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1 Sammanfattning 

Metakatalogen ska innehålla digitala representationer av kommunens organisation och 

anställda, samt ett antal externa organisationer med roller och individer som är viktiga för 

kommunens verksamhet. Ett antal målgrupper och resurser ska kunna nyttja metakatalogens 

innehåll och struktur för olika tillämpningar och ändamål som att: 

 skapa och stänga användarkonton – IT administration och säkerhet 

 sätta behörigheter – IT administration och säkerhet, åtkomst till olika 

slag av resurser, verksamhetssystem inom kommunen, fil-areor, 

intranät, rapportering mm 

 använda organisationen i olika e-tjänster – anställda, medborgare     

m fl nyttjar dessa e-tjänster 

 källa för datalager och rapportverktyg – ska kunna ge underlag för 

beslut baserat på data från olika IT-system som hanterar  

organisationsstruktur 

I dagsläget speglar inte metakatalogen den verkliga organisationen och saknar en hel del data 

som verksamheten direkt eller indirekt efterfrågar. Det finns också datakvalitetsbrister i de 

källsystem som föder metakatalogen med organisationsrelaterad data, då de inte avbildar 

verksamheten på ett adekvat sätt. Metakatalogen är idag inte heller mastersystem för 

kommunens organisation, befattningar och roller. 

 

Exempel på brister 

 Efter en omorganisation kan det dröja lång tid innan alla i den nya 

organisationen får rätt behörigheter och det finns behörigheter som 

inte tas bort, i samband med omorganisationen 

 En chef kan se saker om andra anställda än sina egna (rättat idag när 

det gäller rehabsystem, men det finns fortfarande brister i Qlik 

Sense) 

 Information på intranätet stämmer inte alltid 

 Det är svårt att göra en tillförlitlig rapport baserat på datalagret om 

rapporten kräver läsning i olika källsystem för organisationsdata, då 

det är svårt att matcha organisatoriska enheter mellan olika system, t 

ex data från både ekonomisystemet Raindance och HR-systemet 

Heroma 

 För fler exempel på brister, se 2.3 Bakgrund och problembild 

Rekommendationer i punktform 

1. Gör ”nya metakatalogen” till mastersystem för organisation, 

befattningar, roller och personer. 

2. Se till att strukturen i metakatalogen kontinuerligt speglar den 

organisation som faktiskt finns och verkar i kommunen. 

3. Bygg organisationsstrukturen på vedertagen standard för 

verksamhetsarkitektur. 
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4. Se till att hantera all information och data som behövs för att alla 

målgrupper ska bli rätt representerade i metakatalogen och för att 

alla konsumerande målgrupper ska få sina behov tillgodosedda på ett 

adekvat sätt. 

5. Arbetet med att skapa organisation eller omorganisation kräver en 

strikt styrning. Etablera en styrgrupp där IT-direktör är ordförande, 

vars syfte är att äga och vidmakthålla hela systemet inklusive data 

och integrationer, verksamhetsprocesser och regler rörande 

organisation, befattning och roller. 

6. Ta fram typorganisationer och fastställ i styrgruppen. Revidera 

fortlöpande nya behov och skapa typorganisationer som avbildar de 

verksamheter som finns. 

7. Inrätta en task-force som hjälper till att utforma och dokumentera 

nya och förändrade organisationer. Verksamheten beskriver sina 

behov, hur de vill göra och vilken organisation de tänker sig. Teamet 

hjälper till hur man ska tänka och dokumenterar sedan på ett sätt så 

att alla målgruppers behov tillgodoses. 

8. Etablera i linjeorganisationen att man alltid – och tidigt i processen – 

anlitar task-force. Utforma och implementera arbetsprocesser med 

beskrivningar för ändamålet. 

9. Besluta detta i kommunstyrelsen och följ upp efterlevnad. 

10. Låt organisationsinformationen flöda från den nya metakatalogen till 

övriga IT-system som använder organisationsstruktur alternativt ifall 

andra system bättre uppfyller kraven för att spegla verksamheten i 

vissa avseenden, låt metakatalogen läsa från dessa system. 

Exempelvis läses redan idag personuppgifter in från Skatteverket. 

11. Översätt datastrukturen så att den passar andra system med 

specialkrav och begräsningar. För att skicka data från nya 

metakatalogen till t. ex. Heroma och Raindance måste data 

konverteras till sex nivåer, även om organisationen i verkligheten, 

har ett annat antal nivåer. 

12. Nyttja nya metakatalogen till vad den är riktig bra på – att hålla 

information om organisation, befattningar, roller och personer 

relaterade till kommunen. 

13. Låt en integrationsbuss/API agera nav för informationsförsörjning 

där nya metakatalogen är ett av flera integrerade IT-system.  
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2 Inledning 

2.1 De olika delarna i rapporten 

Rapporten är uppdelad i 

 Sammanfattning – denna kan läsas fristående för en översikt. 

 Inledning med bakgrund och nuläge/problembild, avgränsning och 

metod. 

 Analys och modellering 

 Lösningsförslag 

 Rekommendationer till det fortsatta arbetet 

2.2 Förklaringar av ord och begrepp 

Metakatalogen växelverkar med väldigt mycket i kommunen och för att underlätta förståelse 

för de många olika begrepp som används, presenteras nedan en ordlista. Begreppen 

presenteras i den ordning de dyker upp i texten, för att underlätta för läsaren. 

 

Notera att det även finns en förklaring av alla informationsentiteter, se avsnitt 3.2.5 

Förklaringar, ordlista informationsentiteter 

 

Tabell 1 - Förklaringar av ord 

Ord/begrepp Förklaring 

Metakatalogen Dagens metakatalog hanterar och 

automatiserar mycket av dagens IT-

administration genom att skapa, uppdatera 

och stänga användarkonton samt sätta 

grundläggande behörigheter. 

Organisationsstruktur och 

anställningsinformation läses in från HR-

systemet Heroma. Personuppgifter läses in 

från Skatteverket. Metakatalogen läser även 

från ett flertal system inom kommunen. 

Data Information som realiserats i digitalt format 

för lagring och användning i 

informationssystem. 

Information Fakta om någon eller något som är av 

betydelse för verksamheten. 

Datalagret Ett system inom Sundsvalls kommun som 

samlar data för rapportering. 

Heroma HR-system inom Sundsvalls kommun 

Raindance Ekonomisystem inom Sundsvalls kommun 

Nya metakatalogen Framtidens metakatalog. Under arbetet även 

benämnt metakatalogen 2 eller MK2. 

Roll Personroll - Tilldelat ansvar på personnivå 

för att utföra viss uppgift. 
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Organisationsroll - Tilldelat ansvar på 

teamnivå för att utföra en viss uppgift. 

Verksamhetsroll - Tilldelat ansvar på 

organisationsnivå för att utföra en viss 

uppgift. 

Verksamhetsarkitektur Ett sätt att beskriva en organisations struktur 

och analysera hur organisationen ska 

utvecklas. 

System Ett system är ett antal komponenter, vilka 

tillsammans samverkar för ett gemensamt 

mål. I denna kontext menar vi att det inte 

enbart är ett IT system utan processerna som 

man beskriver hur man arbetar, instruktioner 

förvaltning, uppföljning, regelefterlevnad 

mm. 

Typorganisation En specifik modell för hur en organisation 

byggs som gör i syfte att vara en mall för 

hur man bygger organisationer eller delar av 

organisationer. 

Task-force En grupp som hjälper till vid 

omorganisation, utbildar, lyssnar in, styr, 

bygger och kontrollerar att organisationen 

avbildas på ett sätt som är i linje med vad 

styrgruppen beslutat. 

Integrationsbuss/API En komponent i en IT-miljö som agerar 

fokuspunkt för integrationer och försörjer 

andra system med data. Ibland kallat 

dataförsörjningslager eller 

dataleveranslager. 

2.3 Bakgrund och problembild i nuläget 

 Problem/nuläge – taget från utvecklingsärendet 

Sundsvalls kommun har idag en Metakatalog som tillhandahåller grunddata om allt 

frånorganisationsstruktur, medarbetare, medborgare till grunduppgifter rörande ekonomi. 

Dessa grunduppgifter hämtas från respektive grundsystem i kommunen, t ex Heroma för 

uppgifterom organisation och medarbetare samt Raindance för grunduppgifter kring ekonomi. 

Metakatalogen distribuerar sedan dessa grunduppgifter vidare till en stor mängd IT-stöd och 

processer i kommunkoncernen, med ett par primära syften; 

 Ökad informationssäkerhet 

Metakatalogen är genom användning av grunddata vår viktigaste funktion för en 

grundsäkerhet där medarbetare endast ska komma åt information som de är behöriga 

till under tiden som de är anställda. Metakatalogen både skapar och stänger 

användarkonton utefter anställning samt ändrar behörigheter när anställningar ändras. 
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 Minskad administration 

Genom att använda grunduppgifter om organisation och medarbetare via Metakatalog 

så slipper verksamheten administrera samma uppgifter på flera ställen, vilket både 

bidrar till en minskad administration men även en ökad säkerhet i alla de IT-stöd som 

är ihopkopplad med Metakatalogen. 

 Grunden för att generera e-tjänster 

Genom att sammankoppla information via Metakatalogen kan koncernen realisera e-

tjänster, t ex för att säkerställa att samtliga vårdnadshavare godkänt en ansökan till att 

koppla ihop avfallsmängder till en medborgares fastighet. 

Ett problem som ofta uppstår är att olika förvaltningar sköter sitt organisationsträd och sin 

chefsstruktur olika, detta kan tyckas vara en liten sak men det påverkar samtliga IT-stöd som 

använder detta som grundinformation. 

 bästa fall innebär denna frihet att bygga organisation och strukturer efter egen vilja en ökad 

administration men i värsta fall (som inträffar löpande) är att det leder till rena säkerhetsrisker 

i IT-stöd. 

Ett par exempel på identifierade problem; 

 En chefskoppling och en ansvarskoppling 

Idag finns det både en struktur där varje medarbetare har en ansvarig chef kopplad till 

sig där den kopplingen är oberoende från organisationsstruktur, så det är lätt att 

identifiera chef för en person även fast den ligger i en helt annan organisationsdel. Den 

andra delen är att det finns ett ansvarsnummer som är kopplad till chef men där kan 

flera chefer dela på ett ansvar, så om ett system använder ansvarskopplingen så kan 

det innebära att flera chefer ser information om individen i systemet. 

 Olika sätt att bygga organisationsstruktur 

Förvaltningarna väljer idag själva hur de bygger upp sin organisationsstruktur, detta  

leder till att vissa förvaltningar har struktur ända ned till enhetsnivå där även chefen 

för enheten är anställd på enheten. Medan andra förvaltningar har organisation 

tillenhetsnivå men där cheferna samlas under en egen organisationsgren, vilket bl a 

leder till att de inte ser samma grundinformation på intranät utan att ge alla chefer 

tillgångtill all information. 

 Olik namnsättning 

Inom vissa verksamhetsgrenar så är det självförklarande namn på organisationen men 

vissa verksamheter väljer att namnsätta nummer- eller kodbaserat vilket gör att om 

man inte vet vad 1 och 2 betyder i ”Verksamhet 1” samt ”Verksamhet 2” så är det 

mycket svårt att veta vilken verksamhet som bedrivs i det organisationsträdet. 

Detta problem har varit återkommande under 10 års tid, sedan Metakatalogen utvecklades. I 

takt med att allt fler verksamheter digitaliserar sina processer och samtidigt vill göra detta 

effektivt genom att minska administration så blir grundinformationen allt viktigare. För varje 

dag som vi skjuter på denna fråga så innebär det att vi bygger på fler problem för framtiden. 
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Utöver dessa utmaningar har det genom åren även identifierat flera brister i 

dagensbeskrivning av organisation; 

 Organisationen är inte tillräckligt detaljerad - Saknas uppgifter om t ex skyddsombud 

 Organisation behöver kopplas ihop med fysiska platser – T ex behöver man kunna 

koppla arbetsmiljöavvikelser i slöjdsalar till en organisation, nivån ”slöjdsal” finns 

ingenstans idag 

 Exempel från BoU  

Exemplet berör 

 Anställning 

 Behörigheter 

 Befattning 

 Roll 

 Persons relation till skolklass jämfört med relationen till skolan som man är anställd 

på 

En lärare får en tjänst som rektor på en skola och därmed behörighet till flera nya IT-system 

samt utökade behörigheter i de IT-system som läraren redan tidigare använde. Om denna 

person efter en tid kommer på att det var mer intressant att arbeta som lärare och därför 

återgår i lärartjänst, är det ett antal manuella åtgärder för att ta bort behörigheter som måste 

utföras. Dessa utförs dock inte alltid, vilket resulterar i att personen ifråga kommer åt resurser 

och data som hen inte ska kunna ta del av. 

Rotorsaken till detta har visat sig vara att man knyter person direkt till organisationsenhet 

genom en anställning. Det saknas idag en mellanliggande befattning som knyts till 

organisationsenheten. Det gör att det blir svårt som administratör att ta bort en person och 

sätta dit en ny. Det finns ingenting att hänga upp det som personen i sin tjänst behöver komma 

åt. 

Från förvaltningens sida skulle man vilja kunna byta person till en existerande befattning. Då 

skulle det oftare bli rätt. Alla grundläggande rättigheter mm skulle då hänga på befattningen 

istället för på personen eller dess anställning. Exempelvis är det då befattningen ”Rektor på 

Nivrenaskolan” som får associerade rättigheter, oavsett om det finns en person anställd till 

den befattningen eller inte. 

Ett annat problem är att det är idag svårt att t ex söka ut alla rektorer inom BoU. Även i det 

fallet skulle den kompletterande nivån befattning, kunna lösa problemet. 

Vidare har personal på skolor ofta andra ansvar och roller, än de som står i 

tjänstebeskrivningen / anställningskontraktet. Det kan t ex vara en lärare som har ansvaret IT-

inspiratör och därmed behöver ha utökad behörighet i något IT-system. Det finns idag ingen 

riktig struktur för att bära dessa roller som inte hör direkt till anställningen och växlar över tid, 

ofta med en kortare varaktighet än tjänsten i sig. 

Ett ytterligare exempel är en skolklass, som typiskt har en varaktighet på två terminer. Lärare 

och elever är knutna till denna klass. Läraren är inte anställd till klassen utan på skolan. 

Läraren måste alltså ha en tidsbegränsad koppling till t ex klass 9A på Nivrenaskolan. Det 
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finns ett behov av att kunna hantera dessa roller och även kunna associera behörigheter till 

dem. Kopplingarna mellan 9A och dess elever, behöver också kunna variera eftersom 

eleverna som går i klassen idag, inte kommer att vara samma elever som går i 9A om ett år. 

 Exempel från e-tjänster 

I en e-tjänst för chefer dök det upp flera nivåer av organisation än vad det fanns i 

verkligheten. Vissa med exakt samma namn. Det gjorde att en chef som skulle lägga till en 

anställd visste inte vilken av organisationsnoderna hen skulle koppla sin anställde till. 

 

Detta har senare justerats genom att programmera in logik så att man enbart kan koppla en 

anställd till den organisationsnod som är den rätta. 

 

Det ursprungliga problemet härstammar från att man måste fylla ut till 6 nivåers 

organisationsnivåer i HR-systemet Heroma idag när man bygger en organisation. 

 Exempel med utlåning av personal 

När man lånat ut personal kunde i vissa fall en chef se personer som man inte skull se. 

 

Det har åtgärdats i systemet.  

 

Det finns idag manuella rutiner som utförs när man lånar ut personal. Både vid utlånandet och 

vid återgången, med risk för att man gör fel eller glömmer att göra det.  

 Exempel från rapportering Datalager och Qlik Sense 

 Se separat avsnitt om rapportering 3.5 Rapportering 

 Exempel från när Soc skulle bli VOF/IAF 

Det är ett stort arbete att genomföra en omorganisation på ett sätt så att allt fungerar tekniskt 

efter genomfört arbete. Ännu större att genomföra nämnddelningar och sammansättningar. KS 

fattade beslut i oktober 2019 på hur organisationen skulle se ut, och sade att det skulle börja 

gälla 1 jan 2020. Projekt hade pågått sedan 2018 och jobbat med olika alternativ och 

besparingar/effektiviseringar och lämnade ett slutgiltigt förslag i juni 2019 till 

kommunstyrelsen. 

 

SC IT tillsatte då ett stormöte för att se hur detta beslut påverkade de olika IT systemen. Detta 

då det inte tagits med i projektet ovan. De frågeställningar som behövdes ta hänsyn till för att 

genomföra arbetet var: 

 Vilka system påverkas? 

 Vilka system som föder varann? 

 Hur påverkar systemen varann? 

Rent operativt behövde man sedan slå av all synkning mellan IT-systemen, för att sedan göra 

en plan för att slå på synkning av IT-system igen i rätt ordning. Detta då olika system hämtade 

organisationsträdet från Heroma i olika steg och mappningen där gjorde att man kunde tappa 

spårbarhet om man enbart döper om organisationer. 
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Exempel på vad som kan gå fel: 

 Public 360 är kommunens diariesystem. Om verksamhetskoderna 

enbart ändrades och inte skapades som nya i organisationsträdet i 

Heroma så skulle spårbarheten tappas i diariet. Om en organisation 

enbart byter namn så slår detta igenom bakåt i tiden. Detta 

snappades upp och en korrigering kunde göras i tid.  

 Lönebryten och budget åren ligger över nyår. Detta ger att personal 

måste ligga kvar på gamla organisationer till lönebrytet gått i början 

av januari för att få rätt lön för december.  Medan så man vill man 

samtidigt att nya ekonomiska kopplingar skall gå från årsskiftet. 

Detta stökar även det då attesträtten ligger kopplat på person och 

anställning.   

Tankar och lärdomar 

Man borde ändra beslutet att inte alla system behöver ha  

 en systemförvaltingsplan  

 en integrationskarta 

Det skulle underlätta i samband med en omorganisation om samtliga system har en 

förvaltningsplan och integrationskarta som man lätt kan komma åt om organisationerna ska 

förändras. 

 systemförvaltare måste blandas in i förändringen så snart som denna 

planeras att göras så att hänsyn tas till alla system. 

 man spelar med risk att förlora data eller tappa spårbarhet 

 Exempel på när man blev av med åtkomst 

Organisationsförändringar där personal flyttas från en förvaltning till en annan så måste 

hänsyn tas till att mappar och arbetsytor där man tidigare arbetat på M: inte automatiskt följer 

med. Dokument i mappstrukturer måste således flyttas till den nya 

förvaltningen/arbetsgruppen/verksamheten då man inte får ha access till en förvaltning man 

inte arbetar på. 

 

Inom ramen för denna omorganisation med IAF och VOF gick man ut med instruktioner till 

detta samt uppmanade verksamheterna att flytta innehållet i mappar och rensa, samt tala om 

vilka personer som ka komma åt de nya mapparna. Verksamheten gjorde sedan arbetet med 

olika nivåer av genomförande. Detta då kompetensen kring vad mapparna och strukturerna 

skulle vara inte gick att besluta på ett bra sätt. Detta ledde till att det mesta fick kopieras i stort 

med hjälp av SC IT och rensning av dokumentation inte gjordes. En av anledningarna är att 

verksamheten inte fick tillräckligt med tid på sig för att säkerställa att alla mappar rensades 

och ny struktur hann aldrig komma på plats. Detta arbete skulle gjorts av verksamheten under 

hela 2019 och en plan skulle lagts fram till hur de nya mappstrukturerna och behörigheterna 

till dessa skulle sett ut.  I stället ledde tidsbristen och bristen på förberedelse till att man inte 

kom åt det material som låg på gamla stället när det stängdes ned och arbetet fördröjdes. 
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Tankar och lärdomar - varje omorganisation som flyttar personal 

 Var tydlig mot verksamheten - ni byter inte arbetsuppgifter, men 

man byter förvaltning 

o Organisatoriskt kommer ni att flytta, verksamheten förstod 

inte att man inte skulle komma åt mapparna 

 Ge tillräcklig tid för förändring 

o Man har inte givit tid för förändring 

 Representanter från verksamheten måste sitta med IT 

2.4 Övriga problem och konstigheter 

 Olika namngivning av organisationsenheter i olika system 

 Konstig namngivning, nummer och bokstäver 

 Konstiga och olika chefsgrenar 

 Personnamn för vissa organisatoriska delar 

2.5 Omfattning / avgränsning 

 Utelämnat och avgränsat 

 Alternativet att fortsätta med nuvarande lösning har inte utretts 

 Metoder för att konvertera från nya metakatalogen till 

o Heroma 

o Raindance 

o Vklass/andra skolsystemet 

o Treserva 

o etc 

 Djupdykning i fältet ansvar och rapportering  

 Ett urval av typorganisationer är framtagna men inte alla 

 Informationsanalysen är gjord på en workshop och alla detaljer är 

inte satta 

 Dataflödesanlysen begränsades till identifiering av system och grovt 

vad som flödar mellan system samt en diskussion om vilka system 

som ska agera ”master”. Vi har inte gått igenom brister i dagens 

flöden eller diskuterat kring tänkbara framtida dataflöden  

 Behörighetsanalys 

 Vad kan göras i dagsläget i nuvarande lösning för att förbättra 

 Skyddad identitet 

 Objekt, t ex bilar och andra inventarier 

 Säkerhetsbitar som GDPR, Arkivering/Gallring 

 Förslag till projektplaneringsupplägg med rekommenderade 

aktiviteter uppdelade på faser mm 

 Resursåtgång (tidsuppskattning och kostnader) 
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 Tidplan och beroenden 

 Bedömd nytta 

2.6 Metod 

För att entydigt kunna definiera vad vi hanterar bör vi utgå från vedertagen standard. 

Sundsvall kommun ha ett ramverk för verksamhetsarkitektur som utnyttjats under arbetet, se 

vidare avsnitt 2.6.1 Ramverk. 

 

Ett stort antal intervjuer har genomförts med av uppdragsgivaren utpekade personer. Material 

från dessa intervjuer har använts i det förberedande arbetet inför workshopar. Workshoppar 

har förberetts noga och utkast till modeller har tagits fram för att kunna stämma av och förfina 

i större utsträckning än att börja med ett vitt papper. Övningsuppgifter har tagits fram och har 

varit baserade på underlag som framkommit på intervjuer samt ur de dokument och andra 

underlag som intervjupersoner har delgivit utredningen. 

 

Roller som deltagit i arbetet  

 Chefer 

 Medarbetare 

 Ekonomer 

 HR-personal 

 Säkerhetsansvariga 

 Systemförvaltare 

 Systemutvecklare 

 Datalagerutvecklare 

 Utvecklare för QlikSense 

 Administratörer på förvaltningar 

 EA-centers medarbetare 

 Digitaliseringsprogrammets medarbetare 

 Ramverk 

Analys har genomförts genom att använda Sundsvalls kommuns ramverk för 

verksamhetsarkitektur. Huvudsakligen är det tre olika delar som har använts när analysen har 

genomförts, organisation, information och dataflöde. 

 

Kommunens ramverk Prime Arch, är inte en egen standard i sig utan alla element har en 

förankring i andra arkitekturramverk som t. ex. TOGAF, Archimate och andra 

arkitekturstandarder.  

 

Tabell 2 - Källa till information rörande ramverk 

Källa till information Länk 

Övergripande information https://utveckling.sundsvall.se/  

Ramverket https://utveckling.sundsvall.se/modelldriven-

utveckling/arkitekturramverket/ 

https://utveckling.sundsvall.se/
https://utveckling.sundsvall.se/modelldriven-utveckling/arkitekturramverket/
https://utveckling.sundsvall.se/modelldriven-utveckling/arkitekturramverket/
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Introduktion till 

verksamhetsmodellering 

https://utveckling.sundsvall.se/modelldriven-

utveckling/introduktion-till-verksamhetsmodellering/ 

 Genomförande 

Det har genomförts 3 heldags-workshoppar, vilket är lite för ett så pass komplicerat 

utredningsuppdrag som detta är. Resultatet innehåller det viktigaste men är inte heltäckande. 

Det innebär att det finns fog för att analysera djupare i ett kommande projektsteg. Dock är 

resultatet gott och ligger som en god grund för vidare arbete med att implementera en 

framtida lösning. 

 

Ingående delar i metoden 

 Intervjuer 

 Läsande av befintlig dokumentation 

 Sammanställande av information som framkommit under intervjuer och läsande av 

dokumentation inför workshoppar och rapportskrivning 

 Workshoppar rörande organisationsstruktur, informationsstruktur och dataflöden 

 Deltagande i möten rörande organisationsförändringar 

 Korta avstämningar med beställaren Jari Koponen och Thomas Norlin 

 Diskussioner om hur dagens lösning ser ut och hur framtida lösningar skulle kunna se 

ut jämfört med hur det ser ut på andra ställen med skaparen av dagens lösning. 

 Organisation 

Organisationsdimensionen är den naturligaste dimensionen att börja med. Under 

workshoppen undervisades deltagarna om hur man standardmässigt ser på organisationer 

baserat på vedertagen verksamhetsstruktur. Enkla och verklighetsnära allmänna exempel 

visades först och senare visades det exempel på hur det kan appliceras på organisationen i 

Sundsvalls kommun. 

 

Vidare arbetades det med övningar där grupperna fick utgå ifrån dagens struktur i 

Metakatalogen och bygga om den efter det regelverk som baseras på arkitekturstandarden. 

 

Under gruppövningar arbetades det med stiliserade exempel på organisation.  

 

https://utveckling.sundsvall.se/modelldriven-utveckling/introduktion-till-verksamhetsmodellering/
https://utveckling.sundsvall.se/modelldriven-utveckling/introduktion-till-verksamhetsmodellering/
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Figur 1 - Stiliserat exempel på organisationsstruktur 

 

I förväg hade exempel satts samman som inte nödvändigtvis var sanna men källan till dem är 

nuvarande struktur. De kunde användas som bas för diskussionen. 

 

 

Figur 2 - Stiliserat påhittat exempel på organisation 

 

Under gruppövningarna delades det ut liknande exempel med tabellinnehåll från dagens 

struktur och en tom mall för organisationsstrukturer för att grupperna skulle kunna arbeta 

själva med detta och försöka bygga upp organisationer enligt detta föreslagna sätt att arbeta.  

 

Nivå 4

Nivå 3

Nivå 2 Barn och 
Utbildning

Norra förskola

Baldersvägens 
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Gillebergets 
familje-
centrum

Centrum för 
kunskaps-
bildning

Barn, elevhälsa 
Skolutv 2

Medicinsk 
elevhälsa
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Figur 3 - Exempel från workshop där det krävs en extra nivå på nivå 2 

 

 

 

Figur 4 - Exempel från workshop när både chefsbefattning och administratörsbefattning ligger 
en nivå upp 

 Ramverket för organisation 

Informationen i detta avsnitt är i samklang med informationen ”Introduktion till 

verksamhetsmodellering”, några fler objekt används i detta projekt. 

 

”Modellering av organisationsdimensionen kan både ge värde i sig själv och i relation till 

andra dimensioner. En verksamhets organisationshierarki kan behöva beskrivas för att få 

överblick över hur verksamheten är uppbyggd – då används oftast de högre objektsnivåerna. 
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Nivå 2.2

Nivå 3

Nivå 4

Granlunda 1

Avdelning 2Avdelning 1 Natt

VoF

Äldreomsorg Väst

Befattningar
USK
Vårdbiträden
Servicepersonal

USK
Vårdbiträden
Servicepersonal

USK
Vårdbiträden

Granlunda 2
Admins. 50%
Chef

Admins. 50%
Chef

Avdelning 1 Avdelning 2

USK
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Organisation kan också behöva kopplas till exempelvis processer för att tydliggöra vem som 

utför eller ansvarar för utförandet av något – då används oftast de lägre objektsnivåerna. När 

man kopplar organisationsobjekt till andra dimensioner är det viktigt att dra rätt relation. Det 

är till exempel skillnad mellan att ansvara för, utföra eller stötta något.”  

 

Här är en översikt över de olika nivåerna när det gäller organisation. 

 

Tabell 3 - Tabell över organisationsobjekt med beskrivningar 

Nivå Objekt Definition 

1 

 

Den högsta hierarkiska nivån i organisationen. 

Användningen av denna nivå varierar beroende på 

vilken organisation som ska beskrivas. Exempel är 

bolag, koncern eller kommun. 

2 

 

Logisk gruppering av organisationsenheter inom 

samma organisation. Exempel är bolag eller 

affärsområde och i offentlig sektor kommunal 

förvaltning. 

Behöver man mer än de nivåer som beskrivs här är 

rekommendationen att ha flera instanser av denna nivå, t 

ex så hamnar nog VoF och Äldreboenden på nivå två båda 

två. 

3 

 

 

Specialiserad funktionell indelning inom en 

organisation, även kallad avdelning. Exempel är 

Ekonomiavdelningen eller Projektavdelningen 

 

Verksamhetsroll är ett tilldelat ansvar på organisationsnivå 

för att utföra en viss uppgift. En organisationsgrupp eller 

organisationsenhet som tilldelats en verksamhetsroll är 

ansvarig för utförandet av en viss uppgift. Exempel på 

organisationsroller är Ekonomi, Leverantör eller Nämnd, 

som då inte syftar på en specifik nämnd (som skulle vara 

en O21a) utan på en roll i verksamheten. 

4 

 

 

Grupp av personer som tillsammans har de 

färdigheter som krävs för att åstadkomma ett värde i 

verksamheten, även kallad team. Teamet leds av en 

teamledare/gruppchef. Exempel är Kundansvariga 

för segment A eller Kundreskontragruppen. 

 

Organisationsroll är ett tilldelat ansvar på teamnivå för att 

utföra en viss uppgift. Ett organisationsteam som tilldelas 

en organisationsroll är ansvarig för utförandet av en viss 

uppgift. Uppgiften kan även gälla delegering och kontroll 

av utförandet. Organisationsrollen är även användbar för 

att på gruppnivå tilldela uppgifter som bäst utförs av 

specialister.  
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Exempel på organisationsroller är Kundansvariga, 

Rådgivarna, Redovisningsgruppen, och Utlastarna. 

 

5 

 

 

 

 

Befattning är ett officiellt ansvarsområde avsedd för en 

person, även kallad "tilldelad tjänst”. En befattning 

medför som regel specifika uppgifter och ansvar. 

Exempel är Ekonomiadministratör, Projektledare och 

Kommundirektör. 

 

Personroll är ett tilldelat ansvar på personnivå för att utföra 

viss uppgift. Det är alltså ingen officiell befattning utan 

en roll man kan gå in i mer eller mindre tillfälligt 

eller beroende på situation. Exempel är 

Kundansvarig, Rådgivare och Sakkunnig tjänsteman. 

 

En person är en fysisk person, en människa. 

 

 

Figur 5 - Organisationen Prime Arch Sundsvalls kommun - namngivning 

 Hur ska man tänka för att bygga likadan struktur i hela kommunens 

verksamhet? 

Om man hela tiden bygger organisationen nedifrån och upp och börjar med befattning så 

kommer det att bli en likadan struktur på alla organisatoriska delar på de lägsta nivåerna. 

 

De tre lägsta nivåerna är, Befattning, Organisationsteam och Organisationsenhet. 

D
e
ta

lje
ra

d
Ö

v
e
rg

ri
p
a
n
d
e

H
ö
g
n
iv

å

N
1

N
2

N
3

N
4

N
5

Kommunen
O11

Förvaltning
O21

Verksamhets-
område

O21

Skolområde
O21

Sektion
O31

Verksamhet
O31

Avdelning
O31

Enhet
O41

Arbetslag
O41

Grupp
O41

Roll
O52

Funktion
O51

Organisations-
grupp

O21

Organisations-
enhet

O31

Organisations-
team

O41

Befattning
O51

Organisations-
område

O11

Personroll
O52

Prime Arch Sundsvalls kommun



 

20 

 

 

Tabell 4 - Tabell över organisationsobjekt med tumregler 

Nivå och benämning Beskrivning Typiska egenskaper, 

tumregler 

 

Specialiserad funktionell 

indelning inom en 

organisation, även kallad 

avdelning. 

• 20-60 personer 

• Samling av flera team 

• Funktionell indelning / 

Specialisering 

 

Grupp av personer som 

tillsammans har de 

färdigheter som krävs för 

att åstadkomma ett värde i 

verksamheten, även kallad 

team. 

• 5-20 personer 

• Kombination av olika 

kompetenser 

• Levererar nytta som team 

 

 

Officiellt ansvarsområde 

avsedd för en person, även 

kallad "tilldelad tjänst”. 

• Omfattning anpassad för 

vad en person klarar 

• Flera personer kan ha 

samma befattning 

• ”Anställd som” – vad står 

det i avtalet? 

 

Befattningar hänger typiskt på Organisationsteam, även ofta kallad gruppnivå. 

Organisationsteam hänger typiskt på Organisationsenhet, även ofta kallad avdelning eller 

sektion. 

 

Workshoppen rörande organisation tryckte på att försöka använda detta synsätt för att 

beskriva organisationen och deltagarna fick själva arbeta med exempel från den egna 

verksamheten för att utvärdera synsättet och kunna säga om det verkar rimligt att göra på 

detta sätt. 

 

Konklusionen bland deltagarna på workshoppen var att det verkar vettigt. Se vidare under 

analysavsnittet 3.1 Organisationsstruktur. 

 Föreslagna principer för att bygga organisation 

1. Utgå nedifrån när organisation byggs, Befattning (O51), Organisationsteam (O41, 

Organisationsenhet (O31). 

2. Alla anställda har en Befattning (O51). 

3. Ha med de tre nedersta nivåerna, utom i undantagsfall, vid t ex en stab, där ett 

Organisationsteam (O41) hänger direkt på en Organisationsgrupp (O21). 

4. Behövs det flera nivåer, ha med flera förekomster av Organisationsgrupp (O21). 

5. En anställd person knyts till via sin anställning till en befattning som är knuten till en 

organisatorisk enhet. 

6. Chefen kopplas till den organisatoriska enhet som den är chef för via en extra 

knytning, chefsbefattning. Denna knytning gör att man entydigt kan få fram vem som 

är chef för den organisatoriska enheten. 

Organisationsenhet

O31

Organisationsteam

O41

Befattning

O51
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7. En person kan ha Personroll (O52) oavsett om den personen är anställd eller inte 

8.  

Denna lista är ett förslag till principer, i ett vidare arbete bör man bottna detta och komplettera 

listan. 

 

Rollbegreppet är centralt och det är en förutsättning för att kunna knyta personer till andra 

ansvarsområden och roller som ska kunna nyttjas för att sätta behörigheter och kunna 

rapportera. 

 

För analys se vidare avsnittet 3.1 Organisationsstruktur 

 Information 

Under workshop 2 analyserades information genom informationsmodellering.  

 

 

Figur 6 - Informationsmodellering beskrivning 

Man kan diskutera både data och information. Det är viktigt att hålla isär dessa i 

analyssammanhang.  Data är det som existerar i datasystemen och de datapaket som skickas 

mellan system eller innehållet i en blankett som en människa fyllt i för hand, som skrivs in i 

ett system. 

 

 

Figur 7 - Beskrivning av information och data 

Informationsmodellering innebär att:
• Identifiera informationsentiteter som utgör de minsta byggstenarna i 

informationsarkitekturen 
• Omvandla viktiga verksamhetsregler till informationsrelationer
• Beskriva viktiga informationsbärare och krav på innehåll

BESKRIVNING

Informationsmodellering är användbart för att:
• Beskriva verksamhetens informationsbehov på en logisk nivå
• Skapa en strikt informationsstruktur som bidrar till tydlighet och minskar risken för 

oavsiktlig och onödig dubbellagring
• Planera och styra vilken information ett IT-system ska äga och utbyta

ANVÄNDNING

Information
Fakta om någon eller något 
som är av betydelse för 
verksamheten.

Data
Information som realiserats 
i digitalt format för lagring 
och användning i 
informationssystem.
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Information är det som verksamheten behöver kunna hantera för att bedriva verksamheten.  

 

Underlag för vilken information verksamheten behöver hantera togs fram från interjuver och 

underlag från intervjuer. Utifrån detta togs ett förslag till informationsmodell fram som 

förberedelse inför workshoppen.  

 

Steg för steg byggdes modellen upp och fortlöpande förklarades hur vi tänkt för att deltagarna 

skulle kunna verifiera om det stämde eller inte. Lite lättsamt brukar man säga att man har TV-

kockat och gjort en hel del färdigt inför workshoppen. 

 

Definition av Informationsentitet (I51) från ”Introduktion till verksamhetsmodellering”  

 

Tabell 5 - Tabell definition informationsentitet 

Nivå Objekt Definition 

5 

 

En inkapsling av information som representerar en 

unikt identifierbar informationsmängd med ingående 

informationsattribut, relationer till andra entiteter 

samt exempel på förekomster. Exempel på 

informationsentiteter är Order, Orderrad och 

Leveransadress. 

 

2.6.7.1 Informationsobjekt 

Entitetsgrupp (I41) grupperar lägsta nivån av information, Informationsentiteter (I51). En 

liknelse man kan göra är att man stoppar saker som hör ihop i samma låda. Ikea-lådan eller 

kökslådan. T ex bestick i besticklådor. 

 

För att kunna kravställa på information och dataflöden som t ex en applikation som ska hämta 

eller lämna data, så måste vi kravställa en bit upp i informationshierarkin. 

 

Vi liknar detta vid en picknick-korg där vi tar vissa saker från kökslådan som t ex tallrikar och 

bestick, men kanske även en filt som vi hittar någon annanstans och kanske ett spel som vi 

hittar på ett tredje ställe. Detta kallar vi Informationsobjekt (I31)  
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Figur 8 - Nivåer i informationsmodellering 

I fallet ovan är äpplet insorterat och hör hemma i fruktlådan. Äpplet nyttjas dock i samband 

med picknick i picknick-korgen. 

 

På samma sätt finns det kanske en applikation som vill ha såväl personuppgifter som 

anställningsuppgifter och organisationsuppgifter. 

 

Se vidare 3.2.8 Kravställning på informationspaket 

 Dataflöde 

Workshop 3 fokuserade på applikationsdimensionen och dataflöden, hur system är uppbyggda 

och hur data flödar mellan system.  

 

Även här fanns bra underlag från intervjuer i form av underlag och dokumentation, även om 

vissa dokument inte var helt uppdaterade, var de bra att utgå från. 

 

Man kan på detta sätt nyttja data, det som redan finns implementerat i system för att 

säkerställa kravbilden rörande information, för ofta vill man ju kunna hantera det som 

hanteras idag (data) men även lite mera som verksamheten efterfrågar (information). 

 

Minnesregel – är det realiserat - så är det ett dataflöde. Är det information så är det krav. 
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Figur 9 - Dataflöde mellan 4 applikationer och Metakatalogens applikationsmoduler 

2.6.8.1 Detaljering måste göras framåt 

Deltagarna på workshoppen om dataflöden inte hade detaljkunskapen om modulerna i 

systemen och vi kunde därmed inte komma ned på tillräcklig detaljnivå. Framtida 

workshoppar behövs för detta. 

 

Objekt datakomponent – på nivå 3. Att leta efter Applikation (A21) och Datakomponent 

(D31) ger inte tillräcklig precision. Tydlighet och precision i beskrivning av flödet mellan 

applikationsmoduler kräver en mer detaljerad nivå. 

 

Se vidare i avsnittet 3.3 Dataflöden 

 Förslag på lösningar – notering om tekniska lösningar 

Under tiden när man arbetar som utredare går det inte att låta bli att fundera på lösningar. 

Dessa lösningar kan ligga utanför det egentliga arbetet och utredaren besitter inte 

nödvändigtvis den tekniska kunskapen som behövs för att föreslå en lösning som håller. Dock 

känner man som utredare igen tekniska mönster och tänker på liknande projekt och vad 

tekniska arkitekter har förordat för lösningar tidigare i liknande situationer.  

 

Så idéerna har noterats och framförs i rapporten. När det gäller idéer kring lösningar måste ju 

alla förslag rörande teknisk lösningar stämmas av med de som är experter inom området och 
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mer tas som input till de som besitter den tekniska kunskapen och ansvarar för att realisera en 

framtida lösning.  

 Varför-frågor i nuläget 

Det finns ett antal frågor man kan ställa sig i dagsläget. Här är några exempel från intervjuer. 

Tabell 6 - Varför-frågor i nuläget 

...lägger man prefix i undernoder i Heroma (300, 400, 500, 600) när överliggande nivåer 

innehåller informationen? 

...förkortar man i namn? 

...lägger man chefer en nivå upp? 

...lägger man chefer 2 eller flera nivåer upp? 

...lägger man chefer i ett separat organisationsträd? 

...kallar man det olika i Heroma och Raindance? 

...lägger man personnamn i fält för organisation? 

...finns det ingen gemensamt ID för organisationsenhet mellan olika system? 

...har man olika träd i olika syften? 

...har man inte automatiserat behörighetshanteringar mer än på högsta och lägsta nivån? 

...heter inte alla förvaltningar "-förvaltningen", t ex "Kultur och fritid" 

...låter man ekonomisystemet och lönesystemet styra hur man bygger organisationsträdet?  

 

Nuläget har en stor komplexitet då olika input har kommit från många olika roller . Istället för 

att försöka utreda varför vissa saker är som de är idag, då ingen kunnat svara på varför det ser 

ut så idag, så har fokus lagts på att komma framåt genom att försöka analysera de 

grundläggande och viktiga delarna i en grunddatalösning för Sundsvalls kommun. 

3 Analys och modellering  

3.1 Organisationsstruktur 

Grundläggande organisationsstruktur används från ramverket Prime Arch som används av 

Sundsvalls kommun. För mer information om metod, se avsnitt 2.6 Metod 

 

Det har tagits fram ett antal typorganisationer för att ha som underlag när man bygger 

framtida organisationsbitar. Dessa har tagits fram efter workshopparna och efter diskussioner 

med olika deltagare i utredningen. Tanken med dessa är att man skall kunna matcha den 

organisation mot den organisation man arbetar med. Dvs man ska inte behöva hitta på hur 

organisationen ser ut utan kunna använda sig av de typer som finna definierade i Sundsvalls 

kommun. Dessa typorganisationer är en första uppsättning och det kan komma att behöv tas 

fram flera typorganisationer. 

 Typorganisation 1 – chefen ligger en nivå upp och det finns 5 nivåers 

organisation 

Här har vi en organisation med två steg på nivå 2, organisationsgrupp (O21), och en chef som 

ligger en nivå upp, dvs är chef för en organisationsenhet (O31). Det finns i detta fall inte 

några chefer på nivå 4 Organisationsteam (O41), utan de har sin chef en nivå upp. 
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Figur 10 - Typorganisation 1 – chefen ligger en nivå upp och det finns 5 nivåers organisation – 
övre del 

Tittar vi hela vägen ned så att vi får med befattningarna (O51) så kan det se ut så här. 

 

 

Figur 11 - Typorganisation 1 – chefen ligger en nivå upp och det finns 5 nivåers organisation – 
nedre del 

Här ser vi hur vi alltid bygger likadant underifrån och upp och att en befattning (O51) ingår i 

en organisatorisk enhet, i detta fall ett organisationsteam (O41).  
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I detta fall finns det inte en chef för organisationsteamet (O41) utan närmsta chef ligger en 

nivå upp. Jämför med bilden ovan där befattningen chef (O51) är chef för en 

organisationsenhet (O31). 

 Typorganisation 2 – chefen ligger på samma nivå som medarbetarna 

I denna typorganisation ligger chefen på samma nivå som medarbetarna. 

 

Figur 12 - Typorganisation 2 – chefen ligger på samma nivå som medarbetarna 

I bilden syns Befattning7 (O51) och Befattning8 (O51) som är chefer för varsitt 

organisationsteam (O41). Tittar man uppåt i modellen så hittar vi chefen för 

Organisationsenhet3 (O31) i bilden kallad Befattning6 (O51). 

 

I bilden syns enbart cheferna men och inte medarbetarna, men de är också kopplade till 

organisationsteam. Se bilden nedan. där cheferna inte syns. 

 

 

Figur 13 - Nedre del av organisationsstrukturen där cheferna inte syns. 
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 Exempel från workshop 

Jämför vi med en övning som vi körde på workshoppen så kan det se ut så här, i denna bild 

använder vi lite förenklade symboler i PowerPoint för att underlätta för arbetsgruppen under 

övningen. 

 

 

Figur 14 - Exempel från workshop med en blandning av typorganisation 1 och typorganisation 
2 

Här ser vi att det är en blandning av de två typfallen beskrivna ovan. 

 

Organisationsteamet (O41) Ekonomi har befattningarna Controller, Ekonom och Utredare. I 

detta organisationsteam (O41) finns ingen chef. På samma sätt är det för HR, som har 

befattningarna Administratör och Strateg. 

Men organisationsteamet Medioteket har förutom medarbetarnas befattningar (O51) Strateg, 

Lärare och Samordnare en chef kopplad till organisationsteamet (O51). 

 

I denna övning gick vi medvetet inte längre upp i organisationshierarkin än till nivå 3. 

 

Nästa övning visar på en organisation där chefen ligger en nivå upp för alla organisatoriska 

grenar. 

 

Här ser vi att befattningarna (O51) Lärare och Pedagog ingår i organisationsteamen (O41) 1-

3, 4-6 och FK (i framtiden ska helst inte förkortningar användas, men det var ju bara ett 

övningsexempel). 

 

Och första chefen hittar vi på organisationsenheten (O31) Granbergaskolan.  

 

Vidare ser vi att det inte behövdes en extra nivå på nivå 2 precis som i typorganisation 1. 

 

Nivå 2

Nivå 2.1

Nivå 2.2

Nivå 3

Nivå 4

Bou kontoret

HREkonomi Mediotek

BoU

Befattningar
Controller
Ekonom
Utredare

Administratör
Strateg

Chef
Strateg
Lärare
Samordnare

Chef (EK,HR)

Chef 
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Figur 15 - Exempel från workshop där chefen ligger en nivå upp 

 

I nästa exempel ser vi chefen en nivå upp och en extra nivå på nivå 2. Men vi ser också en 

befattning (O51), administratör, som är 50% på en organisationsenhet och 50% på en annan. 

Ett exempel på när det inte är en chefsbefattning som ligger en nivå upp. 

 

Figur 16 - Exempel från workshop när både chefsbefattning och administratörsbefattning ligger 
en nivå upp 

 

Ett exempel där det krävs två extra nivåer på nivå 2. 

 

Nivå 2

Nivå 2.1

Nivå 2.2

Nivå 3

Nivå 4

Granbergsskolan

4-6

Org grupp

1-3 FK

BoU

Norra Grundskolan

Befattningar
Lärare
Pedagog
X

Lärare
Pedagog
X

Lärare
Pedagog
X

Chef

Nivå 2

Nivå 2.1

Nivå 2.2

Nivå 3

Nivå 4

Granlunda 1

Avdelning 2Avdelning 1 Natt

VoF

Äldreomsorg Väst

Befattningar
USK
Vårdbiträden
Servicepersonal

USK
Vårdbiträden
Servicepersonal

USK
Vårdbiträden

Granlunda 2
Admins. 50%
Chef

Admins. 50%
Chef

Avdelning 1 Avdelning 2

USK
Vårdbiträden
Servicepersonal

USK
Vårdbiträden
Servicepersonal
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Figur 17 - Exempel från workshop där det krävs en extra nivå på nivå 2 

 Typorganisation 3 – stab med och utan egen chef 

I denna typorganisation har vi ett organisationsteam (O41) Stab som ingår direkt i en 

organisationsgrupp (O21). Befattningarna som ingår i staben kopplas direkt till 

organisationsteamet (O41). 

 

 

Figur 18 - Typorganisation 3 – stab med och utan egen chef 

Nivå 2

Nivå 2.1

Nivå 2.2

Nivå 3

Nivå 4

Boende

Pers. ass. nummer

SoO Nord

Boende LSS Adress

VoF

SoO

Befattningar
Boendehandledare Personliga assistent

Pers ass.
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Beroende på om stabsteamet har en chef i teamet eller inte är befattningen (O51) chef för 

organisationsteamet (O41) möjlig att ha med eller inte. Om det inte finns en chef inom teamet 

så blir det i detta fall chefen för organisationsgruppen (O21) som är chef. 

 Exempel från workshop 

Jämför vi med en övning som vi körde på workshoppen så kan det se ut så här, VoF har ett 

gemensamt verksamhetsstöd som inte har nivå 3. 

 

 

Figur 19 - Exempel från workshop där nivå 3 saknas 

 Typorganisation 4 – team som verkar inom andra delar än där de är 

anställda 

I denna typorganisation har vi ett antal sjuksköterskor som är anställda till ett 

organisationsteam (O41) via befattningen (O51) sjuksköterska. 

 

Men när de arbetar så verkar de genom andra organisatoriska enheter. 

 

Nedanstående är ett påhittat exempel som visar hur man kan bygga upp en sådan 

organisationsstruktur. 

 

Nivå 2

Nivå 2.1

Nivå 2.2

Nivå 3

Nivå 4

Org grupp

Ekonomi

VoF

Gem verksm. stöd

Befattningar
Handläggare  (4)
Ekonom (7)
Utredare (1)
Chef (1)

X
X
X

X
X
X
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Figur 20 -Typorganisation 4 – team som verkar inom andra delar än där de är anställda 

Vi börjar nerifrån. Person7 (O53) och Person8 (O53) är anställda till befattningen 

Sjuksköterska (O51). Befattningen (O51) Sjuksköterska ingår i organisationsteamet (O41) 

Sjukskötersketeam 1, som ingår i organisationsenhet (O31) ÄO Nord, som ingår i 

organisationsgruppen (O21) Äldreomsorg, som ingår i organisationsgruppen (O21) Vård och 

omsorgsförvaltningen. Detta precis enligt tidigare styrkturer ovan. 

 

Skillnaden i detta fall är att här finns det organisationsroller (O42) för ÄB Granlunda och AO 

Nord Övriga. Till dessa organisationsroller (O42) finns två personroller (O52) knutna, 

Sjuksköterska Granlunda och Sjuksköterska Nord Övriga som ingår i respektive 

organisationsroll (O42) ÄB Granlunda och AO Nord Övriga. 

 

Vad säger nu detta? Jo att de är anställda i teamet men verkar i en rollbaserad organisation. 

Man kan jämföra detta med en lärare som är anställd på en skola men verkar för en eller flera 

skolklasser. 

 Relaterade problem från utvecklingsärendet 

3.1.7.1 Exempel med roll skyddsombud 

I utveckligsärendet nämns under 1.1 Problem/nuläge: 
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Organisationen är inte tillräckligt detaljerad - Saknas uppgifter om t ex skyddsombud. 

 

Problemet adresseras genom att hantera Skyddsombud som en personroll. 

3.2 Informationsstruktur 

Informationsstruktur används från ramverket Prime Arch som används av Sundsvalls 

kommun. För mer information om metod, se avsnitt 2.6 Metod  

 

Underlag för vilken information verksamheten behöver hantera togs fram från interjuver och 

underlag från intervjuer. Utifrån detta togs ett förslag till informationsmodell fram som 

förberedelse inför workshoppen. Steg för steg byggdes modellen upp och fortlöpande 

förklarades hur vi tänkt för att deltagarna skulle kunna verifiera om det stämde eller inte.  

 

För dig som inte varit med på workshopparna eller känner dig osäker på 

informationsmodellen, läs gärna steg för steg framtagning av informationsmodell, för att få en 

stegvis förklaring av de olika delarna se 3.2.7 Uppbyggnad steg för steg innan du läser 3.2.1 

Informationsmodell inför workshop. 

 

För de som deltagit på workshopparna och känner sig väl förtrogen med modellerna 

rekommenderas att gå vidare direkt till 3.2.1 Informationsmodell inför workshop 

 Informationsmodell inför workshop 

Informationsmodell framtagen inför workshop. Notera att det finns uppdaterade versioner, 

dels en efter återkoppling på workshoppen men även en som kvalitetssäkrat i efterhand av 

aRway och fått extra kopplingar (dessa är alltså inte avstämda med workshoppgruppen men 

starkt rekommenderade att införa). 

 

Figur 21 - Informationsmodell inför workshop – se denna som ett utkast 

 

Informationsmodell inför workshop – med viktiga delar markerade 
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Figur 22 - Informationsmodell inför workshop – med viktiga delar markerade 

En översikt över informationen – viktiga områden i modellen 

1. Organisationsinformation 

a. Organisationsdelen bär information om hur organisationen 

sitter ihop, vilken typ av organisation det är och var den 

ligger. 

2. Anställnings-/befattningsinformation 

a. Anställnings-/befattningsinformation beskriver till vilken 

organisatorisk enhet en person är anställd och vilken 

befattning personen besitter 

3. Personinformation 

a. Personinformation innefattar personuppgifter och 

kontaktuppgifter 

4. Rollinformation 

a. Rollinformationen håller relationer mellan person och 

organisation och är en nyckel för att kunna avbilda de 

delarna av organisationen som inte är så fasta och trögrörliga 

som anställning och befattning är. 

Rollinformationen öppnar upp för att kunna bära information av typiskt mer 

rörlig karaktär inom organisationen och sekundäransvar för personer. T ex så 

har en lärare en rollrelation till en organisationsroll under tiden läraren är lärare 

för en viss skolklass. På samma sätt har en elev en rollrelation till en 

organisationsroll. 

 

För mer information om roller, se avsnitt 3.2.9 Roll – en viktig förutsättning för att kunna 

avbilda hela organisationen  

1

2 3

4
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 Grupparbete per del 

Workshop-gruppen delades upp i tre arbetsgrupper och fick uppgiften att verifiera 

informationsmodellen. 

 

Grupperna fick underlag i form av dagens data i systemen baserat på dokumentation om 

Metakatalogen. Titta på detta att vi har med allt som finns i data idag och tänk till om all 

information som verksamheten behöver hantera finns med. 

 

 

Figur 23 - Exempel på underlag för övningsuppgift 1 information 

 

Resultatet efter att grupperna detaljstuderat informationsmodellen på detaljnivå var att den i 

stort håller bra. Dock krävdes en del kompletteringar. 

 

Input från deltagarna gjorde att modellen kunde förädlas under workshoppen, se nedan 

informationsmodell efter workshop.  

 Informationsmodell efter workshop 

Under workshoppens gång kom det upp behov av information som lades in i 

informationsmodellen.  

1. En extra relation är skapad mellan personroll och rollrelation, för att 

tex kunna koppla elev till vårdnadshavare.  

2. En ny kopplingsbox är skapad mellan personroll och 

kontaktmekanism, för att en person kan ha olika kontaktmekanismer 

i olika roller. 
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Figur 24 - Informationsmodell efter workshop – ett förfinat utkast 

 Informationsmodell efter intern kvalitetsgranskning 

Vid intern granskning av informationsmodellen uppdagades det att det behövs en explicit 

chefskoppling mellan befattning och organisation. Detta för att veta vilken befattning som är 

chef över organisationen. Att det finns en Befattningstyp som heter Chef ger inte vid handen 

att man kan vara säker på att det är den personen som är chef över den organisatoriska 

enheten. 

 

 

Figur 25 - Informationsmodellen uppdaterad efter intern kvalitetssäkring - slutversionen 

Man kan tro att det finns stöd för det genom att ha rapporteringsstruktur mellan befattningar. 

Dvs vilken befattning har vilken chef. Men det är ju två olika strukturer, som ibland 

sammanfaller. Men den som är chef för underliggande organisation behöver ju inte 

nödvändigtvis rapportera till chefen för den ovanförliggande organisationen. 
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Denna koppling, innefattar chefskod och tidsperiod.  

 

Detta är en viktig sak. Om detta inte görs så kommer vi inte att kunna finna chefer för 

organisationsenheter direkt! Detta är ju ett problem idag vid rapportering. 

 

Det har inte framkommit under arbetet hur det löses idag med biträdande chef, men denna 

koppling ger möjlighet att hålla koll även på det. 

 Förklaringar, ordlista informationsentiteter 

Tabell 7 - Förklaringar informationsentiteter 

Entitet Beskrivning Exempel 

Adress Även kallad postadress. Anger 

hänvisning i form av entydig position 

som pekar ut var någon eller något kan 

anträffas eller nås 

Skolvägen 23, 123 45 

Sundsvall 

Anställd Person som arbetar för ett företag eller 

organisation 

 

Anställning Överenskommelse mellan en person och 

en arbetsgivare om att göra ett visst 

arbete och få lön för det. 

Maria Olsson har en 

tillsvidareanställning som 

lärare på Nivrenaskolan 

Anställnings-

form 

Anger typen av anställning en person har Tillsvidare, Timme, Ferie 

Befattning Officiellt ansvarsområde avsedd för en 

person, även kallad "tilldelad tjänst” 

Kock på Baldersvägens 

förskola 

Lärare på Nivrenaskolan 

Befattnings-

konfiguration 

Kombination av antalet platser per 

befattning i en organisation. Används för 

att dimensionera och budgetera. 

Baldersvägens förskola ska 

omfatta 2 förskolelärare, 4 

barnskötare och 1 kock. 

Befattningstyp Kategori av anställda som beskriver 

kompetens, ansvar, skyldigheter samt 

kompensation. 

Lärare, Rektor, Barnskötare 

Chefskod Kategori av chefsbefattning som 

beskriver tjänsteställning i 

organisationen. 

C_= Enhetschef, A_= 

Kommundirektör, B_= 

Fastighetschef 

Elev Person som går i utbildning, t ex i 

grundskola eller gymnasium. 

 

E-post Även kallad e-postadress. Anger 

hänvisning i form av entydig digital 

position för kommunikation via e-post. 

nils.lindeman@gmail.com 

Företag Juridisk person som driver och samordnar 

verksamhet, teknik, information och 

kunskap för att producera varor och 

tjänster i vinstsyfte 

Sundsvalls kommun, 

Räddningstjänsten, Midlanda 
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Kontakt-

mekanism 

Generellt sätt att kontakta en person eller 

organisation. 

Postadress, e-post, Telefon, 

Sociala medier 

Kontakt-

mekanism-

personroll 

Kontaktsätt som specifik personroll kan 

nås via. 

Kontakt via telefon till Maria 

Olsson, Matematiklärare 

Land Geografiskt område som utgör, eller har 

utgjort, en självstyrande politisk enhet. 

Sverige, Norge, Finland 

Medborgar-

skap 

Rättsligt bindande förhållande som kan 

uppstå mellan en stat och en individ ( 

medborgare) enligt lag antingen 

automatiskt, t.ex. vid födelse, eller efter 

anmälan eller ansökan. 

Svenskt, Norskt 

Område Geografiskt avgränsad plats  

Organisation Grupp av människor som är samordnade 

på ett planerat sätt och som kan sträva 

mot samma vision. Organisationer ordnas 

vanligen hierarkiskt med minsta 

beståndsdel person till största beståndsdel 

som omfattar alla i organisationen. 

Organisationshierarkin definierar roller, 

ansvar och formella rapporteringsvägar. 

Sundsvalls kommun, Norra 

förskola, Nivrenaskolan 

Chefs-

befattning 

Befattning som knutits till specifik 

chefskod i organisation under en viss 

tidperiod. 

Rektor, Baldersvägens förskola 

från 2019-01-01 

Rektor för Nivrenaskolan från 

2018-08-01 

Organisations-

nivå 

Nod i organisatorisk hierarki som 

definieras av överliggande nivå. 

Organisationsområde, 

Organisationsgrupp, 

Organisationsenhet, 

Organisationsteam 

Organisations-

område 

Geografiskt avgränsat område där 

specifik organisation verkar. 

 

Organisations-

plats 

Geografiskt avgränsad plats för specifik 

organisation. 

 

Organisations-

roll 

Tilldelat ansvar på organisationsnivå för 

att utföra en viss uppgift. 

Elevråd, Nivrenaskolan 

Organisations-

rolltyp 

Typ av roll som utför en viss uppgift på 

organisationsnivå. 

Elevråd,  Ämneslärarlag, Klass 

Organisations-

struktur 

Hierarkisk uppdelning av under- och 

överordnade organisationer. 

Organisationen Sundsvalls 

kommun är överordnad 

organisationen Barn och 

utbildning 

Person En fysisk person, en människa. Anders Andersson 

Personroll Tilldelat ansvar på personnivå för att 

utföra en viss uppgift 

Nisse Lindeman är elev och 

Maria Olsson är 

matematiklärare 
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Personrolltyp Värdelista med olika typer av 

ansvarsroller på personnivå. 

Elev, Lärare, Målsman 

Plats Avser vanligtvis ett geografiskt område 

men kan även beteckna platsen för en 

anläggning 

Kontor, produktionsenhet 

Rapporterings-

struktur 

Beskrivning av rapporteringsväg mellan 

befattningar. 

Matematiklärare på 

Nivrenaskolan rapporterar till 

rektor på Nivrenaskolan 

Rollrelation Koppling mellan personroller eller 

person- och organisationsroll som 

beskriver hur dessa är relaterade till 

varandra. 

Nisse Lindeman är ordförande 

för Elevrådet 

Maria Olsson är 

matematiklärare för Klass 9A 

Telefon Typ av kontaktmekanism  

Verksamhets-

typ 

Kategori som generellt beskriver vilken 

typ av verksamhet som en organisation 

bedriver. 

Förskola, Äldreboende, 

Grundskola 

Övriga Övriga personroller Vårdnadshavare 

 Notation – förklaring och exempel 

Innan genomgången av modellen ges här en kort översikt över notation och några exempel på 

hur man arbetar med informationsmodeller. 

 

Strecken som går mellan informationsentiteterna kallas relationer 

 Beskriver relationen mellan två informationsentiteter 

 Beskrivs ofta av ett verb som länkar samman två substantiv 

 Läses normalt från ”gaffeln” 

 

 

Figur 26 - Exempel på relation mellan informationsentiteter 

Kopplingsboxar används när det finns relationer som kallas mång till många. De ritas ofta 

som mindre objekt i modellen då de inte är så viktiga i sig utan det är just uppgifter att koppla 

ihop informationsentiteter som är viktig. 

 

I detta exempel kan handläggare ha många ärenden, men ett ärende kan också ha många 

handläggare. 

 

Figur 27 - Exempel på många till många relation mellan informationsentiteter 

handläggs av

handlägger
Ärende

I51

HR-person
I51

handläggs av

handlägger

Ärende
I51

Handläggare
I51

Ärende-
handläggare
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För att förtydliga och ge deltagare en bra möjlighet att stämma av om detta stämmer så arbetar 

man ofta med tabellexempel, vilket helt enkelt är en tabell med exempelvärden.  

Handläggare Ärende 

Stina 123 

Sebastian 123 

Stina 456 

 

Man kan då kontrollera genom att ställa frågorna 

1. Stämmer det att Stina kan arbeta med flera ärenden? 

2. Stämmer det att ett ärende, i detta fall ärende 123, kan h flera 

handläggare? 

 Uppbyggnad steg för steg med tabellexempel 

Det är ofta svårt att ta till sig en hel informationsmodell direkt. Här visas modellen steg för 

steg med tabellexempel. 

 

 

Figur 28- Hela informationsmodellen 

Alla tabellexempel har inte textbeskrivningar. Man har mycket hjälp av att läsa ordlistan för 

entitetsbeskrivningar, det finns förutom en förklaring ofta också ett exempel, se avsnitt 3.2.5 

Förklaringar, ordlista informationsentiteter 

3.2.7.1 Tabellexempel organisation med organisationsnivå och verksamhetstyp 

Organisation är kopplat till Organisationsstruktur, med dubbla relationer. Det betyder att en 

specifik organisationsenhet kan ha två kopplingar till andra organisatoriska enheter. T ex kan 

VoF vara kopplat till Sundsvalls kommun och till Äldreomsorg. I detta fall är Sundsvalls 

kommun överliggande och Äldreomsorg underliggande. Varje organisationsenhet har också 

sin organisationsnivå. I exemplet ovan har Sundsvall kommun nivå 1, VoF nivå 2 och 

Äldreomsorg nivå 2.1. Just i detta exempel krävs det två förekomster på nivå 2 (på nivå 3 i 

exemplet ligger ÄO Nord, ÄO Syd etc). 
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Vidare har Organisation en koppling till verksamhetstyp. Och Organisationsstrukturen kan ha 

en koppling till Företag. 

 

Här kommer ett så kallat tabellexempel. Det används för att åskådliggöra konceptuellt hur det 

kan se ut när det finns förekomster. Alla förekomster i modellen har en identitet, i fallet med 

organisation ett löpnummer som börjar på 1, kallas nyckel eller Primary Key på engelska. 

 

 

Figur 29 - Tabellexempel organisation med organisationsnivå och verksamhetstyp 

Vidare har organisation attributet Benämning, se kolumn 2, och har kanske flera attribut, men 

så djupt går vi inte här. 

 

Kolumn 3 och 4 innehåller förekomster av det som finns kopplat till Organisation i form av 

Organisationsnivå och Verksamhetstyp. De är så kallade främmande nycklar, FK = Foreign 

keys på engelska. För att visa och göra det tydligt har vi inte bara nyckelvärdet här utan 

skriver även ut de relaterade objektens namn efter nyckeln. 

3.2.7.2 Tabellexempel organisationsstruktur med organisation och företag 

I nästa tabellexempel ser vi strukturellt hur man kopplar ihop förekomster av Organisation 

med varandra och om orgnisationen är ett företag eller organisation som är en juridisk person. 

 

ORGANISATION

ID (PK) Benämning Organisationsnivå (FK) Verksamhetstyp(FK)

1 Sundsvalls kommun 1, Organisationsområde 15, Kommun

2 Barn och utbildning 2, Organisationsgrupp 13, Förvaltning

3 Norra förskola 3, Organisationsenhet 7, Förskola

4 Baldersvägens förskola 4, Organisationsteam 7, Förskola

5 Kultur och fritid 2, Organisationsgrupp 13, Förvaltning

6 Vård- och omsorgsförvaltning 2, Organisationsgrupp 13, Förvaltning

7 Stöd och omsorg 2, Organisationsgrupp 13, Förvaltning

8 Norra grundskola 3, Organisationsenhet 12, Grundskola

9 Sundsvalls gymnasium 3, Organisationsenhet 9, Gymnasieskola

10 Boende LSS 3, Organisationsenhet 10, LSS-boende

11 Södra grundskola 3, Organisationsenhet 12, Grundskola

12 Nivrenaskolan 4, Organisationsteam 12, Grundskola

13 Bosvedjans förskola 4, Organisationsteam 7, Förskola
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Figur 30 - Tabellexempel organisationsstruktur med organisation och företag 

 

I första raden ser en förekomst av struktur där två organisatoriska enheter kollas ihop med 

varandra. Den strukturella kopplingens förekomst har ID (PK) = 1. Den kopplar ihop 

underordnad organisation med främmande nyckel 2 som heter Barn och utbildning med den 

överordnade organisationen med främmande nyckel 1 som heter Sundsvalls kommun. 

3.2.7.3 Tabellexempel verksamhetstyp 

 

Figur 31 - Tabellexempel verksamhetstyp 

3.2.7.4 Tabellexempel organisationsnivå 

 

Figur 32 - Tabellexempel organisationsnivå 

 

3.2.7.5 Tabellexempel företag 

 

Figur 33 - Tabellexempel företag 

ORGANISATIONSSTRUKTUR

ID (PK) Organisation (FK) Underordnad Organisation (FK) Överordnad Företag (FK) Från datum Till datum

1 2, Barn och utbildning 1, Sundsvalls kommun 1, 10 Sundsvalls kommun

2 5, Kultur och fritid 1, Sundsvalls kommun 1, 10 Sundsvalls kommun

3 7, Stöd och omsorg 6, Vård- och omsorgsförvaltning

4 6, Vård- och omsorgsförvaltning 1, Sundsvalls kommun

12 3, Norra förskola 2, Barn och utbildning

13 8, Norra grundskola 2, Barn och utbildning

14 9, Sundsvalls gymnasium 2, Barn och utbildning

15 10, Boende LSS 6, Vård- och omsorgsförvaltning

16 11, Södra grundskola 2, Barn och utbildning

21 4, Baldersvägens förskola 3, Norra förskola

22 12, Nivrenaskolan 11, Södra grundskola

23 13, Bosvedjans förskola 3, Norra förskola

24 3, Norra förskola 2, Barn och utbildning

VERKSAMHETSTYP

ID (PK) Namn Förkortning

7 Förskola Fsk

8 Äldreboende ÄB

9 Gymnasieskola GS

10 LSS-boende LSS

11 Arbetslag AL

12 Grundskola GrS

13 Förvaltning FV

14 Utbildning UB

15 Kommun

ORGANISATIONSNIVÅ

ID (PK) Nivå Förkortning Namn

1 1 OO Organisationsområde

2 2 OG Organisationsgrupp

3 3 OE Organisationsenhet

4 4 OT Organisationsteam

FÖRETAG

ID (PK) Kod Namn

1 10 Sundsvalls kommun

2 20 Räddningstjänsten

3 32 Midlanda

4 50 Biogas

5 55 Ostkustbanan
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3.2.7.6 Tabellexempel befattning och befattningstyp 

 

Figur 34 - Tabellexempel befattning och befattningstyp 

 

3.2.7.7 Tabellexempel befattningstyp 

 

Figur 35 - Tabellexempel befattningstyp 

 

BEFATTNING

ID (PK) Namn (sammansatt) Befattningstyp (FK) Organisation (FK)

3345 Förskollärare, Baldersvägens förskola 45, Förskollärare 4, Baldersvägens förskola

3346 Barnskötare, Baldersvägens förskola 46, Barnskötare 4, Baldersvägens förskola

3347 Kock, Baldersvägens förskola 43, Kock 4, Baldersvägens förskola

3348 Rektor, Baldersvägens förskola 44, Rektor 4, Baldersvägens förskola

3349 Lärare, Nivrenaskolan 41, Lärare 12, Nivrenaskolan

3350 Chef, Nivrenaskolan 47, Chef 12, Nivrenaskolan

3351 Kommundirektör, Sundsvalls kommun 48, Kommundirektör 1, Sundsvalls kommun

BEFATTNINGSTYP

ID (PK) Namn

41 Lärare

42 Förstelärare

43 Kock

44 Rektor

45 Förskollärare

46 Barnskötare

47 Chef

48 Kommundirektör
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3.2.7.8 Tabellexempel befattningskonfiguration 

 

Figur 36 - Tabellexempel befattningskonfiguration 

Befattningskonfiguration finns för att kunna budgetera framtida befattningar utan 

anställningar eller personer.  

3.2.7.9 Tabellexempel rapporteringsstruktur 

 

Figur 37 - Tabellexempel rapporteringsstruktur 

 

BEFATTNINGSKONFIGURATION

ID (PK) Befattning (FK) Antal Från datum Till datum

5000 3345, Förskollärare på Baldersvägens förskola 2 2018-01-01 2020-08-31

5001 3345, Förskollärare på Baldersvägens förskola 3 2020-09-01

5002 3347, Kock Baldersvägens förskola 1 2019-08-01

RAPPORTERINGSSTRUKTUR

ID (PK) Befattning (FK) rapporterar till Befattning (FK) är chef för Från datum Till datum

61 3345, Förskollärare på Balders förskola 3348, Rektor Baldersvägens förskola

62 3349, Lärare Nivrenaskolan 3350, Chef, Nivrenaskolan
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3.2.7.10 Tabellexempel chefsbefattning med befattning, chefskod och organisation 

 

Figur 38 - Tabellexempel chefsbefattning med befattning, chefskod och organisation 

Chefkopplingen används endast för chefer, vilka ska ha båda kopplingarna, dvs även 

kopplingen mellan Befattning och Organisation. 

3.2.7.11 Tabellexempel chefskod 

 

Figur 39 - Tabellexempel chefskod 

CHEFSBEFATTNING

ID (PK) Namn (sammansatt) Organisation (FK) Befattning (FK) Chefskod (FK) Från datum Till datum

1 Kommundirektör, Sundsvalls kommun 1, Sundsvalls kommun 3351, Kommundirektör, Sundsvalls kommun 1, A_ 2012-08-01

2 Rektor, Baldersvägens förskola 4, Baldersvägens förskola 3348, Rektor, Baldersvägens förskola 4, C_ 2010-01-01

CHEFSKOD

ID (PK) Kod Beskrivning

1 A_ Skoldirektör, Förvaltningsdirektör, Kommundirektör

2 B_ Verksamhetschef, Fastighetschef, Områdeschef, Avdelningschef

3 BC Biträdande verksamhetschef, Avdelningschef, Chef för myndighetsutövande

4 C_ Rektor, Enhetschef, Sektionschef, Skolintendent
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3.2.7.12 Tabellexempel anställning med befattning, person och anställningsform  

 

Figur 40 - Tabellexempel anställning med befattning, person och anställningsform 

3.2.7.13 Tabellexempel anställningsform 

 

Figur 41 - Tabellexempel anställningsform 

3.2.7.14 Tabellexempel person 

 

Figur 42 - Tabellexempel person 

ANSTÄLLNING

ID (PK) Person (FK) Befattning (FK) Anställningsform (FK) Sysselsättningsgrad Arbetstid Från datum Till datum

51 201, Maria Olsson 3349, Lärare Nivrenaskolan 1, Tillsvidare

52 203, Johan Johansson 3348, Rektor Baldersvägens förskola 1, Tillsvidare

ANSTÄLLNINGSFORM

ID (PK) Benämning

1 Tillsvidare

2 Timme

3 Ferie

PERSON

ID (PK) Namn (beräknat) Tilltalsnamn Efternamn Född datum Kön Personnummer

201 Maria Olsson Maria Olsson 1980-05-01 Kvinna

202 Nisse Lindemann Nisse Lindemann 2004-12-24 Man

203 Johan Johansson Johan Johansson 1965-07-18 Man

204 Amir Svensson Amir Svensson 1999-02-15 Man
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3.2.7.15 Tabellexempel personroll med person och personrollstyp 

 

Figur 43 - Tabellexempel personroll med person och personrollstyp 

3.2.7.16 Tabellexempel personrollstyp 

 

Figur 44 - Tabellexempel personrollstyp 

 

3.2.7.17 Tabellexempel organisationsroll med organisationsroll och organisation 

 

Figur 45 - Tabellexempel organisationsroll med organisationsroll och organisation 

 

PERSONROLL

ID (PK) Namn (beräknat) Person (FK) Personrolltyp (FK)

71 Maria Olsson, Matematiklärare 201, Maria Olsson 202, Matematiklärare

72 Nisse Lindemann, Elev 202, Nisse Lindemann 204, Elev

PERSONROLLSTYP

ID (PK) Namn

202 Matematiklärare

203 Elev

204 Ordförande

205 Vårdnadshavare

ORGANISATIONSROLL

ID (PK) Namn (beräknat) Organisationsrolltyp (FK) Beskrivning Organisation (FK)

10 Klass 9A, Nivrenaskolan 234, Klass 9A 12, Nivrenaskolan

11  Ämneslärarlag naturvetenskap, Nivrenaskolan 235, Ämneslärarlag Naturvetenskap 12, Nivrenaskolan

12 Elevråd, Nivrenaskolan 236, Elevråd 12, Nivrenaskolan

13

14
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3.2.7.18 Tabellexempel organisationsrollstyp 

 

Figur 46 - Tabellexempel organisationsrollstyp 

 

3.2.7.19 Tabellexempel rollrelation med personroll och organisationsroll 

 

 

Figur 47 - Tabellexempel rollrelation med personroll och organisationsroll 

ORGANISATIONSROLLTYP

ID (PK) Namn

234 Klass

235 Ämneslärarlag

236 Elevråd

237 Ämnesgrupp/Kurs

238 Mentor

ROLLRELATION

ID (PK) Personroll (FK) Organisationsroll (FK)

301 71, Maria Olsson, Matematiklärare 11,  Ämneslärarlag naturvetenskap, Nivrenaskolan

302 72, Nisse Lindemann, Elev 10, Klass 9A Nivrenaskolan

303 71, Maria Olsson, Matematiklärare 10, Klass 9A Nivrenaskolan

304 72, Nisse Lindemann, Ordförande 12, Elevråd, Nivrenaskolan
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3.2.7.20 Tabellexempel medborgarskap med land 

 

Figur 48 - Tabellexempel medborgarskap med land 

3.2.7.21 Tabellexempel övriga områden 

Tabellexempel har inte tagits fram för alla delar av modellen. Det föreslås vara en del av det 

framtida arbetet. 

 

Delar i informationsmodellen som saknar tabellexempel 

 Område 

 Plats 

 Kontaktmekanism 

 

Figur 49 - Tabellexempel övriga områden 

MEDBORGARSKAP

ID (PK) Person (FK) Land (FK) Fr.o.m T.o.m

301 201, Maria Olsson 1, Svergie 1980-05-01

302 202, Nisse Lindemann 1, Sverige 2004-12-24

303 204, Amir Svensson 8, Afganistan 1999-02-15 2017-07-30

304 204, Amir Svensson 1, Sverige 2017-07-30
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 Kravställning på informationspaket 

Under workshopparna testade vi av att man verkar kunna komma åt informationspaket, eller 

picknick-korgar. Detta gjorde vi bara för ett litet urval av alla tänkbara behov, men det ger en 

bekräftan på att informationsmodellen håller måttet. 

 

För metodbakgrund, se avsnitt 2.6.7.1 Informationsobjekt 

3.2.8.1 Organisationsinformation – ”picknic-korg”  

 
Här ses en samling av information, Informationsobjekt (I31) som typiskt kravställer på att det 

måste gå att hämta en uppsättning med information relaterad till en organisation inom 

kommunen, kanske för att en applikation kräver detta. 

3.2.8.2 Personalinformation – ”picknic-korg” 

 

 

Figur 50 - Personalinformation – ”picknic-korg” 

Här ses en samling av information, Informationsobjekt (I31) som typiskt kravställer på att det 

måste gå att hämta en uppsättning med information relaterad till en person som är anställd på 

kommunen, kanske för att en applikation kräver detta. 
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3.2.8.3 Elevinformation – ”picknic-korg” 

 
 

Här ses en samling av information, Informationsobjekt (I31) som typiskt kravställer på att det 

måste gå att hämta en uppsättning med information relaterad till en person som är elev på en 

skola inom kommunen, kanske för att en applikation kräver detta. 
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 Roll – en viktig förutsättning för att kunna avbilda hela organisationen 

Rollbegreppet är centralt och det är en förutsättning för att kunna knyta personer till andra 

ansvarsområden och roller som ska kunna nyttjas för att sätta behörigheter och kunna 

rapportera. 

 

Personroll - Tilldelat ansvar på personnivå för att utföra viss uppgift. 

Organisationsroll - Tilldelat ansvar på teamnivå för att utföra en viss uppgift. 

Verksamhetsroll - Tilldelat ansvar på organisationsnivå för att utföra en viss uppgift. 

 

Tidigare nämnda exempel på beskrivningar av roller värda att lyfta fram 

 Vidare har personal på skolor ofta andra ansvar och roller, än de som 

står i tjänstebeskrivningen / anställningskontraktet. Det kan t ex vara 

en lärare som har ansvaret IT-inspiratör och därmed behöver ha 

utökad behörighet i något IT-system. Det finns idag ingen riktig 

struktur för att bära dessa roller som inte hör direkt till anställningen 

och växlar över tid, ofta med en kortare varaktighet än tjänsten i sig. 

 Ett ytterligare exempel är en skolklass, som typiskt har en 

varaktighet på två terminer. Lärare och elever är knutna till denna 

klass. Läraren är inte anställd till klassen utan på skolan. Läraren 

måste alltså ha en tidsbegränsad koppling till t ex klass 9A på 

Nivrenaskolan. Det finns ett behov av att kunna hantera dessa roller 

och även kunna associera behörigheter till dem. Kopplingarna 

mellan 9A och dess elever, behöver också kunna variera eftersom 

eleverna som går i klassen idag, inte kommer att vara samma elever 

som går i 9A om ett år.  

Referenser rörande roller 

 För definitioner inom ramverket  2.6.4 Ramverket för organisation 

 För typorganisation med roll se avsnitt 3.1.6Typorganisation 4 – 

team som verkar inom andra delar än där de är anställda 

 För ordlista se avsnitt 3.2.5 Förklaringar, ordlista 

informationsentiteter 

 Kommentarer rörande problem i nuläget 

3.2.10.1 Exempel på identifierat problem med chefskoppling och ansvarskoppling 

I utvecklingsärendet nämns under 1.1 Problem/nuläge: 

 

En chefskoppling och en ansvarskoppling 

 

Idag finns det både en struktur där varje medarbetare har en ansvarig chef kopplad till  

sig där den kopplingen är oberoende från organisationsstruktur, så det är lätt att 

identifiera chef för en person även fast den ligger i en helt annan organisationsdel. 
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Den andra delen är att det finns ett ansvarsnummer som är kopplad till chef men där 

kan flera chefer dela på ett ansvar, så om ett system använder ansvarskopplingen så 

kan det innebära att flera chefer ser information om individen i systemet. 

 

I den framtagna informationsmodellen finns det stöd för att hitta chefen för organisatoriska 

enheten såväl som chefen för varje person. 

 

Var ansvarskopplingen ska ligga har inte utretts i detta arbete, se vidare avsnitt 3.5 

Rapportering. 

3.2.10.2 Exempel på brister - roll skyddsombud 

I utveckligsärendet nämns under 1.1 Problem/nuläge: 

 

Organisationen är inte tillräckligt detaljerad - Saknas uppgifter om t ex skyddsombud 

 

Problemet adresseras genom att hantera Skyddsombud som en personroll. 

3.2.10.3 Exempel på brister - tillbud/avvikelse i slöjdsal 

I utveckligsärendet nämns under 1.1 Problem/nuläge: 

 

Organisation behöver kopplas ihop med fysiska platser – T ex behöver man kunna 

koppla arbetsmiljöavvikelser i slöjdsalar till en organisation, nivån ”slöjdsal” finns 

ingenstans idag. 

 

I informationsmodellen kan organisation kopplas till plats. Plats är föreslaget som ett 

hierarkiskt fält som innehåller olika nivåer och dessa nivåer lagras i det system som är 

lämpligt för det, kanske ett fastighetssystem eller ett generellt objekthanteringssytem.1 

 

Strukturen – ett förslag som måste kvalitetssäkras och bestämmas av verksasmheten och 

system ägare till det system som ska äga data om platser: 

 

 Land 

 Län 

 Kommun 

 Kommundel 

 Kvarter 

 Fastighet 

 Byggnad 

 (Trappuppgång) 

 Våning 

 Rum  Här har vi vår slöjdsal 

 

                                                   
1 Det pågår ett parallellt projekt 19-75 - Objektmasterdatabas och systemregister införande som kanske kan vara 

en kandidat till att bära data om t ex slöjdsalar. 
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Hur kommer man då att kunna skapa en arbetsmiljöavvikelse med referens till rätt slöjdsal via 

nya metakatalogen? 

 

Avvikelsen skapas i ett system för avvikelser, t ex ett ärendehanteringssystem som kanske 

redan finns. 

I detta system hämtar man in ett urval av organisation, befattningar, roller etc via nya 

metakatalogen. 

 

I kopplingen mellan organisation och plats i nya metakatalogen pekar man ut objekt på en 

lämplig nivå i platshierarkin, t ex slöjdsal A och B i huset där Nivrenaskolan bedrivs. Det 

innebär att ärendehanteringssystemet får med sig två referenser till slöjdsalar då användare 

som registrerar ärendet har angivit att avvikelsen skedde på Nivrenaskolan. Användaren som 

registrerar får då välja vilken av slöjdsalarna det gäller.  

3.3 Dataflöden 

Workshoppen om dataflödesanalys, gick bra även om det var många frågor och diskussioner, 

vilket gjorde att vi fick kort om tid och fick prioritera om lite i övningarna. Det gavs även en 

sammanfattning av tidigare 2 workshopar om organisation och information då det fanns 

deltagare som inte varit med på de tidigare workshopparna och att förankring av de resultaten 

är viktiga för workshoppgruppen. Alla deltagare är nu väl med i matchen på vad vi gjort och 

deltagarna ansåg att man inte såg några luckor vare sig i tänket kring hur organisationen ska 

avbildas eller i informationsmodellen. Dock kommer det säkert senare att dyka upp 

funderingar om hur det exakt borde se ut, men det tas naturligt i ett kommande projekt när 

man måste djupdyka i analysen för att säkra resultatet. 

 

Vi fick fram bra input till dataflöden, i form av identifierade system och vilka datapaket som 

åker fram eller tillbaka samt kommentarer om just detta dataflöde eller datapaket. Vi hann 

dock inte igenom övningen med att lista bristerna i respektive dataflöde.  

 

Här är tanken att nästa projektfas får listan på flöden och att man sedan i det arbetet analyserar 

mer på djupet vad som brister idag mellan systemen och på så sätt kan arbeta fram detaljerade 

krav på en bättre framtida lösning. 
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 System som växelverkar med metakatalogen idag 

Existerande integrationskarta är inte uppdaterad på några år. Kartan togs med som input för 

övning 1 på workshoppen. Som förberedelse noterades några system som saknades. 

 

Existerande integrationskarta med förslag på saknade system, den röda ramen ringar in dagens 

metakatalog. 

 

 

Figur 51 - Dataflöde metakatalogen ritad tidigare 

 

 

Figur 52 - Dataflöde metakatalogen ritad med Prime Archs notation, finns tillgänglig i 
Sundsvalls modellbibliotek 

 

Qlik Sense?
Vklass?
Treserva?
Datalagret?

Andra bolags
lösningar?

E-tjänsteplattformen?
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3.3.1.1 Utfall av övningen att identifiera system som växelverkar med Metakatalogen. 

Tabell 8 - Utfall av övningen att identifiera system som växelverkar med Metakatalogen 

Grupp Applikation 

(A21) 

Applikations-

modul (A31) 

Applikations-

gränssnitt 

(A32) 

Datakomponent (D31) Kommentar 

1 AD: Karavanen   Användarkonton och 

behörighetsgrupper 

Elevdomän med konton 

2 AD: Personal   Anställningsdata, 

organisationsdata, 

Den populerar AD med användare 

3 AD: Stadsbacken    OK, vad vi vet 

1 Adato   Organisationsträd, Personal 

information 

Personalhälsa, organisationsträd, personal info till chef.  

2 ADLSD: 

Skolfederationen 

  Personskoldata, organisationsdata, 

lokaliseringsdata? 

Den populerar ADLSD med elever, läraren, föräldrar ? 

3 Alvis    OK, vad vi vet 

2 DeDu   Befattningsdata, kunddata, 

lokaliseringsdata? 

Ärendehantering/verksamhetssystem fastighetsunderhåll och Hanterar 

beställare och utförare personal och organisation? Debitering internt 

och externt LMK . Används av Drakfastigheter, SBK LMK, 

Kontorsservice 

1 Exchange   E-postadresser Konton och mejladresser,  

2 FB FIR   Fastighet, adress och NYKO-data, 

fastighetsägare 

Ger metakatalogen adresser och fastigheter och ev. NYKO? Eller så 

används bara samma fil för daglig uppdatering? 

1 Heroma   Organisationsträd, 

Personalinformation, 

anställningsinformation och 
ansvar. Kompetenskartläggning 

anställningar, organisation, personnummer, Tilltalsnamn. 

3 Hogia    Ok, vad vi vet 

1 Inloggad   Organisationsträd, 

Personalinformation, 

anställningsinformation och Foto 

anställningsinformation, foto. 

2 IST Extens   Personskoldata, organisationsdata, 

lokaliseringsdata? 

Skolsystem information om lärare och elever , verksamhetsdata båda 

till och från 

1 Metakatalogen  SMEX * Beställningsvara API hanterar information 

1 Metakatalogen ISDB  All information Databas som lagrar all information 

1 Metakatalogen  SSIS * Beställningsvara Exporterar information filgenerator 
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3 MIM    Ok, vad vi vet 

2 Navet 

(Skatteverket) 

  Persondata Får folkbokföringsuppgifter även de som inte är  kommuninvånare 

utan kunder eller elever eller anställda , anhöriga och vårdnadshavare 

2 NetWise   Anställningskontaktdata, 

lokaliseringsdata (inomhus- 

internadress) arbetsplatsadress 

Netwise verkar vara ett utgånget system som inte används längre. Ev. 

hämtar telefonnummer CMG webb istället som hämtar 

personinformation, org, rumsnummer och telenummer för sökning för 

anställda 

3 Raindance    Läser in behörigheter/Attester från Meta/Umbrella. Viss info till Meta 

3 Raindance   Excelinläsning på 

Ansvar/Benämning/Organisation 

Benämning följer aldrig benämning i Heroma fastän vi utgår från 

samma Excel-blad 

1 Skype   Skypekonto Skapar konton, kontohantering 

2 Softone   Persondata lönesystem som används av Mitthem , hämtar verksamhetsdata  person 

och organisation 

2 Sök person   Fastighet, adress och NYKO-data Söka kommuninvånardata med karta, NYKO, adress. fastighet och 

personuppgifter 3 olika behörighetsnivåer, går till navet via 

metakatalogen och hämtar personinfo för dem som inte är 

kommuninvånare men har relationer till nån i kommunen 

(vårdnadshavare, förälder, barn, anhörig, elev, anställd, 

fastighetsägare) 

3 Troman    Ok, vad vi vet 

2 Qlik Sense   Behörighetsdata, Befattningsdata, 

organisationsdata 

Hämtar behörigheter från metakatalogen via datalager och hämtar visa 

data för att bygga nyckeltal. 
Kompletterande information efter workshop: Hämtar även 

behörigheter via manuellt excelblad 

1 Vklass    Vklass stjäl en fil som genereras av Extens. 

3 Vklass till 

Datalagret 

  Organisationsdata (Skolor) Går ej att mappa mot OrganisationsID Heroma. Mappas med nyckel 

underhålls manuellt 

3 Vklass till 

Datalagret 

  Persondata (Elev)  

3 Extens till 

Datalagret 

  Organisationsdata (Skolor) Går ej att mappa mot OrganisationsID Heroma. Mappas med nyckel. 

Underhålls manuellt 

3 Extens till 

Datalagret 

  Persondata (Elev)  

3 Raindance till 

Datalagret 

  Organisationsdata (Ansvar) Går ej att mappa mot OrganisationsID Heroma. Egengjord mappning. 

Datan kräver att personer finns registrerad eller att det finns i ansvar 5 

1 Treserva   Användarkonton Ingen data hämtas från Meta men SSO mot AD 
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3 Datalagret    Läser in Organisation och person information. Chefsuppgifter 

3 Meta till 

Datalagret 

 ISDB Medarbetardata  

3 Meta till 

Datalagret 

 ISDB Chefsdata Chefsbehörighet styrs på person, vilket gör att en chef får behörighet 

till den nya enheten en viss tid vid byte av jobb 

3 Meta till 

Datalagret 

 ISDB Organisationsdata Går ej att mappa mot OrganisationsID Heroma 

3 Meta till 

Datalagret 

 ISDB Företagsdata  

3 Meta till 

Datalagret 

 ISDB Org-Ansvar  

3 Meta till 

Datalagret 

 ISDB Personsekretess  

3 Heroma till 

Datalagret 

  Persondata  

3 Heroma till 

Datalagret 

  Organisationsdata  Går ej mappa mot övriga organisation. Görs idag via nyckel 

1 E-

tjänsteplattformen 

  Organisationsträd, 

förmånsgrupper, 

anställningsformer, 

referensnummer, kontoklasser, 

Ansvar, verksamhet, Projekt 
konto, navet-data, 

aktivitetsnummer/konto, BankID, 

personinformation, 

anställningsinformation. Faktura 

information (kund/medborgare) 

Hämtar information via SMEX. 

2 Geoserver   Persondata och Fastighet, adress 

och NYKO-data, behörighetsdata 

hämtar befolkning, nyko och fastighetsbeteckning från sök person eller 

metakatalogen? Vill ha "singel sign on "via behörighet metakatalogen 

2 FME   Persondata och Fastighet, adress 

och NYKO-data, behörighetsdata 

Verktyg för att koppla ihop data (dataanalys) tex skolområden, 

skolskjuts, elev med adress 

3 ISD-ADMIN    Saknas 
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3 Umbrella   Kompletterande information efter 

workshop: Organisationsträd, 

personal och chefer. Används för 

attesthantering och 

behörighetsstyrning till Raindance 

Kompletterande information efter workshop: Hämtas från meta 

1 TimeCare Pool   Verksamhetsunderlag, Personal 

information 

Heroma 

1 Flexite   Organisationsträd, Personal 

information 

Heroma 
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 Masterdata – övning på workshop  

Vilket system bör agera master för vilket data? Dvs vilket system är det som bär data på ett 

riktigt sätt och håller senaste och adekvata uppdateringar. 

 

Under workshop 3 hölls en diskussion om detta med utfallet nedan. Detta är ett kort initialt 

arbete med ett urval av data, men kan ändå ge en fingervisning om vilket system som bör 

agera master för vilket data. 

 

Tabell 9 - Utfall av övning med masterdata 

Vad/System MK2 HR Ek Navet Skol 

vht 

Elev Journal Förtroende LM Växel e-

tjänst 

Organisation M           

Företag M           

Person D1   M        

Befattning D M          

Medborgar-

skap 
D   M        

Anställning D M          

Anställd D M          

Elev D    M       

Adress D        M   

Telefon D2 (M)   (M)     M  

E-post M (M)   (M)      (M) 

Fastighet            

 

M – Master 

D – Distribuerande  

(M) – Lokal master för kompletterande uppgifter 

 

System/systemområden i tabellen ovan 

 MK2 – nya metakatalogen 

 HR – Heroma 

 Ek – Raindance 

 Navet – Skatteverkets register för persondata 

 Skol vht – verksamhetssystemet för skolverksamheten 

 Elev – elevsystemet (skolportal) 

 Journal – för vård och omsorg, Treserva 

 Förtroende – Troman 

 LM – Lantmäteriet 

 Växel – kommunens växelsystem 

 E-tjänst – e-tjänster som tillhandahålls av kommunen 

 Dataflödesmodeller 

 Inför workshop 3 ritades ett antal dataflödesmodeller upp. Nedan visas två exempel. 

                                                   
1 Egen master för personer med skyddad identitet 
2 Anställdas telefonnummer 
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Dataflödesmodell för 4 olika system avseende hur data flödar till Metakatalogen. 

 

Figur 53 - Dataflödesmodell metakatalogen och 4 andra system 

 

Dataflödesmodell avseende hur data flödar från Heroma till Metakatalogen. 

 

Figur 54 - Dataflödesmodell Metakatalogen och Heroma 

Alla modeller finns tillgängliga i modellbiblioteket i Sundsvalls Sparx-miljö. 

3.4 Ineras referensarkitektur för katalogtjänst för grunddata  

Inera3 släppte en rapport i slutet av augusti som behandlar delvis samma område som detta 

arbete berör. Ineras analys är i visas delar grundare, men i arbetet har man å andra sidan titta 

på väldigt många olika intressenters uppfattning om hur grunddata ska struktureras. 

 

                                                   
3 Inera AB är ett aktiebolag ägt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
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Rapporten och dess innehåll har utnyttjats för att kvalitetssäkra arbetet med 

verksamhetsmodellering och specifikt informationsdimensionen.  

3.5 Rapportering 

 Synkronisera mellan olika organisationsstrukturer i olika system 

 

Metakatalogen är en central del i rapporteringen inom kommunen. Datalagret använder 

Metakatalogen för organisationsstruktur. Metakatalogen hämtar i sin tur 

organisationsstrukturen från Heroma. Heroma avbildar inre verksamheten som den ser ut. 

Andra system avbildar ibland organisationen olika mot Heroma.  

 

Det finns alltså flertalet andra system än Metakatalogen och Heroma som har 

organisationsstruktur i sig. 

 

Det är ibland svårt att mappa de olika organisationsstrukturerna mot varandra. 

 

I dagsläget ligger det strukturer som måste underhållas manuellt. 

 

Exempel från kommentarer i resultatet från övning 1 
Vklass till 

Datalagret 

Organisationsdata (Skolor) Går ej att mappa mot OrganisationsID Heroma. Mappas med 

nyckel underhålls manuellt 

Extens till 

Datalagret 

Organisationsdata (Skolor) Går ej att mappa mot OrganisationsID Heroma. Mappas med 

nyckel. Underhålls manuellt 

Raindance till 

Datalagret 

Organisationsdata 

(Ansvar) 

Går ej att mappa mot OrganisationsID Heroma. Egengjord 

mappning. Datan kräver att personer finns registrerad eller att 

det finns i ansvar 5 

Meta till 

Datalagret 

Organisationsdata Går ej att mappa mot OrganisationsID Heroma 

Heroma till 

Datalagret 

Organisationsdata  Går ej mappa mot övriga organisation. Görs idag via nyckel 

 

Det har diskuterats tidigare att ha ett gemensamt organisations-ID eller en översättningstabell 

i metakatalogen. 

 

För att få det att fungera med rapport från både Raindance och Heroma 

 Egen lokal tabell 

 Kod 

 Underhåll 

 Fel 

 Risk om någon ändrar i organisationen 

 Personberoenden 

 Få tag i ansvar och dess kostnader 

Det finns ett problem med att få tag i ansvar och kostnader hörande till en organisatorisk 

enhet. Det beror på att det inte finns en direkt koppling mellan ansvar och en organisatorisk 

enhet. 

 



 

63 

 

Så datalagret kan inte få fram informationen att det här ansvaret motsvarar en viss 

organisatorisk enhet via metakatalogen. 

 

Det görs en workaround i datalagret idag när det gäller att hämta kostnader rörande ansvar.  

 

Löneutbetalning görs på ett ansvar i Heroma så när datalagret hämtar Löneutbetalning från 

Heroma finns både vilket ansvar löneutbetalningen gäller och metakatalogens 

organisationsID, då kan vi bakvägen lista ut kopplingen mellan ansvar och organisation.  Alla 

ansvar har inte löneutbetalningar, då kan vi inte göra kopplingen på det sättet. 

 

Förslag på lösning från intervju: 

 

 I Raindance om man kunde registrera externa ID:n på ansvar. Lägger 

du upp ett ansvar måste du lägga upp ORGID från metakatalogen 

som externt ID på ansvaret i Raindance 

 Eller så skall man göra det i Metakatalogen genom att köra ett jobb 

varje natt som tittar om det ansvar som inte har en koppling i 

metakatalogen och då manuellt registrera kopplingen mellan ansvar 

och organisation.  Då har vi en koppling mellan ansvar och 

organisatorisk enhet i metakatalogen 

 Svårt att följa upp efter förändring i organisation och ansvar 

En organisatorisk gruppering flyttades från SC-IT till VoF(Soc), medarbetare och chefer. 

 

Det blev då ett nytt ansvar. Behörigheter till rapporter styrs via ansvar idag. Dvs chefen ser 

bara det under sitt eget ansvar. 

 

Efter flytten kunde inte chefen få fram tidigare kostnader för gruppen. 

 

Chefen var ålagd att spara en viss summa pengar. Det behövde göras jämförelser med tidigare 

perioder.  

 

Men detta går alltså inte att få fram för enskild chef då ansvaret inte längre är åtkomligt för 

denne. Skall detta göras i dag så krävs att chefen själv tar fram nyckeltal för sin verksamhet 

och exporterar dessa till en egen kalkyl.   

I informationsmodellen har rapporteringsstruktur som talar om vilken befattning en viss 

befattning rapporterar till, ett från och ett tilldatum. Anställningen har också ett från och 

tilldatum. Då kan man, om man gör behörighetskonfigurationen så att den tillåter det, låta 

chefen rapportera på historiskt data angående det chefskapet.  

 

Vill man istället rapportera organisatoriska enhetens historik efter en omorganisation, så får 

man titta på anställningen till den befattningen som var kopplad till då. Då kan man, om man 

gör behörighetskonfigurationen så att den tillåter det, låta chefen rapportera på historiskt data 

på enheten. Men det beror också var man knyter ansvaret, vilket inte är utrett i denna 

utredning.  
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Detta kan lösa upp knutar i nuvarande lösning och ger möjlighet att kunna ta ut rapporter som 

chef även för tidigare befattningar, som är ändrade vid en omorganisation. Idag händer det att 

chefer inte kan komma åt historiska data då behörigheter sätter stopp för den åtkomsten. Men 

detta kan vara ett specialfall som man kanske ska avgränsa. 

3.6 Behörigheter 

Behörighet är ett stort område. Metakatalogen sätter behörigheter i nuläget. Det finns problem 

med behörigheter idag. Metakatalogen skulle kunna nyttjas mycket mera till att sätta 

behörigheter än vad som görs idag. Exempelvis skulle man kunna sätta behörigheter i baserat 

på roller, vilket inte gör idag. Man skulle också kunna sätta behörigheter på befattningen t ex 

rektor på Nivrenaskolan, så att det ärvs om man byter anställd person på befattningen. Man 

skulle även kunna automatisera t ex framställande av även passerkort. 

 

I denna förstudie har en djupare analys av krav på behörigheter avgränsats. 

 Brister i behörigheter i Qlik Sense 

En chef kan se saker om andra anställda än sina, det finns brister i Qlik Sense. Detta kom sent 

i rapportskrivandet så det har inte utretts, Sara Johansson vet mera. 

3.7 Datakonvertering från master till konsumerande system 

Att ha ett system som agerar master för organisationsdata och flera konsumerande system som 

har olika regler för hur organisationsdata måste se ut, kräver utredning på hur 

datakonvertering ska gå till. 

 

I denna förstudie har en djupare analys av krav på datakonvertering avgränsats. 

 

Se vidare avsnitt 

4.2.6 Transformering av data till målsystem – central hantering av dataleverans 

4.2.7 Användarberättelser eller use cases för Metakatalogen/centrala datatjänsten 

4 Lösningsförslag 

4.1 Lösningsalternativ 

Inga tänkbara lösningsalternativ har utretts. 

4.2 Rekommenderad lösning:  

 System som bär grundorganisationsdata 

För att kunna bygga en grundorganisation med organisatoriska enheter och personer som 

avbildar verksamhetens organisation på ett riktigt och konsekvent sätt bör denna byggas 

fristående/oberoende och utan krav från olika system eller regler som gäller i andra system, t. 

ex. Heroma eller Raindance. 

 Metod 

För att säkerställa att grundorganisationen blir riktig och konsekvent bör 

organisationsförändringar drivas som uppdrag som planeras och konskevensbedömmas 
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utifrån alla beroende delar i kommunen. Till beroende delar räknas verksamhetens IT-

stödsystem, allt från rena verksamhetssystem för kärnverksamheten, stödsystem och e-

tjänster. 

 Organisation – ett organisationsteam som hanterar omorganisationer 

Det bör skapas ett organisations-team, en task-force, som har i uppgift att styra arbetet och 

stödja verksamheten. 

4.2.3.1 Exempel på identifierat problem Olika sätt att bygga organisationsstruktur 

I utveckligsärendet nämns under 1.1 Problem/nuläge: 

 

Förvaltningarna väljer idag själva hur de bygger upp sin organisationsstruktur, detta 

leder till att vissa förvaltningar har struktur ända ned till enhetsnivå där även chefen 

för enheten är anställd på enheten. Medan andra förvaltningar har organisation till 

enhetsnivå men där cheferna samlas under en egen organisationsgren, vilket bl a leder 

till att de inte ser samma grundinformation på intranät utan att ge alla chefer tillgång 

till all information. 

 

Genom att organisationsteamet är med i arbetet med att bygga eller bygga om organisationen 

och ser till att typorganisationer används ska detta problem försvinna.  

4.2.3.2 Exempel på identifierat problem Olik namnsättning 

I utveckligsärendet nämns under 1.1 Problem/nuläge: 

 

Inom vissa verksamhetsgrenar så är det självförklarande namn på organisationen men 

vissa verksamheter väljer att namnsätta nummer- eller kodbaserat vilket gör att om 

man inte vet vad 1 och 2 betyder i ”Verksamhet 1” samt ”Verksamhet 2” så är det  

mycket svårt att veta vilken verksamhet som bedrivs i det organisationsträdet. 

 

Genom att organisationsteamet är med i arbetet med att bygga eller bygga om organisationen 

och ser till att namnstandard följs ska detta problem försvinna. 

 Tillsätt en grundorganisationsägare och ett organisationsråd 

Tillsätt en ägare avgrundorganisationen med tillräcklig makt för att styra att en bra 

grundorganisation upprätthålls. Grundorganisationsägaren är ansvarig för regelverk rörande 

organisation och processen för att förändra organisation. 

 

Organisationsrådet tar beslut om förändringar i regelverk, metod och process. Rådet bör ha 

operativa representanter, förslagsvis ett urval av organisationsteamet. Ordförande är 

förslagsvis grundorganisationsägaren. 

 Typorganisationer 

Ett antal tillåtna typorganisationer behöver tas fram. Det är olika behov i olika verksamheter, 

som IAF, VOF och BoU och troligtvis måste det finnas några olika varianter. 

 

Ja, att utifrån utfallet från gruppövningarna har det tagits fram några olika 

organisationsexempel som "är tillåtna".  
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1. Organisationsteam/grupper med chefen i samma team.  

2. Flera organisationsteam/grupper med en chef en nivå upp.  

3. Någon slags stab eller pool en bit upp, t ex sjuksköterskor som 

ambulerar i flera äldreboenden. 

4. Nivrena-skolan med ett skolområde ovanför tre skolor. 

En fråga kom upp på workshoppen: Får det finnas hål i strukturen, måste t ex nivå 3 finnas? 

 

Se vidare avsnitt 3.1 Organisationsstruktur 

 Transformering av data till målsystem – central hantering av 

dataleverans 

Många verksamhetssystem innehåller organisationsdata och har olika typer av krav och regler 

för att systemet med tillhörande processer ska kunna fungera 

 

Exempel: 

1. Heroma kräver 6 nivåer och att alla anställningar ligger på nivå 6 

2. Raindance kräver 6 nivåer  

3. Datalagret, QlikSense med flera rapporteringslösningar vill ha 

organisationen som den faktiskt ser ut och att organisationsenheterna 

heter vad de heter i verkligheten. De behöver dessutom matchning 

av ID på respektive organisationsenhet för att kunna matcha data 

från olika system, t. ex. Raindance och Heroma. I dagsläget finns 

olika översättningstabeller som underhålls manuellt. 

4. E-tjänster vill ha organisationen som den faktiskt ser ut och att 

organisationsenheterna heter vad de heter i verkligheten. 

5. Be systemförvaltare och ekonomi/HR om hjälp med flera exempel 

6. … 

Rekommendationen är att titta på ett centralt lager varifrån alla konsumerande system kan 

hämta organisationsdata på sitt sätt. Dvs inte enbart ett centralt API dit alla anrop går utan en 

central databas som föds med data från källsystemen. Denna databas bör ha en kanonisk 

datamodell som är uppbyggd på ett sätt så att data kan levereras till de konsumerande 

systemen på ett sätt så att organisationsförändringar kan hanteras effektivt och felfritt. 

 Användarberättelser eller use cases för Metakatalogen/centrala 

datatjänsten 

Man kan använda en enkel mall för att skapa en översikt över vilka system som kommer att 

kräva konvertering/bearbetning. 
Som Heroma vill jag kunna få 6 nivåer på alla 

organisationsgrenar 
så att Anställda ses på 

nivå 6 

Som Raindance vill jag  så att  

Som System 3 vill jag  så att  

Som System 4 vill jag  så att  

Som System 5 vill jag  så att  

Som System… vill jag  så att  
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En inventering över vilka system som finns som konsumerar grundorganisationen måste 

genomföras. Dessutom måste det utrönas om det finns krav på bearbetning av organisationen 

innan den lämnas till målsystemet. 

 Tidsanpassning till olika beroenden 

Olika typer av tvång eller styrande faktorer har dykt upp under utredningen. Det är  

 Löneutbetalningar kräver att man ändrar och fastställer 

organisationsförändringar under en viss period 

 Verksamhetssystem som måste få den nya organisationen på plats en 

viss tidpunkt eller på annat sätt har styrande villkor som måste 

planeras för.  

 Beroende till andra uppdrag och projekt måste synkroniseras. T. ex 

framtidens dataleverans med gemensamt API. 

 Be systemförvaltare och ekonomi/HR om hjälp med flera exempel 

 Rekommenderad modellering behörighet 

Behörighetsmodellering behöver utföras för att fastställa kravbilden rörande behörigheter. 

 

Behörighetsworkshoppar rekommenderas. 

 

Se vidare avsnitt 3.6 Behörigheter 

 Rekommenderad modellering dataflödesanalys 

Fördjupad dataflödesanalys 

 Verifiera/komplettera integrationskartan 

 Verifiera/komplettera befintliga dataflöden 

 Identifiera brister i nuvarande dataflöden och varför? 

 Kravställa på ”informationspaket” 

 Diskutera hur framtida dataflöden borde se ut 

Dataflödesworkshoppar rekommenderas. 

 

För utförd dataflödeanalys se avsnitt 3.3 Dataflöden 

 Referera till andra utvecklingsärenden  

Andra utvecklingsärenden som relaterar till denna förstudie 

 19-75 - Objektmasterdatabas och systemregister införande 

 20-06 - Förstudie framtidens dataleverans 

 20-07 - Förstudie om en sammanhållen identitetshantering 

 Resursåtgång (tidsuppskattning och kostnader) 

Detta avsnitt är avgränsat i utredningsarbetet. 

 

Personella kostnader 
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Roll/Kompetens Uppdrag Tid Timkostnad Kostnad 

  X t Xkr/t X kr 

  X t Xkr/t X kr 

 Totalt X t - X kr 

 

Övriga kostnader 

 

Engångskostnader för genomförandet: 

Löpande kostnader efter genomförandet: 

 Tidplan och beroenden 

4.2.13.1 Transitionsplan 

Ta fram ett sätt att införa lösningen så att hänsyn tas till alla beroenden. Ofta krävs att man tar 

fram ett sätt att införa lösningen stegvis. 

4.2.13.2 Beroenden 

Beroenden som har uppkommit under arbetet 

 Integrationsbuss/API bör ta delar av det som Metakatalogen gör idag 

 Objektsregister skulle kunna bära data som nya metakatalogen bör 

relatera till 

 Fastighetsregister eller GIS-databas skulle kunna bära data som nya 

metakatalogen bör relatera till 

 Föreslagen lösning bygger på att det går att mata system som 

Heroma, Raindance, Extens m fl system med organisationsdata 

 Föreslagen lösning bygger på att det går att ändra arbetssätt vid 

skapande av organisationsdata inom Ekonomi, HR och andra delar 

av organisationen som berörs. 

Detta avsnitt är avgränsat i utredningsarbetet. 

 Risker och möjligheter 

4.2.14.1 Raindance och ansvarsnummer 

Ansvarskod ihopsatta enligt Raindance metodik med struktur inbyggt i numret är en risk. 

Analysera denna risk i kommande projektfas. 

 Bedömd nytta 

Detta avsnitt är avgränsat i utredningsarbetet. 

4.2.15.1 Ekonomisk nytta 
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4.2.15.2 Kvalitativ nytta 

 Nyttorealisering 

Detta avsnitt är avgränsat i utredningsarbetet. 

5 Rekommendationer till det fortsatta arbetet 

5.1 Rekommenderade aktiviteter för nya metakatalogen 

För att underlätta upplägget för vidare arbete har aktiviteterna taggats med områdestaggar 

men även med fas-taggar. 

 

Tanken har varit att förslå tre faser med arbete och mappa aktiviterna mot respektive fas. 

 

Arbetet med denna taggning är påbörjad. Näste projektfas får ta över ansvaret för att mappa 

upp allt.  

 
#styrning beslut, instruktioner, uppföljning mm 

#förändringsledning kommunikation, förankring mm 

#arbetssätt processer, rutiner, mallar mm 

#regler verksamhetsregler  

#metod återanvänd befintliga vedertagna metoder eller ta fram nya 

#teknik  

#analys undersöka och dokumentera 

#organisation ny organisation behöver skapas, eller organisation behöver förändras för att 
kunna leverera 

#poc proof of concept, test, avstämning mm 

 

De översta punkterna i listan är samma som i rekommendationen i sammanfattningen. 

 

Beskrivning av aktivitetstabellen 

 Första kolumnen är bara ett löpnummer (vissa av punkterna är lite 

mer utförligt kommenterade i en nedanstående tabell som använder 

löpnumret för att referera till aktiviteter i listan) 

 Konsulteras/Informeras eller dokumentation har använts i syfte att 

peka ut vilka personer som besitter kunskap eller input, respektive 

behöver informeras 

 Huvudansvarig/Utförare har använts i syfte att peka ut vem som är 

lämplig att utföra aktiviteten eller ansvara för den 

Tabell 10 – Rekommenderade aktiviteter 

# Aktivitet Konsulteras/ 
Informeras eller 
dokumentation 

Huvudansvarig
/ Utförare 

Tagg 

A1.  Gör ”nya 
metakatalogen” till 
mastersystem för 
organisation, 

Systemförvaltare 
Systemägare 
Chefer 
Specialister 

Marcus Olsson 
Per Persson 
Jari Koponen 

#metod 
#teknik  
#styrning 
#förändringsledning 
#fas1 
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befattningar, roller och 
personer 

A2.  Se till att strukturen i 
metakatalogen 
kontinuerligt speglar den 
organisation som 
faktiskt finns och verkar i 
kommunen 

 Jari Koponen 
Framtida 
styrgruppering 
och task-force 

#metod 
#teknik  
#förändringsledning 
#arbetssätt 
#fas3 

A3.  Bygg 
organisationsstrukturen 
på vedertagen standard 
för 
verksamhetsarkitektur 

 Jari Koponen 
Framtida 
styrgruppering 
och task-force 

#arbetssätt 
#metod 
#fas1 

A4.  Se till att hantera all 
information och data 
som behövs för att alla 
målgrupper ska bli rätt 
representerade i 
metakatalogen och för 
att alla konsumerande 
målgrupper ska få sina 
behov tillgodosedda på 
ett adekvat sätt 

 Jari Koponen 
Per Persson 

#analys 
#metod 
#teknik  
#fas1 

A5.  Arbetet med att skapa 
organisation eller 
omorganisation kräver 
en strikt styrning. 
Etablera en styrgrupp 
där IT-direktör är 
ordförande, vars syfte är 
att äga och vidmakthålla 
hela systemet inklusive 
data och integrationer, 
verksamhetsprocesser 
och regler rörande 
organisation, befattning 
och roller. 

 Marcus Matteby 
Jari Koponen 

#styrning 
#arbetssätt 
#metod 
#fas1, #fas2, #fas3 

A6.  Ta fram 
typorganisationer och 
fastställ i styrgruppen. 
Revidera fortlöpande 
nya behov och skapa 
typorganisationer som 
avbildar de 
verksamheter som finns. 
Initialt finns ett behov att 
inventera behovet av 
typorganisationer. Se 
vidare avsnitt 4.2.5 
Typorganisationer 

 Jari Koponen 
Framtida 
styrgruppering 
och task-force 

#arbetssätt 
#metod 
#analys 
#organisation 
#fas2 

A7.  Inrätta en task-force 
som hjälper till att 
utforma och 
dokumentera nya och 
förändrade 
organisationer. 
Verksamheten beskriver 

 Jari Koponen 
Framtida 
styrgruppering 
och task-force 

#organisation 
#styrning 
#fas1 



 

71 

 

sina behov, hur de vill 
göra och vilken 
organisation de tänker 
sig. Teamet hjälper till 
hur man ska tänka och 
dokumenterar sedan på 
ett sätt så att alla 
målgruppers behov 
tillgodoses. 

A8.  Etablera i 
linjeorganisationen att 
man alltid – och tidigt i 
processen – anlitar task-
force. Utforma och 
implementera 
arbetsprocesser med 
beskrivningar för 
ändamålet. 

 Marcus Matteby 
Jari Koponen 

#styrning 
#förändringsledning  
#arbetssätt  

#fas3 

A9.  Besluta detta i 
kommunstyrelsen och 
följ upp efterlevnad. 

 Kommunstyrels
en 
Marcus Matteby 
Jari Koponen  

#styrning 
#fas1, #fas2 

A10.  Låt 
organisationsinformation
en flöda från den nya 
metakatalogen till övriga 
IT-system som 
använder 
organisationsstruktur 
alternativt ifall andra 
system bättre uppfyller 
kraven för att spegla 
verksamheten i vissa 
avseenden, låt 
metakatalogen läsa från 
dessa system. 
Exempelvis läses redan 
idag personuppgifter in 
från Skatteverket. 

 Per Persson 
Marcus Olsson 

#metod 
#teknik 
#analys 
#fas1 

A11.  Översätt datastrukturen 
så att den passar andra 
system med specialkrav 
och begräsningar. För 
att skicka data från nya 
metakatalogen till t. ex. 
Heroma och Raindance 
måste data konverteras 
till sex nivåer, även om 
organisationen i 
verkligheten, har ett 
annat antal nivåer. 

 Per Persson 
Marcus Olsson 

#metod 
#teknik 
#analys 
#fas2, #fas3 

A12.  Nyttja nya 
metakatalogen till vad 
den är riktig bra på – att 
hålla information om 
organisation, 
befattningar, roller och 

 Per Persson #styrning 
#fas1, #fas2 
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personer relaterade till 
kommunen. 

A13.  Låt en 
integrationsbuss/API 
agera nav för 
informationsförsörjning 
där nya metakatalogen 
är ett av flera 
integrerade IT-system. 

 Per Persson #fas1 

A14.  Diskutera tekniska 
alternativ för föreslagen 
lösning i form av API-
lager som centralt nav 
för datautbyte 

 Per Persson, 
Marcus Olsson  

#fas1 

A15.  Diskutera tekniska 
alternativ för föreslagen 
lösning i form av 
kanonisk datamodell i 
API-lager som 
övergripande databärare 

 Per Persson, 
Marcus Olsson 

#fas1 

A16.  Diskutera tekniska 
alternativ för föreslagen 
lösning i form av 
transformation av 
datastruktur vid 
överföring till målsystem  

 Per Persson, 
Marcus Olsson 

#fas1 

A17.  Diskutera tekniska 
alternativ för föreslagen 
lösning i form av 
transformation av data 
struktur vid läsande från 
källsystem 

 Per Persson, 
Marcus Olsson 

#fas1 

A18.  Ta fram tekniska 
förutsättningar för att 
skriva data till Heroma. 
Utred databärighet hos 
Heroma för att bära 
metadata för 
organisationsenheter 

Externt 
organisations-ID eller 
liknande önskas av 
rapport-
applikationerna  

Synnöve 
Sundquist, 
Teknisk 
leverantör? 
 

#fas1 

A19.  Ta fram tekniska 
förutsättningar för att 
skriva data till 
Raindance 
Utred databärighet hos 
Raindance för att bära 
metadata för 
organisationsenheter 

Externt 
organisations-ID eller 
liknande önskas av 
rapport-
applikationerna 

Sara 
Johansson, 
Teknisk 
leverantör? 

#fas1 

A20.  Ta fram tekniska 
förutsättningar för att 
skriva data till Treserva 
Utred databärighet hos 
Treserva för att bära 
metadata för 
organisationsenheter 

Externt 
organisations-ID eller 
liknande önskas av 
rapport-
applikationerna 

Annelie 
Abramsson 
Teknisk 
leverantör? 

#fas1 

A21.  Ta fram tekniska 
förutsättningar för att 
skriva data till övriga 

 Systemförvaltar
e 

#fas1 
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system med 
organisationsdata 
Utred databärighet hos 
övriga system för att 
bära metadata för 
organisationsenheter 

A22.  Ta fram process, mallar 
och instruktioner för hur 
en omorganisation går 
till.  

 Jari Koponen #fas1, #fas2, #fas3 

A23.  Förankra en acceptans 
hos beslutsfattare att det 
tar tid att göra en 
omorganisation då så 
mycket beror av 
organisationen. 

 Marcus Matteby #fas1 

A24.  Ta fram process/metod 
för att skapa 
organisationsträd i 
Heroma – hur ska det 
gå till? ”Transformation” 

Sara Talling 
Ing-Marie Engström 
Monika Högberg 
Peter Karlsson 

Synnöve 
Sundquist 
Per Persson 

#fas1 

A25.  Ta fram process/metod 
för att skapa 
organisationsträd i 
Raindance – hur ska det 
gå till? 

Björn Magnusson Sara Johansson #fas1 

A26.  Ta fram en 
transitionsplan för hur 
man kan gå från det 
gamla till den nya 
lösningen 

 Per Persson, 
Marcus Olsson, 
Sara 
Johansson, 
Annelie 
Abramsson, 
Synnöve 
Sundquist 

#fas2 

5.2 Fördjupad dokumentation avseende vissa aktiviteter 

Tabell 11 - Fördjupad dokumentation avseende vissa aktiviteter 

Relaterade 

aktiviteter 

Vad Kompletterande dokumentation 

A5, A6, A7 Task-force och 

styrgrupp för 

organisation 

Förslag på personer: 

Marcus Matteby, ordförande styrgrupp och ägare 

Sara Talling LoP 

Sara Johansson RD, Qlik Sense 

Monika Högberg, Heroma  

Marcus Olsson 

Hans Hallberg 

Annelie Abramsson 

Utöver det bör det i omorganisationsgruppen ingå 

berörda systemförvaltare. 

Och representanter för verksamheten, t ex  

Håkan R Johansson, BoU Vklass (han vet vem om han 

själv inte vet/kan/vill 
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Kerstin Nordensson, IAF 

Katarina Tjernblom, VOF, med i nämnddelningen och 

hur man satte upp det projektet 

A7 Inrätta en task-

force som 

hjälper till att 

utforma och 

dokumentera 

nya och 

förändrade 

organisationer.  

Verksamheten beskriver sina behov, hur de vill göra och 

vilken organisation de tänker sig.  

Teamet hjälper till hur man ska tänka och dokumenterar 

sedan på ett sätt så att alla målgruppers behov 

tillgodoses. 

Ett typ-scenario 

Verksamheten: Vi behöver förändra något inom 

organisationen 

Task-force: Ja - vi kommer. Vad kul att du vill bygga 

om din organisation. Vi hjälper dig så att det går fortare 

och blir rätt enligt kommunstandard. 

Verksamheten: Jag har ritat upp det så här och tänker 

mig min organisation på detta sätt. 

Task-force: Ok, vi förstår. Då bygger vi upp den enligt 

tillåtna typorganisationer åt er. Dvs vi frågar dig hur du 

vill ha det till att fungera men det är vi som skapar 

strukturering. Vi behöver förutom det som idag 

presenterats ytterligare specifikationer för att kunna 

genomföra förändringen. Vi återkommer om tidplan. 

 

A22 Ta fram process, 

mallar och 

instruktioner för 

hur en 

omorganisation 

går till. 

Dra nytta av erfarenheter vid den stora delningen av Soc 

till IAF och VOF. Det togs fram listor med 

systemberoenden, vilket system som skickar. Man slog 

av all synkning mellan system och startade sedan 

synkning i rätt ordning. 

Obligatoriskt att systemförvaltare är med i projektet 

Annelie Abramsson har input. Obligatoriskt att 

verksamhetsrepresentanter sitter med. 

A23 Ompröva beslut 

att små IT-

system inte 

behöver 

systemförvaltare 

och 

integrationskarta 

Det underlättar och minskar risk vid omorganisation om 

man har med systemförvaltare som vet systemmiljön 

samt att man har uppdaterade integrationskartor så att 

man vet vilken data som flödar mellan system. 

A7, A8, A9 Varför task-

forcen 

Det krävs inte bara ett bra IT-system, välgjorda 

integrationer och välstrukturerat innehåll. För att 

lösningen ska hålla på lång sikt måste det även till 

arbetssätt, styrning och uppföljning, samt organisation 

vara på plats. 

A8, A9 Hur får vi 

verksamheten 

att tänka sig för 

innan de ändrar 

Organisationsstrukturen är inte bara till för 

verksamheten som sådan. Den återanvänds av många 

parter som är beroende av att den är rätt 
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i 

organisationen? 

5.3 Rekommenderade aktiviteter befintlig metakatalog med omgivning 

Tabell 12 - Rekommenderade aktiviteter befintlig metakatalog med omgivning 

# Aktivitet Input Kommentar 

B1.  Diskutera tekniska och 

verksamhetsmässiga alternativ för att göra 

något i dagens metakatalog och 

omgivande system 

 Marcus Olsson, 

Sara Johansson, 

Annelie 

Abramsson, 

Kutaiba Kutainy 

Håkan Edholm 

B2.  Uppdatera instruktioner och tillsätt task 

force redan nu.  

 Jari Koponen 

B3.  Ta fram instruktion om hur du skapar en 

organisation likadant nedifrån så att allt 

som omorganiseras/uppdateras förbereds 

för att gå över in den nya strukturen. 
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