
Pressat tidsperspektiv när HUSF  
satsar på molnet  
Med målsättningen att få en modern molnbaserad outsourcad tjänst för sin IT tog HUSF 
hjälp av Pro4u-konsulten Erik Sandell. Tidsperspektivet var mycket pressat då man fick 
ändrade förutsättningar mitt i projektet och redan sagt upp avtalet med dåvarande 
leverantör. Hur satsningen kom i mål berättas om i detta kundcase.

Beslut hade tagits att upphandla en outsourcad tjänst som 
skulle vara modern och molnbaserad. Detta då HUSF ville 
få skalfördelarna med molnbaserad IT samt få bort digitala 
hinder för enklare integreringar. Erik satte genast i gång 
och utredde hur HUSF skulle få sina önskemål uppfyllda på 
bästa sätt. 

”Det var minst sagt fullt ös, men jätte-
kul hela tiden.”

Erik har en omfattande bakgrund inom upphandlingar och 
transiteringar och har bland annat arbetat hos ALMI och 
Länsförsäkringar med transitering av komplexa miljöer. 
Även erfarenheten av transitering till molnmiljöer fanns. 

”Detta var inte nya tekniker och nytt 
tänk för mig utan något jag har stor 
erfarenhet av. Jag tycker dessutom 
att transitering och upphandlingar är 
väldigt kul att jobba med.”

Visst arbete som gjorts med det ursprungliga siktet på 
Huddinge Kommun fanns som kunde användas. Bland an-
nat hade det gjorts en god inventering som kunde använ-
das. Men mycket var såklart som att börja på ruta ett. 

Erik insåg snabbt att man skulle vara tvungna att jobba 
väldigt agilt även om det inte var tänkt att vara ett agilt 
projekt från början. Men från HUSF´s sida kunde man 
snabbt adaptera sig till det agila arbetssättet och Erik 
framhåller det som en stor framgångsfaktor i projektet. 
”Det har funnits bra uppbackning internt under projektet. 
Systemförvaltarna internt har haft en nyckelroll i projektet 
och varit med på hela resan. De har i sin tur satt sig med 
respektive systemleverantör och tagit sina delar vidare. 
Framgången för projektet bygger också i mycket planering 
och kommunikation som också var tvunget sträcka sig 
långt utanför IT-avdelningen. De stora penseldragen i pro-
jektet och möjligheterna med molnbaserad IT har kommu-
nicerats till hela HUSF löpande” säger Erik. 

Om HUSF

Huddinge Samhällsfastigheter 
är ett kommunalt bolag som 

äger och förvaltar merparten av 
Huddinges skolor och förskolor, 

men också kommunens  
äldreboenden, idrottshallar och 

friluftsanläggningar. 

KUNDINTERVJU MED HUSF V.G VÄND 

När Pro4u-konsulten Erik 
Sandell kom in i projektet 
hade ursprungstanken 
att flytta HUSF:s IT till 
Huddinge Kommuns IT 
gått i stöpet och man var 
tvungen att agera myck-
et snabbt när dåvarande 
avtal skulle gå ut inom sex 
månader. 



Framgången för projektet bygger också på mycket kommu-
nikation och planering som också måste sträcka sig långt 
utanför IT-avdelningen. De stora penseldragen i projektet 
och möjligheterna med molnbaserad IT har kommunicerats 
till hela HUSF löpande. 

Helhetslösningen som nu är upphandlad är uppdelad i tre 
delar. Klienterna och allt som har med dem att göra, infra-
strukturen och nätverk. I dagsläget är HUSF klara med en 
dryg tredjedel. Den tredjedelen innehöll kritiska verksam-
hetssystem och själva transiteringen gjordes på mindre än 
en vecka utan problem.

Pro4u-konsulten Erik Sandell
Erik Sandell sadlade tidigt om från officer till 
nätverksingenjör. Efter flera år som tekniker 
och arkitekt tog Erik roller som teamleader och 
gruppchef för att till slut landa som teknisk 
projektledare. 

Med över 15 års erfarenhet , varav 7 år som 
projekt/transiteringsledare i komplexa tran-
siteringar, migrering och etableringsprojekt, 
så håller sig Erik fortfarande uppdaterad med 
nya certifikat, nu senast i 
Azure.

Erik har erfarenhet från 
kunder i så väl offentliga 
och privata sektorn som t 
ex Almi, Agria/Länsförsäk-
ringar, Regeringskansliet 
och UD.

Framgångsfaktorer:

Rätt konsult på rätt plats

Gott internt stöd för  
konsulten

Förarbete som gick att ta 
med sig in i nya projektet

Hög intern kompetens hos 
HUSF

Klara visioner och mål 
vart man ville

Utvärdering av vad som 
tidigare fungerat bra och 
inte

Att man snabbt kunde 
svänga om till att arbeta 
agilt och reagera i  
stunden

KUNDINTERVJU MED HUSF

”Vi insåg snabbt att även om vi hade använt oss av intern 
kompetens så skulle vi inte mäkta med detta. Vi behövde 
en konsult som kunde kliva in och leda hela processen som 
är rätt så komplex. Det var tvunget att vara en konsult som 
inte bara var en duktig projektkonsult utan också kunde 
förstå både traditionella datahallar, nätverkstrafik till det 
molnbaserade samt vår vision om vart vi ville. Detta under 
extrem tidspress dessutom. Vi är så tacksamma att vi kun-
de få en så pass kompetent konsult som Erik. Han har inte 
bara hjälpt oss gällande upphandlingen av transiteringen 
utan med förprojekten som gjort att vi kunnat genomföra 
detta så fort.”

”Jag har aldrig förut arbetat så här fort 
med transiteringsdelar och samtidigt 
så bra som vi gjort det. Det är verkligen 
en guldstjärna på hela uppdraget!”

”När man tittar på tidsperspektivet vi haft så är det så 
mycket vi har hunnit göra under kort tid. Att stå där på 
ruta ett med sex månader kvar är ganska skrämmande och 
inget jag skulle vilja göra igen. Men det har funnits bra 
uppbackning internt och i Erik fick vi rätt konsult på rätt 
plats. Eriks profil kunde inte vara mer klockren för uppdra-
get och det syns också i resultatet.”

”Det som vanligtvis skulle ta 3-4  
veckor har vi lyckats göra på mindre än 
1 vecka. Det hade inte gått utan att vi 
hade gjort vår hemläxa ordentligt och 
haft god koll på alla system. 
Det känns jättekul att det har fungerat 
så smidigt.”

Uppdragsgivare Mathias Holm, 
IT & Digitaliseringschef på HUSF 
fortsätter att berätta:


