
Sundsvalls kommun har jobbat länge med digitalisering och ligger långt framme 
när det gäller modelldriven verksamhetsutveckling. Kommunen är även aktiv inom 
det som kallas Arkitekturgemenskapen (AG), en grupp som organiseras av SKR, 
Sveriges Kommuner och Regioner, och Inera för att sprida kunskap och verktyg för 
modelldriven verksamhetsutveckling mellan svenska myndigheter. Thomas Norlin är 
IT-strateg på Sundsvalls kommun och gläds åt att arbetet med verksamhetsarkitektur 
nu kommer till konkret nytta inom kommunens digitaliseringsprojekt.

FÖRMÅGEKARTA FÖRENKLAR SUNDSVALLS 
KOMMUNS VERKSAMHETSUTVECKLING

Ville inte uppfinna på nytt 
 
Sundsvalls kommun är en stor koncern med omkring 7 000 anställda totalt. I takt med att digitaliseringen 
spred sig till fler och fler delar av verksamheten så insåg Thomas och IT-avdelningen att de riskerade att bli 
en bromskloss för verksamhetsutvecklingen. För att hantera det ökade antalet förfrågningar om att hjälpa 
verksamheten, gjorde Thomas och hans grupp först ett antal Youtube-filmer om hur övriga kommunen kunde 
arbeta med verksamhetsarkitektur och modelldriven utveckling. Men filmerna gjorde bara att fler blev nyfikna 
och inspirerade av modellen och förfrågningarna fortsatte att öka.

– Nästa steg blev att vi

upphandlade workshoppaket,

där aRway vann, berättar

Thomas. Genom att hålla i

workshops med representanter

från verksamheterna och även

leverantören, kunde vi både

visa på möjligheterna och

att vi fanns där för att stötta

verksamheten.

Verksamhetsarkitektur som gemensamt språk 
 

Thomas beskriver det gemensamma språket som det viktigaste med den modelldrivna verksamhetsutvecklingen. 

Inom Sundsvalls kommun har man länge arbetat med olika standarder. Bland annat Archimate och TOGAF, som 

alla har anpassats och gjorts till kommunens egna. När det modelldrivna arbetet påbörjades var begreppen 

okända för de flesta, både inom Sundsvalls kommun och hos andra aktörer i den offentliga sektorn. 

För att lättare vinna förtroende och förståelse för arbetet lade Sundsvalls kommun ner mycket arbete på att 

förenkla språket, de försökte bland annat att prata om modeller hellre än verksamhetsarkitektur. Vid den här 

tiden, runt 2010, var kommunen och Thomas team pionjärer inom området och det var först för något år sedan 

som nationella initiativ började att dyka upp.

– Det har varit en nyckel i vår 

IT-strategi att tidigt definiera 

olika begrepp. Vad menar 

vi med målarkitektur, vad 

menar vi med processer till 

exempel. Det kan tyckas trivialt, 

men det har verkligen varit 

en framgångsfaktor för oss, 

berättar Thomas.

Arkitekturgemenskapen levererar förmågekarta 
  
Ett av områdena som Arkitekturgemenskapen jobbat med är att hitta ett gemensamt sätt att sortera 

och strukturera sina arkitekturmodeller. Arbetet har resulterat i en rekommenderad modell som indelar 

verksamheten i olika förmågor och genom att sätta upp mappstrukturen efter denna kan de olika 

beskrivningarna kan sorteras enligt förutbestämda konventioner, vilket gör det möjligt att snabbt få en överblick 

över vilka beskrivningar som finns. Standardiserade mappstrukturer har funnits tidigare, men genom att utgå 

från förmågor istället för organisationsenhet eller beskrivningstyp, har Arkitekturgemenskapen hittat en struktur 

som löser många av de problem som kommunerna stöter på i sitt modellarbete.

För att förmågekartan ska bli en naturlig del av det praktiska arbetet, har Sundsvalls kommun tillsammans 

med aRway integrerat kartan med de verktyg för verksamhetsmodellering som de tillsammans arbetar med. 

Förmågekartan är nu publicerad på Sundvalls kommuns intranät och den har även införts i Prime Arch-appen 

som samlar beskrivningar av hur man tillämpar det bästa av olika standards.

App som skapar gemenskap 
 
Sundsvalls kommun jobbar aktivt med verksamhetsmodelleringen genom appen som Prime Arch 

tillhandahåller. Appen ger kommunen effektiva verktyg för att få verksamhetsmodelleringen att gå från teori 

till dagligt användande.

– Det intressanta med appen är att andra också är med och drar. När Boverket 
tillför nya delar i ramverket tar vi del av dessa genom Prime Arch. Vi får tillbaka 
genom appen, säger Thomas.

Thomas berättar att många leverantörer ogärna berättar för sina kunder om vad andra kunder gör. Att 

många gärna vill ta betalt flera gånger för samma hjälp.

– Men med Prime Arch är det inte så. Här möjliggör leverantören ett samarbete 
mellan kunderna, berättar Thomas.

Sundsvalls kommun sparar också alla modeller och processbeskrivningar i ett öppet och delbart format, som gör 

att andra kommuner, regioner och andra organisationer kan ta del av och återanvända det arbete som läggs ner.

Att arbeta med aRway 
 

Thomas berättar att arbetet med aRway skiljer sig från det med andra leverantörer genom en ovanligt 

ömsesidig dialog. Genom att både lyssna in och vara med och bidra, samt inte bara hålla med utan också 

påpeka utvecklingsmöjligheter, har aRway blivit en uppskattad leverantör till Sundsvalls kommun. 

– aRway har både tekniken, metoden och erfarenheterna. Allt som behövs för att 
uppdraget ska bli framgångsrikt, meddelar Thomas

När Sundsvalls kommun började arbeta med aRway fanns inte Prime Arch som produkt i företagets portfölj. 

Men samtidigt som Sundsvalls kommun var med och kravställde vad en kommun behöver för sin modelldrivna 

utveckling, tog aRway fram appen Prime Arch som en lösning på behoven de såg hos kommunerna. Appen gör 

att kommunen inte behöver bevaka alla standarder och initiativ på området, utan kan lita på att Prime Arch 

får det hela att hänga ihop. Det underlättar såklart att känna till de standarder för verksamhetsutveckling som 

Prime Arch bygger på, men användaren behöver inte djupdyka i detaljerna.

Systematisk verksamhetsutveckling är inget självändamål 
 

Där det tidigare varit IT-avdelningarna som drivit på digitaliseringen utifrån teknik, kommer numera 

innovation och effektivisering från de som arbetar operativt i de olika verksamheterna. Nyckeln för 

Sundsvalls kommun har varit att jobba systematiskt med verksamhetsutvecklingen och kombinera med 

innovation. Enkelhet och tydlighet har varit viktigt för att nå ut i organisationen och resultatet har varit den 

ökade innovationstakten. Metodiken i sig har inget egenvärde, men genom att använda standarder och 

jobba systematiskt har resultaten inte låtit vänta på sig. Förändringen inom organisationen är tydlig och IT-

avdelningen har tillsammans med aRway påverkat kommunen på en nivå som sträcker sig bortom den rent 

tekniska.  

– Det behövs en ny kompetens och en ny förståelse för vad man kan göra med 

tekniken, på ett mycket spännande sätt. Därför är det väldigt spännande att kunna 

få vara med och bidra i det sammanhanget, med metodik osv, berättar Thomas.

Digitalisering av vård och omsorg 
 

Trots att Sundsvalls kommun håller hårt i pengarna, har de ansvariga politikerna satt av en ordentlig summa 

pengar för att satsa på digitalisering av vård och omsorg. Det är ett tydligt fokusområde där digitaliseringen 

ses som ett viktigt verktyg för att effektivisera och förbättra för användarna. Satsningen kommer dra stor 

nytta av allt arbete med modellbaserad verksamhetsutveckling och har tack vare det systematiska arbetet 

möjlighet att återanvända de modeller och processer som redan tagits fram i andra digitaliseringsprojekt.

– Men det är viktigt att 

all utveckling ändå sker 

behovsdrivet. Vi styrs av var vi 

ser möjligheter och allt vi gör 

sker för att förbättra för våra 

användare, berättar Thomas.

Prime Arch är genvägen till  
modellbaserad verksamhetsutveckling 
 
Verksamhetsmodellering är ett komplext område där det krävs 
mycket arbete för att sätta sig in i de olika standarder som finns. 
När kunskapen väl är på plats behöver rätt standarder väljas 
ut och verktygen sättas upp och den nuvarande verksamheten 
modelleras upp. Först efter detta är grundarbetet lagt för att 
verkligen kunna komma igång med förändringsarbetet.

Prime Arch är både metod och ramverk i ett, där det bästa från de 
etablerade standarderna och ramverken valts ut och kombinerats till en tillämpning som är både heltäckande 
och genomtänkt. Genom färdiga modelltyper och exempel fritt tillgängliga i appen, ges användaren en 
flygande start på modelleringsarbetet och kan komma igång direkt. aRway har också lagt ner mycket resurser 

på att modellerna ser bra ut redan från början, så att det blir roligt att fortsätta i samma anda.

Thomas är nöjd med 
Sundsvall kommuns arbete 
med Prime Arch.

– Prime Arch fanns inte när vi 

började arbeta med aRway, 

men vi har varit med och 

kravställt från början och det 

har fötts fram under tiden. 

Prime Arch är ett bra sätt att 

arbeta med standarderna och 

metodiken och man får väldigt 

mycket på köpet, berättar 

Thomas.

Bli medlem i appen 
kostnadsfritt här

https://app.primearch.se/login

