
Byta systemstöd 
– ett verksamhetsprojekt



• Hur upphandlar vi ett systemstöd som stödjer och kvalitetssäkrar 
huvudprocessen – ”Barn och elevers utveckling mot utbildningens 
mål” ?

• Hur skapar vi en organisation med tillräckliga resurser för arbetet - och 
som bär även i löpande drift?

• Hur implementerar vi det nya arbetssättet i vår organisation?
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Upphandling lärplattform



• Hur upphandlar vi ett systemstöd som stödjer 
och kvalitetssäkrar huvudprocessen?

• Hur skapar vi en organisation med tillräckliga 
resurser för projektet  - och som bär arbetet 
även i löpande drift?

• Hur implementerar vi det nya arbetssättet i 
vår organisation?

Agenda

➢Bakgrund

➢Planering

➢Genomförande

➢Tid för frågor



Bakgrund

Avtalstiden med befintlig leverantör löper ut

Löpande omvärldsspaning

Erfarenheter av tidigare lärplattform 



Planering

Omvärldsspaning - leverantörsvisningar

Projektorganisation 

Projektdirektiv



En sån här dag i 
november 2017 åkte vi 
till Halmstad…



På hemresan tittade solen fram…



Genomförande



VISION

EFFEKT-
MÅL

STRATEGIER

Igenkänning ur 

användarperspektiv

Delaktighet och 
inflytande

Effektivt och förenklat 
stöd

Rättssäker och 
tillgänglig 

dokumentation

Enhetlig och 
tydlig struktur

Skövde kommun 
tydlig avsändare

Kommunikation 
mellan berörda 

Dialog kring 
kunskaps-
utveckling

Digitalt först
Mobila 

arbetssätt
Allt samlat på 

ett ställe

Relevant och 
tydlig 

dokumentation



Upphandling

- Upphandlingskompetens

- Vad prioriterar vi i viktningen?

- Kopiera underlag och material från 
andra - men gör om dem till 
projektets egna



Kommunikation



- Anpassad efter roll/användargrupp: handledare, 
utvecklingsledare, chefer, verksamhetsadministratörer, 
elevhälsopersonal

- Handledarna utbildar pedagogerna i sina verksamheter

- Alla roller ansvarar för sina del i kedjan

Utbildning



Implementering

Nytt arbetssätt – kräver tydligt ledarskap 

Utbildningsplan

Uppföljning och utvärdering



Förvaltning

Starkt behov av förvaltningsorganisation

• Decentraliserat användarstöd

• Säkerställa användning och utveckling

• Utbildningstrappan

• Introducera nyanställda

• Säkerställa att rollerna besätts vid personalförändringar



Utvärdering 
Har vi uppnått effektmålen?



Hur upphandlar vi ett systemstöd som stödjer och 
kvalitetssäkrar huvudprocessen – ”Barn och elevers utveckling 
mot utbildningens mål” ?

Hur skapar vi en organisation med tillräckliga resurser för 
arbetet - och som bär även i löpande drift?

Hur implementerar vi det nya arbetssättet i vår organisation?



Vad har jag lärt mig – igen?

• Prioritera förarbetet

• Dialog och delaktighet skapar engagemang

• Ta vara på organisationens olika kompetenser



Har vi lyckats?



Varmt tack!



Frågor?


