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Title: Is it efficient? – A study of a company and the maintenance of their 

computerized systems 
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Examiner:  
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Problem area: This thesis examines how a company can get an effective, high 
quality, maintenance of their computerized systems. After literary 
studies concerning the life cycle activity Maintenance we have 
studied how the maintenance at the department IT Supply of IKEA 
IT AB in Älmhult is carried out. What steps and measures in the 
analyzing of results of changes are carried out and if they have 
predefined processes for changes. 
Based on the facts we found most important in our literary studies 
we have created a model and theoretically applied this to the 
maintenance of a specific system to see what they can work with to 
further improve the quality and efficiency in their maintenance. 
 

Choice of method: The basis for our thesis is literary studies and the collected material 
has been used as a foundation for the research at the company, 
which was carried out through interviews. The material has later 
been discussed and analyzed through a number of angles. 
 

Main question: This thesis is based on the question: ”How do the lack of a model 
for maintenance and the lack of orientation affect the maintenance 
in a company?” 
  

Conclusion: We have come to the conclusion that the IKEA not necessarily has 
to implement a model for maintenance but we believe that they need 
to see to their maintenance activities. To achieve better control or 
management in their maintenance they should make their roles of 
responsibility more clear and define the meaning of these roles. 
They should also define their maintenance to make the different 
parts of it clearer. We believe that the maintenance activities for the 
application we have investigated are somewhat businesslike but that 
it would be of benefit to become even more businesslike. This could 
be achieved through the implementation of the model Affärsmässig 
förvaltningsstyrning. The model also encourage control of the 
maintenance activity and with the implementation of the model a so 
called maintenance object is defined which means that a definition 
of what parts that are included in the maintenance is made. 
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datorbaserade system 
 

Författare: Maria Johansson och Carin Olsson 
 

Handledare: Hans Kyhlbäck 
 

Examinator:  
 

Guohua Bai   

Problemområde: Detta examensarbete undersöker hur ett företag kan få en effektiv 
förvaltning av hög kvalitet. Med utgångspunkt ur litteraturstudier 
om livscykelfasen Förvaltning och drift har vi undersökt hur 
förvaltning hos avdelningen IT Supply vid IKEA IT AB i Älmhult 
bedrivs i praktiken, vilka steg och mått för analysering av resultatet 
efter genomförda ändringar som genomförs och om det finns 
fördefinierade processer för ändringar. Vi har skapat en egen modell 
med de punkter ur litteraturstudien som vi anser är viktigast och 
teoretiskt tillämpat denna modell på förvaltningen av ett specifikt 
system för att se vad de kan utgå ifrån för att ytterligare 
effektivisera och förbättra kvaliteten i sin förvaltning.  
 

Metodval: Grunden till vår undersökning kommer från litteraturstudier. Det 
insamlade materialet har sedan använts som underlag för 
undersökningen på företaget, vilken skedde genom intervjuer. Det 
samlade materialet har sedan studerats, diskuterats och analyserats 
ur en rad synvinklar.  
 

Frågeställning: Examensarbetet utgår från frågeställningen: ”Hur påverkar 
avsaknad av en förvaltningsmodell och brist på styrning, 
förvaltningen?” 
 

Slutsats: Vi har kommit till slutsatsen att IKEA inte nödvändigtvis behöver 
införa en modell för förvaltning men vi anser att de behöver styra 
förvaltningen bättre. För styrning i förvaltningen bör de klargöra 
ansvarsroller och definiera vad dessa roller innebär. De bör även 
definiera sin förvaltning för att klargöra vad som ingår i den. Vi 
anser att förvaltningen kring den applikation vi undersökt redan till 
viss del är affärsmässig men att det skulle främja dem att bli än mer 
affärsmässiga. Detta kan genom ett införande av modellen 
Affärsmässig förvaltningsstyrning förbättras. Modellen främjar även 
styrning av förvaltningen samt att i och med införandet av denna 
definieras ett så kallat förvaltningsobjekt, vilket innebär att man tar 
fram en definition av vad som ingår i förvaltningen. 
 

Nyckelord: 
 

Systemförvaltning, förvaltningsarbete, förvaltningsfas, 
affärsmässighet, styrning, förvaltningsmodell, livscykel och 
ändringshantering.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
 Förvaltning av datorbaserade system är kanske något man som systemutvecklare inte 
funderar så mycket kring. Systemutveckling börjar i de flesta fall i projekt, med planering, 
kravspecifikationer, användarstudier, visioner och allt vad det innebär. Men vad händer sen, 
när dator- eller affärssystemet är färdigt och utvecklingsfasen klar? I Andersens 
livscykelmodell för systemutveckling finns fasen Förvaltning och drift som nästa steg efter 
Implementering, och den innebär att underhålla och göra förbättringar i systemet (Andersen, 
1994). Någon utförligare beskrivning ges inte. Avsaknaden av denna beskrivning väckte vårt 
intresse. Vad kännetecknar fasen i sig och har den en egen livscykel? 
 En av anledningarna till att förvaltning nämns så lite kan vara att det är svårt att 
definiera vad som egentligen tillhör förvaltning, vad det innebär, och vad som egentligen ska 
förvaltas. Utvecklingsprojekt utgår idag ofta från flera redan befintliga system och ren 
nyutveckling förekommer sällan, vilket eventuellt kan försvåra hur förvaltningen definieras 
(Wiktorin, 2003). Problem med förvaltning kan även innebära att bara applikationen eller 
systemet förvaltas när man kanske i själva verket måste se till ett bredare perspektiv. En god 
idé kan därför vara att införa en modell för förvaltning för att strukturera upp arbetet och se 
vad som är viktigt. 
 

”En systemförvaltningsmodell är en idealiserad bild av hur man 
tänker sig att förvaltningsarbetet skall utföras”  
(Brandt, 2000, s. 30) 

  
 En modell för förvaltning kan innebära allt från att klargöra ansvarsroller och mål, 
specificera processer eller rutiner för hur arbetet ska fungera, skapa förebyggande åtgärder för 
problem, till kvalitetssäkring av arbetet. Med detta som grund har vi undersökt hur 
förvaltningen hos ett företag fungerar och om de har speciella rutiner i sin förvaltning, eller 
rent av en modell för förvaltning. Hur pass mycket livscykeltänkande förekommer och räknas 
förvaltningen med i detta? 
 En modernare syn på förvaltning presenteras av Nordström och Welander som enligt 
Wiktorin har vidgat arbetet från de mer traditionella förvaltningsområdena, som mindre 
förbättring, felrättning och tekniska anpassning, till att även innefatta användarstöd 
(Nordström och Welander, 2003). De har en vidare syn på förvaltning och anser att man 
måste se till ett bredare perspektiv och inte bara till IT-stödet. Av den orsaken är 
benämningen på det som förvaltas ett förvaltningsobjekt, eftersom det innebär så mycket mer 
än bara de datorstödda delarna. Baserat på dessa ståndpunkter är deras modell Affärsmässig 
förvaltningsstyrning intressant för vår undersökning. 

 
1.2 Syfte och mål 
 Syftet med denna rapport är att visa vad livscykelmodellfasen Förvaltning och drift av 
ett datorbaserat system innebär i ett företag, men också att knyta an till systemutveckling och 
informationssystem i allmänhet.  
 Målet är att se hur ett företag sköter sitt förvaltningsarbete och i jämförelse med 
modellen Affärsmässig förvaltningsstyrning framställa en idé om hur förvaltningen kan 
förbättras.  
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1.3 Problemformulering 

1.3.1 Frågeställning 
 Inledande frågor för undersökningen gällde kvalitetsuppföljning, modeller som 
företaget eventuellt använder och om det görs några analyser i samband med 
förvaltningsarbetet. Vi anser att förvaltningen ofta hamnar utanför och därför behövs struktur, 
rutiner och styrning i förvaltningen för att arbetet ska fungera effektivt. Vad som växt fram 
och blivit den huvudsakliga frågeställningen är: 
 

Hur påverkar avsaknad av en förvaltningsmodell och brist på 
styrning, förvaltningen? 

 
 Inledande frågor vi ställde, och som fungerat som ett stöd för att besvara huvudfrågan 
och att utföra vår undersökning är:  
 

• Hur mäter man kvaliteten i ett system och i förvaltningsarbetet?  
• Hur arbetar man inom förvaltning av datorbaserade system?  
• Har företaget en plan för att ta reda på vad som behöver uppdateras eller ändras? 
• Har företaget någon sorts standard/ramverk de följer när det gäller att utvärdera och 

förbättra? 

1.3.2 Avgränsning 
Avgränsning har gjorts till ett förvaltningsobjekt vilket sköts av en förvaltningsgrupp 

på fyra personer. Därmed ligger fokus på faktorer relaterade till just detta förvaltningsobjekt 
och enbart fakta om, och intervjuer av personer i förvaltningen som hör samman med detta. 
Ytterligare ligger fokus enbart på själva förvaltandet och således bara förändringar och 
vidareutvecklingsarbetet i fasen Förvaltning och drift men inte själva driften och 
applikationens tekniska detaljer. 

Rapporten innehåller grundläggande fakta om systemutveckling, livscykelmodellen 
och vissa utvecklingsmodeller för att komplettera det sammanhang undersökningen ska 
placeras i och för att ge läsaren kännedom om ämnet. 

1.3.3 Målgrupp 
Målgrupp för denna rapport är personer som arbetar med förvaltning och även 

studenter som studerar systemutveckling och därmed också livscykelmodellen för att de ska 
få en tydligare bild av fasen Förvaltning och drift. 
 

1.4 Metodbeskrivning 
Enligt Ejvegård kan det vara en förnuftig strategi att använda flera olika metoder och 

tekniker för att beskriva och samla in material. En metod innebär att på ett vetenskapligt sätt 
nå fram till det ämne som ska beskrivas och hur detta sedan verkställs. Tekniken beskriver 
tillvägagångssättet för insamlandet av det material som ligger till grund för undersökningen, 
genom till exempel intervjuer eller analyser av texter. Det finns flera olika sätt att 
vetenskapligt behandla och samla in information och Ejvegård menar att det är viktigt att vara 
medveten i sitt metodval i strävan efter vetenskaplighet. (Ejvegård, 2003)  
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Vår studie följer en kvalitativ metod med syfte att skapa djupare kunskap inom ett 
begränsat område och analyser för att förstå helheten (Patel och Davidson, 1994). Genom 
denna kvalitativa undersökningsmetod har vi gjort litteraturstudier och intervjuer, samt 
tillbringat tid på det företag vi undersökt och därmed fått tillgång till deras intranät och besökt 
den avdelning där förvaltningsarbetet utförs. 
 

1.4.1 Litteratur 
Vår kvalitativa undersökning har utgångspunkt i den litteraturstudie vi gjort. De 

författare vi valt för att beskriva systemutveckling och förvaltning jobbar som konsulter och 
håller i flera fall även kurser i hur man löser förvaltningsproblem i företag. De har även 
kopplingar till svenska högskolor och universitet där deras verk används som kurslitteratur. 
Litteraturen kommer främst från författarna Malin Nordström (före detta Bergvall), Tommy 
Welander, Lars Wiktorin och Peder Brandt. Valet att till största del studera svensk litteratur 
beror på att vi efter litteraturstudier kommit fram till att svenska studier inriktar sig till större 
del på systemens samspel med verksamheten, till skillnad från internationella studier som mer 
inriktats till förvaltning av koden.  

Nordström och Welander står för modellen Affärsmässig förvaltningsstyrning som 
använts som referens i vårt undersökande arbete. De har kopplingar till Dataföreningen och 
Linköpings Universitet, och har även ett konsultbolag På AB med systerbolaget Piece of 
Cake. Deras modell fokuserar på styrning och affärsmässighet i förvaltningen vilket vi anser 
är viktiga delar i en framtida förvaltningsorganisation för att skapa ordning i förvaltningen 
och mellan dess olika parter samt att den går efter de mål som är uppsatta.  

Brandt och Wiktorin är båda konsulter inom området systemutveckling och har 
mångårig erfarenhet av detta ämne. De har båda samarbetat med universitet och högskolor i 
Sverige, skriver böcker och ger kurser grundade på sina erfarenheter.   
 Vi utgår även från Andersens syn på systemutveckling och då främst livscykelmodell.  
 Efter genomgången litteraturstudie har vi skapat en egen modell för vår syn på 
förvaltning. I denna har vi sammanställt delarna som författarna tagit upp och gett dem namn 
som vi anser passar då olika författare har olika benämning på samma sak. De delar som ingår 
i denna modell är de som vi tycker är viktigast samt ger en förklaring till de förhållanden som 
finns mellan olika delar i förvaltningen. 

1.4.2 Intervjuer 
 Enligt Patel och Davidson är både intervjuer och enkäter ett sätt att samla information 
via frågebaserade tekniker, vilket innebär att de kan vara något lika i sin utformning. De 
skiljer sig åt på det sätt att intervjuer ofta är mer personliga och frågorna kan förtydligas vid 
behov. Det som måste uppmärksammas vid intervjuernas utformning är hur intervjuaren 
strukturerar frågorna och intervjun och hur stor frihetsgrad intervjupersonerna har i fråga om 
tolkning av frågorna. Frihetsgraden benämns som en hög eller låg grad av strukturering där en 
låg grad syftar till en intervju med öppna frågor och i en hög grad ges svarsalternativ (Patel 
och Davidsson, 1994).  
 En person i taget intervjuades och en rad förberedda och personligt anpassade 
intervjufrågor ställdes. Vi ville delvis ha en låg grad av strukturering i intervjuerna men i 
själva verket var de ett sorts mellanting mellan hög och låg grad. Vi tillät intervjupersonerna 
svara fritt och ställde därefter följdfrågor för att få fram så mycket information som möjligt. 
På det sättet fick vi snabbt tips på vad vi vidare kunde arbeta med och vilka sorts frågor vi 
kunde ställa till nästa intervjuperson. Syftet med intervjuerna var att undersöka huruvida de 
som jobbar i förvaltningen följer de rutiner och arbetssätt vi fann specificerade på företagets 
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intranät. Vi ville även se om deras uppfattning gällande förvaltning och förvaltningsobjektet 
stämmer överens eller skiljer sig mot företagets mål och syn. Intervjufrågorna gällde till 
största del kvalitetsuppföljning, ansvarsroller och dokumentation.  

Informationsinsamlingen under intervjuerna skedde med hjälp av bandspelare och vi 
förde även anteckningar. I vissa fall förekom organisationskartor som de intervjuade tagit med 
sig för att underlätta förståelsen för oss. Dessa hjälpmedel har hjälpt oss i bearbetningen av 
det material vi samlat in under intervjuerna. Delar av intervjuerna har transkriberats medan 
andra resulterat i fältanteckningar vilket tillsammans med frågeformulären vi tillhandahöll 
fungerat som en strukturgrund. Dessa visades emellertid inte för intervjupersonerna utan var 
något vi själva hade som hjälp under intervjuerna. Materialet, som har resulterat i en analys, 
har sedan ställts mot modellen Affärsmässig förvaltningsstyrning, vår egen syn på förvaltning 
samt livscykelfasen Förvaltning och drift för att få fram de intervjuades kunskaper om 
företagets definierade arbetssätt och mål för förvaltningsobjektet och huruvida detta följs. 

1.4.3 Urval 
 Efter en mängd förfrågningar fick vi kontakt med IKEA IT AB i Älmhult.  
 Vi ville från början undersöka ett förvaltningsobjekt som är relativt stort, där 
ansvarsrollerna är fördelade på olika personer men ändå med en komplett dokumentation som 
inte är allt för omfattande och med förvaltningsorganisationen koncentrerad till Älmhult. Vi 
såg gärna att detta förvaltningsobjekt var ett affärssystem och föreslog lagerhållning. 
Dessutom såg vi det fördelaktigt om systemet var utvecklat av IKEA i Älmhult, eller att de i 
alla fall har hand om all förvaltning av detta. Det sista önskemålet var att systemet redan 
skulle vara i drift och gärna hade varit så en tid. Det vi hoppades på var att få intervjua tre till 
åtta personer samt att få tillgång till dokumentation gällande det specifika 
förvaltningsobjektet. 

Utifrån våra önskemål blev vi tilldelade ett förvaltningsobjekt av företaget. Det finns 
under avdelningen IT Supply i Älmhult och vi har undersökt den förvaltningsgrupp som 
förvaltar affärssystemet som heter Demand Planning. Systemet ska underlätta och säkerställa 
framtagandet av prognoser för framtida försäljning hos varuhusen. Tilldelningen av 
undersökningsobjekt anser vi stämmer relativt bra överens med de önskemål vi hade då det är 
ett system i drift och som används av IKEA globalt, det förvaltas av en liten grupp samt 
utvecklingsprojektet av detta bedrevs i Älmhult. 

Förvaltningsgruppen består av fyra personer varav en är förvaltningsansvarig, han var 
den första person vi intervjuade. Detta för att få en grund att stå på inför kommande 
intervjuer. Vi intervjuade sedan resterande tre i gruppen. Därefter valde vi att intervjua ett 
antal personer i förvaltningen som har anknytning till förvaltningsobjektet, samt en person 
som är ansvarig för ett annat förvaltningsobjekt på IT Supply i Älmhult för att se hur deras 
förvaltningsarbete fungerar i jämförelse med ”vårt” objekt. Vi intervjuade även en användare 
av applikationen för att ta reda på hur kommunikationen till förvaltningsgruppen fungerar. 
 Urvalet av intervjupersoner gjordes i samråd med förvaltningsansvarig utifrån de 
aspekter av förvaltning som vi anser är väsentliga för vår undersökning. 
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2. Litteraturstudier 

2.1 Systemutveckling 
Enligt Wiktorin syftar systemutveckling på arbetet med att utveckla ett datorstöd för 

informationshantering inom en verksamhet. Det innebär att skapa förståelse för verksamheten 
och kraven på stöd som människorna i den har och därefter möta dessa krav med datorer och 
lämpliga applikationer. Målet med systemutveckling är att utveckla ett datorsystem som gör 
det enklare för människorna att klara sina uppgifter, detta är dock inte alltid så enkelt som det 
låter. Wiktorin menar att ett datorsystem inte kan utvecklas oberoende av dess ändamål, vilket 
gör att systemutveckling innefattar så mycket mer än bara den tekniska utvecklingen och 
konstruktionen av ett datorsystem (Wiktorin, 2003). Detta håller även Andersen med om och 
menar att det är omöjlig att skapa ett ”ändamålsenligt informationssystem om man inte har 
klart för sig för vem eller vilken arbetsuppgift man skapar systemet” (Andersen, 1994, s. 13). 
 Enligt Wiktorin är ett informationssystem de delar av verksamheten som 
tillhandahåller, använder och förmedlar information tillsammans med teknik och personal 
som finns inom dessa delar. Människorna är en viktig del i informationssystemet då det är de 
som tolkar data, eller information, i systemet och verksamheten. (Wiktorin, 2003) Andersen 
framhåller att ett informationssystem är en mänsklig konstruktion, och tillägger att det måste 
vara knutet till en viss arbetsuppgift och förmedla information från en person till en annan 
(Andersen, 1994). 
 

2.1.1 Andersens livscykelmodell och ett systems livslängd 
Livscykeln är det basverktyg som använts för i stort sett alla 

systemutvecklingsprojekt. En livscykel gör det möjligt för organisationens olika resurser att 
användas i utvecklingsprocessen på ett effektivt sätt. Det finns en mängd olika 
livscykelmodeller för systemutveckling. (Bronzite, 2000) En livscykel för ett datorsystem 
omfattar, enligt Wiktorin, tiden från att själva idén om systemet uppstår, genom faser som 
utveckling och förvaltning och drift till dess att datasystemet avvecklas (Wiktorin, 2003). 

En livscykelmodell för en programvara ger en generaliserad bild av en applikations 
livscykel. Den beskriver de olika stegen i livscykeln och vilket förhållande dessa har till 
varandra. (Wiktorin, 2003) 
 I Andersens livscykelmodell finns åtta faser där de första tre är så kallade analysfaser. 
Dessa är: Förändringsanalys, Verksamhetsanalys och Informationssystemanalys  

I fasen förändringsanalys undersöks, eller analyseras, huruvida verksamhetens 
problem verkligen kan avhjälpas med ett nytt informationssystem. I fasen får medarbetarna 
beskriva nuläget och den önskade situationen. Även behov av förändring och alternativa 
åtgärder beskrivs och utifrån detta material beslutas sedan om vidare utvecklingsarbete ska 
bedrivas. Andersen menar att det finns ett flertal metoder som kan användas för att genomföra 
förändringsanalysen, dock hävdar han att ett bestämt tillvägagångssätt bör tillämpas och gärna 
en relativt allmän modell för problemlösning. Det är nämligen viktigt att en grundlig analys 
görs så att problemet blir tydligt och kan lösas med rätt sorts åtgärd. I denna fas är det inte 
klart att det exempelvis är ett nytt datorbaserat informationssystem som är lösningen, utan det 
kan vara något helt annat. 

Då det i den första fasen beslutats att det är ett informationssystem som är lösningen 
för förtaget fortsätter analysen med verksamhets- och informationssystemanalys. I denna fas 
analyseras verksamheten och det avgörs på vilket sätt informationssystemet kan underlätta 
verksamhetens arbete. Utifrån detta bedöms och beslutas sedan vilket innehåll 
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informationssystemet ska ha. Fasen utmynnar i en kravspecifikation som ska stå till grund för 
arbetet under den resterande utvecklingen. Andersen menar att här fastställs systemeringens 
”problemorienterade” område.  
  Utformningsfasen är det ”lösningsorienterade” området. Det är här man tar reda på 
vilka tekniska lösningar som möter kravspecifikationens krav. Kravspecifikationen är alltså 
länken mellan analysfasen och utformningsfasen. När man sedan vet vad det är som ska 
”byggas”, hur och vilka tekniska lösningar som ska användas, så är det dags för 
realiseringsfasen. Det är alltså i denna fas systemet byggs vilket inte bara innebär ren 
programmering, utan exempelvis även manuella rutiner runt systemet.  
 Implementeringen omfattar starten, eller den så kallade driftsättningen, av det nya 
systemet. Det är ett arbete som kräver eftertanke och planering då många oförutsedda problem 
lätt kan uppstå. När denna fas är genomförd menar Andersen att utvecklingsarbetet är 
avslutat. Systemet tas nu i dagligt bruk.  
 I fasen för Förvaltning och drift ska funktionen drift se till att det dagliga arbetet i 
systemet sker på bästa möjliga sätt. Förvaltningsfunktionen däremot är en större del, vilket 
enligt Andersen innebär fortlöpande kontroller och korrigeringar av systemet och ibland även 
beslut om förbättringar som måste genomföras. Det gäller att hela tiden se till att systemet 
motsvarar kraven i kravspecifikationen. Andersen menar också att om det rör sig om stora 
förändringar måste hela livscykeln gås igenom igen, och arbetet startas då om med en ny 
analysfas och ny kravspecifikation. Den sista fasen, avveckling handlar mestadels om att på 
ett lämpligt sätt ta tillvara på och behandla känslig information, som finns i det system som 
ska tas bort (Andersen, 1994).  

Enligt Wiktorin ligger fokus inom systemutveckling och förvaltning numera på hur 
och vad som används för att utveckla och underhålla det färdiga systemet eller produkten. 
Perspektivet har därmed vidgats till att gälla hela systemets livscykel vilket även innefattar 
Förvaltning och drift. Det sätt man beskriver och som tar hänsyn till denna fas är alltså att 
dela upp ett systems livscykel i processer (Wiktorin, 2003). 
 

”Med process avses ett antal aktiviteter som hör samman 
logisikt i den mening att de producerar ett resultat utgående 
från ett startläge.” (Wiktorin, 2003, s. 130) 

 

2.1.2 Utvecklingsmodeller 
 En utvecklingsmodell är mycket lik en livscykelmodell med en skillnad, att den 
appliceras på valda delar av en produkts livslängd (Wiktorin, 2003). Det finns en rad olika 
utvecklingsmodeller och här presenteras två som används av företaget som undersöks i detta 
arbete.  
 
Rational Unified Processes (RUP) 

RUP är enligt Wiktorin den för närvarande dominerande metoden för 
systemutveckling med objektorientering i företag. Metoden är mycket omfattande och 
behöver därför anpassas beroende på typ och storlek av utvecklingsprojektet och den används 
därför sällan i sin helhet. RUP omfattar både metodanvisningar för enskilda aktiviteter 
och rekommendationer för hur dessa ska arrangeras i faser (Wiktorin, 2003). 

Kärnan i RUP går ut på att beskriva ett system utifrån hur det används. Detta görs 
genom att olika användarroller identifieras och utifrån dessa vilka uppgifter de ska lösa i 
samverkan med systemet, detta kallas användningsfall, eller på engelska Use Cases. Genom 

 6



Är det effektivt? 
- En studie av ett företag och dess förvaltning av datorbaserade system 

 
 
att sedan beskriva dessa användarfall iterativt med mer och mer detaljer bestäms vilka 
funktioner systemet behöver och hur dessa samverkar. 

RUP beskriver hur ett system växer fram genom olika iterativa faser. Dessa kallas 
Inception, Elaboration, Construction och Transition. Inom varje fas finns aktiviteterna analys, 
design, programmering, provning och så vidare med. Till skillnad från tidigare 
objektorienterade metoder är RUP en komplett metod som sträcker sig från den inledande 
idéfasen via analys och design till konstruktion, provning och driftsättning (Wiktorin, 2003).  

 
Praktisk Projektstyrning (PPS) 
 PPS är en metod som kom till genom att TietoEnator samlat och dokumenterat 
erfarenheter från olika personer som varit med i lyckade projekt. Modellen ska leda till fler 
lyckade projekt genom att beskriva en styrmodell för att aktivt planera, leda och följa upp 
projekt.  

I PPS används tre grundprocesser: åtagande, återkoppling och ledning. Åtagande 
innebär att parterna är överens om förutsättningarna och att man säkerställer att synen på vad 
resultatet ska ge är densamma. Återkoppling innebär att åtagandet stäms av under tiden och 
efteråt för att säkerställa att arbetet gjorts korrekt. Ledning handlar om att ta fram alternativ 
och ta beslut som påverkar och styr produktionen av resultatet.  
 Modellen delar in projektstyrning i tre faser, varav första fasen Förberedelser innebär 
att resultaten, målen och avgränsningarna för projektet definieras, samt hur projektarbetet 
praktiskt ska genomföras. Fas två kallas Genomförandet och innebär att resultaten som 
uppfyller målen för projektet skapas, det vill säga om målet är att skapa och implementera en 
programvara så är det i denna fas det arbetet sker. Under denna fas genomförs en aktiv 
återkoppling och avstämningar mot ursprungsmålen för att på ett tidigt stadium upptäcka 
förändringsbehov. Avvecklingsfasen innebär återlämning av de resurser som använts under 
projektet och en sammanställning av förloppet, måluppfyllelsen och erfarenheter görs. 
 I PPS finns ett antal ansvarsroller definierade, detta för att upphovsmakarna anser att 
tydliga roller behövs för att underlätta samarbetet inom projektet och med dess omgivning. 
Det finns även inbyggda metoder i modellen för olika former av kvalitetssäkring, däribland 
kvalitetssäkring av hela projektarbetet (TietoEnator, 2004-04-28).  
 

2.2 Förvaltning och drift 
 Enligt Wiktorin utgår de flesta systemutvecklingsprojekt idag från befintliga system 
som behöver omstruktureras, utvidgas eller sammankopplas och det är sällan ren nyutveckling 
sker. Däremot tillägger han att de flesta metoder för systemutveckling är inriktade på 
nyutveckling och därför kommer fasen Förvaltning och drift att bli och vara mer betydande i 
det framtida systemutvecklingsarbetet (Wiktorin, 2003). 
 Problematiken i dagsläget kan vara att en del datorbaserade system varit i bruk länge 
och behöver successivt underhållas och uppdateras tekniskt för att behålla sin konkurrenskraft 
och följa med i utvecklingen av verksamheten. Att förändra dessa system kan med åren bli 
mer och mer resurskrävande och kan komma till en situation där de behöver bytas ut helt. 
Detta är emellertid något man helst vill undvika. Enligt Wiktorin står underhåll och 
vidareutveckling för cirka två tredjedelar av ett företags totala IT-systemkostnader och gamla 
system byts ofta ut genom stegvisa förändringar. Det är därför viktigt med en effektiv 
förvaltning (Wiktorin, 2003). Nordström och Welander menar även de att förvaltningen av 
system numera är en stor post i IT-verksamhetens budget, vilket gör att förvaltning blir ett 
angeläget område att hantera väl. Allt fler stora företag inser vikten av att deras förvaltning 
måste fungera bra och att problemen inte kan lösas med nya system utan de gamla måste 
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värnas om. Många företag skaffar därför en modell för förvaltningsarbetet. Att behålla och 
förvalta gamla system resulterar i/medför att förvaltningsarbete idag till största delen handlar 
om utvecklingsarbete (Nordström och Welander, 2002).  
 

En slutlig eller definitiv definition av begreppet systemförvaltning är svår att hitta 
eftersom meningarna går isär om vad som egentligen tillhör systemförvaltningen. Begreppet 
har även förändrats med tiden och en del systemutvecklare har gått ifrån benämningen för en 
egen modernare syn på saken. 
 Enligt Brandt finns det en mängd olika definitioner och den äldsta är snart 30 år 
gammal. För att enklast definiera begreppet kan man sätta upp ett antal åtgärdstyper, såsom 
korrigering, anpassning och förbättring. Riksdataförbundet (RDF), numera Dataföreningen, 
presenterade även dessa åtgärdstyper år 1987 men hade även lagt in sanering i definitionen. 
Under de efterföljande åren lades även användarstöd till. Eftersom man då praktiskt mer och 
mer började arbeta med förvaltningen upptäcktes fler och fler åtgärder varför 
Referensgruppen för Systemförvaltning (RFS) år 1991 kom med definitionen (Brandt, 2000):  
 
 ”Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att 

administrera och hantera ett informationssystem i drift, så att 
det under hela dess livstid effektivt bidrar till att uppfylla 
verksamhetens mål.” (Brandt, 2000, s. 11) 

 
Eftersom ovanstående definition lägger stor vikt vid hur källkoden hanteras och inte 

de aktiviteter som leder till förändring av koden så utformade Brandt ytterligare en definition. 
Han menar att förvaltningen även innebär aktiviteter som inte har med just källkoden att göra 
utan även kunskapsöverföring, dokumentering och hantering av det/de objekt som förvaltas. 
Han menar även att det inte bara behövs användarstöd utan även utbildning och information 
till de personer som jobbar med datorsystemet som förvaltas. Definitionen blev: 
 

”Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att 
förbereda, styra, administrera och verkställa förändringsarbetet 
av existerande objekt och stödja användandet."  
(Brandt, 2000, s. 11) 

 
 Nordström är en av dem som anser att styrning i förvaltningsprocessen är viktig. 
Slutsatserna av hennes avhandling Systemförvaltning i praktiken – en kvalitativ studie 
avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsrollen var ett ökat behov av styrning, att 
systemförvaltningen förekommer för datasysteminriktad och att kommunikationen mellan 
verksamheten och ADB-organisationen fungerade dåligt. (Nordström och Welander, 2002) 
Slutligen så tar hon i sin avhandling upp en definition av systemförvaltning, av American 
National Standard IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, som 
lyder:  
 

”modification of a software product after delivery to correct 
faults, to improve performance or other attributes, or to adapt 
the product to changed environment.” (Schneidewind, 1987, i 
Bergvall, 1995, s. 61) 

 
 Det karakteristiska för systemförvaltning som Bergvall (numera Nordström) och 
Welander presenterade 1996 var att det handlar om hantering av ändringar och 
förvaltningsstyrning samt att det är en iterativ process. Men det är inte bara de datorbaserade 
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systemen som förvaltas utan även de manuella. Det handlar om arbetet med att kontinuerligt 
ändra och styra informationssystem, i syfte att säkerställa systemets nytta i verksamheten 
(Bergvall och Welander, 1996).  
 För förvaltning av datorbaserade system kan man använda sig av en modell vilket är 
en idealiserad bild av verkligheten och som anger vad som ska förvaltas. Vi har valt att ta upp 
två modeller för att visa vad de innehåller. Den första förvaltningsmodellen är den något äldre 
VFS-modellen, som handlar om att köpa in ett system och anpassa det efter organisationens 
plattform och integrera det med övriga existerande system. Modellen är av intresse då det 
företag, och den förvaltningsgrupp, vi undersökt förvaltar en inköpt applikation och den ger 
då en insyn i hur det kan fungera. Vi tar även upp den modernare modellen Affärsmässig 
förvaltningsstyrning som ger en mer affärsmässig synpunkt med tyngd på styrning i 
förvaltningen, och som är den modell som ligger till grund för vår undersökning. 
 

2.2.1 Välja och förvalta standardsystem (VFS) 
 VFS är en modell beskriven av Brandt, Carlsson och Nilsson. Modellen behandlar hur 
företaget istället för att utveckla egen programvara köper in ett standardsystem. 
Standardsystemet utvecklas av leverantören för att tillgodose en mängd olika kunders 
önskemål och verksamhetsbehov. Syftet är att genom modellen öka kvalitén och 
uppläggningen av införandet av standardsystem i organisationen. (Brandt, Carlsson och 
Nilsson, 1998) 

Ett standardsystem är en paketerad systemlösning som måste integreras och anpassas 
efter företagets existerande system. Det är därför kritiskt att studera systemens gränssnitt och 
kopplingar till externa system och applikationer. Standardsystem kan vara uppbygga på olika 
sätt, genom exempelvis stora integrerade system eller små moduler som kan kombineras ihop 
av företaget. Därmed varierar systemets frihetsgrad, alltså kundens möjligheter att påverka 
dess användningsområden. Klassificeringen av standardsystem är enligt Brandt, Carlsson och 
Nilsson hårdkodade låsta system, tabellstyrda eller programmerbara system, det vill säga 
plattformar (Brandt, Carlsson och Nilsson, 1998). 

Förvaltningsmodellen i VFS är indelad i nio etapper vilka är grupperade i fyra faser. 
Dessa är: 

• Förberedelse 
1. Initiering 
2. Förvaltningsstudie 
3. Beredning 
4. Planering 

• Åtgärd 
5. Genomförande 
6. Överlämnande 

• Drift 
7. Användning och drift 

• Mätning 
8. Uppföljning 
9. Avveckling 

 
Modellen berör hela processen från att det inköpande företaget gjort en 

förundersökning och hittat ett system de vill köpa in till användande, driftsättning och 
avveckling vilket gör att förvaltning av detta sorts system blir något oklart. Införandet och 
integreringen sker liknande ett utvecklingsprojekt. De två initiala faserna innebär en utdelning 
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av bland annat ansvarsroller och styrning i form av projektstyrning och kontrollering av 
införandet från både kund och leverantörs synpunkt. Dessutom sker en överenskommelse om 
hur kontakten och samarbetet med leverantören kommer att skötas i framtiden.  

Brandt, Carlsson och Nilsson definierar förvaltningen som följer:  
 

”Förvaltning av datorbaserade informationssystem omfattar 
åtgärder för att bibehålla eller förstärka systemets nyttoeffekter 
för den betjänade verksamheten till en rimlig kostnad. Detta med 
sikte på att förlänga ett i drift varande systems livslängd.” 
(Brandt, Carlsson och Nilsson, 1998, s. 28) 
 

Med detta citat som grund anser vi att förvaltningen består av den ovan nämnda fasen 
Drift vilket inte Brandt, Carlsson och Nilsson går så djupt in på. De menar att fasen 
Förvaltning och drift enligt livscykelmodellen innebär en kontinuerlig användning för att 
systemet ska tjäna verksamheten och att säkerställa att systemet fungerar som det är tänkt. De 
anser att åtgärder i förvaltning av standardsystem består av utredningar, korrigeringar, 
förbättringar och anpassningar och sanering, och i en inledande fas bestäms om 
förvaltningen ska skötas aktivt eller passivt, således att förebygga eller avhjälpa problem.  

Styrning i de senare faserna i förvaltningsmodellen kan komma in genom olika 
stödmodeller vilken kan behövas för att komplettera modellen för att kontrollera 
systemarbetet effektivt. Ett exempel som ges är kvalitetsstyrning som avser att styra ett 
systems funktionella och tekniska kvalitet mot fördefinierade mål. Detta kan innebära att 
undersöka hur väl systemet fyller användarnas behov. Underlaget för en säker driftsmiljö, och 
därmed en säker förvaltning, är själva systemet i drift, dokumentation som användar-, system-
, drifts- och systemadministratörsdokumentation, planer för administrativ utveckling och 
strategier om hur systemet ska fungera samt testprotokoll och samverkande system och 
applikationer (Brandt, Carlsson och Nilsson, 1998). 

2.2.2 Affärsmässig förvaltningsstyrning 
Affärsmässighet 
 Nordström och Welander anser att affärsmässighet, som modellen förespråkar, är 
lösningen för att skapa en fungerande förvaltning där en utmärkande ordning samt en hög 
grad av upplevd kundnytta förekommer. Det innebär att man ser förvaltningen som en affär 
där en god sådan gör att både köpare och säljare är nöjda. Författarna anser att förvaltningen 
ska betraktas som en affär beroende på att det är ett ”komplext fenomen” med många 
inblandande parter. Klargörs affären och dess parter skapas ordning och reda och ju högre 
komplexitet, och därmed många iblandade parter, som förvaltningen innehar ökar behovet av 
styrning och ordning. Genom att klargöra vem som gör vad kan en kostnadseffektivitet 
förvaltning uppnås (Nordström och Welander, 2002). 
 Begreppet affär innebär att någon form av utbyte sker, exempelvis ett utbyte av varor, 
tjänster eller idéer, och affärsmässighet innebär att man ska göra goda affärer. En god affär 
innebär, som nämnt ovan, att både säljare och köpare ska vara nöjda med utbytet och då på 
både lång och kort sikt. Säljarens ansvar ligger således i att få köparen att förstå vad denna 
behöver och ge exakt detta och inget annat. Köparen, som ses som en säljare i nästa led, 
ansvarar i sin tur till att verka för att erbjuda den bästa lösningen för sin köpare. 

Affärsmässighet i förvaltningen innebär två dimensioner. Dels det optimala 
förvaltningsobjektet som underlättar de externa affärerna. Den andra dimensionen är att 
förvaltningen, som affär, ska vara målstyrd vilket innebär att affären är klarlagd för samtliga 
parter. Nordström och Welander har i samband med förvaltning nedanstående krav på en god 

 10



Är det effektivt? 
- En studie av ett företag och dess förvaltning av datorbaserade system 

 
 
affär, vilket tar hänsyn till både ett organisations- och individperspektiv. En kort förklaring till 
kraven i figuren samt en lösning på ”problemet” förklaras senare i texten (Nordström och 
Welander, 2002).  
 

Krav på en god 
affär 

Innebörd i förvaltnings- 
affären 

Läs mer om det i 
framgångsfaktor 

1. Affärsfokus på 
alla nivåer i 
organisationen 

Insikten om att samtliga 
rollinnehavare i en 
förvaltningsorganisation faktiskt 
gör affärer. För att det skall bli en 
god förvaltningsaffär krävs att 
både säljare och köpare tar sitt 
ansvar.  

Klargör ansvarsroller 

2. Dubbelriktad 
intern affärsprocess 

Bestämning av vilka affärsparter 
som är delaktiga i den totala 
förvaltningsaffären. Tydlighet i 
vem som säljer och köper vad, 
samt respektive affärsparts 
vidareförädlingsvärde. 
Förvaltningsarbetet skall 
organiseras i en mikroorganisation 
med representanter från både 
köpare och säljare.  

Identifiera 
förvaltningsobjektet 
 
Klargör ansvarsroller 

3. Nivåanpassade 
överenskommelser 
mellan säljare och 
köpare 

Förvaltningsaffären skall vara 
beskriven på ett mätbart, realistiskt 
och tydligt sätt. Affären skall vara 
processerad av båda parter. 
Affären skall innehålla både 
säljarens och köparens åtagande.  

Definiera förvaltningen 
 
Målstyr förvaltningen 
 
Bygg rutiner 

4. Affärsmässig 
inställning och 
beteende i affärer 

Genom rutinbeskrivningar säkrar 
man att respektive rollinnehavare 
agerar affärsmässigt i 
förvaltningsaktiviteten.  

Bygg rutiner 
 
Klargör ansvarsroller 

 
Figur 1 – Nordström och Welanders krav på affärsmässighet i förvaltningen  
 

1. Affärsfokus på alla nivåer i organisationen innebär att man ska öka kompetensen hos 
både säljare och köpare för att få bort onödiga mellanled som bara vidarebefordrar 
information vilket kan påverka budskapet i sig. Det ger en effektivare kommunikation 
mellan de verkliga köparna och säljarna. 

2. Dubbelriktad intern affärsprocess innebär att man ska veta vad man säljer och till vem 
vilket kan vara svårt med interna affärsparter. Det kan även vara en svårighet då 
säljare och köpare står skilda och inte pratar samma språk. Därför är det viktigt att 
säljaren känner till behoven hos köparen för att kunna ge denna vad som behövs.  

3. Nivåanpassade överenskommelser mellan säljare och köpare innebär att båda parterna 
ska vara överens om vad affären innebär och att det ska finnas utrymme till förfining 
av denna beskrivning då förvaltningsaffären kan förändras över tiden. 

4. Affärsmässig inställning och beteende i affärer innebär att individerna i organisationen 
ska verka för affärsmässigt vilket bland annat kan betyda att både säljare och köpare är 
stolta över den egna organisationen och företaget, säljaren är positiv till köparen och 
agerar ärligt, entusiastiskt och med omtanke och att köparen är öppen för säljarens 
lösningsidé och agerar ärligt och är aktiv i affärsprocessen (Nordström och Welander, 
2002). 
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En affärsmässighet i förvaltningen ger enligt Nordström och Welander långsiktiga 
affärsrelationer, nöjda säljare och köpare på lång och kort sikt, en sund affärsutveckling med 
högre lönsamhet och ihållande kompetensutveckling för säljare och köpare (Nordström och 
Welander, 2002). 
 
Modellen 
 Författarna och upphovsmakarna till modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 
menar att för att få en optimal förvaltning krävs en idealisk mix av modellstyrning och 
situationsstyrning. Resultatet av en etablering av modellen är en förvaltningsplan för ett 
specifikt objekt, denna plan kan sedan utvidgas genom olika avtal mellan parterna i 
förvaltningen. 
 Modellen innehåller fem steg, framgångsfaktorer, som alla verkar för affärsmässighet 
och etableringen av modellen innebär att man går igenom dessa steg, som är: 

• Definiera förvaltningen 
• Identifiera förvaltningsobjektet 
• Målstyr förvaltningen 
• Klargör ansvarsroller 
• Bygg rutiner (Nordström och Welander, 2002) 

 
Definiera förvaltningen 
 Nordström och Welander menar att förvaltning innebär ”Arbetet med att förändra och 
styra objekt där IT-stöd ingår som delar” (Nordström och Welander, 2002 s. 37). I det första 
steget, att definiera förvaltningen, ingår således att ta reda på vilka aktiviteter som bör ingå i 
förvaltningen. De mer frekvent förekommande aktiviteterna är förvaltningsstyrning, 
användarstöd och ändringshantering.  
 Förvaltningsstyrning syftar till den aktivitet som styr över övriga aktiviteter, vilket 
bland annat kan innebära utarbetande av en förvaltningsplan, inklusive budget och avtal, 
uppföljning, prognostisering, planering och genomförande av förvaltningsmöten, rapportering 
till styrgrupp och optimering av förvaltningsorganisationens arbete. Nordström och Welander 
vill dessutom lägga till aktiviteterna marknadsföring och utvärdering eftersom de anser att 
marknadsföring behövs för att göra användandet av förvaltningsobjektet så bra som möjligt. 
De poängterar att utvärdering är viktigt för att ta reda på om förvaltningen är effektiv och de 
nämner estiMERA som en lämplig mätmetod. 
 Användarstöd handlar normalt om stöd till slutanvändarna men det bör finnas i flera 
olika nivåer, även för de som exempelvis är driftsansvariga. I dagsläget är det vanligt att 
användarstöd hanteras i olika nivåer beroende på vad för sorts problem det gäller. Enklare 
frågor hanteras på nivå 1, lite mer komplicerade på nivå 2 och så vidare. Företaget bör ha 
rutiner för användarstöd och rutiner för att förebygga problemsituationer såsom exempelvis 
upprätthållande av manualer och informationsmaterial.  
 Ändringshantering är den mest frekvent förekommande åtgärden inom förvaltning. 
Åtgärden behandlas ofta synonymt med förvaltningsarbetet och syftar till att åtgärda fel eller 
brister i förvaltningsobjektet samt förändringar i verksamheten och IT-stödet beroende på att 
marknadens/kundernas krav på organisationen ändras. Åtgärden innehåller även förändringar 
i relaterade förvaltningsobjekt som påverkar och tvingar till anpassningar samt sanering, alltså 
att funktioner som inte längre används tas bort. (Nordström och Welander, 2002) 
  
Identifiera förvaltningsobjektet 
 I samband med identifieringen av förvaltningsobjektet ställs två frågor: ”Vad ska 
förvaltas?” och ”Vem ska förvalta?”.  
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 Nordström och Welander menar att vid identifieringen av objektet är det viktigt att se 
till dess helhet, alltså inte bara applikationerna. Då förvaltning till stor del handlar om att 
hantera förändringar är det viktigt att hela objektet hänger med vid förändringar. Se bild 
nedan: 
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4 Teknisk plattform 

 
Figur 2 – Marknadens förändring och effekten av ren applikationsförvaltning 
 
 Affärerna utgör gränssnittet mot marknaden och när marknaden förändras måste 
affärerna anpassas för att möta behoven. Det är därför viktigt att säkerställa att verksamheten 
inte får ett haltande IT-stöd. I modellen avser Affär/Uppdrag utbytet med slutkunden medan 
skikt 2 avser en eller flera produkter, arbetsprocesser, regelverk eller funktioner. Författarna 
påpekar dock att modellen inte ska ses från ett ”utifrån och in perspektiv” utan att ett optimalt 
IT-stöd består av den bästa mixen av både IT-stöd och verksamhet. De menar inte heller att 
verkligheten ska tryckas in i modellen utan att den ska fungera som en vägledning för att 
strukturera optimala förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt kan även bestå av flera 
applikationer om de stöder samma del av verksamheten eller ständigt påverkar varandra vid 
förändringar.  
 Arbetet med att ta reda på vem som ska förvalta innebär att man beskriver vilka 
personer i organisationen som är berörda av förvaltningsobjektet alltså affärsparterna och 
kommunikationen dem emellan. En viktig del i etableringen av modellen är att styra upp 
kommunikationsvägarna mellan affärsparterna och strävan är att skapa ett ”ett-till-ett 
förhållande” mellan huvudparterna verksamhet och teknik, detta innebär en 
kommunikationsväg istället för flera (Nordström och Welander, 2002). 
 
Målstyr förvaltningen 
 Nordström och Welander menar att trots att förvaltning mestadels innebär 
förändringsarbete så kan man genom god struktur och målstyrning förhindra att ändringar blir 
akuta, detta sker med planering och framförhållning. Det finns lika goda förutsättningar att 
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målstyra förvaltningsarbetet som vilken annan verksamhet som helst och med tanke på att 
förändringstakten i de flesta organisationer hela tiden ökar är detta en viktig framgångsfaktor 
(Nordström och Welander, 2002). 
 Styrning handlar om att vidta åtgärder för att garantera att medarbetarna agerar för 
organisationens bästa. Det finns en rad olika identifierade sätt att styra och organisera arbetet. 
Dessa kan ske genom både formell och informell kommunikation, direkta order och 
instruktioner från chefen, standardiserade arbetsuppgifter eller ett standardiserat resultat av 
arbetet, en styrning utifrån en viss organisationskultur eller standardiserade kunskaper om hur 
en viss arbetsuppgift ska lösas. Styrning av förvaltningsarbetet innebär att utforma mål, 
budgetera, följa upp arbetet och planera för åtgärder gällande avvikelser i arbetet (Bergvall 
och Welander, 1996).  
 De former av styrning som Bergvall (numera Nordström) och Welander presenterar i 
Affärsmässig systemförvaltning beskriver vilken handlingsfrihet den styrda individen innehar. 
Styrformerna är:  

• Målstyrning – innebär att den anställde ska arbeta efter uppsatta mål men 
tillvägagångssättet för att uppnå dessa är inte specificerat. Denna form av styrning 
fungerar endast effektivt om specifika resultatmål är satta, de anställa har vetskap om 
dessa och det finns ett sätt att mäta måluppfyllelse.  

• Handlings- eller metodstyrning – är den mest direkta styrningen av de tre då det 
handlar om att standardisera arbetsmetoder. Dock förutsätts det att så länge regler och 
metoder följs så håller arbetet en god kvalitet. En nackdel i detta är att metoderna kan 
ses som viktigare än själva målet. 

• Självstyrning – innebär att organisationens medlemmar har stor handlingsfrihet och 
rätt att sätta sina egna mål men för att denna form av styrning ska fungera kan krävas 
att de anställda sitter på rätt position, innehar korrekt utbildning, att det finns 
tillräckligt med resurser, det finns gruppbaserade belöningar eller en stark 
organisationskultur att följa. En fördel med denna sorts styrning är att den kan vara 
kostnadseffektiv dock främst i små organisationer. Metoden kan emellertid behöva 
kompletteras med andra styrformer för att uppnå effektivitet i arbetet (Bergvall och 
Welander, 1996). 
En styrning av förvaltningsorganisationen kan vara nödvändig eftersom det kan 

innebära en stor risk för organisationen att enbart förlita sig på personkompetens och ett ”rätt 
person på rätt plats”-tänkande. Denna sorts organisation kan fungera men bara så länge de 
”rätta” personerna finns kvar i förvaltningen (Bergvall och Welander, 1996).  
 Författarna har tre krav på målformuleringar i samband med förvaltningsplaner. De 
ska vara; mätbara, realistiska och tydliga. Det kan vara svårt att uttala mål men det är ändå 
viktigt att man gör det för att alla som arbetar kring objektet skall känna till vad som ska 
prioriteras. Efter detta är det dags att sätta upp en förvaltningsplan och i den arbetar 
förvaltningsgruppen fram ett förslag genom att sammanställa mål, resursuppskattning och 
aktiviteter för objektet. Förvaltningsplanen godkänns till sist av styrguppen för 
förvaltningsobjektet och detta leder sedan till att ett förvaltnings- och driftavtal tecknas och att 
resurser görs tillgängliga. Detta görs inom respektive område samt eventuellt avtalstecknande 
med externa parter (Nordström och Welander, 2002). 
  
Klargör ansvarsroller 
 Författarna har valt att kalla sin organisationsform för mikroorganisation, och denna 
ska bemannas med de personer som har störst förutsättningar att nå målen den kommande 
perioden. De menar att de bästa arbetsgrupper är de som kan sättas ihop på grund av 
erfarenhet och kompetens, oavsett vilken linjeorganisation de tillhör.  
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 För att förvaltningsorganisationen ska vara affärsmässig ställs följande krav: 

• Affärsparterna i förvaltningen är identifierade 
• Det finns tydlighet i vad varje affärspart bidrar med 
• Varje rollinnehavare har någon att göra affär med 
• Det finns flera nivåer som säkerställer att beslut fattas av rätt personer 

 Rollernas ansvar och befogenheter styrs ofta utifrån rollbeskrivningar, och dessa bör 
utgå ifrån de förvaltningsaktiviteter som definierats för det enskilda förvaltningsobjektet. 
Detaljerade rollbeskrivningar på organisationsnivå är nämligen sällan användbara utan leder 
till konflikter om hur mycket rollinnehavaren får avvika från modellen.  
 Angående bemanningen av rollerna påpekar Nordström och Welander att det är viktigt 
att bemanna förvaltningsorganisationen med fysiska personer och inte grupper av personer. 
En person kan för all del inneha flera roller eller en roll kan innehas av flera personer, det 
finns dock vissa restriktioner om man vill behålla affärsmässigheten. Restriktionerna innebär 
att rollerna på budget- och beslutsnivå inte får innehas av samma person, det vill säga att 
exempelvis systemägare och systemförvaltare inte kan vara samma person. Dessutom får 
dessa roller endast innehas av en person, med detta menas att det endast får finnas en 
systemägare och en systemförvaltare (Nordström och Welander, 2002). 
 
Bygg rutiner 
 Efter att arbetet med att ta fram aktiviteter och roller för förvaltningen är klart gäller 
det att bygga rutiner för de olika aktiviteterna. De viktigaste rutinerna är enligt författarna de 
som involverar flera affärsparter, såsom förändringsarbete och förvaltningsstyrning.  
 Författarna menar att då ändringshantering är den absolut största delen i 
förvaltningsarbetet gäller det att säkerställa att ändringarna prioriteras och styrs utifrån rätt 
förutsättningar. Det är också viktigt att både verksamhet och teknik beaktas i samband med 
ändringar.  
 I samband med ändringshantering beskrivs följande nio steg:  

• Initiering – syftar till hur ändringsförslag kommer till förvaltningsorganisationen. 
Ju större organisation ju viktigare att dessa förslag är strukturerade och att det 
finns en ansvarig inom förvaltningen som tar emot dem.  

• Beredning – i detta steg kompletteras förslagen för att de ska utgöra ett underlag 
för beslut. Detta görs både ur verksamhets- och tekniskt perspektiv.  

• Prioritering – vilken prioritet ärendet ska ha i förhållande till andra aktiviteter. 
Även beslut om genomförande av ändringen samt att se till att ändringen är en 
vidareutveckling inom ramen för den befintliga strukturen för IT-stödet.   

• Genomförande – består av analys och realisering enligt analysens resultat. Under 
detta steg förbereds även för kommande steg, såsom acceptanstest, information 
och utbildning samt uppdateringar av eventuella rutin- och 
verksamhetsbeskrivningar, detta på verksamhetssidan. På tekniksidan genomförs 
programmering, dokumentation, kontinuerliga programtest och förberedelser inför 
system- och integrationstest. Under tiden görs även kontinuerliga avstämningar för 
att se så att arbetet framskrider enligt plan.  

• Test – tekniksidan testar så att ändringen fungerar tillsammans med andra 
närliggande objekt och system och verksamhetssidan testar så att ändringen 
sammanfaller med den uppskattade nyttan.  Blir detta inte godkänt återgår 
ändringsarbetet tillsammans med protokoll till tekniksidan för åtgärd.  

• Beslut om införande – planering för tidpunkt då ändringen kan produktionssättas. 
Detta för att undvika kritiska tidpunkter, då produktionssättning betyder att 
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systemet måste stängas ner, ska meddelande om när den planerade stängningen 
kommer att ske ges till användarna. 

• Information/utbildning – redan i genomförandefasen togs beslut som ska ligga till 
grund för hur utbildning eller information ska delges användarna. Beroende på 
storlek och karaktär på ändringen så beslutas det om det räcker med information 
eller det även ska ingå utbildning.  

• Produktionssättning – ändringen förs in i produktion och extra beredskap finns till 
hands ifall det skulle visa sig att det blir eventuella problem.  

• Uppföljning – detta är ett viktigt steg då det kontrolleras att ändringen följer 
verksamhetens krav och behov. Det är även viktigt att inför framtiden 
dokumenterar uppföljningen så att man kan lära sig av sina misstag (Nordström 
och Welander, 2002). 

 
 Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning är en förenklad bild av en önskad 
verklighet. För att kunna införa den måste man se till det enskilda förvaltningsobjektet och 
anpassa den därefter (Nordström och Welander, 2002).  

 2.2.3 Verktyg 
 I och med etablering av en förvaltningsmodell, eller i samband med kvalitetsmätning i 
förvaltningen, kan verktyg användas för att mäta ett förvaltningsobjekts nytta och effektivitet. 
 Andersen menar att i utförandet av systemutveckling genom en metod är det en fördel 
att ha tillgång till vissa verktyg. Dessa verktyg sträcker sig från penna och papper till mer 
sofistikerade datorstödda verktyg som kommer mer och mer på marknaden. Sådana 
datorstödda produkter är till för att hjälpa både användare och systemerare i 
beskrivningsarbetet. Verktyg som är datorstödda kallas CASE – Computer Aided Software 
Engineering. Andersen förklarar vidare att systemerare i regel varit dåliga på att beskriva och 
effektivisera sitt arbete, men med hjälp av enkla symbolmallar, det vill säga templates, blir det 
lättare att beskriva sitt arbete. Bland de fördelar han nämner med dessa verktyg är att både 
systemerare och användare tvingas till större disciplin i sitt arbete då de förmås följa de 
formella regler som finns vilket också kan förebygga fel i framtiden (Andersen, 1994). Nedan 
presenteras två verktyg för mätning av effektivitet i förvaltningen, dessa är: estiMERA och 
Fahrenheit Systemdiagnos.  
 
estiMERA 

estiMERA är ett checklisteverktyg som används för att mäta kvaliteten för ett givet 
förvaltningsobjekt. Resultatet kan sedan användas för att få fram ett nuläge så att man sedan 
kan skapa ett realistiskt och mätbart mål. Mätningen görs genom ett hundratal frågor som är 
så pass generella till sin karaktär att metoden kan användas oberoende av vilken modell för 
förvaltning som används  (Nordström och Welander, 2002).  

estiMERA är en vidareutveckling av ett projekt som startade redan 1984. En del av 
projektet blev en systemdiagnos som mätte såväl ADB-systemet som förvaltningsarbetet. 
1995 moderniserades denna diagnos genom att antalet verksamhetsfrågor ökade och ett IT-
stöd utvecklades till mätningsarbetet. Produkten döptes till NYS – Ny systemdiagnos. År 
2000 bestämde Dataföreningen att det åter var dags att modernisera verktyget och de åtgärder 
som då genomfördes blev så omfattande att det döptes om till estiMERA.  

estiMERA går i mångt och mycket att anpassa efter den organisation som finns i 
företaget. Utvecklarna har gjort det enkelt att ändra, lägga till och ta bort frågor för att på så 
sätt göra en anpassad mätning. För att genomföra en mätning gås tre steg igenom. Dessa är: 
Förberedelser, Granskning och Uttag av rapporter.  
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I första fasen bestäms mätningens syfte och vilka som skall intervjuas av vem. 
Intervjun eller granskningen innebär att den intervjuade får svara på frågor där 
svarsalternativen är: Ja, Nej, Vet ej och Ej tillämplig. Till de flesta frågor finns en förklarande 
text och det finns även en dialogruta där den intervjuade kan kommentera sitt svar. Nedan 
visas gränssnittet för intervjun (Dataföreningen, 2004-03-10).  

 

 
 
Figur 3 – Intervju i estiMERA 
 

Det sista steget är att ta fram rapporter. Programmet presenterar rapporter i form av 
diagram med en förklarande text om utslaget av mätningen. Dessa rapporter kan sedan 
användas för vidare bearbetning. Nedan visas ett exempel (Dataföreningen, 2004-03-10). 
 

 
Figur 4 – Diagram i estiMERA 
 

 17



Är det effektivt? 
- En studie av ett företag och dess förvaltning av datorbaserade system 

 
 
Fahrenheit Systemdiagnos 
 Fahrenheit Systemdiagnos är ett webbaserat verktyg för att mäta systemförvaltningens 
funktionalitet. Med detta verktyg mäts kvaliteten i förvaltningsarbetet och dess närliggande 
aspekter ur ett internationellt kvalitetsstandardsperspektiv, ISO/IEC 25000. Det är uppbyggt 
genom cirka 300 frågor som berör systemförvaltningen ur tre olika perspektiv: 
Affärsverksamheten, Systemförvaltning och IT. De olika perspektiven har sedan olika 
målgrupper, som användare, systemförvaltare eller IT-personal. Mätningen startar genom att 
ett av de tre olika områdena väljs beroende på målgrupp. 
 Fahrenheit Systemdiagnos kan även användas som en hjälp i planeringen, för att styra 
och följa upp systemförvaltningsarbetet. Syftet är att ge ökad kunskap kring den upplevda 
nyttan och brister i systemet, hur systemförvaltningen upplevs och möjliga åtgärder för 
förbättring men även att ge en möjlighet till att bättre planera och styra förvaltningsarbetet. 
 Detta mätverktyg är skapat av ITligence som är ett konsultföretag ”med inriktning på 
att bygga upp systemförvaltningsorganisationer, systemförvaltningsmodeller, utveckla rutiner, 
aktiviteter, ändringshantering och dokument” (ITligence, 2004-03-04). 
 

2.3 Vårt synsätt baserat på litteraturstudier 
 Synen på systemförvaltning har länge varit att det gällt att förvalta systemet, eller 
informationssystemet, men det är något Nordström och Welander inte längre håller med om. 
De använde tidigare begreppet informationssystem för att avse tekniska plattformar, 
applikationer och verksamhet men begreppet kom att användas främst för att beskriva 
datorbaserade informationssystem vilket de anser är en alldeles för snäv begränsning. De 
använder i stället begreppet förvaltningsobjekt för det som förvaltas eftersom de menar att det 
som förvaltas, och hur man ska hantera detta, skiljer sig från objekt till objekt. Detta nya 
begrepp är mer generellt och även då man ur systemteorisynpunkt kan se objektet som ett 
system i sig så får man inte glömma att se till de aktiviteter och aspekter objektet och 
förvaltningsarbetet i detta fall innefattar. Man ska också försöka vara så tydlig som möjligt 
eftersom de som utvecklar modeller och metoder för förvaltning kan ha en något annorlunda 
syn på begreppet (Nordström och Welander, 2002). 
 Brandt menar att det är systemet som förvaltas, men han ställer sig ändå frågan vad 
som ingår i systemet som ska förvaltas. Han menar att ofta är det inte det informationssystem 
som utvecklas som senare ska förvaltas (Brandt, 2000).  

Vi har studerat systemutveckling efter Andersens livscykelmodell men problemet är, 
enligt Brandt, att modellen inte beskriver de aktiviteter som utförs i systemförvaltningen utan 
endast sammanhanget mellan systemutveckling och systemförvaltning – systemavveckling. 
Däremot behövs livscykelmodellen för att ge förvaltningen ett perspektiv i jämförelse med de 
andra faserna (Brandt, 2000). 

Nedanstående modell visar Andersens samband mellan implementeringsfas, fasen för 
Förvaltning och drift och avvecklingsfasen i livscykelmodellen men problematiken är som 
nämnt att den inte visar hur förvaltningen och dess aktiviteter hör samman med detta.  

 
 

Förvaltning och 
          drift 

 
 

Avveckling Implementering 

Figur 5 – Del av Andersens livscykelmodell 
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Efter litteraturstudier har vi sammanställt en modell som visar ett sammandrag av de 
olika delarna som framkommit. Vårt sätt att se på förvaltning är som följer:  
 

 

FÖRVALTNING 

 
Figur 6 – Vår syn på förvaltning 
 

Modellen visar hur vi upplever förvaltning av ett datorbaserat system, och de 
komponenter som finns runtomkring systemet. Det handlar dels om de som använder systemet 
i sitt dagliga arbete och de som arbetar med att underhålla och modifierar det. Modellen visar 
även hur de arbetar med systemet. 

Användare är de personer som använder datorsystemet i sitt dagliga arbete. Detta 
arbete benämner vi som aktiviteter, och dessa aktiviteter är exempelvis någon form av arbete 
där personen interagerar med systemet. Användare och deras aktiviteter, samt dokument för 
användning såsom manualer, står utanför det praktiska förvaltningsarbetet eftersom de inte 
arbetar med någon del av underhållandet. De är dock en del av förvaltningen då de påverkar 
systemet samt påverkas av de ändringar som görs i systemet.  

De ansvariga är de som innehar olika roller i förvaltningen, som utvecklare och 
förvaltningsansvarig. De jobbar med det praktiska förvaltningsarbetet genom fördefinierade 
processer och rutiner för att vidareutveckla och hantera ändringar i systemet. De kan även ta 
hjälp av verktyg för att mäta effektiviteten i sitt arbete. De ansvariga för förvaltningen, och 
således det praktiska förvaltningsarbetet, är skilt från användarnas aktiviteter men hänsyn 
måste tas till de krav som finns på systemet samt användarnas förståelse för detsamma. 

Då dokument finns i både det praktiska förvaltningsarbetet och förvaltningen som 
helhet ligger de i modellen mellan dessa två områden. Dokument syftar till all den 
dokumentation som sammanställs i samband med utveckling, drift och förvaltning av system, 
inklusive mötesprotokoll, användarmanualer med mera och då ändringar i systemet utförs, 
genom det praktiska förvaltningsarbetet, måste även dessa uppdateras och därmed också 
förvaltas. 
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3. Empirisk studie 
 För undersökningens syfte och mål, och för att förstå förvaltningen av den applikation 
och tillhörande faktorer som vi undersökt, följer i detta kapitel en grundläggande genomgång 
av företaget objektet återfinns i.    
 

3.1 Allmänna fakta om företaget 
Vi har i detta examensarbete fått möjligheten att samarbeta med IKEA som är ett 

världsledande heminredningsföretag med en global marknad. Enligt Veckans Affärer som 
refererar till Deloitte Researchs årliga ranking framkommer det att det i världen finns ett 
femtiotal detaljhandlare som är större än IKEA. Dock är det få som är lika internationella och 
växer så snabbt som dem och det finns ingen som kan mäta sig med deras vinstmarginaler 
(Pettersson, 2004b).  
 

”Konceptet för IKEA utformades i Småland där även grundaren 
för IKEA är född. Småland är en del av södra Sverige där jorden 
är dålig och mager. Människorna är kända för att arbeta hårt 
och klara sig med små medel och de gör sitt yttersta för att på 
bästa möjliga sätt utnyttja de begränsade resurser de har. Det 
här sättet att uträtta saker är det centrala i tänkandet på IKEA.” 
(IKEA – Vår vision, 2004-03-31) 

   
IKEA grundades 1943 av den då 17-årige Ingvar Kamprad. Till en början såldes 

pennor, nylonstrumpor, smycken, klockor och andra saker som Kamprad kunde finna och 
sälja vidare till ett lågt pris.    

1958 invigdes det första IKEA-varuhuset i Älmhult och på de 46 åren sedan dess har 
en koncern vuxit fram som idag har omkring 186 varuhus över hela världen. De finns i 
Europa, Asien, Nordamerika och Australien, och har uppemot 76000 anställda i 43 länder. 
IKEA-gruppen omsatte 2003 cirka 104 miljarder kronor.   

IKEA koncernen består av ett moderbolag, Ingka Holding och ett systerbolag som 
heter Inter IKEA. Ingka Holding ägs av en holländsk stiftelse som kontrolleras av familjen 
Kamprad. (Pettersson, 2004a) Inter IKEA äger konceptet och varumärket och det är Inter 
IKEA som står för franchisingavtalen med varuhusen världen över, varav IKEA Group är den 
största franchisetagaren. 

Företaget drivs genom fem underorganisationer; Sortiment, Industri, Inköp, 
Distribution & grossist samt Varuhus. IKEA IT, som har hand om utveckling, drift och 
support av IT-lösningar, arbetar för att stödja hela organisationen.  Figuren nedan visar hur 
IKEA koncernen är uppbyggd i sin helhet:  
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Figur 7 – IKEA koncernen 
 
Arbetet inom IKEA koncernen stöds av nio funktioner som är samlade i Nederländerna 
(IKEA Services B.V.) och Sverige (IKEA Services AB). Nedanstående figur visar dessa nio 
funktioner, samt ett förtydligande av den del där vår undersökning ägt rum. 

 

IKEA IT
Utveckling, drif t
och support av

IT-lösningar

 
Figur 8 – IKEA koncernen 2 
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IKEA satsar på att decentralisera sin verksamhet men för att kunna hålla priserna låga 
har man ändå en rad centrala funktioner som är specialiserade. Dessa innefattar bland andra 
IKEA IT, IKEA Rail och produktionen av kataloger.  

IKEAs marknad är indelad i fyra Business Areas; Europa, Nordamerika, Asien och 
Systems, där Systems syftar till de franchisingvaruhus situerade bland annat i Mellanöstern 
och på Kanarieöarna. Vart och ett av dessa Business Areas har en avdelning som ansvarar för 
sortimentshantering, för Europa finns denna avdelning i Älmhult och heter IKEA of Sweden. 
På IKEA of Sweden är cirka 90 personer verksamma, dessa är användare av Demand 
Planning som tillhör det förvaltningsobjekt vi undersökt (förklaras senare i texten). De är 
uppdelade i olika avdelningar beroende på vilket slags sortiment de hanterar, det finns 
exempelvis en lampavdelning, en hyllavdelning och en soffavdelning (Faktagranskat av 
Falkå, 2004-05-04). 

3.2 Verksamhetsbeskrivning 
IKEA IT AB 

Vårt samarbete är knutet till IKEA IT AB i Älmhult där vi utfört våra studier på 
avdelningen IT Supply. IKEA IT AB, som grundades år 2000, finns i Sverige i Helsingborg 
och Älmhult, men även i Tyskland, USA och Singapore. 700 av deras cirka 900 anställda 
finns i Älmhult respektive Helsingborg. 
 Nedan visas IKEA ITs struktur med dess underorganisationer, för att placera in IT 
Supply och dess samband med IT Services (ITS). ITS tillhör inte IKEA IT men har 
driftsansvar för applikationerna som används inom IKEA.  ITS finns på flera ställen runt om i 
världen. 
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Figur 9 – Strukturen IKEA IT AB 
 
 IKEA IT AB är partner till IKEA Group och ansvarar för IKEAs IT-lösningar. De har 
till uppgift att stödja ett växande IKEA med säkra och stabila lösningar. Målet är att bygga ett 
enhetligt system för hela IKEA och därmed förenkla användarnas arbete. De ska även 
leverera IT-lösningar som är effektiva samtidigt som de sparar på kostnaderna. De ska 
fokusera på kompetensutveckling och att behålla IKEAs kultur.  
 IKEA IT AB utvecklades från IKEA EDP som startades redan 1965 då man delade en 
dator med ett annat företag. 1968 införskaffades den första egna datorn och redan året efter 
inleddes utvecklingen av egna applikationer, bland annat för lagerhållning och budgetering. 
1969 skapades ett system för distribution av kataloger. I slutet av 60-talet arbetade 25 
personer på IKEA EDP-avdelningen i Älmhult. 
 1974 hade IKEA EDP ett fyrtiotal anställda och IKEA 9 varuhus i 5 länder. Samma år 
togs en egenutvecklad databas för artiklar i bruk och sändning av data via det publika telenätet 
påbörjades. 1977 hade alla IKEA-varuhus en minidator samt ett kassasystem som hette KTS. 
Datorisering av varuhuset i Älmhult skedde 1979, och 1981 startades den första EDP-
avdelningen utanför Älmhult, i Werne, Tyskland. År 1982 startades en rad nya applikationer, 
exempelvis IKEAs interna e-post-system MEMO.  
 Först 1983 startades den globala organisationen IKEA DATA och de första 
persondatorerna togs i bruk. Fyra år senare togs systemet MHS (Möbel Hus System, som har 
artikelinformation från varuhusen) i bruk och då hade de 1200 terminaler i 64 varuhus i 18 
länder. IKEA DATA hade vid tillfället 160 anställda på olika ställen i världen.  
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 År 1995 bytte IKEA DATA namn till IKEA IT AB och organisationen koncentrerades 
och samlades ihop. 1999 hade man cirka 450 anställda i åtta städer världen över; Helsingborg, 
Werne, Wallau, Paris, Älmhult, Philadelphia, Singapore och Haid. Sedan dess har IKEA IT 
AB fortsatt att utvecklas och har idag cirka 900 anställda (Faktagranskat av Falkå, 2004-05-
04). 
 
IT Supply 
 IKEA IT AB har, som tidigare nämnt, en underavdelning vid namn IT Supply, vilken 
har hand om utvecklandet och förvaltningen av IKEAs datorbaserade affärssystem som 
används inom det logistiska flödet av produkter, det vill säga Supply Chain. Driften sköts 
emellertid av en separat avdelning som heter IT Services. IT Supplys verksamhet innefattar 
Life Cycle Management av befintliga, driftsatta affärsapplikationer samt utveckling av nya 
affärslösningar och förbättring av befintliga. Därför lägger de cirka 18-20 procent av den 
ursprungliga utvecklingsbudgeten för applikationen per år på Maintenance vilket innebär att 
de på fem år helt skulle kunna byta ut sina system.  
 IT Supply har verksamhet i Älmhult, Helsingborg, Werne (Tyskland), Singapore och 
Philadelphia (USA). På denna avdelning arbetar cirka 210 personer varav 65 stycken i 
Älmhult. Av dessa 65 är omkring 22 konsulter. IT Supply globalt drivs från Helsingborg. På 
IT Supply i Älmhult finns fyra avdelningar vilka är Electronic Business Information Solutions 
(EBIS), Supply Planning (SPL), Global Purchasing System (GPS) och Supply Älmhult 
Project & Architecture Support (SEPA).  
 På avdelningen SPL finns det förvaltningsobjekt som vi har undersökt, nämligen 
Demand Planning, vilket är ett av cirka tio olika förvaltningsobjekt. Avdelningen arbetar 
främst med prognoser och behovsberäkningar, och för tillfället mycket med att byta system 
för detta område. SPL fokuserar på att tillhandahålla en rad olika planeringsverktyg för 
säkerställning av tillgång av varor.  

Nedan visas en figur över organisationen vid IT Supply i Älmhult, samt hur 
förvaltningsgruppen för Demand Planning hör samman med denna (Faktagranskat av Falkå, 
2004-05-04). 
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Figur 10 – Struktur IT Supply Älmhult 
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3.3 Förvaltning och drift i företaget  

3.3.1 Förvaltningen av Demand Planning 
 Den applikation, och således också det förvaltningsobjekt som förvaltas, vi 
undersökt/studerat heter Demand Planning. Det är en inköpt applikation som anpassats och 
integrerats i IKEAs plattform för att användas av IKEA för att göra prognoser för försäljning 
och för att kunna förutse efterfrågan från kunderna. Demand Planning är den första delen i ett 
projekt som går ut på att IKEA ska ha ett enda system för hela organisationen. I dagsläget 
finns många olika system i olika delar av världen och IKEA vill samordna detta för att på så 
sätt få en bättre och starkare samordnad Supply Chain för att säkerställa en viss servicenivå 
till kunderna.  
 Huvudmålet för Demand Planning är att förbättra prognossäkerheten för varuhusens 
försäljning på större detaljnivå vilket ger en stor fördel för företaget. ”Bara genom att 
prognoserna kommer lite lite lite närmre verkligheten så gör det gigantiska summor för ett 
sådant här företag. Kanske öka prognossäkerheten med en procent skulle innebära kanske ett 
antal hundra miljoner kronor. Så det gör väldigt mycket.” (Gunnarsson, 2004-04-15) Det 
finns även delmål för hela projektet som går ut på att stabilisera produktionen av artiklar och 
att kunna skapa långtidskontrakt med leverantörerna. De menar att genom bättre prognoser 
kan de på längre sikt än tidigare se när och hur leverantörerna ska producera artiklar och 
därmed skapa bättre och mer hållbara kontrakt med dessa. ”Sen vill man ha en stabil 
produktionssituation eller produktionsmiljö. Man vill ha ett färre antal leverantörer som man 
kan jobba ihop med på längre sikt och på ett bättre sätt jobba tillsammans” (Gunnarsson, 
2004-04-15). 
 
Utvecklingsfasen  
 Projektet Demand Planning startades i september 2000 med en utvärderingsfas, men 
redan innan dess hade IKEA tittat på ett antal olika paket som skulle kunna ta hand om hela 
varuflödeskedjan. Tanken är nämligen att man ska byta ut alla sina applikationer för 
varuflödet inom ett program som kallas P3. Detta görs successivt och den första delen man 
tagit tag i är just Demand Planning. ”Under utvärderingen hade man sett att det fanns ett 
antal moduler från Manugistics som var ganska intressanta för att hantera prognosflöde. Så 
det man gjorde här var att utvärdera och bestämma sig för vilka av dessa paket som var 
lämpliga.” (Gunnarsson, 2004-04-15). Manugistics är det företag från USA som 
tillhandahåller applikationen.  
 Våren 2001 hade IKEA bestämt att dra igång ett projekt som hette Sales & Capacity 
Planning and Tactical Forecasting med de moduler från Manugistics som de valt att gå 
vidare med. Härefter följde arbetet med att integrera modulerna i IKEAs system, det vill säga 
att man skapade integration med de kringliggande systemen. Modulerna från Manugistics kan 
inte IKEA ändra på då de inte äger källkoden. Om ändringar i källkoden eller 
användargränssnittet krävs köps dessa av Manugistics om priset är lämpligt. I december 2001 
startades de första testerna av applikationen Demand Planning med 12 användare, så kallade 
Super Users, och under december 2001 och januari 2002 utvärderade dessa produkten. 
Lanseringen av applikationen till övriga användare påbörjades med halva Europa innan 
semesterperioden 2002 och andra halvan i september. Därefter påbörjades lansering i 
Nordamerika och Systems i november 2002, och till sist Asien för drygt ett år sedan.  
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Användning 
 Demand Planning har idag cirka 150 användare vilka har titeln Supply Planners. Av 
dessa finns cirka 90 stycken i Älmhult på IKEA of Sweden där man har hand om all hantering 
av sortimentet på alla varuhus i hela världen. Avdelningar för prognoser finns runtom i 
världen, dessa bistår IKEA of Sweden med information. De finns i Singapore (för Asien) och 
i Philadelphia (för Nordamerika). För franchisingvaruhusen finns sortimentshanteringen i 
Helsingborg. 
 En Supply Planner har som arbetsuppgift att serva varuhusen genom att göra 
prognoser och utifrån dessa se till att varor finns tillgängliga där de behövs. Genom att 
använda Demand Planning kan användarna bättre förutse vilka behov som de olika varuhusen 
kommer att ha under en relativt lång tidsperiod.  
 Av de 150 användarna är fem stycken Super Users. Dessa är ansvariga för att ta emot 
förfrågningar från andra användare gällande fel i applikationen. De har också ansvar för 
utbildning som kan behövas när det kommer ny funktionalitet. Det finns även ett antal 
Business Area Support enheter som består av personer som kan lite mer om applikationen än 
de vanliga användarna och de är till för att svara på enklare frågor. 
 Nedan visas en figur över hur organisationen för användarna av Demand Planning ser 
ut. Överst finns Systemägaren och under honom fyra regioner, var och en av dessa består 
sedan av ett antal användare och en eller två Super Users. Sortimentet är även indelat i elva 
olika affärsområden och vart och ett av dem har en Business Area Support. 

 
 

Systemägare 
(Älmhult) 

 
 

Asien Nordamerika IKEA of Sweden Systems (Europa och 
Mellanöstern) 12-15 användare 15-25 användare 90 användare 
12 användare 1 Super User 1 Super User 
1 Super User 

2 Super Users 

 
Figur 11 – Användarkarta för Demand Planning 
 
 I Demand Planning har all säljhistorik från de senaste tre åren lagts in, det vill säga 
varje artikel som sålts på samtliga varuhus. Utifrån all dessa data görs sedan statistik om vad 
som sålts vart och när. Information om olika aktiviteter som påverkar försäljning, såsom 
katalogsläpp eller reklamkampanjer läggs också in. Sedan genereras prognoser för kommande 
period, upp till 84 veckor in i framtiden. Denna information går sedan vidare till andra system 
som hanterar ordrar och kapacitet som leverantörerna har. Just nu håller IKEA på att utveckla 
nya system även för detta, eftersom det är tänkt att hela kedjan så småningom ska bytas ut. I 
dagsläget läggs informationen som Demand Planning genererar in i de gamla systemen vilket 
kräver en summering där informationen buntas ihop till 4 veckorsprognoser, och behovet för 
ett antal varuhus läggs också ihop. För att förklara integrationen mellan de system IKEA 
sedan tidigare har, och den information som läggs in i Demand Planning följer nedan en figur. 
De olika systemen tillhandahåller information till applikationen på vilken prognoser görs. Det 
som i figuren benämns ”det gamla systemet” är det system som tidigare användes för 
generering av prognoser och som den information Demand Planning skapar måste läggas in i 
för att kunna användas i dagsläget. 
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Figur 12 – Integration Demand Planning 
 
Förvaltningen 
 Förvaltningsgruppen som förvaltar Demand Planning består av fyra personer, varav en 
Service Leader. Han är den enda i gruppen som har en uttalad ansvarsroll. Han ser till att 
rapportering görs, att tidsuppföljning sker, och det är även han som står för planering och 
utdelning av arbetsuppgifter inom gruppen. Övriga i gruppen är utvecklare som delar på 
ansvaret för förvaltningen. I framtiden kommer gruppen även att förvalta en applikation som 
heter NeedCap men i dagsläget är den dock inte färdigimplementerad. Dessutom finns 
ytterligare två personer utom gruppen som fungerar som ett stöd. Detta på grund av att de var 
med i utvecklingsfasen av applikationen. 
 Förvaltning/Life Cycle Management på IKEA går i två delar, Maintenance och 
Further Development. Maintenance handlar endast om att upprätthålla status quo och Further 
Development syftar till att lägga till nya funktioner i befintliga system. 
 För att förvalta applikationen i den mån att upprätthålla status quo finns en rad 
fördefinierade processer. De som är vanligast och som vi valt att fokusera på är Operational 
Change Management, Incident Management, Problem Management och Configuration 
Management.  
 När användarna har något problem med Demand Planning vänder de sig i första hand 
till sin Business Area Support. Om dessa inte kan avhjälpa problemet går det i vissa fall vidare 
till Super Usern eller så vänder sig Business Area Support direkt till Help Desk. Help Desk i 
sin tur för sedan vidare ärenden som inte de kan avhjälpa till Service Desk som är ett 
supportverktyg för felanmälningar. I Service Desk får sedan de som jobbar med Maintenance 
kolla efter de förfrågningar som tillhör deras applikation och avhjälpa dessa, i sista hand 
vänder man sig till Manugistics.  
 Nedan visas en figur som förklarar förhållandena mellan de olika nivåerna av support. 
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Figur 13 – Nivåer av support för Demand Planning 
 
 Service Desk används av användare, 1st och 2nd level support för att begära ändringar 
eller göra förfrågningar gällandet användandet av Demand Planning. Ovanför den streckade 
linjen finns Super Users, Business Area Support och Help Desk som endast hanterar frågor 
från användare. Nedanför finns förvaltningsgruppen som tar hand om integration till andra 
system, databasändringar och informationsflöde. Manugistics fungerar som en tredje nivå av 
support när det gäller fel i källkod och användargränssnitt (Faktagranskat av Gunnarsson, 
2004-05-03).   

3.3.2 Företagets processer 
De fördefinierade processerna ska IKEA IT följa för att komma fram till ett resultat 

och öka värdet för sina kunder. Processerna utvecklas och förändras kontinuerligt och anses 
högst nödvändiga för IKEA ITs verksamhet. De är ännu inte färdigutvecklade och kommer att 
fortsätta växa och vidare definieras över tiden. Det finns i dagsläget åtta processgrupper 
innehållande åtgärder beroende på syfte och när i tiden de används. Implementering av 
företagsgemensamma processer och rutiner är ett krävande arbete som ofta underskattas. Det 
tar därför tid att få alla medarbetare att till fullo förstå och tillämpa dessa nya arbetsmetoder. 
Processerna ska vara i full drift över hela IKEA IT AB under kommande verksamhetsår, 
följaktligen i september 2005. I samband med Demand Planning används fyra processer: Incident 
Management, Operational Change Management, Problem Management och Configuration 
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Management. I dessa processer finns ett antal steg som ska följas i samband med en 
ändringshantering samt olika ansvarsroller, nivåer av beslutsfattande och framställning av 
dokument.  

Incident Management hanterar incidenter som rapporterats av användare eller 
upptäckts inom IT-organisationen. Processens aktiviteter följer registrering, prioritering och 
bevakning. Incident Management berör/involverar hela IKEA IT globalt.  

En incident definieras som en händelse som inte är en del av standardförloppet i en 
service och som orsakar eller kan orsaka ett avbrott eller en reduktion i kvaliteten av servicen. 
En incident kan exempelvis vara att informationen användaren får är inkorrekt. Lösningen på 
detta skulle då kunna vara att förvaltningsgruppen ser till att informationen uppdateras så att 
det bli rätt.  

Det huvudsakliga målet för Incident Management är att fortast möjligt få igång normal 
servicenivå igen samt minimera de negativa effekterna på verksamheten, men samtidigt se till 
att tillhandahålla bästa möjliga servicekvalitet och tillgänglighet.  

För att etablera en standard i hantering av förändringar i IT-miljön på IKEA är målet 
med Operational Change Management att säkerställa och leva upp till den överenskomna 
servicenivån, se till att ändringar introduceras på ett kvalitativt och positivt sätt och att 
planeringen av denna utförs i tid, se till att koordination och riskbedömning utförs så att 
kollisioner inte sker, att de som berörs av förändringen informeras i god tid och att ändringar 
blir väl dokumenterade för att så snabbt som möjligt kunna åtgärda problem i framtiden. 

En ändring, eller change, är när en ny funktion eller uppdatering/rättning görs i ett 
existerande system eller applikation. Processen startar genom att någon (ansvarig för 
närliggande system, användare eller någon inom förvaltningsgruppen) begär en ändring 
genom att skapa ett dokument som kallas Request for Change (RfC). En ändring kan 
exempelvis bero på att när en ändring görs i ett närliggande system kan Demand Planning 
behöva ändra sin integration mot dem. Ärenden som ska lösas genom processen är enligt 
IKEAs intranät bland annat skapandet av en enad hantering av alla ändringar för att 
säkerställa att den överenskomna servicenivån hålls, att alla ändringar rapporteras och 
registreras, ett representativt forum för ändringar ska finnas, att användare informeras om 
ändringar i god tid och att uppföljning av implementerade förändringar ska göras. 

Huvudmålet med Problem Management är att minimera de negativa effekterna av 
incidenter och problem i verksamheten orsakade av fel i IT-infrastrukturen samt att förebygga 
framtida incidenter relaterade till dessa fel. Problem Management ämnar söka upp de 
underliggande orsakerna till incidenter och ta fram lösningar för att förbättra eller korrigera 
problemet, det vill säga att permanent lösa incidenter som uppkommer ofta eller stör 
verksamheten i för hög grad. 

Målet med Configuration Management är att tillhandahålla information om IKEA ITs 
infrastruktur så att denna kan utnyttjas på bästa sätt. Denna process är som en hjälp för de 
andra processerna, informationen som tillhandahålls gör det enklare att lösa incidenter och 
problem. Configuration Management ökar insikten i relationerna mellan IT-komponenter och 
verkar därför för en ökad kvalitet i samband med ändringar. 

Aktiviteterna inom Configuration Management kan sammanfattas till:  

• Designa databasen, planering och förbättring av processen 
• Fylla och kontrollera databasen 
• Ändra data och processen 

 
När en process genomförts läggs den in i kunskapsdatabasen som är den som hanteras i 
Configuration Management (Faktagranskat av Gunnarsson, 2004-05-03).   
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 För en detaljerad beskrivning av de olika stegen i processerna Incident Management, 
Operational Change Management och Problem Management se Bilaga 2.  
 

3.4 Intervjuer 
Vi har intervjuat nio personer som jobbar på IKEA i Älmhult, varav åtta är anställda 

på IT Supply, och den siste är en användare av systemet och anställd på IKEA of Sweden. Av 
de intervjuade är de fyra som formellt utgör förvaltningsgruppen: Johan Gunnarsson, Teresa 
Kujansivu, Jessica Björk och Emelie Eldeland. Nedan följer ett kort sammandrag av vilka de 
är och valda delar från intervjuerna. Dessa är upptagna i kronologisk ordning. Dessutom 
består kapitlet av en sammanfattning av de centrala delar vi tagit upp under intervjuerna samt 
intressanta tankar som kom upp. 
 
Presentation av respondenterna 
Johan Gunnarsson, Service Leader, Demand Planning 

Gunnarsson jobbar som konsult hos IKEA sedan snart tre år. Under vårt första möte 
presenterade han applikationen Demand Planning och efteråt följde en intervju kring 
strukturen av systemets förvaltning och drift. Vi ställde frågor kring användare, 
användningsområde, teknisk plattform, förvaltningsgruppens struktur och uppbyggnad, 
ansvarsroller, vem som styr förvaltningen, processer och modeller för förvaltning samt 
kostnader. Gunnarsson delgav även en hel del material kring hur arbetet med Demand 
Planning bedrivs, exempelvis mötesprotokoll från möten med systemägaren samt gav en rad 
förslag på vilka andra vi kunde intervjua.  
 
Teresa Kujansivu, Utvecklare, Demand Planning 

Kujansivu är linjeanställd och har jobbat på IKEA i ungefär två år. Hon fick frågor 
främst gällande hennes del i förvaltningen, hur arbetet med processer och dokumentation går 
till, samt om hon känner ansvar för applikationen som helhet. Hon är den som har arbetet 
längst i förvaltningsgruppen och har mest erfarenhet av de processer som används. Kujansivu 
berättade om hur arbetet mot Service Desk går till och visade hur de tar emot förfrågningar 
därifrån. Hon berättade att det är Gunnarsson som i första hand tar fram Request for Change-
dokument och även att det är han som framställer de dokument som skall följas vid 
ändringshantering. Kujansivus arbetsuppgift är att ta hand om ändringshantering.  
 
Jessica Björk, Utvecklare, Demand Planning 

Björk jobbar som konsult hos IKEA sedan cirka en månad tillbaka. Till Björk ställde 
vi frågor kring hennes del i förvaltningen, vad hon kände till kring processer och 
dokumentation, men även hur det kändes att komma in som ny och om och hur detta kunde ha 
förenklats på något sätt. Hon ska i framtiden ha arbetsuppgifter liknande de Kujansivu har 
men även ta hand om NeedCap-objektet när det är färdigimplementerat.   
 
Emelie Eldeland, Utvecklare, Demand Planning  

Eldeland är konsult och har jobbat på IKEA i ungefär en månads tid. Frågorna till 
henne rörde sig också kring hennes del i förvaltningen, kunskapen kring processhantering och 
dokumentation och hur det kändes att komma in som ny och om och hur det kunde ha gjorts 
smidigare. Precis som Björk, ska Eldeland i framtiden arbeta både med Demand Planning och 
NeedCap.  
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Max Falkå, Department Manager, IT Supply 

Falkå är linjeanställd och har jobbat på IKEA i cirka tre år. De frågor vi ställde till 
honom handlade om hur Demand Planning betraktas från ett mer allmänt perspektiv samt hur 
IKEA IT använder företagets processer. Frågorna handlade även mycket om strukturen och 
organisationen inom IKEA IT och IT Supply. Vi pratade också om vilka hans arbetsuppgifter 
var och hur budgetering inom förvaltningen fungerar. Han berättade även om de modeller de 
använder inom IKEA IT, såsom Life Cycle Management, PPS och RUP. 
 
Mikael Rydström, IS-arkitekt, IT Supply 

Rydström är även han linjeanställd och har jobbat på IKEA i cirka fem år. I intervjun 
tog vi upp hans roll i förvaltningen och vad han jobbat med i samband med utvecklingen av 
Demand Planning.  
 Rydström arbetar som IS-arkitekt vilket innebär att han ser till att kvaliteten av 
informationen är bra och att det är rätt information på rätt ställe. I samband med Demand 
Planning jobbar han för närvarande en halv till en dag per vecka med Further Development. 
Han berättade även om det arbete han utfört under utvecklingen av applikationen och vilka 
fördelar och nackdelar det finns med att inte ha kvar personalen från utvecklingsfasen när 
man går in i förvaltningen. En nackdel ur förvaltningssynpunkt är att kunskap om objektet till 
viss del går förlorad och det kan ta tid att bygga upp samma kunskap i förvaltningsgruppen 
igen. Detta är å andra sidan en fördel ur utvecklingssynpunkt då erfarenheter från tidigare 
projekt tas med i nya utvecklingsprojekt. “Man kan ju aldrig dokumentera allt som har sagt 
… under ett projekt utan det finns ju alltid grejer som man vet och därför man har varit med i 
projektet.” (Rydström, 2004-04-16) En fördel för förvaltningen kan även vara att just ny 
personal har ”en annan syn på saken, de kan se saker som man kan förbättra kanske, saker 
som man inte ser om man varit med från början. --- det är klart att det är alltid bra att byta 
(personal) man kanske inte ska byta alla samtidigt men man kan ju göra det lite successivt.” 
(Rydström, 2004-04-16) 

Rydström berättade även att de sedan september 2003 har haft tidsrapportering för att 
kunna beräkna tiden de lagt på olika arbetsuppgifter, för att kunna budgetera säkrare och med 
mer precision. Han hänvisade till Gustavsson för mer information kring detta.  
 
Johan Johansson, Demand Planner, IKEA of Sweden, Super User, Demand Planning 

Johansson är linjeanställd på IKEA sedan ungefär två år tillbaka. Han berättade om 
hur det är att jobba på IKEA of Sweden, vilken organisation de har där samt vad arbetet som 
Super User och Supply Planner går ut på. Johansson berättade om hur Demand Planning 
används, hur han som Super User utbildar användare och skriver manualer samt om 
kommunikationen med förvaltningsgruppen. 
  
Helena Gustavsson, Team Leader, Supply Planning 

Gustavson är linjeanställd och har jobbat på IKEA i cirka ett och ett halvt år. Frågorna 
till henne handlade om hennes engagemang i Demand Planning samt hur hon styr gruppen, 
och om det finns protokoll och sker kvalitetssäkring av arbetet. Intervjun behandlade också 
hur budgeten görs upp och frågor kring modeller för förvaltning ställdes.  
  
Tomas Johansson, Team Leader, GPS 

Johansson är även han linjeanställd och har jobbat på IKEA ungefär tre år. Av 
Gustavsson hade vi hört att GPS skulle ha en modell för förvaltning varefter vi frågade 
Johansson om detta. Han berättade om hur han strukturerat upp arbetet inom sitt 
förvaltningsobjekt, vad GPS används till och lite om de närliggande förvaltningsobjekten.  
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 Johansson har tagit fram en typ av modell för att styra förvaltningen genom att dela 
upp objektet och dela ut ett övergripande ansvar för dessa till de anställda i 
förvaltningsgruppen. Denna uppdelning stöder även IKEAs kultur och synsätt att främja 
kompetensutveckling för personalen. Uppdelningen har han emellertid gjort för att personalen 
ska må bra, inte för att målstyra förvaltningen eller främja företaget, vilket det i och för sig 
gör men det är inte det primära målet. T.Johansson påpekade att ansvarsbeskrivningar inte 
alltid är till godo för de anställda och även att då Operational Change Management redan är 
en invand process för GPS-gruppen kan överdriven administration verka negativt.  
 
Sammanställning av intervjuerna 
 Sammantaget efter alla intervjuer fick vi en känsla av att de vi intervjuat pratade 
mycket om hur det skulle bli i framtiden men mycket lite om nuläget. De har många bra 
visioner men inte riktigt kläm på när eller om de kommer nå dit.  
 Inom förvaltningsgruppen finns endast en ansvarsroll, rollen som Service Leader, och 
denna innehas av Gunnarsson. I hans ansvarsuppgifter ingår rapportering beträffande 
förvaltningens status, tidsuppföljning och planering för gruppens arbetsuppgifter. Dock finns 
varken dessa eller gruppens andra ansvarsuppgifter dokumenterade. Gunnarsson ansvarar för 
delegering av ansvar för specifika ändringar som inkommer. Övriga gruppmedlemmar 
titulerar sig utvecklare. Björk och Eldeland berättar att de har ansvar för förvaltningen av 
Demand Planning och den kommande applikationen NeedCap, Kujansivu beskriver att hon 
har ansvar att säkra driften och se till att applikationen Demand Planning fungerar utan 
avbrott i driften och Gunnarsson säger att gruppen gemensamt ansvarar för exempelvis 
säljinläsning i systemet.    
 Formellt består förvaltningsgruppen av fyra personer, men det finns ytterligare två 
personer i förvaltningen som lägger uppskattningsvis 10 till 25 procent av sin tid på arbete 
med Demand Planning. De båda var med i utvecklingsstadiet av applikationen och en av dem 
är Rydström. Han hjälper till i arbetet med Further Development och vid Releasehantering.   
 Det vi fann genom våra intervjuer var att dokumentationen inte var fullgod enligt de 
normer Nordström och Welander satt i sin modell Affärsmässig förvaltningsstyrning. Detta 
beror dels på att de under utvecklingen av Demand Planning fått tidsbrist och därför fick 
dokumentationen komma som en andra prioritet. Innan Björk och Eldeland började i 
förvaltningen kompletterades dokumentationen så mycket som möjligt. Avsaknad av 
dokumentation är något de tycker är en nackdel då de kommit som nya i organisationen. Det 
är främst dokumentation som beskriver systemet och dess sammankoppling med övriga 
system, för att se helheten, de efterfrågar. ”Vi (syftar på Eldeland och Björk) hade jättegärna 
velat skriva ner mer på papper men det är väldigt svårt för vi har liksom inte kunskapen om 
det och om man har fel… de som kan, kan det i huvudet så det tycker inte det är så viktigt” att 
dokumentera (Eldelend, 2004-04-15). De hoppas dock att dokumentationen ska uppdateras 
inom en snar framtid och tillägger att systemet och produktionen i dagsläget fungerar bra.  

Utvecklarna i förvaltningsgruppen dokumenterar själva tester eller ändringar de gjort i 
applikationen. Övrig dokumentation som månatliga statusrapporter, protokoll från möten 
mellan systemägaren och Service Leadern och Request for Change-formulär ansvarar 
Gunnarsson för. I de exempel han visade oss fanns en logg över ändringar som visar datum då 
förfrågan kom upp, hur den klassificerats (normal, urgent eller can wait) samt vem som står 
ansvarig för ändringens genomförande. Vi fick även titta på ett Service Level Agreement 
mellan IKEA och Manugistics, vilket beskriver nivåerna av support och hur samarbetet dem 
mellan fungerar vid problem. Den senare nämnda dokumentationen är något som Gunnarsson 
som Service Leader har ansvar för samt att samordna arbetsuppgifter och information från 
Business-sidan till dem i gruppen.  
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Dokumentationen för användarna finns i form av en manual som beskriver hur 
systemet ska skötas och till viss del vad de ska göra vid problem. Men som J.Johansson 
uttryckte det kan det vara svårt att ge användaren en lösning på ett problem, det finns ofta 
flera olika tillvägagångssätt. Denna dokumentation håller nu på att omarbetas till en Case-
baserad version. Med detta menas en manual som beskriver olika händelser utifrån ett 
scenario, detta för att kunna rekommendera användarna den bästa möjliga lösningen på ett 
givet problem. 
 Då de tillfrågade skulle berätta om kvalitetssäkring/mätning uppstod en viss förvirring 
och de flesta hänvisade till att någon annan var ansvarig för denna bit. Slutligen framkom det 
att kvaliteten endast säkras genom att tester utförs inom förvaltningsgruppen i samband med 
ändringshanteringar, och om sedan inga klagomål från användarna kommer in antas 
ändringen vara godkänd. ”Går det bra så hör vi ingenting, går det inte bra så får vi höra det.” 
(Gustavsson, 2004-04-16) En viss sorts kvalitetssäkring är att man följer informationsflödet 
genom systemet, det vill säga genom Demand Plannings närliggande integrerade 
applikationer för att se till att informationen är korrekt. Vi försökte även få fram information 
om det uppåt i organisationen kontrolleras att förvaltningen är effektiv. Det vi kom fram till 
var att de sedan i september 2003 tidsrapporterar sina timmar, specificerat på vad de arbetar 
med. 
 På frågan om de i gruppen följer någon standard eller mönster för att göra arbetet med 
applikationen konsekvent blir svaret genomgående nekande och att de inom förvaltningen 
generellt är dåliga på standarder. De jobbar på som de alltid har och de nya vänjs därmed in i 
detta arbetssätt. ”Vi har varit rätt dåliga på standarder överhuvudtaget här, framför allt i det 
här projektet. Men vi försöker så gott det går att skärpa till det.” (Kujansivu, 2004-04-15) En 
av orsakerna till att de är dåliga på standarder menar Kujansivu beror på att arbetet ibland kan 
bli stressigt när det kommer in brådskande ärenden. Angående processkännedom anser hon 
sig vara insatt då utbildning sker kontinuerligt, däremot känner sig Björk och Eldeland inte så 
insatta vilket kan bero på att de är nya i förvaltningen. Arbetet med processerna säger de att 
de följer trots att alla processer utom Incident är relativt nya. Björk och Eldeland är emellertid 
av en annan uppfattning då de tycker att arbetet med processerna sker informellt. Deras 
uppfattning beror antingen på att de ännu inte har tillräcklig kännedom om processerna eller 
att processerna följs informellt vilket är motsägelsefullt jämfört med vad övriga uppgav. Då vi 
bad Eldeland beskriva hur ändringshantering går till gjorde hon en jämförelse med tidigare 
erfarenheter: ”Jag har jobbat i ett förvaltningssystem innan och då --- skrev man en Change 
Request så man hade … kraven där på ändringen … när man utvecklade den och sen så när 
allting var testat … då la man ut den där (i produktion) --- Här går dom ju lite bakvägen kan 
jag tycka ibland, ibland åker den (ändringen) in i produktion … innan den varit testad … Man 
satt inte själv som utvecklare och la in någonting i produktion … här gör ju folk det … och 
det har ju fungerat i och med att dom inte har varit så många och --- de är duktiga människor 
… så dom gör inte många fel men är det många så är det jättefarligt att ha det så tycker jag --
- men det kanske blir ändring nu när vi blir lite fler.” (Eldeland, 2004-04-15) 

Kunskapen kring målen för applikationen är varierade, de intervjuade vet alla vad 
applikationen gör men endast Gunnarsson känner till både grundmål och delmål.  

Förvaltningsgruppen är relativt sluten utåt, då inkommande och utgående 
kommunikation till stor del går genom Service Leadern. Förfrågningar om ändringar kommer 
via Service Desk som alla i förvaltningsgruppen har tillgång till. Om det behövs kan de även 
ta kontakt med den person som anmält förfrågan då uppgifter om denna finns i felanmälan. 
Den formella kanalen för förfrågningar om ändringar är Service Desk men det händer ändå att 
förfrågningar kommer in informellt från exempelvis andra inom förvaltningen som har hand 
om närliggande applikationer. Det finns även kommunikationsskillnader mellan de som är 
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konsulter och de linjeanställda i förvaltningsgruppen. En skillnad är att Team Leadern har 
utvecklingssamtal med de linjeanställda och även gruppmöten en gång per vecka. 
 Vi kan efter intervjuernas genomförande konstatera att företaget inte använder någon 
generell modell för förvaltning. Gustavsson menar att T.Johansson använder en modell för 
förvaltningen av GPS men då vi frågade visste han inte vad hon syftade på. 
Förvaltningsgruppen för GPS har vissa inslag som skulle kunna tyda på ett inledningsstadie 
till en förvaltningsmodell men ingen definierad eller i klartext uttalad sådan. Gunnarsson 
menar att det inte finns någon modell för förvaltningsgruppen Demand Planning men att han 
tagit med sig erfarenheter från tidigare anställningar och arbete med förvaltning, såsom hur 
somliga delar av arbetet kan organiseras.    
 Det har även framkommit att det ibland upplevs som ett problem för anställda, i både 
förvaltningen och övriga verksamheten, om de slussas för fort in i arbetet. ”I många fall så 
kastas man in i systemet, man har inte baskunskap om vad företaget handlar om…” (J. 
Johansson, 2004-04-16). Det kan då vara svårt att veta hur organisationen som helhet är 
uppbyggd och hur dess olika delar samverkar, vilket kan påverka den övergripande 
förståelsen för arbetsuppgifterna (Faktagranskat av Falkå, 2004-05-04).    
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4. Analys 
 Genom att analysera de svar som vi fick fram under intervjuerna har vi fått en bild av 
hur förvaltningen för Demand Planning ser ut idag. Utifrån denna har vi sedan försökt ta fram 
de olika faktorer som kan leda till en mer effektiv förvaltning. Analysen utgår ifrån de olika 
perspektiv vi tagit fram i litteraturstudierna då vi anser att dessa ger en bra grund och pekar åt 
det håll som vi anser att förvaltningen borde utvecklas för att bli mer framgångsrik.  

Analysen består av tre delar, varav den första tar upp hur förvaltningen för Demand 
Planning fungerar i dagsläget och hur detta kan ses i förhållande till livscykelmodellfasen 
Förvaltning och drift. Den andra delen består av det vi tagit fram genom att jämföra Demand 
Plannings förvaltning och dess omvärld med vår egen modell, Vår syn på förvaltning. I den 
modellen finns sex grundpelare och när vi ställt de intervjuades svar mot dessa har vi fått fram 
vad de är starka på och vad vi anser att de med fördel kan utveckla vidare. De sex 
grundpelarna är: processer, verktyg, ansvariga, aktiviteter, användare och dokumentation. I 
den tredje och sista delen analyserar vi hur Demand Planning ser ut som förvaltningsobjekt 
utifrån Nordström och Welanders förvaltningsmodell Affärsmässig förvaltningsstyrning med 
utgångspunkterna: definition och identifikation av förvaltningsobjektet, styrning, rutiner och 
ansvarsroller.  
 

4.1 Fasen Förvaltning och drift i företaget 
Fasen Förvaltning och drift i företaget kännetecknas av Maintenance och Further 

Development. Maintenance innebär att de arbetar för att upprätthålla status quo i den version 
av applikationen som används för tillfället, och detta arbete utförs av den förvaltningsgrupp vi 
undersökt. De arbetar då utefter de processer företaget definierat och som vi tagit upp. 
Further Development innebär arbetet med releaser av nya versioner med större ändringar som 
ges ut med jämna mellanrum.  

Maintenance, det vill säga förvaltningen handlar om att se till att applikationen 
fungerar i det dagliga arbetet samt att informationen i systemet är korrekt då Demand 
Planning är knutet till flera andra applikationer vilka innehåller information nödvändig för 
skapandet av prognoser. 

Processerna som används i Maintenance är i sig själva små livscykler då ett antal steg 
gås igenom och i ett större perspektiv har företaget implementerat modellen Life Cycle 
Management (LCM) i hela sin förvaltning. I och med detta anser vi att de drar 
livscykelmodelltänkandet relativt långt även inom fasen Förvaltning och drift eftersom LCM 
innebär att man genom kontinuerlig vidareutveckling av produkten ska se till hela dess 
livscykel och främja systemet så att det ska möta användarnas krav även då dessa förändras.  
 

Enligt vad respondenterna sagt har företaget i dagsläget ingen styrning inom 
förvaltningen men det finns vissa tendenser i deras svar som tyder på att de medvetet eller 
omedvetet är på väg emot det. Det kan ses genom de olika processer som de försöker 
standardisera i sitt arbete. Dock anser vi att de anställda är mer eller mindre omedvetna om 
processerna och dess utformning och tror att de skulle tjäna på att styra sin förvaltning mer 
medvetet mot de mål som de har för applikationen. Emellertid kan detta bero på att flertalet av 
processerna är nya inom organisationen och det tar relativt lång tid för sådana 
standardiseringar av arbete att bli allmänt accepterade och använda.  

Företaget har nyligen infört två standardiserade arbetsmetoder för utvecklingsprojekt, 
nämligen PPS och RUP. Detta innebär införande av en typ av styrning inom de projekt som 
bedrivs i samband med utveckling. Styrningen avslutas emellertid i samband med avslutning 
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av utvecklingsfasen och när applikationen eller systemet lämnas över till drift ligger ansvaret 
således enbart hos förvaltningsgruppen. 
 
 En viktig del i vår undersökning var att ta reda på huruvida företaget inom sin 
förvaltning mäter kvaliteten i det arbete de gör. Efter att ha analyserat respondenternas svar 
har vi kommit fram till att de förmodligen inte gör detta. På förfrågan om mätning av 
kvaliteten av arbetet så pratade alla intervjuade om att det var någon annan som gjorde detta 
arbete och eventuellt kan det vara så att det är något som hamnar så att säga ”mellan 
stolarna”. De processer som genomgås i samband med arbetet inom förvaltningen garanterar 
inte heller utfallet. Med detta menar vi att det, så vitt vi förstått, inte finns någon del i 
processerna som ser till att de krav som användarna ställt på systemet och dess mål i slutet av 
en ändring fortfarande är detsamma. Det finns heller ingen del som innehåller tester av att 
ändringen håller kvaliteten då det inte finns något krav på att exempelvis användaren som 
anmält en förfrågan om ändring ger respons om denna är godkänd.  

Vi har även efter respondenternas svar kommit fram till att analyser i samband med 
förvaltningen inte sker förutom när man planerar om och när en större ändring, det vill säga 
en Change, ska genomföras. Då analyseras situationen samt lämpligheten av begärda ändring. 
Analyser av situationen sker inte i samband med när en Incident genomförs vilket vi anser kan 
innebära en fara då vem som helst av användarna kan begära en sådan form av ändring och 
hänsyn till måluppfyllelse då inte, som vi tolkar det, tas. Inom Further Development sker 
planering för ändringar och då också en analys. Det går då till så att de samlar på sig ett antal 
större ändringar som resulterar i en ny version av applikationen, vilken sedan implementeras. 
Inom Maintenance sker planering för vissa delar, det vill säga genom en logg för Requests for 
Change där systemägare tillsammans med Service Leader beslutat om framtida ändringar.  

Som del i det dagliga förvaltningsarbetet använder de sig av supportverktyget Service 
Desk. Det fungerar inom alla nivåer av support de har på företaget med skillnaden att 
förvaltningsgruppen tar hand om de förfrågningar som handlar om Incidents. 
 

4.2 Vår syn på förvaltningen 
Processer 

I vår undersökning av förvaltningsgruppen frågade vi speciellt efter processer och fann 
att inom förvaltningen används fyra sådana: Incident Management, Operational Change 
Management, Configuration Management och Problem Management. Emellertid är 
processerna relativt nya i organisationen och används inte till fullo, förutom Incident som har 
funnits en längre tid. För dessa processer finns det en rad steg att gå igenom. 

Vi anser att så länge dessa processer följs så fungerar det mycket bra, men de skulle 
kunna utvecklas med ytterligare steg men eftersom de ännu inte är färdigimplementerade så 
kan vi ännu inte se slutresultatet av användandet av dem. Det steg vi menar skulle läggas till 
gäller uppföljning av ändringen eftersom de idag inte kräver en respons från användarna som 
begärt ändringen och de antar därför att om de inte hör något så är ändringen accepterad. 
 
Verktyg 
 Efter analys av intervjuerna tolkar vi det så att de inte använder sig av några verktyg 
för mätning av effektivitet under förvaltningsarbetet. Det finns enligt de svar som vi fått inte 
heller något som tyder på att de mäter kvaliteten på det arbete de utför inom förvaltningen 
utan det ligger en ”funkar det så kommer det inga klagomål”-mentalitet över förvaltningen 
vilket är något de själva är medvetna om. Kvalitetsmätning av applikationen anser de är de 
tester de genomför i samband med kontroller av informationsflödet inom applikationen och 
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närliggande system. De följer då flödet av information genom de olika systemen för att se att 
den är korrekt och hamnar där den ska. Att mäta flödet av informationen genom systemet är 
på intet sätt oviktigt, att informationen kommer rätt anser vi tvärtom är mycket viktigt men 
det var inte den sortens kvalitetsmätning vi var ute efter. Syftet var att utröna om de tar reda 
på om det arbete de utför är effektivt. Det vi fann genom intervjuerna var att de nyligen börjat 
med tidsrapportering vilket de ser som en form av kvalitetssäkring där de i efterhand ser om 
tiden används effektivt.  
 Verktyg för att kunna mäta kvaliteten på det arbete som utförs inom förvaltningen kan 
vara viktigt då detta ger indikationer om vilka bitar som behöver stärkas. De kan fungera som 
ett komplement till de processer som företaget har. Genom att mäta vilken effekt införandet 
av processer har haft kan de mäta hur de kan utvecklas än mer för att få en än bättre 
förvaltning.  
 
Ansvariga 
 Ansvarsroller inom förvaltningen av applikationen Demand Planning är inte uppdelat 
till så stor grad. Det finns en förvaltningsansvarig men bortsett från detta har 
förvaltningsgruppen inga ansvarsroller eller fördelningar av arbetsuppgifter. Service Leader 
(förvaltningsansvarig) har det övergripande ansvaret och delar ut uppgifter till personerna i 
förvaltningsgruppen och det är även han som beskriver hur arbetet ska gå till. Dock så är det 
den som utfört arbetet, exempelvis en ändring i systemet, som dokumenterar denna och har 
ansvar för driftsättningen. Service Leadern har även en motsvarande affärspartner på 
Business-sidan, som är systemägaren. Det finns inte någon beskrivning för ansvarsroller och 
befogenheter de olika personerna i förvaltningsgruppen har. Det finns emellertid flera nivåer 
för beslutsfattande inom förvaltningsorganisationen, och flera kontroller på vägen genom 
processerna, som avgör om ändringen är genomförbar och väsentlig samt vid vilken tidpunkt 
ändringen ska genomföras och tas i produktion. 
 Organisationen har alltså kommit en bit på vägen när det gäller att fördela ansvar inom 
förvaltningsgruppen men det vi frågade efter var huruvida de visste vad de var ansvariga för 
och om det fanns dokumenterat. Efter att ha analyserat respondenternas svar på dessa punkter 
har vi kommit fram till att det inte finns några vidare utdelade roller eller beskrivningar för 
detta. Då den litteratur vi tagit del av hävdar att för att kunna styra sin förvaltning och få 
effektivitet i denna behövs det ansvarroller och vi anser att en ansvarsroll som inte är 
dokumenterad är tillräcklig grund för att säga att de inte har utdelade ansvarsroller. Vi 
efterfrågar utdelning av olika ansvarsroller i förvaltningen till alla inblandade och 
dokumenterade rollbeskrivningar.  
 Processerna innehar även vissa steg som kräver ansvar av de olika personerna, 
exempelvis så har den som startar en ändringshantering, alltså skickar en Request for Change, 
ansvar för den. Detta tolkar vi som att de eftersträvar större personligt ansvar vilket vi anser är 
bra men det bör ändå finnas någon sorts ansvarsbeskrivning för att på ett effektivt sätt kunna 
sträva efter de mål som är satta. 
 
Aktiviteter 
 Utifrån den definition av aktiviteter som finns i vår modell finns det inte mycket att 
säga som är relevant för att komma till en slutsats i detta arbete. Aktiviteter ingår enligt vår 
modell i förvaltningen och det fungerar så vitt vi vet bra, men det är inget som vi fokuserat 
vår undersökning på. Det dagliga användandet, således aktiviteter, syftar på användarnas 
inlägg av information i applikationen varpå prognoser genereras som de sedan utgår från när 
de beställer in varor till varuhusen. Detta arbete fungerar bra och prognossäkerheten har höjts. 
Emellertid fick vi uppfattningen det finns många olika sätt att lösa ett och samma problem i 
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applikationen vilket kan göra det krångligt för användarna att välja den optimala lösningen, i 
alla fall i början av användningen.  
 
Användare 

 Användarna är uppdelade på ett antal olika platser i världen men är anställda av 
företaget, vilket innebär att applikationen inte säljs till ”okända” användare. Det gör att 
förvaltningsgruppen kan ha en relativt nära kontakt med användarna. Denna kontakt sker dels 
genom att användarna skickar in förfrågningar, via Service Desk, gällande problem och 
ändringar, dels genom möten mellan förvaltningsansvarig och systemägare där även Super 
Users är närvarande. Super Users fungerar även som vanliga användare och var med redan i 
utvecklingsfasen och testade applikationen. Super Users och systemägaren har en närmre 
kontakt med användarna än vad förvaltningsgruppen har. Kommunikationen mellan gruppen 
och användarna går genom Super Users och systemägaren till Service Leader som 
kommunicerar vidare med gruppen. Vi fick efter våra intervjuer uppfattningen att 
kommunikationen mellan användare och ansvariga, förvaltningsgruppen, fungerar bra. 
Kontakten skulle dock kunna utvecklas än mer genom att användarna fick mer ansvar för att 
ge gensvar om hur genomförda ändringar fungerar. Emellertid kan vi utifrån våra intervjusvar 
inte se hur en sådan utveckling skulle kunna ske eller om den redan finns. Uppfattningen 
inom förvaltningsgruppen angående detta gav oss emellertid uppfattningen om att gensvar 
inte gavs om en gjord ändring fungerar, endast om den inte gör det. 
 
Dokumentation 
 Genom de svar respondenterna gav i intervjuerna är det främst de som är nya i 
förvaltningsgruppen som anser att dokumentationen för förvaltningsobjektet är bristfällig. 
Detta menar de främst gäller dokumentationen kring applikationen som helhet och 
integrationen mot andra system. Denna bristfällighet gjorde att de nya hade svårt att sätta sig 
in i arbetet. De hade dock förhoppningar om att de skulle kunna förbättra situationen och 
skriva om dokumentationen inom den närmaste framtiden. Däremot är dokumentation för 
användarna bra och dessutom är en ny manual i utvecklingsstadiet. Den tidigare manualen 
fokuserar på användandet av applikationen och lärandet av dess grunder och den nya 
manualen ska bli mer Case-baserad. Dock framkom det även här att en översikt av systemet 
och organisationen som helhet saknades. 
 

4.3 IKEAs förvaltning i förhållande till Affärsmässig förvaltningsstyrning 
Identifiering och definiering av ett förvaltningsobjekt 
 I samband med modellen har vi identifierat det förvaltningsobjekt som Demand 
Planning återfinns i. Det kan vara svårt att enligt modellen identifiera ett förvaltningsobjekt då 
man inte kan pressa in verkligheten i modellen hur som helst. Vi vill därför betona att detta 
enbart är vår åsikt om identifiering, och bedömningen bör omprövas av företaget. 
Nedanstående bild illustrerar förvaltningsobjektet. 
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SKIKT 
 
1 Affär/Uppdrag 
 Utbytet med slutkunden; 
 kommunikationen och 
 överenskommelser med dem 
2 Produkt/Tjänst/Process/Funktion 
 Processer inom förvaltningen, 
 funktionalitet, uppdateringar, nya 
 versioner, hjälp vid frågor 
3 Applikation 
 Demand Planning 
4 Teknisk Plattform 
 IKEAs plattform 
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Figur 14 – Det identifierade förvaltningsobjektet 
 
 De innersta två skikten är enkla att få fram. Skikt fyra är IKEAs plattform och tre är 
således applikationen Demand Planning. De två yttre skikten är lite svårare att ta ut men vi 
har kommit fram till att i skikt två finns de processer förvaltningsgruppen använder i sitt 
arbete, nämligen Incident Management, Operational Change Management, Configuration 
Management och Problem Management. Funktionalitet i modellen syftar till att de kan lägga 
till funktioner i applikationen och ändra exempelvis i integrationen till andra system då de kan 
påverka Demand Planning vid ändring. Det sker även uppdateringar i applikationen genom 
nya releaser och ändringshantering. I skikt ett finns själva affären, det vill säga utbytet med 
slutkunden, användarna (Supply Planners) och hur kommunikationen och överenskommelsen 
med dem sker. Överenskommelsen kan exempelvis innebära antalet prognoser som ska 
genereras eller hur många timmar per dygn applikationen ska fungera. I det som i modellen 
betecknas ”marknaden” återfinns användarna men även andra system som påverkar objektet. 

Vi är av uppfattningen att de intervjuade ser förvaltning som att enbart gälla själva 
applikationen och att de skulle tjäna på ett vidare perspektiv såsom det förekommer i 
modellen Affärsmässig förvaltningsstyrning. Eftersom det system vi undersökt betyder så pass 
mycket för företaget då det handlar om prognoser för varuförsörjning är det av stor vikt att det 
fungerar effektivt. Detta gör att vi anser att det är fördelaktigt om IKEA ser till de olika 
delarna som samspelar med systemet och därmed ingår i det förvaltningsobjekt vi identifierat. 
De har i dagsläget, genom de nivåer av support som förekommer, en relativt god uppfattning 
om hur slutanvändaren uppfattar applikationen och vad för sorts problem som kan uppkomma 
men om samspelet mellan förvaltningsgruppen och användarna fungerar i enlighet med vad 
modellen förespråkar är utefter intervjuerna svårt att säga. Affärsmässighet och att se på 
förvaltningen som en affär innebär att ett utbyte sker på ett sätt som är tillfredsställande för 
både köpare och säljare. Säljare är då i fallet med Demand Planning de som jobbar inom 
förvaltningsgruppen och köparna är användarna av detta. Enligt Affärsmässig 
förvaltningsstyrning bör båda parter vara överens om vad affären och således utbytet innebär 
och det ska vara klart vem utbytet sker mellan. Här anser vi att i förvaltandet av Demand 
Planning är det klart definierat vilka de olika parterna är och vad affären gäller i och med att 
Service Level Agreements är uppförda och att användarna i och med en anmäld ändring sätter 
prioritet. Denna överenskommelse är också öppen för förfining vilket är i enlighet med vad 
modellen förespråkar som affärsmässigt. 

Det vi menar med att ett vidare perspektiv inom förvaltning syftar till att öka 
affärsmässigheten i förvaltningsorganisationen och på så sätt få en effektivitet som de inte kan 
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uppnå idag. De skulle även få ännu nöjdare användare vilket i förlängningen gynnar 
medarbetarna och hela organisationen.  

 
 I anknytning till Affärsmässig förvaltningsstyrning kan förvaltningen för det aktuella 
objektet ses ha ett antal brister men det finns även detaljer som visar att de är på rätt väg. I 
intervjuerna med förvaltningsgruppen fanns det inget som indikerade att det fanns ett klart 
förvaltningsobjekt, i alla fall inte ett definierat sådant där det enligt modellen tagits hänsyn till 
de olika skikten, verksamhet och IT-stöd. Utifrån det vi sett kan vi alltså inte säga att de idag 
har en definierad förvaltning och ett identifierat förvaltningsobjekt. Dock kan det enligt 
modellen ses som en fördel att samma förvaltningsgrupp även ska förvalta den närliggande 
applikationen NeedCap när den är färdigimplementerad eftersom applikationerna kommer 
påverka varandra stort när de båda är full drift. De sätt förvaltningsgruppen kommunicerar 
med användarna kan också se som fördelaktigt då vi efter de fakta vi fått fram anser att denna 
sköts tillfredsställande. Dock kan högre ansvar krävas av användarna som att ge respons på 
utförda ändringar.  
 
Styrning 
 En viktig del inom modellen Affärsmässig förvaltningsstyrning är att målstyra 
förvaltningen. Modellen tar upp olika former av styrning: målstyrning, handlings- och 
modellstyrning samt självstyrning. Vi anser att företaget bör öka styrning i fasen då detta 
handlar om att vidta åtgärder för att garantera att medarbetarna arbetar för organisationens 
bästa. Visserligen verkar en del av de anställda uppfyllda av företagets kultur, ideal och idéer 
vilket enligt modellen är en affärsmässig inställning men när det gäller mätbara mål har vi inte 
upptäckt några sådana. Att styra förvaltningen innebär att man sätter upp mätbara mål som är 
realistiska och tydliga.  
 
Rutiner och ansvarsroller 
  Modellen tar även upp rutiner som en viktig del och IKEA IT har rutiner inom 
förvaltningen, nämligen beskrivningarna för de olika processer som finns och som de arbetar 
efter inom förvaltningen. Intervjusvaren ger dock en bild av att rutiner i arbetssättet inte 
förekommer till så stor grad. Vad det här beror på är osäkert eftersom vi anser det 
motsägelsefullt mot de processer som finns. Arbetet med att strukturera och standardisera 
arbetet kan dock förbättras med tiden då de beskrivna processerna är relativt nya och kanske 
inte ännu helt invanda hos förvaltningsgruppen. Vi anser ändå att det är en viktig bit att jobba 
vidare med och som kan beskrivas ytterligare. Det kan vara så att de beskrivningarna som 
finns i och med processerna är för svåra att ta till sig.  
 Det ska enligt modellen även finnas rutiner för användarstöd samt för att förebygga 
problem, detta för att främja affärsmässigheten. Detta görs genom manualer och 
informationsmaterial. IKEA IT har delvis detta, vilket vi anser ger en bra grund i vidare 
strävan mot affärsmässighet. Då en ny användarmanual är under uppbyggnad finns en 
tillräckligt bra rutin för användarstöd. Det som fattas är dock en övergripande beskrivning 
över uppbyggnaden av organisationen vilket både användare och de i förvaltningen skulle ha 
nytta av. Vidare anser vi att de behöver utveckla sina ansvarsroller och fördela ansvaret på 
övriga personer i förvaltningen och till större del strukturera upp arbetet, detta också för att 
jobba mot affärsmässighet. Enligt modellen behövs definierade ansvarsroller för att de ska 
veta vad varje part genom sitt arbete bidrar med, vilket även kan underlätta för nyanställda i 
förvaltningen. 
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5. Slutsats 
Vår slutsats är att förvaltningen i dagsläget fungerar bra eftersom de innehar starka 

kompetenser och en specifik kunskap hos dem i förvaltningsgruppen, men det kan även vara 
en fara att inte föra denna kunskap vidare eller på något sätt specificera ansvarsroller och vad 
de innebär. De har även rätt person på rätt plats vilket är mycket fördelaktigt och viktigt 
speciellt om det inte finns styrning vilket vi inte kunnat identifiera genom vår genomförda 
undersökning. Vi tror att de till företaget får ett bra kunskapsbidrag genom de studenter och 
konsulter de tar in. De som idag kommit in som konsulter till företaget tar med sig värdefull 
kunskap från tidigare erfarenheter och därmed har vi även genom deras intervjusvar kunnat 
identifiera en del svagheter då de tillför en annan syn på förvaltningen och arbetets upplägg. 
Då det kan komma in ny personal och då det inte är samma personer i utvecklingen av ett 
system som sedan förvaltar det är det enligt oss viktigt att definiera 
förvaltningsorganisationen och göra specifika planer för varje förvaltningsobjekt då dessa kan 
variera i både arbetsuppgifter och omfång. 

Vi har kommit till den slutsats att företaget inte nödvändigtvis behöver införa en viss 
modell för förvaltning då en sådan omstrukturering skulle bli omfattande. De har en väldigt 
god grund till både affärsmässighet och en idag fungerande förvaltningsorganisation men för 
att denna ska fungera ännu bättre anser vi att de bör styra och kvalitetssäkra sin förvaltning 
bättre då den med tiden kommer att växa allt mer. Eftersom de enligt vår analys redan har en 
god grund till affärsmässighet i förvaltningen skulle ett eventuellt införande av modellen 
Affärsmässig förvaltningsstyrning i förvaltningen av Demand Planning kunna ses som ett test 
i mindre skala. Om det fungerar bra kan de sedan implementera liknande styrning och 
kvalitetssäkring i resterande delar av förvaltningsorganisationen och på så sätt standardisera 
sin förvaltning. Med affärsmässighet menar vi synsättet som representeras i modellen och inte 
begreppet som sådant då IKEA är ett av världens största heminredningsföretag och 
uppenbarligen som helhet är väldigt affärsmässiga. Det vi menar med affärsmässighet i 
förvaltningen är att denna ska ses som en affär där samtliga parter är inräknade och en del i 
det utbyte som sker vilket därmed medför en högre grad av struktur. 

 
Förvaltningen av Demand Planning har inför införandet av en förvaltningsmodellen 

Affärsmässig förvaltningsstyrning ett flertal faktorer klara. Det viktigaste anser vi är att de har 
processerna, viljan, rätt person på rätt plats, kommunikationen mellan förvaltningsgruppen 
och användarna samt rutiner för användarstöd. I och med processerna har de en grund för 
momentet styrning av förvaltningen. Viljan visar sig i att de personer som arbetar i 
förvaltningen verkar engagerade och intresserade av det de håller på med och i företaget som 
helhet. Det har genom vår analys av intervjuerna visat sig att de som nu arbetar i 
förvaltningen är mycket kunniga och befinner sig på rätt plats men vad händer den dag då de 
inte längre finns kvar? Detta ser vi även som en nackdel då denna kompetens kan försvinna då 
kunskapen inte finns dokumenterad eller förs vidare på ett effektivt sätt. Som nämnt i 
analysen så går kommunikationen mellan förvaltningsgruppen och användarna till största del 
genom en kommunikationskanal, detta är enligt modellen fördelaktigt. Även rutiner för 
användarstöd finns då supportverktyget Service Desk finns samt avtal för hur användarstöd 
ska fungera. På användarsidan finns även Super Users som står användarna närmre än 
förvaltningsgruppen och även en manual för användning av Demand Planning. Trots nämnda 
styrkor tror vi att införandet av en modell för att styra förvaltningen skulle ge en bättre och 
effektivare förvaltning då denna behöver ytterligare struktur genom ansvarsroller, 
beskrivningar och en dokumentation. 
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Vi anser att vid ett införande av modellen Affärsmässig förvaltningsstyrning skulle 
förvaltningsgruppen för Demand Planning ha fördel av att styra sin förvaltning på ett 
handlings- och metodbaserat sätt då detta innebär att man arbetar genom just standardiserade 
arbetsmetoder. Arbetet skulle då fortsätta enligt de processer de nyligen har infört men IKEA 
IT bör enligt oss även utveckla ett steg i processerna som innebär att måluppfyllelse mäts. 
Måluppfyllelse syftar till de mål som finns för applikationen. Genom ökad affärsmässighet 
skulle de till en högre grad kunna garantera måluppfyllelse inom förvaltningen. De skulle 
även få en bild av hur effektiva de är vilket kan leda till en förändring till förmån för ökad 
effektivitet.  

 
Vi rekommenderar att IKEA IT djupare undersöker de olika verktyg som finns för 

mätning av effektivitet och kvalitet i förvaltningen. Vi föreslår framför allt en närmare 
undersökning av verktyget estiMERA då detta kan ge företaget en tydligare bild av hur 
förvaltningen fungerar och styrkor och svagheter kan mätas så att de får reda på vad de 
behöver arbeta vidare med. Förhoppningsvis ger denna undersökning en indikation om vilka 
styrkor och svagheter förvaltningen av Demand Planning har och därför är kanske inte ett 
verktyg av största prioritet i dagsläget. Då de redan har en god grund för affärsmässighet inom 
förvaltningen kan det vara en idé att fortsätta utveckla detta vilket Affärsmässig 
förvaltningsstyrning främjar. Vi anser att IKEA IT oavsett om de väljer att införa en modell 
för styrning eller inte bör titta närmare på affärsmässigheten i förvaltningen och vad detta 
innebär. För att främja affärsmässighet i förvaltningen skulle förvaltningsgruppen för Demand 
Planning kunna kräva högre ansvar av sina användare genom att användarna konfirmerar ett 
godtagande av de ändringar som genomförts. Detta eftersom förvaltningen i ett affärsmässigt 
perspektiv ska ses som en affär där både säljares (förvaltningsgruppen) och köpares 
(användarna) åtaganden tillgodoses. 

För att garantera effektivitet och kvalitet i förvaltningsarbetet kan styrning med fördel 
införas. Utifrån de processer som företaget har idag anser vi att handlings- och metodbaserad 
styrning ligger dem närmast. Vi anser att de bör införa styrning i förvaltningen för att på så 
vis öka sin affärsmässighet och därigenom främja företaget och användarna. Genom 
processerna och styrning genom dessa kan de följa de krav på kvalitet i systemet som 
användarna har. Att man inom förvaltning gör detta och styr förvaltningen så, och på ett 
”lagom” och för vart förvaltningsobjekt specifikt och passande sätt, anser vi är viktigt.  

Av stor vikt anser vi även att tydligare dokumentation för Demand Planning och 
förvaltningsgruppen och vilka deras ansvarsroller är. Dessutom har vi under våra intervjuer 
fått uppfattningen att de nyanställda saknar översiktlig dokumentation över hur IKEA 
fungerar, hur det är uppbyggt, de olika avdelningarna som finns och hur dessa hänger ihop 
med varandra. 
 Slutligen anser vi att de bör införa tydliga ansvarsbeskrivningar och de kan förslagsvis 
börja med granska den uppdelning T. Johansson gjort av objekten i förvaltningen av GPS. 
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6. Diskussion 
 I detta avsnitt diskuterar vi det resultat vi kommit fram till samt reflekterar över vad vi 
innan undersökningen genomfördes trodde att vi skulle komma fram till. Vi diskuterar även 
metodval i förhållande till den genomförda undersökningen, reliabilitet av denna samt ger 
förslag till vidare forskning. 
 

6.1 Förväntat resultat mot erhållet resultat 
Det förväntade resultatet var att företaget saknade styrning och att en modell för 

förvaltning borde införas och följas till punkt och pricka. Det har visat sig att det saknas 
styrning i förvaltningen men att det finns goda grunder för att utveckla en form av styrning då 
de i utvecklingsfaserna använder sig av ett standardiserat arbetssätt för just detta. Processerna 
som de använder sig av kan ses som en form av styrning men de är idag inte fullt 
implementerade så det är svårt att se hur pass långt de sträcker sig när det gäller att styra 
förvaltningen. Att förvaltningsarbetet visar tecken på affärsmässighet, enligt det vi angivit i 
analysen, ser vi som positivt då den förvaltningsmodell vi undersökt i litteraturgenomgången 
förespråkar affärsmässighet i förvaltningen. Det är även positivt ur den bemärkelsen att det 
ger en god grund för en bra strukturering av förvaltningen. 

Vi har under undersökningens gång dock insett att en hårt strukturerad modell kanske 
inte alltid är till fördel. Förvaltningsarbetet behöver struktur och mål men det får inte bli så att 
rutinerna för arbetssättet blir viktigare än själva arbetet. Man får inte gömma sig bakom för 
mycket administration som T. Johansson uttryckte det. 

 

6.2 Diskussion om metodval 
 De metoder vi valt för genomförandet av detta arbete har känts helt naturliga. Efter 
genomgångna litteraturstudier inom ämnet systemutveckling och livscykelfasen Förvaltning 
och drift tog vi fram en egen modell som vi sedan använt som underlag vid intervjuerna. Valet 
att intervjua ett fåtal personer på djupet istället för enkäter känns väldigt naturligt då det hade 
varit svårt att få ut lika mycket information genom enkäter. Att intervjua med något 
ostrukturerade frågor och kunna ställa följdfrågor kändes också som en nödvändighet då det 
ibland var svårt att få fram det vi ville, exempelvis när vår terminologi inte stämde överens 
med deras. Alla de intervjuade var mycket tillmötesgående och la stor omsorg på att ge oss 
svar på våra frågor vilket vi är mycket tacksamma för.  
 Vi anser även i efterhand att vårt arbete var väl upplagt och trots viss tidsbrist i mitten 
av perioden så fick vi med alla de delar vi tänkt från början. Helt klart skulle vi med mer tid, 
det vill säga om vi påbörjat sökandet efter ett företag att göra studien på tidigare, kunnat få 
fram än mer material men vi anser oss ändå vara nöjda utifrån den tid vi spenderade på 
företaget, med att göra intervjuer och gå igenom deras intranät. Emellertid anser vi att om de 
på företaget inte varit så tillmötesgående och hjälpt oss med vägledning i samband med 
intervjuerna, hade tidsbristen medfört att vi inte kunnat göra en fullgod analys av 
förvaltningsarbetet och de utmaningar de står inför i strävan mot den optimala 
förvaltningsorganisationen. 
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6.3 Reliabilitet 
 Materialet som är hämtat från och om IKEA är faktagranskat och därmed godkänt av 
företaget, emellertid kan utfallet av intervjuerna och det fakta som presenteras vara färgad av 
företaget själva samt vår egen synpunkt men det anser vi är en risk med alla undersökningar 
och rapporter och inget som kan undvikas till fullo. Vi är dock medvetna om att resultatet 
kunde ha blivit annorlunda om mer tid funnits till att göra undersökningen då vi själva kunde 
ha satt oss in mer i det system och den förvaltningsgrupp som undersöktes. IKEA IT Supply 
anser själva att vi har lyckats fånga deras problem i förvaltningen och de utmaningar de står 
inför vilket ger en indikation att den information och fakta vi ger om företaget är sann och 
riktig.  
 

6.4 Vidare forskning 
Det mest intressanta att forska vidare inom vore att undersöka hur ett införande av 

modellen Affärsmässig förvaltningsstyrning skulle gå till och vad för resultat det skulle ge i 
förvaltningsobjektet Demand Planning. Det vore mycket intressant att se hur ett sådant 
införande skulle påverka förvaltningen för att på så sätt se om teorierna i denna uppsats blir 
bekräftade eller ej.    

Vidare forskning kan även ske inom överförandet från utvecklingsfasen till 
förvaltningsfasen i ett systemutvecklingsprojekt och hur man genom att bland annat ha 
modeller för styrning i faserna kan få denna övergång att ske på ett smidigt sätt. Som vi 
förstår det kan det i överlämnandet av en färdig produkt till förvaltningen ses som ett svart hål 
där inga beskrivningar av detta finns. Det kan då vara svårt att definiera och strukturera upp 
en förvaltning av den nya produkten/systemet.  

 Ett tredje närliggande ämne som vore intressant att forska i är förändringsanalys ur 
det perspektiv Goldkuhl beskriver och hur ändringar i så fall går till. En förändringsanalys 
genomförs i de inledande skedena i ett systemutvecklingsprojekt för att se verksamhetens 
behov och förutsättningar för förändring och utveckling, men denna sorts analys borde även 
kunna göras i samband med ett redan existerande system som befinner sig i drift och 
förvaltning.  
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7. Förteckningar 

7.1 Terminologi 
Litteratur 
Acceptanstest – Ett test för att kontrollera den uppleva nyttan av förändringen samt om den 
accepteras av beställaren av ändringen. (Nordström och Welander, 2002) 
 
ADB – står för Automatisk DataBehandling och kommer från den engelska termen EDP som 
betyder Electronic Data Processing. Termen är idag omodern och har i praktiken ersatts av IT. 
(Wiktorin, 2003)  
 
CASE – betyder Computer Aided Software Engineering. CASE lanserades på 80-talet och 
tanken var att man med datorstöd delvis skulle automatisera programmerarens arbete. Denna 
uppgift visade sig dock vara mycket komplex, dock kan man idag mer eller mindre 
framgångsrikt ge datorstöd åt delar av utvecklingsprocessen. (Wiktorin, 2003) 
 
Mikroorganisation – är ett annat ord för projektorganisation, för ett förvaltningsobjekt är det 
alltså de som innehar olika ansvarsroller. En mikroorganisation står då utanför 
linjeorganisationen i övrigt och påverkas inte av förändringar i denna då personerna även vid 
en omorganisation behåller sina roller i mikroorganisationen (Bergvall och Welander, 1996) 
 
IKEA 
Franchisingvaruhus – ett varuhus som drivs av en entreprenör utanför IKEA gruppen. 
 
Manugistics – ett företag i USA som säljer applikationer för bland annat prognoshantering. 
När IKEA köper applikation från dem får de därför inte tillgång till källkoden. Det är ungefär 
som att köpa ett vanligt Office-paket. Om IKEA vill ha ändringar i de program de köpt lägger 
de ut en förfrågan om hur mycket det skulle kosta till Manugistics som sedan fixar detta. 
IKEA kan till exempel inte själva ändra gränssnitt på de applikationer de köpt från 
Manugistics utan har bara hand om integrationen mellan Manugistics applikationer och andra 
applikationer som används. 
 
MHS – ett system för statistik om säljande i varuhusen. Möbel house system, det 
varuhussystem som registrerar allt sälj. Centralt system i varuhusen. 
 
NeedCap – det system som tar in all information om tillgång från leverantörer och lager. Det 
räknar sedan ut vad man kan behöva beställa mer av och skickar vidare sådan information till 
andra system som har hand om ordrar till leverantörer. NeedCap håller också reda på 
logistiken, exempelvis var en sak som skeppats från en leverantör befinner sig för tillfället och 
när den beräknas vara framme. Dock är NeedCap fortfarande under utveckling men ska tas i 
fullt bruk någon gång efter sommaren. 
 
Request for Change (RfC) – är det dokument som fylls i av den som begär en ändring i 
systemet, där finns ett antal kriterier som ska fyllas i för att förvaltningsgruppen sedan ska 
kunna besluta om ändringen är genomförbar och hur den i så fall ska genomföras. RfC-
formulär ligger till grund för alla ändringar i systemet. 
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Service Desk – ett supportverktyg i form av en applikation där felanmälningar läggs in. Från 
Service Desk hämtar förvaltningsgruppen sedan sina uppdrag utefter de felanmälningar som 
ligger inne. Anmälaren sätter i samband med registrering prioritet på den efterfrågade 
ändringen. Om det i Service Desk inte finns tillräckligt med information om vad anmälan 
gäller kan förvaltningsgruppen vända sig direkt till anmälaren för vidare detaljer. 
 
Supply Chain – innebär logistik. Dessa system ska hålla reda på alla produkter och 
leverantörer/tillverkare av dem, hur de transporters, vart och när. De ska säkerställa att rätt 
produkt kommer till rätt varuhus vid rätt tidpunkt så att det finns möjlighet att ta emot dem. 
De har också hand om Reversed Logistics som innebär att när en kund lämnar tillbaka en 
produkt så ska det finnas med i systemet och produkten kanske ska skickas tillbaka till 
tillverkaren.  
 
Supply Planner – Användare av Demand Planning, som ansvarar för sortimentshantering och 
att serva varuhusen genom att göra prognoser för varors tillgänglighet i förhållande till 
efterfrågan. 
 
Systems – en region precis som Europa, Asien och Nordamerika men de har hand om de 
franchisingvaruhus som finns bland annat i Europa o Mellanöstern 
 

7.2 Figurförteckning 
 
Figur 1 – Nordström och Welanders krav på affärsmässighet i förvaltningen (Enligt 
Nordström och Welander, 2002, s. 33) 
Figur 2 – Marknadens förändring och effekten av ren applikationsförvaltning (Enligt 
Nordström och Welander, 2002, s. 46) 
Figur 3 – Intervju i estiMERA (Från http://www.dfs.se/products/estimera/pgmbeskrivning/, 
2004-04-10) 
Figur 4 – Diagram i estiMERA (Från http://www.dfs.se/products/estimera/pgmbeskrivning/, 
2004-04-10) 
Figur 5 – Del av Andersens livscykelmodell (Enligt Andersen, 1994, s. 41) 
Figur 6 – Vår syn på förvaltning (Skapad 2004-03-30) 
Figur 7 – IKEA koncernen (Faktagranskad av Falkå, 2004-04-16) 
Figur 8 – IKEA koncernen 2 (Faktagranskad av Falkå, 2004-04-16) 
Figur 9– Strukturen IKEA IT AB (Faktagranskad av Falkå, 2004-04-16) 
Figur 10 – Struktur IT Supply Älmhult (Faktagranskad av Falkå, 2004-04-16) 
Figur 11 – Användarkarta för Demand Planning (Faktagranskad av Gunnarsson, 2004-05-03) 
Figur 12 – Integration Demand Planning (Faktagranskad av Gunnarsson, 2004-05-03) 
Figur 13 – Nivåer av support för Demand Planning (Faktagranskad av Gunnarsson, 2004-05-
03) 
Figur 14 – Det identifierade förvaltningsobjektet (Skapad enligt Nordström och Welander, 
2002, 2004-05-09) 
 
Figur Bilaga 1 – Definitionsmatrisen (Enligt Nordström och Welander, 2002, s. 44) 
Figur 1 Bilaga 2 – Processflöde Operational Change Management (Faktagranskad av 
Gunnarsson, 2004-05-03) 
Figur 2 Bilaga 2 – Processflöde Incident Management (Faktagranskad av Gunnarsson, 2004-
05-03) 
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Figur 3 Bilaga 2 – Processflöde Problem Management (Faktagranskad av Gunnarsson, 2004-
05-03) 
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Bilaga 1 
 
 

              Uppdragstyper   FÖRVALTNING    
Förvaltnings                   Nyutveckling 
Aktiviteter   Akuta uppdrag Planerbara uppdrag   

 
 

Förvaltningsstyrning 
 
 
 
Användarstöd 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   

Figur Bilaga 1 – Definitionsmatrisen  
 
 Matrisen ovan kan vara användbar när modellen Affärsmässig förvaltningsstyrning ska 
etableras. Matrisen ska användas för att skapa en definition av förvaltningsarbetet. Denna 
definition ska göras utifrån både verksamhets och tekniskt perspektiv.  
 Förvaltningsaktiviteterna definieras och beskrivs tydligt i matrisen vilken när den är 
klar används som underlag för resursberäkningar och rutinbygge. Nordström och Welander 
menar även att med bättre styrning kan akuta uppdrag med tiden bli planerbara (Nordström 
och Welander, 2002).  
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Incident Management 

Under Incident Management finns ett antal huvudsakliga aktiviteter:  
1. Förberedelser 
 Användaren förbereder inför kontakt med 1st level support. Detaljerna för 

incidenten tas fram.  
2-3. Klassificering och registrering av incidenten 
 Detaljerad beskrivning av incidenten tas fram av 1st level support, innehållande 

identifierad incident, användaradministration, säkerhet, installation, 
användarförfrågan eller ändring, symptomer och orsaker.  

 Därefter registreras incidenten. 
4. Undersökning och matchning mot tidigare incidenter och kunskapsdatabas 
 Förslag om lösning tas fram av 1st level support. Undersökning av vilken nivå 

(level) av support som kan lösa den aktuella incidenten. Dock händer det ofta 
att incidenter kommer direkt till level 2 utan kontakt med level 1. Detta för att 
användare själva kan registrera incidenter i Service Desk utan kontakt med 
Help Desk (level 1). 

5-7. Lösning och serviceåterställning 
 Incidenten löses och servicen återställs. 
8.     Information och konfirmation om sådan är efterfrågad 
 Eventuell information om ändring/lösning till användarna.  
9.     ”Stänga” incidenten 
 
Nedan finns en figur för processens flöde. 

 1



Är det effektivt? 
- En studie av ett företag och dess förvaltning av datorbaserade system 

BILAGA 2 
 

 
 
Figur 1 Bilaga 2 – Processflöde Incident Management 
 
Operational Change Management 

Processen startar genom att en change initiator (CI) begär en ändring i systemet. CI 
har sedan ansvar för den ändring som begärts. Vem som helst kan dock inte vara CI, det styrs 
via Service Desk. Detta för ett godkännande att gå vidare med sitt önskemål. Figuren nedan 
visar hela processflödet och en förklaring till denna ges längre ner.  
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Figur 2 Bilaga 2 – Processflöde Operational Change Management 
 

1. När CI skapat en Request for Change (RfC). Det ifyllda RfC-formuläret skickas 
till en Change Co-ordinator (CCo) för vidare bearbetning. 
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2. Change receivern, här även CCo, erhåller RfC-formuläret och ser därefter över 
att all information om begärd ändring finns tillgänglig för riskbedömning samt 
om en kvalificerad bedömning av ändringens rimlighet kan göras. Vid behov 
tas kontakt med CI för vidare detaljer. 

3. När Change Receivern accepterat RfC skickar denna ett kvitto till CI med ett 
identifikationsnummer följt av information om när den begärda ändringen 
planeras ses över av Change Advisory Board (CAB). 

4-6. CCo bedömer de risker och effekter ändringen medför för relaterade 
applikationer och system enligt de risker och effekter CI rapporterat i RfC-
formuläret, men ser även över planeringen och befintliga Service Level 
Agreements, det vill säga applikationens överenskomna servicenivå, samt gör 
en egen riskbedömning av ändringen. Därefter klassificeras RfC beroende på 
om den anses vara en planned change eller en urgent change och ändringen 
förs in i kalendern. 

7. CAB ser över riskerna av ändringen i förhållande till andra ändringar som 
implementeras och prioriterar därefter beroende på den övergripande 
servicenivån, service level. Med detta som grund fastställs tidpunkt för 
implementering och om denna avviker från den planerade tidpunkten förs en 
dialog med CI.  

  CCo vidarebefordrar CABs beslut till CI och om RfC godkänts förs detta in i 
kalendern för planerade ändringar. 

8. CI informerar berörda parter om ändringen; från de som ska genomföra 
ändringen till Help Desken, andra organisationer och slutanvändare. Därefter 
informerar CI IT Services i Älmhult om förändringen de ska implementera, 
och överlämnar den godkända RfC. 

9. CI lämnar vidare den godkända RfC till Change Handlern som genomför 
ändringen under den utsatta tiden och uppdaterar den tekniska informationen i 
RfC, som vidarebefordras till CCo och CI. 

10. Slutligen utvärderas ändringen av CI. Om ändringen inte godkänns av denna, 
och ändring fortfarande är öppen, går processen tillbaka till steg ett där RfC 
betraktas som en ny begäran.  

   
  När en ändring klassificeras som planned change måste RfC finnas tillgänglig minst 
två veckor innan implementering. Dessutom är riskbedömning gjord baserad på påverkan på 
andra applikationer och system, ändringen är bearbetad av CAB, gjord i ett servicefönster 
samt är utvärderad och dokumenterad. En urgent change är däremot inte möjlig att planera. 
RfC är fortfarande begärd men kan fyllas i efter implementering. Riskbedömning görs av CI 
och Change Handler från fall till fall, och eftersom ändringen korrigerar ett fel måste denna 
refereras till som en incident. Ändringen ska sedan utvärderas och dokumenteras. 

 De ansvarsroller som finns i samband med processens flöde är: 
 

• Change Manager – ansvarar för den globala change visionen och ser till dess 
spridning och utveckling för effektivitet och förbättring. 

• Change Initiator – övergripande ansvar för ändringen; att allokera resurser för 
implementering, informera parter berörda av ändringen. 

• Change Receiver – ser över utformning av informationen i RfC samt om förfrågan är 
redo att gå vidare i processen. 

• Change Co-ordinator – ansvar för koordination av ändringar i produktionsmiljön, 
planerar för servicefönster, datum för beslutsfattande samt en change plan vilket 
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vidarebefordras till CAB, utför uppföljning av kvalitet av implementerade ändringar, 
utbildar och informerar/stödjer linjeorganisationen samt sitter som ordförande i CAB. 

• Change Advisory Board – prioriterar, riskbedömer, beslutar samt informerar och 
planerar för ändringar. 

• Change Handler – implementerar ändringar, dokumenterar ändringar i configuration 
management database samt uppdaterar teknisk information. 

 
Problem Management 

Problem Management innehåller ett antal steg och det finns även ett antal 
ansvarsroller. Ansvarsrollerna är:  
 
• Follow-up Responsible – team-leader för aktuellt objekt 
• Problem Discoverer – analyserar incidenter och upptäcker problem.  
• Problem Solver – analyserar problemen och ansvarar för implementering av lösningen. 
• Solution Owner – koordinering av arbetet. 
 
Aktiviteterna som utförs inom ramen för processen visas i flödesschemat nedan: 
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Incidenter med prio 1 betyder incidenter med hög prioritet, de har alltså en stor betydelse för 
verksamheten och måste åtgärdas snarast.  
 

1. Discover/Register – Problem Discoverer analyserar incidenter och identifierar 
problem samt registrerar med beskrivning. 

2. Set severity & Assign – Problem Discoverer bestämmer vilken prioritet 
problemet ska få och bestämmer vilken Problem Solver (arbetsgrupp) som ska 
lösa det. 

3. Analyse – Problem Solver analyserar problemet samt orsaken om detta inte 
tidigare framgått. 

4. Create Solution – Problem Solver skapar en lösning. 
5. Implement Solution – Problem Solver implementerar lösningen. 
6. Verify and Document – Problem Solver rapporterar ändringar, status och 

mätningar.  
7. Close – Problem Discoverer ”stänger” processen 

Vid sidan om finns hela tiden Follow-up responsible som är ansvarig för uppföljningen och 
Solution owner som övervakar att koordineringen av uppgifter fungerar. 
 
Processbeskrivningarna är faktagranskade av Gunnarsson, 2004-05-03. 

 7


