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Vad vi berättar om

• En kort beskrivning av var vi står idag

• Vad var problemet?

• Grundläggande beslut

• Hur första fasen i förändringsarbetet verkställdes

• Förutsättningar för ett förändrat arbetssätt

• Hur vi arbetar för att bli en effektiv leverantör
av IT-tjänster

• Hur kommer fortsatt förändringsarbete att bedrivas? 



Värmland:
Karlstad:

280.000
84.000

Värmland och Karlstad



• 48 anställda

• 90 miljoner i omsättning

• 25 000 användare

• 6 000 arbetsstationer

• 200 servrar i vårt Data Center (95 virtualiserade)

• ca 1 000 applikationer/system

• Service Desk har under senaste året hanterat
32 000 ärenden

Dagsläget – IT-enheten i siffror



Dagsläget – fokus på verksamhetsnytta

Fokus på kundens behov

Leverans i rätt tid och till rätt plats
Överenskommen omfattning och kvalitet
Korrekt pris
Kontinuerlig kvalitetsförbättring

Service Support

AnvändareService Desk

Servicenivåhantering
SLM

Kunder

Service Delivery

Leverans

Servicenivåavtal
SLA

IT Verksamheten



IT-Enheten
Inge Hansson

IT-staben IT-service
Christina Kjellberg

IT-system
Mats Jensen

IT-teknik
Michael Wikstrand

Ansvarar för strategi 
och utveckling

• IT-projektledare

• IT-arktiekt

• IT-controller/SLM

Ansvarar för att till-
handahålla support 
och assistans till 
verksamheterna enligt 
vad som  över-
enskommits i SLA

Ansvarar för tekniskt 
stöd till kundernas 
systemförvaltning 
(AFS), samt säker-
ställer att ändringar i 
IT-miljön planeras och 
genomförs korrekt

Ansvarar för den 
löpande driften av 
kommunens IT-
resurser. Skall 
tillhandahålla och 
utveckla en tekniskt 
väl fungerande och 
stabil IT-miljö

Dagsläget – organisation



Servicenivåhantering och SLA

…första fasens utvecklingsarbete



Politiskt beslut



Bakgrund till beslutet

• En sammanhållen ledning och styrning av IT saknades 
– strategiska frågor hanterades på operativ nivå av 

enskilda individer

• Små IT-enheter ute i organisationen
– olika viljor drog åt olika håll

• Det fanns ingen övergripande bild av vad IT kostade
– dolda kostnader och en splittrad ramfinasiering

• Ett outvecklat och osammanhängande nyttotänkande 
mycket grundat i driftperspektivet

• Gemensam utvecklingsplanering saknades

• Gammal IT-infrastruktur

• Dåliga förutsättningar för systemintegration

• Brister i leveransen ut till kund



Huvudaktiviteter i första fasen

• Inhämtning av verksamhetens krav och synpunkter

• Internt organisatoriskt projektarbete

– för att etablera och kommunicera nuläge

– inventering av kompetenser

– hitta en struktur för IT:s organisation

– processkartläggning

– förvaltningsmodell för IT

• Planera för nya lokaler

• Förnya IT-infrastrukturen

• Etablera leveransavtal (SLA)



Resan från politiskt beslut till SLA  

Våren 2005 Hösten 2005 Jan 2007 Apr 2008

Politiskt beslut

Koncerngemensam IT‐enhet

ITIL‐ramverket skall följas

FC/VD‐grupp delegerar till 
IT‐utvecklingsgruppen (ITUG)

ITUG

En representan per förvaltning/
bolag

UPPDRAG

Besluta om strategisk IT/ telefoni

Bereda frågor från/till FC/VD‐
grupp

Remissinstans för IT‐policies och 
riktlinjer

Utveckla e‐förvaltning

Omvärldsbevakning

IT‐finansieringsmodell

IT‐enheten övertar ägande och 
förvaltning av nätverk, platt‐
formar och PC‐arbets‐platser

Förvaltningar/bolag äger och 
förvaltar verksamhetsgemen‐
samma och verksamhetsunika 
system

Ansvars‐ och 
kostnadsförhållande 
mellan IT‐enheten

och respektive
förvaltning/bolag regleras 

i SLA



SLM och SLA – byggstenarna 

• Övergripande finansiell överenskommelse

• Förteckning över vad som säljs - tjänstekatalog

• Avtalsstruktur och innehållsmall

• Processen Servicenivåhantering

• Stödjande processer 

• Behov av att mäta

• SLA Bas

Milstolpar



SLM och SLA – målet 

Servicenivåhanteringens
övergripande mål

Att underhålla och gradvis förbättra kvalitén på leveransen av IT-tjänster till 
verksamheterna genom en kontinuerlig uppföljning och rapportering av avtalade 

tjänster och servicenivåer mellan IT och kund.
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SLM och SLA – modell för affärsrelationerna 



Letter of intent

Agreement

Contract

Intentioner / viljeinriktning – ej bindande

Överenskommelse - ”mjukt avtal”, bindande 

Avtal / kontrakt – juridiskt bindande

Anta ett professionellt förhållningssätt där avtalet betraktas som ett 
instrument för samarbete, inte som ett verktyg att slå den andra parten i 
huvudet med!

Avtalet skall respekteras på samma sätt som ett juridiskt bindande 
dokument. Speciellt viktigt är detta i en outsourcing-situation.

Ett avtal är ett avtal, eller? 



Kundens ansvar
• Att tillhandahålla en plan över behoven av IT-tjänster

på kort och lång sikt

• Att internt samordna behovet av IT-tjänster

• Att möta upp mot de krav som IT-enheten ställer för att
leveranserna skall fungera som avsett.

Ett avtal har två parter…



 Tolkning

Tjänstekatalog

SLM och SLA – implementationen



Fortsatt utveckling och
implementation

av processer och funktioner

…nästa fas i utvecklingen



Styrning och kontroll av IT (IT Governance) 

Pm3: På Maintenance Management Model, På i Stockholm AB

A B C D E

A Objektverksamhet
B Verksamhetsnära förvaltning
C Förvaltningsverksamhet
D IT‐nära förvaltning
E IT‐verksamhet

AFS/pm3 ITSM/ITIL

IT‐utvecklingsgruppen

FC/VD‐gruppen
VAD

HURVAD



Definition av verksamhetsstyrning

Strategisk styrning är förmågan att styra verksamheten
mot långsiktiga mål och en fastlagd vision

Taktisk styrning är förmågan att planera och följa upp
verksamhet – samt att fördela resurser – för en viss
planeringsperiod

Operativ styrning är förmågan att i den dagliga verksamheten
använda tilldelade resurser så att de operativa, taktiska och
strategiska målen kan hållas



Förmåga att mäta och följa upp

..n
3.

2.
1.

Mätning och utvärdering av processer och funktioner
säkerställer att IT gör saker rätt

Mätning och utvärdering av levererade tjänster
säkerställer att IT gör rätt saker 

• Automatik

• Publicering mot kund

• Intern uppföljning

• Tjänsteövervakning

Key Perfomance Index KPI



Definition av tjänstebegreppet

• En tjänst är ett medel för leverans av 
affärsvärde (nytta) till kunden

• Leverantören äger kostnader och risker 
förknippade med leveransen

• Tjänsten skall vara begripligt formulerad 
för såväl leverantör som kund

• Samtliga tjänster skall åtminstone ha en 
grundläggande definierad servicenivå

• Understödjande tekniknära tjänster och 
komponenter måste skötas så att 
leverans till kund säkerställs (OLA)



IT Service Management

Evolution

Tid

Mål

Prestanda

Händelseorienterad
verksamhet

Tid

Mål

Tjänsteorienterad
verksamhet
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Kunder
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Data,
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∆
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IT Information Library, ITIL v.3



…och vad ur ITIL?

Service Desk

Technical
Management

Application
Management

IT Operations
Management

Strategy Generation

Financial
Management

Service Strategy

Demand
Management

Service Portfolio
Management

Service Level
Management

Availability
Management

Service Design

Capacity
Management

IT Service Continuity
Management

Information Security
Management

Service Catalogue
Management

Service Transition Service Operation

Change
Management

Service Asset & Configuration
Management

Release & Deployment
Management

Supplier
Management

Transition Planning &
Support

Service Validation &
Testing

Evaluation

Knowledge
Management

Incident
Management

Problem
Management

Access
Management

Event
Management

Request Fulfillment

Continual Service Improvement

Service ReportingService Measurement

Implementationer i frontlinjen

Släpande implementationer



• Projektliknande implementationsmodell i en 
kontinuerlig process för verksamhetsutveckling

• Snabbhet i utvecklingsarbetet. Fastna inte. 
– ändra senare om det behövs

• Arbetsmetodik
– hur påverkar processverktyget?

• Processernas effektivitet
– mäta före och efter förändringar?

• Under rätt förutsättningar är det intressant och 
utvecklande att förändra 
– entusiasmera och kommunicera

Implementationsmodell för processer

Implementations‐
ledare

Styrgrupp
(Ledningsgruppen)Arbetsgrupp

ITSM‐paket

Processverktyg

Mognadsmodell



Tidplan

• Bas-SLA tecknat i april 2008

• Processverktyg för IT väljs i juni 2008 

• Implementation av valt verktyg påbörjas i augusti 2008

• Implementation av processer och funktioner efter första 
fasens aktiviteter pågår och beräknas hålla på i ett par 
år framåt

• Automatiserad mätning och rapportering utvecklas i 
samband med implementationen av vårt process-
verktyg och det pågående införandet av BI-system 



• En ordentlig genomlysning av verksamheten – gärna av 
extern part

• Politisk beslut, vilket innebär förankring på högsta nivå

• Tydliga ansvarsområden och klarlagda beslutsordningar 
genom de strategiska, taktiska och operativa nivåerna

• Effektiva processer som stödjer både affärs- och 
IT-verksamhet

• Involvera kunderna

• Ett kund-leverantörsförhållande som regleras via SLA

• Intern tjänsteleveranssäkring via OLA

• Skapa ett klimat av förändringsvilja 

• Respekt för fattade beslut och att alla jobbar mot 
kommunicerade och uppföljningsbara mål

Framgångsfaktorer



Tack!

Peter Olsson
IT-controller
peter.olsson3@karlstad.se

Gunnar Kartman
IT-arkitekt
gunnar.kartman@karlstad.se


