
Aktuellt arbete om digitala 
samarbetsplattformar

Projekt Digital samarbetsplattform steg 2



Kort om Projektet steg 1

• 8 Myndigheter, ca 120 i referensgrupp.

• ”Om vi inte kan köpa de största, finns det alternativ?” – PM runt Teams

• Gemensam omvärldsbevakning – hur ser marknaden faktiskt ut?

• Lista krav, lista möjliga lösningar vilka sägs möta dessa krav.

• 32 alternativa lösningar – en ögonblicksbild.

• Stort intresse från omvärlden.



Steg 2 uppgifter

Nu är vi 12 i arbetsgruppen & fler än 200 i referensgrupp. Större intresse från omvärlden.

1. Utred och testa chatt, fildelning & videmöte framförallt utifrån federation djupare.

2. Vidareutveckla krav spec inför upphandling

3. Stöd (dialog & erfarenhetsutbyte) till stora och små offentliga verksamheter kring ”samarbete”, underlätta 

för upphandling.



Hur vi jobbar i steg 2.

• Upphandlat samarbetsverktyg till projektet

• Labb där vi testar – etablerat. (Tillväxtanalys)

• eSam PoC hos SKV/KFM (upphandlad tjänst nr 2)

• Kravlista 4.0

• Definition ”det moderna samarbetssättet för offentlig sektor”.

• Utvecklat användningsfall

• Seminarium

• Leverantörsträffar, möte med offentlig verksamhet.

• Test med ”bonus miljöer” tex Stockholm stad, FK, SCB, Boverket mfl.



Produkter vi testat

”Säg vad vi skall köra”. Nej, vi kan stötta (strategi dokument) och säga vad vi testar (PoC) just nu.

- Mer än 90 % av all offentligverksamhet har idag en samarbetslösning från MS. Inventering från Remm 2022.

PoC SKV/KFM;

• Element (Matrix protokollet ser mycket intressant ut)

• Jitsi (Pexip, Quickchannel seminarium)

• Mattermost

• NextCloud

• Rocketchat



En metoden att påverka marknaden.

Funkar.

Egen test

Rapportera 
upptäckter

Leverantörsdialog 
i grupp

Ny roadmap alt 
ingen förändring

Krav & 
användningsfall



Inte alla kan göra exakt samma

• ”Byte skype (& SharePoint)” – Inte alla kör skype. (eller SharePoint)

• Byta eller dubbla – Vad har man för lösningar idag? Påverkar många olika tekniker, byta alla eller integrera 

några? 

• Nytt arbetssätt – Bara för att man kan dela filer enkelt betyder inte att man alltid skall.

• Köpa tjänst eller egen förmåga?

• Federation – med vilka organisationer & på vilken nivå (konton, samarbetsfunktioner)?

• En användarupplevelse – Integration med vilka andra verksamhetssystem? Tex arkiv, diarie- system, 

informationsklassningsverktyg, projektverktyg, telefoni växel, utvecklingsverktyg osv

• ”Men säga bara vilken lösning alla skall köpa!” LOU?



Inte bara teknik – nytt sätt att samarbeta.

• Alla har en informationssäkerhetsmodell + en informationssäkerhetsprocess. Hur väl anpassade är dessa för 

denna nya teknik?

• Även om du får lägga sekretess i din molntjänst får du dela den med andra organisationer i samarbete?

• Hur hanterar du utlämning när du lägger sekretess klassat material hos annan?

• Hur arkiverar & gallrar du i dessa tjänster?

• Hur gör du det enkelt för användarna att veta hur dom skall nyttja lösningarna?



Förväntningar på steg 2?

• Mässa med budskap till 35 GD + STHLM stadsdirektör 29/6 bla Påverkan på marknaden med ex.

• Inte en produkt men en handlingsplan (strategi). ”Vad behöver offentlig verksamhet X?”

• Ingen behöver vänta, alla kan agera.

• Stöd; egen upphandling, egna tester utifrån projektets stöd.

• Definition: Modernt samarbete för offentlig sektor. Gör egen definition.

• Krav – Vad har jag för krav?

• Infosäk + bedömning – Hur borda jag göra min bedömning?

• Strategi – Hur borde just jag göra?

• Hur man kan bygga ett labb.

• Vad man skall testa – egna verksamhetskrav?



Frågor?

Synpunkter eller vidare dialog?


