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Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och kommuner.







Varför behöver vi 
Arkitekturgemenskapen?





Arkitekturgemenskapens bidrag

Få som producerar 

mot specifika behov

Många som förvaltar 

anpassade lokala 

instanser

Många som producerar 

tillsammans för 

gemensamma behov

Förvaltning av 

gemensam instans

Arkitekturgemenskapen

(community)



Arbeta tillsammans

Princip 1: Samverka som förstahandsval

Rekommendation 2: Stärk helhetsperspektivet för 
bättre samhällsnytta

Rekommendation 5: Återanvänd nationella och 
internationella byggblock

Rekommendation 8: Använd standarder i första 
hand

Rekommendation 13: Erbjud digitala kanaler som 
huvudalternativ



Vad är Arkitekturgemenskapen?



Utdrag ur stadgar

Syfte och mål Medlemmar

Driva gemensamma 

arkitekturfrågor för 

kommuner och 

regioner

Alla som verkar för 

digitalisering i 

kommun och region



Arkitekturgemenskapen - sedan 2018-03-22

För oss som arbetar med arkitektur

Ca 200 medlemmar

Ca 20 arbetsgrupper

Moderna arbetsformer

Stödjer projekt

Levererar återanvändbara arkitekturkomponenter

Förvaltar det gemensamma arkitekturramverket

Anordnar informationsmöte och arkitekturforum



Moderna arbetsformer

Korta leveranstider

Behovsdrivet

Präglat av agilitet Dela strukturkapital

Dela produkter

Virtuella möten

Kompetenshöjande

Individuellt och frivilligtTransparent

Dela erfarenheter

På egen bekostnad

Arkitekturgemenskapen uppfyller följande behov:



Vilken nytta bidrar 
Arkitekturemenskapen med?



Nyttor

•Snabbare utveckling

•Högre kvalitet

•Bredare förståelse

•Kompetenshöjning

•Helhetssyn

•Förstå beroenden och 
kopplingar

Effektområden

•Strategisk planering

•Verksamhetsutveckling

•Digital transformation

•Utvecklingsprojekt

•Samverkan

•Upphandling

•Organisationsförändring

Mottagare

•Beslutsfattare

•Projektledare

•Programkontor

•Verksamhetsutvecklare

•IT-utvecklare

•Strateger

•Leverantörer

•Upphandlare

Möjliggörare

•Gemensamt språk

•Metoder

•Bibliotek/innehåll

•Återanvändbara 
byggblock

•Modelldriven arkitektur

•Samarbetsyta

•Arkitekturstyrning/-
ledning

•Mallar

Arkitekturgemenskapen stödjer arkitekten att leverera nytta



Exempel på pågående arbetsgrupper
Förmågekartor

Strukturer till arkitekturbibliotekets tjänstekatalog

Strukturer till arkitekturbibliotekets kravkatalog

Metod för arkitekturstöd i projekt-/programstyrning och -ledning

Arkitekturprodukter och bibliotek

Tillämpning av eSAMs principer och rekommendationer

Verktygsstrategi för Arkitekturgemenskapen



Bra exempel



Första Linjens Digitala Vård - Konceptuell arkitektur



Summering



Tre saker att komma ihåg

• Samma uppdrag - samma förmågor

• Stödjande arkitekturramverk - återanvändbara komponenter

• Arkitekturgemenskapen - accelererar digitaliseringen



Arkitekturgemenskapen accelererar 
digitalisering och ger högre kvalitet för alla 
medlemmar! 

Bli medlem du också:

arkitekturgemenskapen@inera.se
Namn
eMail

mailto:arkitekturgemenskapen@inera.se


Frågor?

Robert Sandell

robert.sandell@inera.se



Läs om Ineras kommande seminarier på 
inera.se/evenemang



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 


