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Ett stenkast ifrån Globens t-banestation i Stockholm har Myndigheten för tillgängliga medier 
sitt kontor. MTM bildades 1980 och har idag 110 anställda. Vid internationella jämförelser är 
MTM mycket framstående inom sin  verksamhet med uppdraget att producera och distribuera 
tillgänglig litteratur och samhällsinformation för personer med läsnedsättning. MTM erbjuder 
exempelvis kurslitteratur till högskole- och universitetsstudenter med nedsatt läsförmåga så att 
de kan studera på samma villkor som övriga studenter.

UTGÅNGSPUNKT OCH MÅLBILD

Vi möter Nader Svärd, IT-chef på MTM  sedan 
2012, i receptionen och han tar  oss sju våningar 
upp till ljusa, fina lokaler.  Han berättar att MTM är 
en myndighet som aktivt kunnat dra nytta av den 
ökade  digitaliseringen i samhället för att smidigare  
nå ut till sina användare. IT-systemens  tillgänglighet 
och prestanda är avgörande för att användarna 
enkelt ska kunna ta del  av MTM:s tjänster. Legimus, 
MTM:s digitala  tjänst för läsning av tillgänglig 
litteratur, når  i dagsläget ut till över 100 000 läsare 
och  ökar stadigt. 

Redan i början av sin tid på MTM insåg Nader att 
kommunikationen mellan IT och övrig verksamhet 
inte fungerade  optimalt. Det fanns ingen gemensam 
bild av hur arbetet med förvaltning av IT-system 
skulle organiseras.  Det  gällde även ”städning” 
och förvaltning av äldre system. IT-avdelningen 
arbetade hårt men var det med rätt saker? Övriga 
verksamheten förväntade sig mer och delvis andra 
saker från IT-avdelningen. MTM hade dessutom 
en del  tekniska utmaningar med systemmiljön 
vilket bidrog till att det blev än mer angeläget att 
strukturera upp arbetet  kring förvaltning och 
utveckling. För myndighetsledningen var målet 
att skapa förutsättningar för en stabil IT-miljö  där 
IT och övrig verksamhet i samförstånd kunde 
planera och prioritera förändringar ur tids- och 
kostnadsperspektiv.  Verksamheten efterfrågade en 
tydligare planering av IT-resurserna som upplevdes 

som en trång sektor. IT-avdelningen önskade en 
tydligare beställarprocess från verksamheten. 

SÅ GICK DET TILL

Hösten 2012 påbörjades så dialogen med På 
AB kring pm3-modellen. MTM insåg tidigt att 
pm3 skulle kunna skapa  rätt förutsättningar att 
uppnå målen. Nader förstod att organisationen 
hade ett stort behov av att strukturera  upp sin 
förvaltningsstyrning och ville få detta bekräftat 
genom att låta genomföra en genomlysning med 
syftet att utforska hur  förvaltningsstyrningsarbetet 
fungerade. Genomlysningen kartlade hela processen 
från det att ett förändringsbehov uppstod,  
vidare till kravställningsarbete, systemutveckling, 
test/kvalitetssäkring och leverans. Resultatet 
bekräftade det man redan trodde: organisationen 
skulle få stora fördelar av att organisera 
arbetet kring förvaltningsstyrning. Arbetet med 
förvaltningsobjektarkitekturen (FOA:n) pågick mellan 
november 2013 till januari 2014. En analys gjordes  av 
vilka förvaltningsobjekt MTM behövde sätta upp och 
vilka system som skulle kategoriseras in i respektive 
objekt.  Stora delar av chefskollektivet samt 
nyckelpersoner bland medarbetarna engagerades 
för att göra kartläggningen som  resulterade i fem 
förvaltningsobjekt.

MTM har en förvaltningsledare (FL) per objekt och 
tre FL IT. pm3-modellen är relativt omfattande så 
MTM bestämde  sig för att inledningsvis endast 
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implementera de delar av ramverket som gav mest 
värde för verksamheten. Precis  som det är tänkt 
enligt pm3-modellen, har personerna med roll i den 
virtuella förvaltningsorganisationen även en roll  ute 
i linjen hos MTM.

Samarbetet mellan Nader och På-konsulterna 
fungerade smidigt. På-konsulterna var lätta att 
samarbeta med och de  hade förmågan att på 
ett effektivt sätt hantera de utmaningar som dök 
upp på vägen. De var pålästa och hade en god 
pedagogisk förmåga att förmedla pm3-modellen och 
var dessutom duktiga förändringsledare. Naders täta 
dialog med På-konsulterna möjliggjorde också det 
fina samarbetet med MTM:s övriga ledning – något 
som har betytt mycket för projektet. 

UTMANINGAR UNDER INFÖRANDET

MTM hade en ambitiös tidsplan för pm3-
införandeprojektet – och den höll! Tillsammans 
med På lyckades de etablera samtliga fem objekt 
på sex månader. Det var en utmaning för MTM att 
prioritera de resurser som krävdes för  projektet 
och nyckeln till framgången blev att i ett tidigt skede 
skapa förtroende hos ledningsgruppen gällande pm3.  
Den tidigare genomförda genomlysningen blev en 
viktig del i detta eftersom den gav en överblick av 
nuläget och redogjorde för hur MTM  med stöd av 
pm3 kunde förbättra situationen.  En annan utmaning 
var förståelsen för en anställds befogenheter i pm3:s 
rollorganisation i relation till befogenheter i linjen. 
Hur skulle de styra och planera resursernas tid 
samt hur skulle budgetarbetet samordnas mellan  
förvaltningsorganisation och linje? Ytterligare 
en utmaning var pm3-terminologin. Naders 
rekommendation är att avsätta ordentligt med tid till 
detta när pm3 ska införas. 

POSITIVA EFFEKTER AV PM3

Efter införandet av pm3 är förvaltningsstyrningsarbetet 
betydligt mer transparent. Det finns 
förvaltningsplaner som alla kan ta del av för att förstå 
vad som ska göras, vad som prioriteras samt till vem 
man ska vända sig i olika ärenden. Detta uppskattas 
mycket av såväl ledning som medarbetare. MTM 
har även fått ordning och reda i systemfloran. Vid 
pm3-införandet inventerades och kategoriserades 
samtliga IT-system på myndigheten. Då uppdagades 
att det fanns IT-system som saknade specialist 
och behövde bemannas samt att de inom vissa 
avdelningar hade flera system för samma ändamål - 
vilket ledde till att flera system kunde avvecklas. Idag 
diskuteras  förvaltningsfrågor mer regelbundet inom 
organisationen än tidigare. Förvaltningen är ett mer 
naturligt samtalsämne på agendan och samarbetet 
mellan verksamhet och IT diskuteras i olika forum. 
MTM har också etablerat en tydligare  övergång från 
projekt till förvaltning. 

VAD HÄNDER NU?

Trots att MTM har kommit en god bit på vägen 
slutar inte ambitionen här. MTM vill få ut ännu 
mer av förvaltningsstyrningsarbetet. Ett viktigt mål 
framöver är att etablera en gemensam styrning för 
utvecklings- och förvaltningsportföljen. Eftersom det 
ofta är samma resurser som är involverade är Nader 
övertygad om att en gemensam portföljstyrning 
kommer att hjälpa dem att effektivisera planering och 
prioritering i båda portföljerna.  Man vill också trimma 
processen kring myndighetens planering och budget. 
Varje statlig myndighet gör alltid en  verksamhetsplan 
för kommande år. Förvaltningsplanen är numera 
en del av detta. Samspelet mellan förvaltningsplan,  
verksamhetsplan och budget är oerhört viktigt för att 
nå målen.
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Om Nader Svärd 
Roll i linjen:
IT-chef, avdelningschef för Utveckling  
och IT samt medlem i myndighetens   
ledningsgrupp

Roll i förvaltningsorganisationen:
Objektägare IT 

Övrigt:
Var projektägare för pm3-införandet

Nader Svärds rekommendationer till 
andra som står inför ett pm3-införande:
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Var beredd på att det kommer att ta tid – det finns inga genvägar 
till en ordnad och effektiv förvaltningsstyrning.

Ha kompetenta och engagerade resurser närvarande  under 
hela införandet. Se till att de är aktiva ute i verksamheten, stöttar 
projektdeltagarna och finns tillgängliga för frågor. 

Se det inte som ett IT-projekt! Verksamheten måste  aktivt delta i 
arbetet med införandet för att skapa delaktighet och förståelse för 
syftet och nyttan med resultaten.

För mindre organisationer går det utmärkt att införa pm3 men 
lägg lite tid på anpassningar. Implementera inte alla processer och 
mallar direkt utan använd de som ger störst nytta här och nu. 


