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Systemtänkande - handlar om att se helheten
•

I sin enklaste form kan man definiera systemtänkande som ett sätt att se på
en organisation som helhet.

•

Systemtänkande hjälper oss att leverera bra service till medborgarna. Där
bra service är utformad kring medborgarnas behov i stället för att förvänta
sig att de ska anpassa sig till vår organisation.

•

I Växjö har vi valt vi att upphandla flera gemensamma delar i en
upphandling, vilket inte har varit eller är lätt på något sätt - men i syfte att
se helheten.

Utmaningen
•

Det är inte helt ovanligt att vi som kund blir missnöjd med det som
leverantören sen levererar, vi tillhandhåller.

•

Det finns säkert mycket leverantörerna kan göra bättre. Men lättast är att
börja med oss själva.
Vi får inte ett bättre systemstöd än vi förmår beskriva i vårt kravunderlag.

•

Sen om vi lyckas med själva införandet av systemet beror till störst del hur vi
som verksamhet och organisation - människor- lyckas. Inte själva valet av
systemstöd.
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Systemförvaltning - vad och varför
•

Nyttan med ett IT-system kan inte mätas och värderas för än i resultatet av
användningen, dvs då IT-systemet är anskaffat och befinner sig i en
förvaltningssituation.

•

I en förvaltningssituation används IT-system och måste vid upprepade
tillfälle ändras i takt med den verksamhet som stöds.

•

Det handlar om att förstå vad som görs i en systemförvaltningsverksamhet
för att kunna organisera den och göra den styrbar i ett syfte att möjliggöra
ökad verksamhetsnytta.

•

Med systemförvaltning avses det som görs i en verksamhet och ”görandet”
görs av någon.

Om görandet
•

Vi kan dela in görandet i två huvudtyper

• Felrättning
Vidmakthållande • Användarstöd
• Daglig drift & Underhåll

• Anpassningar
Vidareutveckling • Förbättringar
• (Sanering)

Förvaltningsverksamhet
•

Förvaltningsverksamhet är det som görs inom ramen för det som kallas
förvaltning - alltså det arbete som görs i en förvaltningssituation.

Förvaltningsstyrning

Ändringshantering

Förvaltningsverksamhet
Användarstöd

Daglig drift och
underhåll

Målet med systemförvaltning
•
•
•
•
•

Kostnadseffektivt för verksamheten
Ökad nytta och bättre avkastning på genomförda investeringar
Ökad kompetens och behovsstyrd utveckling
Användare nöjda med verksamhetsstöd
Stabil drift och hög tillgänglighet

Syftet är att genom ett tydligt förvaltningsuppdrag på ett effektivt sätt
säkerställa att det vi ska förvalta (objekt-system) får avsedd nytta på
verksamheten.

Vad krävs för att lyckas med systemförvaltning?
•

•

Peder Brandt, Dataföreningen, har skrivit en rapport som är en
sammanställning av en enkät som skickades ut till de 200 största företagen
och organisationerna i Sverige i maj 2012.
Den generella frågeställningen var: ”hur de bedriver systemförvaltning”.
En av frågeställningarna var:
”vad krävs för att lyckas med system-förvaltningsarbetet (vilka situationsfaktorer är viktigast och grad av uppfyllande)”

De 10 viktigaste faktorerna med hösta betydelse för att lyckas (av 20 nämnda faktorer)
1. Kunskap om verksamhetens behov

6. Goda ledare för förvaltningsarbetet

2. Respekt och erkännande från företagsledningen

7. Gruppsammanhållning och trevligt arbetsklimat

3. Definierat leverantörs/ägarförhållande

8. Etablerad och fungerande förvaltningsmodell

4. Tillgång till kompetent personal

9. Strategi för systemförvaltning

5. Välskrivna och accepterade SLA

10. Fungerande bemanningsplanering

Systemförvaltningsmodell
•

Modeller och ramverk är redskap för människor för att skapa en gemensam
begreppsbild som är grund för kommunikation och styrning i en
organisation.

•

En förvaltningsmodell behövs för att förvaltning alltid involverar flera parter
inom en organisation. Verksamhetens parter och IT-parterna har ett
gemensamt ansvar men för skilda delar, och förvaltningsmodellen hjälper till
att reda ut dessa ansvarsförhållanden. Förvaltningsmodellen är ett ramverk
som beskriver hur ett förvaltningsarbete kan utföras.

•

Optimalt är att verksamheten och IT tillsammans definierar
förvaltningsobjekten (systemen) och dess ingående produkter, sen tittar
man på hur man kan dela på risker och kostnader.

Vad är det vi ska förvalta
•

Vi måste definiera det som ska förvaltas och det utgör sedan
förvaltningsorganisationens ansvarsområde.

•

Det vi ska förvalta är IT-relaterade objekt, produkter och tjänster som rör det
system vi ansvara för. Avgränsningen bör ske utifrån den verksamhet som
ska stödjas.

•

En del kallar helt enkelt det som ska förvaltas för förvaltningsobjekt.
Objektet kan vara ett informationssystem, men även en databas, ett
operativsystem, datorer, kringutrustning etc. Vanligtvis är det ett
verksamhetssystem som ska stödja en verksamhet.
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Exempel på rollen
- Systemägare
- Systemansvarig

Systemförvaltning - En helhet
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Förvaltningar/avdelningar
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•
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•
•
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