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Sammanfattning 
Regeringen har den 11 juni 2020 uppdragit1 Statens jordbruksverk (SJV) att 

tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och länsstyrelserna 

(LST) utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd. Uppdraget ska redovisas senast 

den 30 november 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

Denna delrapport utgör en del av huvudrapporten som SJV tar fram och redovisar.  

I denna delrapport redovisas den analys och de förslag på förbättringar som avser 

SJVs och LSTs planering avseende det digitala verksamhetsstödet inför den 

gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 med avseende på effektivisering, 

riskanalys, riskhantering, kompetensförsörjning samt bedömning av kundnytta och 

nyttorealisering i samband med SJVs investeringar i digitala system. Delrapporten 

berör även vissa delar kring hur det digitala verksamhetsstödet för den 

gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 kan bli ett mer kostnadseffektivt, och 

rättssäkert system samt hålla en hög kvalité. 

De problemområden och förslag på förbättringar som presenteras är verifierade 

och förankrade med såväl styrgruppen för uppdraget, Styrning och Ledning (SoL) 

och Reformkansliet för reformorganisationen, samt uppdragets arbetsgrupp.  

  

 
 

1 Uppdrag att utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken 
(N2020/01636/JL) 

DIGG föreslår:  

att Statens jordbruksverk utvecklar prioriteringsförmågan genom hela 

utvecklingsflödet i CAP-arbetet avseende den nya reformperioden  

2021-2027.  

DIGG föreslår att Statens jordbruksverk inom ramen för CAP-arbetet bör:  

• Förstärka produktperspektivet i förhållande till övriga styrperspektiv och 

använder den samlade kompetensen genom hela utvecklingsflödet 

• Konkretisera övergripande mål och förstärka processperspektivet i 

planering och prioritering 

• Tydliggöra utvecklingsflödet och arbetssättet avseende nyttorealisering, 

samt utvecklar samverkan mellan myndigheten och 

länsstyrelserna/länsstyrelsernas it-avdelning 
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Bakgrund  

Uppdraget 

I juni 2020 gav regeringen i uppdrag till Statens jordbruksverk (SJV) att tillsammans 

med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och länsstyrelserna (LST) att utveckla 

digitaliseringen av verksamhetsstöd.  

I uppdraget ingår att analysera samt ge förslag till förbättringar avseende: 

• Jordbruksverkets hantering av de rekommendationer som Expertgruppen för 

digitala investeringar (SOU 2018:72) lämnade till Jordbruksverket i augusti 

2018,  

• Jordbruksverkets och länsstyrelsernas planering avseende det digitala 

verksamhetsstödet inför den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 

med avseende på effektivisering, riskanalys, riskhantering, 

kompetensförsörjning samt bedömning av kundnytta och nyttorealisering i 

samband med Jordbruksverkets investeringar i digitala system och 

• hur det digitala verksamhetsstödet för den gemensamma jordbrukspolitiken 

2021–2027 kan bli ett mer kostnadseffektivt, och rättssäkert system samt 

hålla en hög kvalité var gäller utbetalningar, kontroller och 

redovisningsmöjligheter 

Denna delrapport fokuserar på den andra delen i ovan uppdrag, d.v.s. 

Jordbruksverkets och länsstyrelsernas planering avseende det digitala 

verksamhetsstödet. Delar av den tredje delen berörs i delrapporten.  
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SJVs intressenter 

Nedan återfinns en övergripande beskrivning av SJVs intressenter avseende CAP-

arbetet inom bl.a. Jordbrukarstöd.  

 

 
Illustration: SJVs Övergripande intressenter avseende CAP-arbetet 

 

EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik - CAP 

EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik, även kallad CAP (Common 

Agricultural Policy) är gemensam för alla medlemsländer. Den förvaltas och 

finansieras genom EU:s budget. Nästan 40 procent av EU:s budget går till 

jordbruket. För Sverige motsvarar det i storleksordning ca 10 miljarder per år.  

Vart sjunde år ser EU över budgeten och den gemensamma jordbruks- och 

landsbygdsutvecklingspolitiken tillsammans med medlemsländerna. 

Innevarande programperiod pågår under perioden 2014–2020. 

Den kommande programperioden varar under perioden 2021–2027. 

 

Processen för en ny jordbruksreform 

Processen börjar med att EU-kommissionen lämnar förslag på reform och budget. 

Medlemsländerna, EU-parlamentet och kommissionen utreder, diskuterar och 

förhandlar sedan kring förslagen. Europeiska rådet och Europaparlamentet tar sedan 

beslut om budget och förordningar på grundläggande nivå. Mer detaljerade akter tas 

fram och beslutas av EU-kommissionen i form av delegerande och 

genomförandetakter. 
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I Sverige tar vi sedan fram nationella förordningar som beslutas av regeringen och 

Jordbruksverket utfärdar i sin tur föreskrifter och tar fram IT-system. Därefter 

öppnar stöden och ersättningarna för ansökan. Länsstyrelserna handlägger dessa 

ärenden.  

Gällande den kommande programperioden så pågår förhandlingar och förberedelser 

inför nästa reform, vilka inleddes våren 2018. Det är just nu oklart när den nya 

politiken börjar gälla. En orsak är att Storbritanniens utträde ur EU kommer att leda 

till att budgeten minskar. 

 

Jordbruksverkets organisation 
Nedan beskrivs Jordbruksverkets övergripande organisation.  

 

Illustration: SJVs övergripande organisation 

De avdelningar som främst berörs av CAP-arbetet är Jordbruk- och 

analysavdelningen, EU-stödsavdelningen och Utvecklings- och 

digitaliseringsavdelningen.  
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Metod och arbetssätt 
Digg har i arbetet utgått från den analysmodell som Digg har tagit fram för att 

genomföra denna typ av genomlysning. Analysmodellen omfattar dels 

utvecklingsförmågor som bedöms som viktiga att ha för att lyckas att realisera de 

målsättningar och nyttor som planeras för verksamhetens digitala investeringar (från 

idé/behov/krav till planerad och realiserad nytta). Dessutom omfattar 

analysmodellen även inre och yttre förutsättningar för den verksamhet som 

analyseras.  

Analysmodellens omfattar en mängd utvecklingsförmågor, men utifrån uppdragets 

förutsättningar har omfattningen av analysen begränsats till att i första hand fokusera 

på de utvecklingsförmågor som handlar om att styra och leda.  

Analys av Område Delområde 
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Illustration: Diggs analysmodell  

Analysen har genomförts genom fakta- och informationsinsamling via ett antal 

dialogmöten med olika representanter inom SJV och LST/LST-IT, baserat på 

analysmodellens områden med fokus på styrning och ledning. Problem- och 

förbättringsområden har dels identifierats och utvecklats av Digg och dels via 
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arbetsmöten med olika grupperingar. För en mer detaljerad beskrivning över vilka 

representanter och forum som deltagit i arbetet, se Bilaga 1.  

För en mer detaljerad beskrivning över vilka faktaunderlag som Digg tagit del av, se 

Bilaga 2.  

Arbetet har genomförts i ett antal övergripande faser enligt nedanstående illustration 

(även om dessa faser i flera fall har pågått parallellt och med ett iterativt arbetssätt).  

Faserna har innefattat:  

• Uppstart och planering 

• Fakta- och informationsinsamling 

• Analys och förbättringsförslag 

• Rapportering och avslut 

 

 

Illustration: Genomförande av arbetet avseende del 2 av regeringsuppdraget 

Arbetet har genomförts helt genom digitala samarbetsformer. Digg har därför valt att 

arbeta mycket med visualiseringar och illustrationer i de dialoger och 

förankringsmöten som genomförts. Delar av dessa återfinns i Bilaga 3.  

Samordning med följande regeringsuppdrag har skett via digitala avstämningsmöten: 

• Uppdrag att göra en översyn av Statens jordbruksverks ekonomiadministrativa 

processer och rutiner (N2020/01241/JL) som Ekonomistyrningsverket har 

fått.  

• Uppdrag att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av digitala 

investeringar i offentlig förvaltning (I2020/00420/DF) som Statskontoret 

och Myndigheten för digital förvaltning har fått.   
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Analys 
Nedan följer en sammanfattning av analysen som Digg har genomfört.  

Förutsättningar 
Digg har identifierat följande förutsättningar för CAP-arbetet 2021–2027: 

• Uppdragsgivaren kommer in med rörliga och sena behov och mål, samt 

komplexa förordningar 

• I princip är budgeten och bemanningen fast 

• I princip är tidsplanen fast (verksamhetsstödet ska vara klart till 2023) 

• Det finns en teknisk skuld att förhålla sig till även framåt – viktigt att 

balansera effekt/nytta mot komplexitet, kostnad och risk 

• I princip endast omfattningen som kan röra på sig – det blir avgörande att 

löpande prioritera vad som är viktigast och vad som kan vänta (på alla nivåer) 

• SJV har en ansträngd finansiell situation 

• SJV har idag en intern struktur som fokuserar på funktionsstyrning  

 

Utifrån ovan förutsättningarna bedömer Digg att det är avgörande att SJV och LST 

har en väl utvecklad prioriteringsförmåga genom hela utvecklingsflödet. En väl 

utvecklad prioriteringsförmåga skapar i sin tur förutsättningar för en väl fungerande 

planeringsförmåga. Om prioriteringsförmågan brister ser Digg stora risker med att 

planeringen blir orealistisk, även om planeringen i sig är grundligt gjord. 

Verksamhetsutveckling, med eller utan digitala inslag, är många gånger komplex. 

Komplexiteten medför att planer behöver anpassas utifrån ny information och ny 

kunskap.  

Det agila arbetssätt (SCRUM/LeSS), som idag används vid utveckling och 

förvaltning avseende ett av de större it-stöden (Jorden), bedöms exempelvis vara det 

mest lämpliga avseende utveckling av it-stöden utifrån förutsättningarna. I korthet 

innebär det agila arbetssättet inom SJV att it-stöd utvecklas för de delar som bedöms 

vara mest prioriterade och att de delar som inte är mest prioriterade aktivt väljs bort 

eller avvaktas med. Arbetssättet innebär troligen att vissa delar av verksamhetsstödet 

inte kommer att digitaliseras till 2023, men SJV och LST har aktivt prioriterat det 

viktigaste under resan dit – d.v.s. arbetssättet möjliggör en optimerad 

nyttorealisering. 

Utgångspunkt - vad tillhandahåller SJV till LST? 
En viktig utgångspunkt är att förstå hur SJV ser på sin uppgift avseende CAP-

arbetet. Ser SJV att verksamheten tillsammans tillhandahåller sammanhängande 

produkter eller fokuserar respektive avdelning på sin funktion enligt 

arbetsordningen?  
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Enligt SJVs instruktion framgår bl.a. att SJV ska: 

”… svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden 

(EHFF) genom centrala it-system som verket ansvarar för…”  

”…samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handläggning av EU-
stöden till jordbruket och för landsbygdsutveckling…”. 

Nedan illustreras olika sätt att se på vad SJV tillhandahåller till LST2  

• ett it-stöd 

• en process med tillhörande rutiner och ett separat it-stöd  

• en produkt3, d.v.s. en sammanhängande helhet i form av process, rutiner 

med tillhörande it-stöd 

• en tjänst4, d.v.s. en aktivitet som tillför värde till en mottagare, vilken 

levereras genom en organisation (med tillhörande kompetenser och 

produkter)  

 

I denna rapport problematiseras inte begreppen produkt och tjänst ytterligare, utan 

för enkelhetens skull används begreppet produkt för att beskriva vad SJV 

tillhandahåller till LST, d.v.s. en sammanhängande helhet i form av process, rutiner 

med tillhörande it-stöd.  

 

Illustration: Vad tillhandahåller SJV till LST? 

 
 

2 Begreppen avser i första hand att skapa en förståelse för vad SJV tillhandahåller till LST, utan att för den skull fördjupa sig i 
begreppens faktiska definitioner. Som exempel kan nämnas begreppet tjänst som inte har en vedertagen och beslutad 
definition.  

3 I detta fall avses en fysisk eller digital vara (produkt), då produktbegreppet ibland även inkluderar tjänstebegreppet.  
4 Från Wikipedia: ”…en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett 

bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren.” 
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Exempelvis kan SJV lite förenklat sägas ansvara för att leverera produkterna för 

”Handläggning av EU-stöden till jordbruket” till LST, där LST är användaren av 

produkterna. 

Produkterna i detta exempel består av ansöknings- och ärendehanteringsprocessen 

inklusive alla komponenter som behövs för att processerna ska leverera ett värde, 

t.ex.  

• Processbeskrivningar på olika nivåer  

• Rutinbeskrivningar för ev. manuell hantering  

• It-stöd och digitala tjänster (e-tjänster) som är mer eller mindre 

automatiserade 

• Beskrivningar eller manualer för att använda it-stödet 

 

För att produkterna ska vara ändamålsenliga i slutändan, krävs att alla SJVs 

verksamhetsfunktioner som utvecklar och förvaltar produkterna är överens om  

och styr mot vad som ger mest nytta (värde) i förhållande till den budget som finns. 

Alla verksamhetsfunktioner behövs för att tillhandahålla de slutliga produkterna.  

De som ska använda produkterna, i detta fall LST, bör involveras i utvecklingen av 

produkterna, för att löpande säkerställa att de är ändamålsenliga. 
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Problemområden 
Utifrån fakta- och informationsinsamlingen har Digg analyserat och identifierat ett 

antal problemområden, vilka sammanfattas nedan.  

• Bristande balans mellan produktperspektiv och linjestyrning 

• Bristande processperspektiv som utgångspunkt i tjänste- och 

verksamhetsutvecklingen 

• Oklarheter i roller och mandat  

(linjefunktion, process/produkt, portfölj) 

• Många mål och bristande konkretisering 

• Oklart arbetssätt avseende nyttorealisering inom ramen för reformarbetet 

• Obalans vid prioritering av nytta/effekt vs komplexitet, kostnad och risk 

• Svårt att få överblick och att förstå hur utvecklingsflödet hänger ihop 

• Otydlig styrmodell i den digitala samverkan mellan SJV och LST/LST-IT 

 

Sammanfattningsvis riskerar dessa problemområden leda till följande potentiella 

konsekvenser i CAP-arbetet:  

• Ökad komplexitet, ökade kostnader och bristande nyttorealisering 

• Bristande dialog och planeringssvårigheter 

• Bristande kompetensförsörjning 

• Bristande riskhantering och ineffektivitet i utvecklingsflödet 

 

Alla problemområden är verifierade och förankrade med såväl styrgruppen för 

uppdraget, Styrning och Ledning (SoL) och Reformkansliet för 

reformorganisationen, samt uppdragets arbetsgrupp. Se Bilaga 1 för deltagare i 

respektive gruppering.  

Digg uppfattar att det finns en stor probleminsikt och vilja att förbättra.  

Respektive identifierat problemområde beskrivs närmare var för sig nedan.  
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Problemområde 1 - Bristande balans mellan produktperspektiv och 

linjestyrningsperspektiv 

Digg kan konstatera att SJV har tydliga verksamhetsfunktioner i form av avdelningar 

som jobbar med de olika delarna i reformarbetet. Jordbrukar- och analysavdelningen 

arbetar bl.a. med att utforma villkor och regler utifrån de förordningar och 

stödformer som tas fram på EU-nivå och nationell nivå. Utifrån villkor och regler 

utvecklas arbetssätt (processer och rutinbeskrivningar) för ärendehantering. Det görs 

i huvudsak av avdelningen EU-stöd. Slutligen utvecklas ett it-stöd till hela eller delar 

av arbetssättet.  

I digitaliseringsarbetet ingår representanter från bl.a. EU-stöd och framför allt 

Utvecklings- och Digitaliseringsavdelningen (UD).  

Den organisatoriska indelningen av organisationen upplever Digg leder till ett fokus 

på respektive verksamhetsfunktion, där respektive funktion i första hand optimerar 

verksamheten utifrån resurseffektivitet för sin del av utvecklingsflödet. D.v.s. det blir 

fokus på att ”vi ansvarar för vår del” och lite förenklat skickas sedan underlagen 

vidare i utvecklingsflödet utan att se till vad som blir mest optimalt för helheten.  

I dialogerna upplever Digg bl.a. också att det finns en beställar-/utförarkultur internt 

inom SJV och mellan SJV och LST. Detta fokus på linjestyrning i förhållande till 

produktperspektivet bedömer Digg leda till risk för låg flödeseffektivitet, bristande 

prioritering och i slutändan en bristande nyttorealisering.  

 

Illustration: Fokus på linjestyrning (respektive verksamhetsfunktion) i förhållande till 

produktperspektivet (helheten) 

Skillnaden mellan en mer funktions-/kompetensfokuserad styrning och en mer 

produkt-/användarfokuserad styrning illustreras nedan.  

 



 
 
 

 
 
 

12 digg.se  

 

Illustration: Fokus på styrning på funktion/kompetens i förhållande till styrning på produkt 

(användarfokus) 

 

Problemområde 2 - Bristande processperspektiv som utgångspunkt i tjänste- och 

verksamhetsutvecklingen (produktutvecklingen) 

Digg upplever att processperspektivet inte utgör en tydlig utgångspunkt i SJVs 

produktutveckling (verksamhetsutveckling). Det finns idag övergripande 

processbeskrivningar och detaljerade rutinbeskrivningar vilka exempelvis används i 

den operativa verksamheten när LST handlägger ärenden. I vissa fall tas även 

processbeskrivningar fram i utvecklingsarbetet. Det saknas dock i många fall en 

överblick över processerna, från ”delprocessnivå” ner till rutinbeskrivningar. Det gör 

det exempelvis svårt att enkelt förstå och kommunicera vad kommande 

förordningsförändringar kommer att innebära, vilka delar i processerna som redan är 

digitaliserade, var i processen det finns behov av digitalisering eller var det är värt att 

digitalisera utifrån de målsättningar som gäller.  

Denna situation ökar risken för felaktiga prioriteringar (t.ex. värdera och prioritera 

nytta/effekt mot komplexitet, kostnad och risk), bristande planering och bristande 

kompetensförsörjning (då det är helt tydligt vilken kompetens som krävs för 

respektive lösning/utvecklingsinitiativ). I slutändan innebär det en risk för bristande 

nyttorealisering eller åtminstone inte en lika hög nyttorealisering som det faktiskt 

finns potential till.  
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Problemområde 3 - Oklarheter i roller och mandat (linjefunktion, process, 

portfölj, produkt) 

Digg upplever att det finns oklarheter i olika roller och mandat kopplat till de olika 

styrperspektiven – linjestyrning, processtyrning/produktstyrning och 

portföljstyrning. Detta gäller främst rollerna på strategisk/taktisk nivå. Vid det 

operativa genomförandet inom exempelvis Jorden används agila arbetssätt 

(SCRUM/LeSS) och där upplevs rollerna mer tydliga.  

 

Illustration: SJV har flera styrperspektiv som idag inte är helt tydliga eller linjerade  

Enligt SJVs arbetsordning är det exempelvis tydligt definierat vad en 

informationsägare har för mandat. Dessutom är det tydligt att en informationsägare 

ansvarar för en eller flera produktägare i det agila arbetssättet under 

utveckling/förvaltning.  

På strategisk/taktiskt nivå är det mer oklart – dels för att processperspektivet inte är 

tydligt definierat (är svagt) och dels för att det nya förslaget avseende portföljstyrning 

är under diskussion (håller på att definieras och ska beslutas). Det är inte heller tydligt 

hur dessa roller ska förhålla sig till varandra.  

Exempelvis – hur förhåller sig rollerna processägare och informationsägare till 

portföljägare? Detta blir speciellt viktigt eftersom det i nuvarande 

portföljstyrningsförslag enbart föreslås att timmar för systemutveckling (SU-timmar) 

hanteras. Att enbart hantera systemutvecklingstimmar i portföljstyrningen medför 

även en risk att förstärka den funktionsindelning som idag finns inom SJV om inte 

styrperspektiven linjeras och tydliggörs. D.v.s. att sakverksamheten prioriterar 

digitalisering av processer och rutiner utan att ta tillräcklig hänsyn till hur komplex  

it-lösningen blir (vilket i sin tur riskerar att skapa ytterligare risker och driva stora 

kostnader).  
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Problemområde 4 - Många mål och bristande konkretisering 

Digg upplever att SJV idag har beslutat om många mål på en övergripande nivå som 

inte är prioriterade mot varandra, exempelvis prioriterade verksamhetsmål och 

processmål.  

 

Illustration: Många mål och bristande konkretisering 

Denna situation riskerar att leda till oklara prioriteringar, svårighet att planera och 

längre ledtider. På operativ nivå riskerar det att leda till målkonflikter, då alla 

medarbetare mer eller mindre kan härleda olika åtgärder/insatser till något av de 

övergripande målen. Detta bekräftas även av flera som Digg har fört dialog med.  

Exempelvis behöver medarbetare på operativ nivå ägna tid åt att be om 

förtydliganden vad som är viktigast – är det stabilitet eller förenkling, rättssäkerhet 

eller kostnadseffektivitet, eller ska vi alla jobba med att få utbetalningar i tid. Vad är 

mest prioriterat? 
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Problemområde 5 – Oklart arbetssätt avseende nyttorealisering inom ramen för 

reformarbetet 

Digg upplever att det är otydligt hur SJV arbetar med nyttorealisering (effektstyrning) 

inom ramen för reformarbetet. Det inte tydligt hur effekter/nyttor (mål) prioriteras 

mot varandra och hur dessa hanteras från reformplan och portföljplaner, hela vägen 

via sprintplaner till realisering av nyttor.  

Exempel på frågeställningar som inte är tydligt besvarade: 

• Hur ser underlag ut när det går in i portföljplanerna utifrån ett 

nyttorealiseringsperspektiv och vad händer där?  

• Hur beskrivs, planeras och följs nyttor/effekter upp per portfölj och per 

leverans?  

• Hur styr SJV mot de planerade nyttorna/effekterna under genomförandet 

och hur jobbar SJV/LST för att realisera nyttorna efter leverans?  

• Vem/vilka har förmågan att avgöra nytta/effekt vs komplexitet, kostnad och 

risk för olika lösningsförslag? Har den rollen/detta forum mandat att fatta 

beslut? 

• Vem är nyttorealiseringsansvarig? (Delar av leverans? Hela leveransen?)  

• Görs nollmätning? Vem följer upp nyttorealiseringen? Hur görs det? 

 

När projekt används som styrform inom SJV är det beslutat att 

projektstyrningsmodellen PPS (Praktisk ProjektStyrning) användas. I PPS finns det 

stöd för att arbeta med nyttorealisering. Det är dock beslutat att arbetet med den nya 

CAP-reformen i första hand ska bedrivas i linjen och inte via projektstyrning.  

Utöver ovan finns det en problematik när flera myndigheter samverkar digitalt och 

där kostnaderna och nyttorna/effekterna fördelas olika. Exempelvis kan SJV 

genomföra utvecklingsinsatser (och stå för utvecklings- och förvaltningskostnader), 

men det är enbart LST som kan realisera nyttan/effekterna. Vilka incitament finns 

för att fatta beslut om denna typ av investeringar?  

Ett konkret exempel:  

I ett system (Falken) kan en utvecklings- och förvaltningskostnad inom SJV om 

några hundratusen kronor möjliggöra att LST blir mer plattformsoberoende. Denna 

digitala investering kan möjliggöra att LST kan spara flera miljoner kronor. Hur 

fångas denna typ av nyttor/effekter upp? Vem tar ansvar/ borde ta ansvar för att 

möjliggöra denna typ av nyttorealisering? Vem blir nyttorealiseringsansvarig? Hur 

kan regeringen eller SJV/LST styra för att realisera denna typ av nyttor/effekter? 
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Problemområde 6 - Obalans vid prioritering av nytta/effekt vs komplexitet, 

kostnad och risk 

Digg upplever att det finns en obalans när SJV ska prioritera mellan vilken 

nytta/effekt som ska uppnås i förhållande till vad det innebär för lösningens 

komplexitet, kostnad och risk. Utifrån dialogerna framgår att ambitionsnivån att 

digitalisera historiskt har varit för hög, men att det nu finns en vilja att få en bättre 

balans. Lösningarnas komplexitet, kostnad och risk har inte i tillräckligt hög grad 

vägts in när vissa vägval har gjorts. Det gäller inte minst förvaltningskostnader för it-

stödet.  

Digg bedömer att SJV inte i tillräckligt hög grad involverar eller använder den 

samlade kompetens som finns avseende att värdera och prioritera nytta/effekt mot 

lösningarnas komplexitet, kostnad och risk utifrån ett livscykelperspektiv. Den 

funktionsindelning som idag finns bedömer Digg bidrar till ett otydligt ägarskap eller 

ansvar för produkterna som helhet (process, rutin och it-stöd). Det är troligen en av 

flera bidragande orsaker till ovan situation. 

 

Problemområde 7 - Svårt att få överblick och att förstå hur utvecklingsflödet 

hänger ihop 

Digg konstaterar att det saknas en övergripande beskrivning/visualisering av hela 

utvecklingsflödet, d.v.s. vad händer övergripande från att en ny EU-förordning eller 

övergripande mål är beslutade, till hur villkor och regler utformas, till hur processer 

och rutinbeskrivningar utvecklas, till hur it-stödet för processerna utvecklas, till hur 

produkten (process, rutiner och it-stöd) införs, till hur nyttorna realiseras och följs 

upp.  

Beskrivningar återfinns på olika nivåer, men med olika beskrivningssätt. Det finns 

dock flera gap mellan olika delar (t.ex. från reformplan till portföljplaner inom SJV), 

beskrivningar som inte längre gäller eller som är under uppdatering (t.ex. 

Utvecklingsmetoden) och beskrivningar som planeras att införas (t.ex. 

portföljstyrning).   

Beskrivningarna upplevs som fragmentariska och det saknas en enhetlighet i 

begreppsanvändning och beskrivningssätt. Sammantaget är det svårt att förstå vad 

som händer med ett underlag som kommer från ett tidigare steg, vem som beslutar 

om vad, hur underlaget tas om hand i nästa steg och hur eventuella beslut 

kommuniceras vidare.  

Digg kan dock konstatera att delar av flödet både är väl beskrivet och beprövat, 

exempelvis det agila arbetssättet i det operativa genomförandet (SCRUM/LeSS) 

inom Jorden. 

Enligt SJVs Regler för interna styrande dokument så ska SJVs styrande dokument 

grupperas enligt inriktning, regler och vägledning. Dock finns en del andra dokument 
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som troligen är mer eller mindre styrande, exempelvis strategi, anvisning, policy, 

process, metod. Det finns risk att medarbetare upplever otydligheter i vad som är 

styrande i förhållande till annat.  

 

Problemområde 8 - Otydlig styrmodell avseende samverkan mellan SJV och 

LST/LST-IT 

Digg upplever att den styrmodell/samverkansmodell som idag finns mellan SJV och 

LST/LST-IT inom reformarbetet är otydlig. Utifrån dialogerna upplever Digg att det 

i stora delar är oklart i vilka forum beslut bereds och i vilka forum beslut fattas på 

strategisk, taktiskt och operativ nivå. Vissa gemensamma forum finns idag, men 

dessa berör i huvudsak ordinarie linjeverksamhet och förvaltning. Även inom SJV 

och inom LST (inklusive mellan LST/LST-IT) är det i många fall otydligt vilka 

forum som bereder eller beslutar om olika delar avseende utvecklingsarbetet gällande 

CAP.  

Otydligheterna i styrmodellen leder till risker för bristande kommunikation vid 

exempelvis beslutsfattande (när, vem och hur beslutet fattades och hur det 

kommuniceras vidare), svårighet att planera in rätt kompetens när den behövs och en 

övergripande ineffektivitet i utvecklingsflödet. Risken är att de planerade nyttorna 

och målsättningen med specifika utvecklingsinsatser inte kan realiseras.  
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Förslag på förbättringar 
I uppdraget ger Digg förslag på förbättringar som delvis beaktar de yttre och inre 

förutsättningar som finns, samt ligger i linje med att SJV ska leverera produkter som 

ska skapa mest värde (nytta) utifrån de målsättningar, den budget och den tidsplan 

som finns.  

Digg har konstaterat att en ökad prioriteringsförmåga genom hela utvecklingsflödet 

är en nyckel för att lyckas med det. Utifrån ovan förutsättningar och identifierade 

problemområden har Digg tagit fram ett antal konkreta förbättringsförslag som 

grupperas i olika förbättringsområden. Dels tre förbättringsområden som i huvudsak 

baseras på identifierade problemområden, samt ett fjärde förbättringsområde med 

förbättringsförslag som har kommit fram under enskilda dialoger och 

förbättringsförslag till regeringen.  

Nedan följer Diggs förslag på förbättringsområden.  

 

Digg bedömer att förslagen potentiellt kan resultera i följande effekter beroende på 

hur snabbt och hur väl de genomförs: 

• Minskad komplexitet, minskade kostnader och ökad nyttorealisering 

• Förbättrad styrning mot uppsatta mål 

• Förbättrad planeringsförmåga och kompetensförsörjning 

• Förbättrad förmåga att analysera och hantera risker, samt effektivitet i 

utvecklingsflödet 

 

  

DIGG föreslår:  

att Jordbruksverket utvecklar prioriteringsförmågan genom hela 

utvecklingsflödet i CAP-arbetet avseende den nya reformperioden 2021–

2027.  

DIGG föreslår att Jordbruksverket inom ramen för CAP-arbetet bör:  

• Förstärka produktperspektivet i förhållande till övriga styrperspektiv och 

använder den samlade kompetensen genom hela utvecklingsflödet 

• Konkretisera övergripande mål och förstärka processperspektivet i 

planering och prioritering 

• Tydliggöra utvecklingsflödet och arbetssättet avseende nyttorealisering, 

samt utvecklar samverkan mellan SJV och LST/LST-IT 
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Medskick kring förbättringsförslag 

Nedan följer några korta medskick kring de förbättringsförslag som Digg föreslår. 

• Förbättringsförslagen försöker att beskriva en helhet med fokus på styrning 

och ledning avseende utvecklingsarbetet med den nya CAP-reformen.  

Inom de förbättringsområden som Digg föreslår pågår eller planeras redan 

insatser. Vissa insatser har precis startats och vissa har kommit längre. Det är 

viktigt att värdera om pågående insatser bör justeras eller stoppas utifrån de 

förslag på förbättringar som Digg föreslår.  

 

• I arbetet har Digg inte haft möjlighet att värdera hur stor insats respektive 

förbättringsförslag innebär för SJV och LST/LST-IT. Prioriteringen är Diggs 

bedömning utifrån vad som bör ge mest effekt på kort sikt.  

 

• Det finns troligen behov av ytterligare konkretisering av flera 

förbättringsförslag.  

 

• Det finns behov av att tydliggöra vem inom SJV och/eller LST/LST-IT som 

ska ansvara för att driva vidare respektive prioriterat förbättringsförslag. 
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Förbättringsområde 1 - Förstärk produktperspektivet i förhållande till 

övriga styrperspektiv och använd den samlade kompetensen i 

utvecklingsflödet  
 

Digg föreslår att SJV stärker produktperspektivet i förhållande till linjeperspektivet, 

bl.a. för att få ett ökat fokus på en produkt (en helhet bestående av bl.a. process, 

rutiner och it-stöd). Digg bedömer att denna åtgärd leder till en ökad 

flödeseffektivitet, en ökad prioriteringsförmåga utifrån ett helhetsperspektiv och i 

slutändan en ökad nyttorealisering.  

Ett förstärkt produktperspektiv innebär även att den samlade kompetensen 

(kompetenser från både sakverksamhet och it-verksamhet) används på ett bättre sätt 

i respektive utvecklingsfas i syfte att öka förmågan att prioritera den totala 

nyttan/effekten i förhållande till de tillgängliga medel/resurser som finns inom SJV 

som helhet. Oavsett vilken utvecklingsfas SJV befinner sig i, bör kompetens 

användas från respektive relevant avdelning/funktion för att löpande kunna 

prioritera och balansera nytta/effekt mot lösningarnas komplexitet, kostnad och risk. 

D.v.s. att styrning och ledning utgår från en väl fungerande helhet i form av en 

produkt som bl.a. LST använder.  

 

Illustration: Förstärkt produktperspektiv och förbättrad kompetensanvändning 
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Förslag på förbättringar – Förstärkt produktperspektiv 

# Förslag Prio Notering 

1.1 Genomför en temporär förändring för att testa och utvärdera nya 

styr- och arbetsformer inom det nya CAP-arbetet avseende 

någon/några processer inom JBR-området. 

X Det är viktigt att förändringen omfattar tillräckligt 

många/tillräckligt komplexa processer, så att relevanta 

erfarenheter och lärdomar kan dras (i syfte att kunna skala 

upp/genomföra för hela CAP-arbetet).  

1.2 Definiera och besluta en ny roll som kallas ”Produktägare”, 

vilken har ytterst ansvar för produkten (vilket inkluderar process, 

rutinbeskrivningar och tillhörande it-stöd) – ansvaret inkluderar 

styrning och uppföljning av produktutveckling/förvaltning. 

Produktägaren är ytterst beslutsfattande för hela produkten. 

X Rollen bör ges till den linjeroll som idag har 

processägaransvaret, då produktägaransvaret inkluderar 

processen, rutinbeskrivningar och it-stödet.  

Nuvarande roll ”Produktägare” i agila team (SCRUM-team) 

föreslås byta namn till ”IT-produktägare”. Se förslag.  

1.3 Rollen ”Produktägare” bör inkludera både processägaransvar och 

portföljägaransvar. Med denna roll likriktas därmed övriga 

styrperspektiv. Definiera och besluta vad processägaransvar och 

portföljägaransvar innebär. (Genomför ev. ändringen temporärt 

alt. slå fast i arbetsordningen.) 

X Enligt förslaget blir ansvarsfördelningen följande:  

Produktägare (ytterst ansvarig för produkten),  

Informationsägare (ansvarig för del av produkten),  

IT-produktägare (ansvarig för IT-produkten som hör till en 

del av produkten). Dessa roller bör ligga inom 

sakverksamhetens ansvar.  

1.4 Se över och vid behov justera övriga styrmodellen (roller och 

forum), så att ”Produktägarrollen” och övriga roller/forum får 

rätt mandat för att styra och leda produkten i sin helhet (process, 

rutiner och it-stöd) i hela (relevanta delar av) utvecklingsflödet. 

X T.ex. tydliggör hur processledningsgruppen förhåller sig till/ska 

förhålla sig till produktägarrollen.  

SJV kan t.ex. överväga att ändra gruppen till en 

produktstyrningsgrupp som har mandat att fatta beslut om att 
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Säkerställ att det är tydligt hur beslutsmandaten ser ut för 

respektive roll och forum.  

utveckla/förändra produkten (där produktägaren är 

ordförande).  

1.5 Säkerställ att ”Produktägaren” får rätt förutsättningar att axla 

ansvaret – t.ex. egen tid och kompetens att ta ansvaret, rätt 

kompetens som löpande kan ta fram rätt underlag utifrån ett 

helhetsperspektiv för produkten för att kunna fatta beslut om 

olika lösningsförslag (i förhållande till nytta/effekt mot 

komplexitet, kostnad och risk), etc.  

X 
 

1.6 Ändra den nuvarande rollen ”Produktägare” i det agila 

arbetssättet (SCRUM-teamen) till ”IT-produktägare”.  

  

1.7 Överväg att inkludera både timmar för sakverksamhet och it-

verksamhet (SU-timmar) i portföljstyrningen för att hålla ihop 

produktperspektivet på ett bättre sätt i syfte att öka 

prioriteringsförmågan utifrån vad som ger mest nytta/effekt 

utifrån lösningarnas komplexitet, kostnad och risk.  

 
Det finns en risk att SJV låser fast sig vid att sakverksamhet och 

it-verksamhet är olika delar om inte portföljstyrningen hanterar 

båda perspektiven.  
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Förslag på förbättringar – Använd den samlade kompetensen i utvecklingsflödet 

# Förslag Prio Notering 

1.8 Formalisera och vid behov justera/komplettera den 

samordningsgrupp från Utvecklings- och 

digitaliseringsavdelningen (CAP-IT Samordning) som har 

etablerats under hösten.  

Definiera syfte, deltagare, användningsområde och mandat för att 

kunna stödja produktägaren med rätt stöd och beslutsunderlag.  

X CAP-IT Samordning har idag ett fokus att bedöma komplexitet, 

kostnad och risk utifrån ett it-perspektiv. Gruppen behöver 

kompletteras om den ska kunna användas. Överväg även om 

”Kvalitetssäkringsgruppen” inom UD kan användas. 

1.9 Säkerställ att alla relevanta intressenter känner till och använder 

gruppen genom löpande kommunikation och uppföljning (vid 

behov justera och konkretisera ytterligare). 

X 
 

1.10 Säkerställ att prioriteringsförmågan mellan sakverksamhet och it-

verksamhet (nytta/effekt mot komplexitet, kostnad och risk) 

finns genom hela utvecklingsflödet. Justera/komplettera 

nuvarande roller/forum i utvecklingsflödet med rätt kompetens 

och beslutsmandat.  

 
Börja exempelvis i hur förmågan kan stärkas i det agila 

arbetssättet (SCRUM-teamen, på infoägar- och 

produktägarnivå).  

1.11 Säkerställ att LST/LST-IT är involverade i de 

faser/beslutspunkter när nyttor/effekter vägs mot lösningars 

komplexitet, kostnad och risk. Identifiera (och om möjligt besluta 

om) finansieringslösningar vid behov.  

 
Börja exempelvis på CAP-IT Samordningsnivå, samt i det agila 

arbetssättet (SCRUM-team, på infoägar- och produktägarnivå). 

Besluta om medverkande som beredande eller beslutande. 
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Förbättringsområde 2 - Konkretisera övergripande mål och förstärk 

processperspektivet i planering och prioritering  
 

Digg föreslår att SJV konkretiserar sina övergripande mål, samt kopplar dessa mot 

den/de processer/delprocesser som är relevanta i sammanhanget. Digg bedömer att 

denna åtgärd leder till att det blir betydligt enklare att förstå vilket mål som gäller för 

respektive del i produktutvecklingen (verksamhetsutvecklingen). Exempelvis kan det 

innebära att det blir tydligt att förenkling är prioriterat i en delprocess och att 

stabilitet är prioriterat i en annan delprocess. Målen behöver alltså i detta fall inte stå 

mot varandra, vilket bör leda till minskad risk för otydlighet och målkonflikter.  

 

Illustration: Konkretisering av mål med koppling till relevant process/delprocess 

 

För att komma hit krävs dock ett förstärkt processperspektiv genom hela 

utvecklingsflödet. D.v.s. en av utgångspunkterna i produktutvecklingen 

(verksamhetsutvecklingen) är processerna. I detta fall ärendehanteringsprocesserna 

och ansökningsprocesserna. Givetvis är det viktigt att målen blir tydligt 

kommunicerade och att de aktivt följs upp genom hela utvecklingsflödet, vilket 

kopplar naturligt till att tydliggöra arbetssättet kring nyttorealisering inom 

förbättringsområde 3. 

Digg föreslår också att SJV förstärker processperspektivet vid planering och 

prioritering av utvecklingsinitiativ kopplat till CAP-arbetet. Det innebär bl.a. att 

processerna är utgångspunkten för att förstå vilka mål som finns för respektive 

process/delprocess, var det idag finns ett digitalt verksamhetsstöd, var det finns 

behov av ett nytt eller förändrat digitalt verksamhetsstöd, samt var det skulle löna sig 

mest att digitalisera i förhållande till nytta/effekt mot lösningens komplexitet, 

kostnad och risk.  
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Illustration: Processerna som utgångspunkt vid planering och prioritering i utvecklingsflödet 
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Förslag på förbättringar – Konkretisera övergripande mål och koppla till respektive process/delprocess 

# Förslag Prio Notering 

2.1 Säkerställ konkretiseringsnivån på de riktlinjer som har tagits fram under hösten för att 

konkretisera befintliga processmål och principer (vilka är beslutade för reformarbetet).  

X 
 

2.2 Tydliggör vilka målsättningar som gäller både retroaktivt och framåt, d.v.s. det kan 

finnas behov av att kommunicera ändrade målsättningar om exempelvis om det 

tidigare har funnits en annan målsättning.  

X Det finns först behov av att tydliggöra 

processerna/delprocesserna. 

2.3 Säkerställ att alla relevanta intressenter känner till och tillämpar målsättningarna genom 

löpande kommunikation och uppföljning (vid behov justera och konkretisera 

ytterligare).  

X Jobba exempelvis utifrån ADKAR – 

Awareness, Desire, Knowledge, Ability 

och Reinforcement.  

2.4 Utgå från processperspektivet när målsättningarna konkretiseras – gärna ner på 

delprocessnivå. Säkerställ att konkretisering av mål och principer inkluderar 

rättssäkerhet och redovisningsmöjligheter i styrningen av reformarbetet.  

 
Det finns först behov av att tydliggöra 

processerna/delprocesserna. 

2.5 Säkerställ att alla relevanta intressenter känner till och tillämpar målen genom löpande 

kommunikation och uppföljning (vid behov justera och konkretisera ytterligare).  

 
Jobba exempelvis utifrån ADKAR – 

Awareness, Desire, Knowledge, Ability 

och Reinforcement.  

 

  



 
 
 

 
 
 

27 

Förslag på förbättringar – Förstärk processperspektivet i planering och prioritering 

# Förslag Prio Notering 

2.6 Använd processbeskrivningarna som utgångspunkt vid planering och 

prioritering av den digitala tjänste- och verksamhetsutvecklingen 

(produktutvecklingen).  

Börja med att inventera de processer som idag redan finns beskrivna 

(vid behov komplettera/justera dessa beskrivningar) och synka mot 

de initiativ/uppdrag som ni känner till i reformplanen.  

När digitala tjänster utvecklas bör processbeskrivningar även 

kompletteras med exempelvis beskrivningar av 

kundresor/användarresor. Om möjligt – använd några av de 

representanter som deltar i Förenklingsgruppen som är etablerad.  

X Processbeskrivningarna bör användas för att förstå var det 

redan finns en digital tjänst eller ett verksamhetsstöd, vilka 

delar av processen som kommer att påverkas av en 

ny/förändrad förordning, etc., samt vilka delar som är mest 

prioriterade att utveckla/förändra och vilka målsättningar 

som är viktigast för respektive del.  

En kundresa beskriver en process utifrån 

medborgarens/användarens perspektiv och tas fram genom 

att involvera och få insikter av faktiska slutanvändare. 

Kundresor är en metod inom det som kallas 

användarcentrerad utveckling eller tjänstedesign.  

2.7 Säkerställ att de konkretiserade målen/prioriteringarna för respektive 

process/delprocess tillämpas genom utvecklingsflödet genom 

löpande kommunikation och uppföljning.  

X 
 

2.8 Identifiera om möjligt mätpunkter/uppföljning utifrån processens 

digitaliseringsgrad för att skapa bättre underlag för prioritering av 

kommande digitalisering.  
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Förbättringsområde 3 - Tydliggör utvecklingsflödet och arbetssättet 

avseende nyttorealisering, samt utveckla samverkan mellan SJV och 

LST/LST-IT   
 

Digg föreslår att SJV etablerar och konkretiserar ett enhetligt utvecklingsflöde som 

hänger ihop. Vid behov bör nuvarande beskrivningar justeras alternativt avvecklas 

om de inte längre är aktuella. Digg bedömer att denna åtgärd leder till en ökad 

effektivitet vid prioritering, planering och möjliggör en förbättrad 

kompetensförsörjning för både SJV och LST/LST-IT. 

Vidare föreslår Digg att SJV definierar och beslutar om arbetssätt avseende 

nyttorealisering inom ramen för reformarbetet - från reformplan och portföljplaner, 

hela vägen via sprintplaner till realisering av nyttor. Det är en förutsättning för att 

öka nyttorealiseringen och att avsedda nyttor realiseras.  

 

Illustration: Ett utvecklingsflöde som hänger ihop och som inkluderar nyttorealisering 

 

Digg föreslår även att SJV och LST/LST-IT tydliggör styrmodellen för samverkan 

(samverkansmodellen) och integrerar med utvecklingsflödet.  Det möjliggör bl.a. 

förbättrad kompetensförsörjning, en förbättrad kommunikation, en ökad delaktighet 

och inte minst ett effektivare utvecklingsflöde. 
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Förslag på förbättringar – Etablera och konkretisera ett utvecklingsflöde som hänger ihop 

# Förslag Prio Notering 

3.1 Tydliggör utvecklingsflödet så att det går att följa från ax till limpa – börja med ett 

övergripande flöde och detaljera efterhand. Utveckla enhetliga beskrivningar av input, 

aktiviteter, beslut och output), samt justera/avveckla beskrivningar som inte är aktuella. 

T.ex. vilket arbete som görs, vilka beslut som fattas av vem, hur används underlag i nästa steg, 

hur dokumenteras och kommuniceras beslut, etc.). 

X Med utvecklingsflödet avses hela 

kedjan från när övergripande 

mål/behov/krav kommer från 

EU/Regeringen till nyttan är 

realiserad - inte enbart 

systemutveckling.  

3.2 Se över och besluta/justera relevanta forum och roller som är involverade i utvecklingsflödet. 

Överväg exempelvis att justera, förtydliga och besluta reformorganisationens forum och 

mandat. Exempelvis – vad kan L-CAP och SoL besluta om och inte i förhållande till andra 

”ordinarie chefsforum”?  

X 
 

3.3 Säkerställ att alla relevanta intressenter känner till och följer utvecklingsflödet genom löpande 

kommunikation och uppföljning (vid behov justera och konkretisera ytterligare). 

X 
 

3.4 På kort sikt: Utse ansvarig(a) roll(er)/funktion(er) för att ansvara för att utveckla, förvalta, följa 

upp och kommunicera/utbilda i utvecklingsflödet. Exempelvis chefsarkitekt, överdirektör eller 

liknande alt. någon annan roll/funktion som ansvarar för helhetsperspektivet.  

  

3.5 På längre sikt: Etablera/besluta om en funktion som ansvarar för att utveckla, förvalta, följa 

upp och kommunicera/utbilda i utvecklingsflödet. Funktionen bör ha ansvar för att förbättra 

effektiviteten i utvecklingsflödet inklusive uppföljning av effektiviteten av utvecklingsflödet. 

  

 



 
 
 

 
 
 

30 

Förslag på förbättringar – Tydliggör arbetssättet avseende nyttorealisering inom ramen för reformarbetet (genom hela utvecklingsflödet) 

# Förslag Prio Notering 

3.6 Definiera och besluta om arbetssätt avseende nyttorealisering inom ramen för 

reformarbetet - från reformplan och portföljplaner, hela vägen via sprintplaner till 

realisering av nyttor.  

Exempelvis arbetssätt för:  

• Hur identifieras nyttor utifrån de konkretiserade målen och vilka nyttor avses 
med utvecklingsinsatsen? 

• Hur beskrivs, planeras och följs nyttor/effekter upp per leverans / kvartalsvis / 
halvårsvis?  

• Hur och när involveras LST/LST-IT i arbetet med nyttorealisering?  

• Vem/vilka har förmågan att löpande avgöra nytta/effekt vs komplexitet, kostnad 
och risk för olika lösningsförslag? Har den rollen/detta forum mandat att fatta 
beslut? Vem fattar beslut? 

X I reformplanen och portföljplaner sätts 

det mål – linjera och konkretisera 

effekter/nyttor utifrån de 

konkretiserade målen för respektive 

process/delprocess. 

Återanvänd om möjligt strukturkapital 

från PPS (som används i projekt). 

3.7 Tydliggör hur kostnads-/nyttoanalyser ska genomföras (baserat på konkretiserade 

verksamhetsmål/processmål) utifrån respektive leverans eller annan indelning (t.ex. 

kvartalsvis, halvårsvis, årsvis).  

 
Återanvänd om möjligt strukturkapital 

från PPS (som används i projekt). 

3.8 Tydliggör hur nyttor/effekter planeras och följs upp utifrån respektive leverans eller 

annan indelning (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis, årsvis).  

 
Återanvänd om möjligt strukturkapital 

från PPS (som används i projekt). 

3.9 Tydliggör vem som är nyttorealiseringsansvarig (utifrån respektive leverans, delar av 

leverans) – både på SJV och på LST. 

 
Återanvänd om möjligt strukturkapital 

från PPS (som används i projekt). 
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Förslag på förbättringar – Tydliggör styrmodellen för samverkan mellan SJV och LST/LST-IT och integrera med utvecklingsflödet 

# Förslag Prio Notering 

3.10 Identifiera vilka viktiga berednings- och beslutspunkter som finns i utvecklingsflödet där 

det är viktigt att LST/LST-IT är representerade. Tydliggör LST/LST-ITs roll. Prioritera 

de viktigaste och börja med dessa – ta inte allt på en gång.  

X Använd exempelvis utvecklingsflödet för 

att identifiera var i flödet de viktigaste 

besluten/de viktigaste 

samverkanspunkterna finns.  

3.11 Besluta om vilka gemensamma forum som ska finnas – beskriv tydligt syfte och mandat 

med respektive forum inkl. vilka roller/deltagare som ska vara representerade.  

X Beskriv gärna i form av en RACI-matris 

alt. RAPID-matris. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Responsib

ility_assignment_matrix#RAPID 

3.12 Säkerställ att LST/LST-IT är delaktiga i relevanta agila team (SCRUM-team), samt att 

dessa har rätt förutsättningar för att delta.  

Förbättrade förutsättningar kan exempelvis skapas genom att utveckla en 

introduktionsutbildning eller liknande för de personer som ska delta i de agila teamen 

(SCRUM-teamen) där medarbetare får en introduktion kring målsättningar/nyttor, 

arbetssätt, roller. Ett annat exempel är att vidareutveckla de digitala arbetssätten i 

utvecklingsarbetet, så att SJV- och LST/LST-IT-medarbetare på ett enklare sätt kan 

delta oavsett geografisk placering. 

X 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrix
https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrix
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3.13 Tydliggör vem som kan/får representera LST och säkerställ att rollen har rätt mandat.  X 
 

3.14 Tydliggör hur beslut inom SJV/LST och mellan SJV/LST dokumenteras och 

kommuniceras vidare i utvecklingsflödet. 

  

3.15 Tydliggör vem som ansvarar för vad avseende exempelvis infosäk och dataskydd, samt 

var och när ansvaret övergår från SJV till LST. 

  

3.16 LST upplever att SJV supporten brister. Idag upplevs det vara svårt att få direktkontakt 

med de experter som kan ge "säkra" svar, vilket LST tidigare hade möjlighet att få. 

Förslag på förbättringar inkluderar att reglerna blir enklare och att förbättra 

kompetensen om reglerna på SJV. 
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Förbättringsområde 4 - Övriga förbättringsförslag  
Under arbetet har Digg identifierat några förbättringsförslag till SJV och till 

regeringen. Dessa beskrivs nedan.   

Förslag på förbättringar – Regeringen 

Område # Förslag 

Stegvist införande 4.1 Regeringen bör överväga att jobba med ett mer stegvist 

införande, för att skapa bättre förutsättningar för SJV och 

LST att lyckas med reformarbetet.  

Prioritering av SJVs 

uppgifter 

4.2 Regeringen bör överväga att se över uppgifter som utförs 

av både SJV och andra myndigheter inom ramen för CAP-

arbetet, för att skapa bättre förutsättningar för SJV att 

lyckas med reformarbetet.  

Exempelvis hanterar SJV både stöd till bredband och stöd 

till kommersiell service. Dessa uppgifter hanteras även av 

andra myndigheter (i dessa fall PTS respektive 

Tillväxtverket).  

Se över styrningen 

för att öka 

nyttorealiseringen 

4.3 Regeringen bör överväga att se över styrningen av SJV 

och LST för att öka nyttorealiseringen avseende CAP-

arbetet. Exempelvis uppkommer situationer där det 

saknas incitament att göra digitala investeringar för att 

kostnaden för utveckling och förvaltning tas av SJV, men 

nyttan uppstår helt eller delvis inom LST.  

Ovanstående förslag bör beakta förslagen som ges i 

Uppdrag att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av 

digitala investeringar i offentlig förvaltning (I2020/00420/DF) 

som Statskontoret och Myndigheten för digital förvaltning 

har fått.   

Förslag på förbättringar – SJV 

Område # Förslag 

Stärka offentlig 

förvaltning som 

ekosystem 

4.4 SJV bör på längre sikt prioritera att delta i de 

regeringsuppdrag kring grunddata och informationsutbyte 

som Digg leder. På detta sätt kan SJV på sikt bidra till 

exempelvis en uppgift en gång (once-only principle) och 

en ökad digital samverkan inom offentlig förvaltning.  
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Bilaga 1 - Sammanfattning av fakta- och 
informationsinsamling 
Information och faktaunderlag har samlats in utifrån dialogmöten med följande 

personer under perioden 2020-09-09 – 2020-10-13:  

Jordbruksverket 

• Göran Löfqvist (avdelningschef) 

• Mirja Hjers (avdelningschef) 

• Olof Johansson (avdelningschef) och  

• Andreas Mattisson (bitr. avdelningschef) 

• Patrik Alenfelt (sektionschef) 

• Sandra Brolin (bitr. avdelningschef)  

• Erica Persson (enhetschef och informationsägare) 

• Ylva Purfürst (enhetschef och uppdragsledare) 

• Sebastian Forseland (chefsarkitekt) 

• Anna Elmervik och Charlotta Skyborn 

(verksamhetsutvecklare/verksamhetsarkitekt) 

• Leif Landeman (systemarkitekt) 

Länsstyrelserna 

• Jenny Larsson (ordförande LG21) 

• Magnus Petersson (CIO LSIT) 

• Ulrika Geber (PL CAP-gruppen) 

• CAP-gruppen 

• Ulf Svensson (enhetschef) 

• Kristin Ovik (enhetschef) 

• Maria Leijon (dataskyddsombud) 

 

Löpande avstämning avseende problemområden och förbättringsförslag har 

genomförts med följande grupperingar.  
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Styrgruppen (för regeringsuppdraget)  

• Göran Löfqvist (SJV – ordförande) 

• Mirja Hjers (SJV) 

• Olof Johansson (SJV) 

• Jenny Larsson (LST) 

• Magnus Peterson (LST-IT) 

• Anna Eriksson (Digg) 

• Ylva Purfürst (SJV – uppdragsledare) 

Styrning och Ledning (SoL - Reformorganisationen) 

• Niclas Purfürst (ordförande SoL) 

• Andreas Mattisson 

• Patrik Alenfelt 

• Tjitte de Vries 

• Sandra Brolin 

Reformkansliet (Reformorganisationen) 

• Rickard Gustafsson 

• Lisa Johnsson 

Arbetsgruppen (för regeringsuppdraget) 

• Ylva Purfürst (Uppdragsledare för regeringsuppdraget) 

• Carola Söder (Uppdragsledare – del 1) 

• Magnus Mellander/Sanja Lesic (Uppdragsledare – del 3) 

• Sebastian Forseland (SJV) 

• Patrik Alenfelt (SJV) 

• Peter Krause (SJV) 

• Andreas Mattisson (SJV) 

• Jonas Stenrell (LST) 

• Ulf Svensson (LST) 

• Tommy Stålnacke (LST) 

• Camilla Isberg Stålnacke (LST) 

• Ingrid Guldbrand (LST) 

• Catherine Gyllenbrandt (LST) 

• Andreas Mårtensson (Digg) (Uppdragsledare – del 2) 

• Peter Rosenback (Digg) 
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Bilaga 2 – Faktaunderlag  
Följande faktaunderlag har Digg tagit del av under arbetet.  

Underlag Version Datum / 

Beslutad 

Jordbruksverkets verksamhetsstrategi 2020–2025 (PDF) ? ? 

Intern regel - Generaldirektörens arbetsordning (Dnr 1.2.1-

08663/2020) (PDF) 

14.0 2020-08-10 

Inriktning och regler dokumentstyrning (PDF) 1.0 2018-07-05 

Anvisningar för verksamhetsplanering 2021 (Dnr. 1.5.4 – 

09882/2020) (PDF) 

? 2020-06-22 

Bilaga 2 (till VP2021) - Anvisningar och ramar för 

utvecklingsplan och portföljstyrning 2021 

? 2020-06-22 

Underlag från Magasinet - Utveckla din verksamhet (Bl.a. Regler 

för verksamhetsutveckling, Processen för 

verksamhetsutveckling) 

? ? 

Inriktning och regler för Projekt, projektarbete och styrning av 

utvecklingsverksamheten samt utredningsverksamheten (dnr 

2.1.17-05839/2019) 

1.0 2019-04-12 

Underlag från Reformportalen (Mål och principer, Organisation, 

etc.) (Word) 

? ? 

Reformkansliets uppdrag (Word) ? ? 

Samordning IT-resurser CAP presentation 200911 (PPT) ? ? 

Arkitektur Governance  (underlag från Sebastian Forseland, 

chefsarkitekt) (PPT) 

Utkast Utkast 

Strategisk och Taktisk planering 2020 (PPT) ? 2019-10-23 

Strategisk och Taktisk plan 2020 (Excel) ? ? 

AGIL ARBETSMETODIK JORDEN (PPT) ? 2020-02-14 

Planering utvecklingsarbete Jorden (PDF) ? ? 

Syfte SUSS- JBR (PDF) ? ? 

Mall Uppdragsplan CAP 1.0 ? 



 
 
 

 
 
 

37 digg.se  

Riktlinjer för arbetet med att utforma stöd i reformerna ? ? 

Processflöde för reformplanen (PUB) ? ? 

Interimsregler för projekt och projektarbete och styrning av 

utvecklingsverksamheten (Word) 

1.0 ? 

Jordbruksverkets Projektpolicy 3.0 2019-10-03 

Rutinbeskrivning för samordning av arbetet med 

rutinbeskrivningar för jordbrukarstöd i 

Handläggarstödet för stödadministration (PDF) 

2.0? 2019-12-10 

Rapport förenklingsgrupp_utkast (Word) 0.1 ? 

Resursplanering reformarbetet (PPT – underlag till dialog mellan 

SJV/LST) 

? 2020-06-24 

Underlag från översyn av Utvecklingsmetoden (flera dokument) ? 
 

Bild över LST olika forum (Skapad av Jenny Larsson) ? 2020-09-15 

Länsövergripande samverkan 2020-02 (PPT) ? ? 

Mål och riktlinjer JBR 2018 - uppdaterat171206 ? 2017-12-06 

Inriktning för ledningskommunikation på Jordbruksverket 

(Diarienummer: 2.8.1-06560/2020) 

? ? 

Digital samverkan - Självskattning Jordbruksverket 2020 ? ? 

Underlag från Ciceronen - Processer och rutiner ? ? 
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Bilaga 3 – Illustrationer kring problem- och förbättringsområden  
 

I denna bilaga bifogas de illustrationer som har använts vid dialog och förankring av problem- och förbättringsområden.  
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