myndigheter eller grenslar över flera tillämpningsdomäner.  
 I förstudien ingår att ta fram en kravbild. Till den ändan kommer en eller flera workshops att arrangeras. Syftet är att 
engagera en bred skara intressenter så att behovsfältet får en mångsidig belysning, från vardagens utvecklingsutma-
ningar till långsiktiga IT-strategier. Förutom att kvalitetssäkra förstudien lägger dessa grunden till ett nätverk av intres-
senter. Nätverket får en nyckelroll som ett forum för en dialog med organisationer utanför konsortiet. Dessutom kan 
nätverket utvecklas till en permanent samverkansform, dvs. ett stöd för fortsatt utveckling av gränsöverskridande tjäns-
ter och för resultatens långsiktiga fortlevnad. 
 Projektet leds av styrgruppen och det dagliga arbetet av projektledaren. Myndigheterna bidrar med erfarenheter, 
material till tjänsten och testgrupper, Metamatrix med kompetens kring IT-baserad tjänsteutveckling inom offentlig 
förvaltning, SICS, TNC och CID med expertkompetens inom semantisk integration, begreppsanalys, modellering, 
ontologier samt användarorienterad design. Arbetets kvalitet garanteras genom en RUP-inspirerad projektmetodik. 
Forskarnas kompetens tas tillvara genom en tydlig publiceringsstrategi och genom interna möten för kunskapsutbyte. 

6 Konsortium 
Konsortiet har följande medlemmar8: AB Terminologicentrum TNC, Metamatrix Development & Consulting AB, 
Centrum för användarorienterad IT-design vid KTH (CID), Myndigheten för skolutveckling, Riksförsäkringsverket, 
Skatteverket och Swedish Institute of Computer Science (SICS). Alla har erfarenhet av att utveckla offentliga e-tjänster. 
Flera har tidigare genomfört gemensamma projekt inom området. Flera har erfarenhet av att samordna Vinnova-finansi-
erade projekt. Sammantaget representerar de framstående kompetens inom området offentliga e-tjänster. För att ga-
rantera det nationella perspektivet kommer konsortiets arbete att bedrivas i samråd med Statskontoret.  

7 ”Nyttiggörande” av resultat 
Projektet avser nyttiggöra sina resultat via ett systematiskt arbete som omfattar seminarier, workshops och publikatio-
ner. Informationsinsatserna riktas mot nyckelpersoner och mot bredare grupper. I det senare fallet avser projektet sam-
verka med Samhällsorganisationens nätverk för bättre systemutveckling och förvaltning, Scandinavian Information 
Resource Network, XML-akademin och W3C9. Nätverken samlar över 700 personer som är aktiva inom området 
innovativa e-tjänster. Genom SICS och KTH kommer resultaten att publiceras i sedvanliga akademiska kanaler. 
 Tjänsten kommer i sig att vara en kanal för att nyttiggöra resultaten. Varje gång tjänsten används för att utbyta 
erfarenheter eller ladda ner standarder skapas nytta! Tjänsten är en del av samhällets mjuka infrastruktur. Tjänsten kan 
uppskattas leda till besparingar på flera hundratusen kronor per ny e-tjänst som tas fram, totalt många miljoner kronor 
på nationell nivå. Tjänstens nationella karaktär innebär en viktig kvalitetssäkring. Projektet kommer att fokusera på 
långsiktig hållbarhet. Tjänsten kräver en bred förankring vad gäller utveckling och förvaltning. Flera inom konsortiet 
har visat intresse för att ingå i en framtida förvaltningsorganisation. 

8 Övriga aspekter 
Projektet utgår från pågående aktiviteter, bl.a. ”Terminologisk infrastruktur i Sverige” 10 som TNC driver och arbetet 
med 24-timmarsmyndigheten. Liknande tjänster utvecklas även internt inom några av de deltagande organisationerna. 
Det övergripande grepp som projektet innebär gör det möjligt att sprida gjorda erfarenheter och att fördjupa arbetet. 
 För att nå synergier avser projektet samverka med övriga projekt inom Vinnovas program kring gränsöverskridande 
tjänster. Projektet drar nytta av den analys som görs av tjänster inom andra projekt. Likaledes kan projektet stödja andra 
projekt, t.ex. vad gäller den förvaltningsmodell som kommer att utarbetas. Projektet avser sondera möjligheterna till 
samverkan inom EU och söka finansiering från EU:s ramprogram. Det ökande samarbetet11 inom EU måste få stöd i 
informationsteknologiska lösningar. Projektet bidrar genom att ta steg mot en standardisering av tjänsteorienterade 
aspekter på offentliga myndigheters verksamhet. Detta gör att Sverige kan inta en aktiv roll i europeisk samordning. 
 Slutligen, vad gäller effekter på tillväxten pekar många på att e-tjänster kräver tillgång till ontologier av olika slag. 
Det är troligt att en tjänst som den här beskrivna skulle kunna fungera som ”råvarukälla” för andra, sekundära tjänster.  
                                                             
8 www.tnc.se, www.metamatrix.se, cid.nada.kth.se, www.skolutveckling.se, www.rfv.se, www.skatteverket.se, www.sics.se 
9 nsuf.info, sirnet.info, www.xmlakademin.nu, www.w3c.se 
10 Jämför ”Offentliga Sverige på nätet” (SOU 2001:63) och ”Mål i mun” (SOU 2002:27) 
11 Jämför t.ex. Interchange of Data between Administrations, europa.eu.int/ida/en/home 


