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Sammanfattning 

Vikten av en väl fungerande systemförvaltning har länge försummats hos många företag då de 

varit tillfredställda med att IT-systemen endast fungerar. På senare tid har det fokuserats allt 

mer på systemförvaltningens roll i företagen, mycket på grund av kostnaden och insikten i vad 

som går att uppnå med en aktiv förvaltning av sina IT-system. IT-konsultföretaget CSC driver 

för närvarande ett projekt på Saab Aerosystems där de försöker visa för kunden vilken 

affärsnytta de kan uppnå med en aktiv och mätbar systemförvaltning. 

Syftet med den här studien är att utvärdera det aktuella projektet och försöka identifiera 

tänkbara framgångsfaktorer och hinder i deras arbete med att skapa en aktiv och mätbar 

systemförvaltning. Studiens empiri är baserad på fem intervjuer som genomförts för att kunna 

besvara studiens frågeställningar vilka är, ”hur kan man, om möjligt, mäta och bedöma den 

affärsnytta som systemförvaltningen tillför?” samt ”hur bör den kompetens som redan finns 

tillgänglig fördelas för att tillföra maximal nytta för verksamheten”. 

Projektet bygger på införandet av en mätbarhet i ärendehanteringen, vilket resulterade i 

skapandet av en gemensam support för tre förvaltningsområden där alla inkomna ärenden 

registrerades. Det gick relativt fort att se trender i de ärenden som fanns och planer sattes upp 

för att åtgärda de vanligast förekommande ärendena. Studien visar att CSC och Saab har 

lyckats bra med att skapa en mätbarhet som ligger till grund för de förändringar som ska 

genomföras härnäst. Den affärsnytta de vill uppnå är av lite olika karaktär men överlag vill de 

att förvaltningen ska bidra med ett bättre IT-stöd till verksamheten. Förhoppningen är att de 

ska uppnå det med en proaktiv systemförvaltning som leder till färre problem för användarna. 

Om så har skett är för tidigt att säga då de förändringar som baseras på den insamlade 

statistiken inte kommit i drift än. De har dock skapat sig en möjlighet att mäta det resultat en 

förändring leder till, det vill säga om den har bidragit med en ökad eller minskad affärsnytta. 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet kommer vi att beskriva vad uppsatsen handlar om och varför vi har valt 
det här området. Det gör vi genom att presentera rapportens bakgrund, syfte, problem- 
område, frågeställning, avgränsning samt målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Användandet och beroendet av IT i organisationer ökar ständigt med målet att kunna 

effektivisera, rationalisera och framförallt stödja verksamheten. Allt eftersom antalet IT-

system ökar i samhället blir även behovet av systemförvaltning större. Systemförvaltning har 

länge setts som något enformigt, något som kostar pengar och resurser utan att tillföra någon 

mätbar nytta. Resultatet av en förvaltning är i många fall ett system som fungerar, men inte 

mycket mer. Många pekar på att systemförvaltningen fått sin stämpel på grund av att det ofta 

likställs med drift och underhåll, ofta på grund av att begreppet förvaltning har något 

vårdande över sig. För den insatte har arbetet istället visat sig krävande, spännande och 

utvecklande då det inte räcker med att vidmakthålla IT-systemen utan dagens verksamheter 

kräver även att de utvecklas och tillför verksamheten ytterligare nytta med samma resurser 

(Nordström & Welander, 2007). Genom en tydlig strategi för hur systemförvaltningen ska 

bedrivas kan fördomarna om förvaltningen som en resursslukande aktivitet istället vändas till 

en aktivitet som bidrar till en bättre fungerade verksamhet. 

En bra systemförvaltning behövs för att behålla och förhoppningsvis förbättra ett IT-systems 

funktionalitet. Kostnaderna för att förvalta ett system är oftast minst lika stora som 

utvecklingskostnaderna (Brandt, 2005). Då kostnaderna för att förvalta ett system är så pass 

omfattande är det viktigt att visa vad de investerade resurserna resulterar i. Den rådande 

lågkonjunkturen gör också att många företag blir mer restriktiva med sina utgifter. 

Den här fallstudien har genomförts hos CSC i Linköping som är ett IT-konsultföretag. De har 

nyligen påbörjat ett projekt tillsammans med kunden Saab där de genom ett aktivt arbete med 

supporten försöker öka affärsnyttan som systemförvaltningen tillför. Tidigare har varje 

förvaltningsområde mer eller mindre haft sin egen support men i februari slogs supporten för 

tre system ihop för att underlätta mätbarheten i ärendehanteringen samt skapa en effektivare 

och mer resurssnål support genom att samma personer ska kunna hantera fler system. Den 

sammanslagna supporten heter Engineering support. 
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1.2 Problematisering 

Dagens samhälle med ökad konkurrens kräver att företagen hela tiden strävar efter 

förbättringar och effektiviseringar av verksamheten. Många företags systemförvaltning har 

länge haft en reaktiv strategi för arbetet, det vill säga att problem löses först när de uppstår 

och utan att bakgrunden till dem utreds och analyseras. Måste ett problem finnas för att en 

ändring ska ske? Genom att sträva efter att vara proaktiva i arbetet med systemförvaltningen 

kan långsiktiga förbättringar genomföras som bidrar till en ökad verksamhetsnytta. För att 

kunna genomföra förändringar i en verksamhet, krävs ett bra beslutsunderlag. Det gäller då att 

identifiera vad som är problemet idag och hur vi kan lösa det (Brandt, 2007). 

I vår studie har vi studerat ett förändringsarbete som syftar till att synliggöra de aktiviteter 

som tillför affärsnytta genom en mätbar systemförvaltning. Genom att föra statistik över 

ärendehantering skapas en tydlig bild över dagens problembild vilket gör det enklare att 

identifiera förändringsbehoven. En möjlig åtgärd för att effektivisera arbetet är att se över 

fördelningen av förvaltningsuppgifter, används kompetensen på rätt sätt? Då svårighetsgraden 

hos ärenden som ska hanteras av systemförvaltningen varierar är det viktigt att resurserna 

fördelas på rätt sätt för att få ut maximal nytta av dem. Finns det en tydlig rollfördelning över 

vem som ska göra vad? Svårigheten kan i många fall vara att avgöra hur rollerna ska fördelas. 

Vilka mätbara kriterier krävs för att det ska vara möjligt att avgöra vilka förändringar som ger 

mest nytta? 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att försöka visa på hur ett aktivt arbete med supporten kan leda 

till en mer proaktiv systemförvaltning som i sig kan bidra till ökad affärsnytta. Vi vill 

utvärdera det förändringsarbete som CSC och Saab för närvarande driver genom att analysera 

den strategi de arbetar efter och försöka hitta indikatorer på tänkbara framgångsfaktorer och 

hinder. 

1.4 Frågeställning 

Historiskt sett har systemförvaltning setts som en statisk del i verksamheten som är 

svårföränderlig och svår att påverka. Verksamhetens bristande insikt i förvaltningsarbetet 

leder till svårigheter att se var problemen finns. Vi tycker att det är intressant att undersöka 
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hur resurserna används inom systemförvaltningen och vilken affärsnytta det bidrar med. Vi 

vill försöka visa vilken affärsnytta som kan uppnås genom en mätbar systemförvaltning. 

• Hur kan man, om möjligt, mäta och bedöma den affärsnytta som supporten tillför? 

• Hur bör den kompetens som redan finns tillgänglig fördelas för att tillföra maximal 

nytta för verksamheten? 

1.5 Avgränsning 

Vi har alltså inte för avsikt att studera Saabs systemförvaltning som helhet utan fokus kommer 

istället att ligga på supporten för förvaltningsområdena Team center, Doors och Dimensions 

som innefattas av Engineering support. Vi har också valt att inte studera IT-systemen i sig 

eller några andra tekniska aspekter av systemförvaltningen, utan fokuserat på hur affärsnytta 

kan mätas och hur det kan bidra till en effektivare förvaltning. 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för den här uppsatsen är studenter, företag och personer som är intresserade av 

området systemförvaltning och hur det går att visa på affärsnytta med en mätbar 

systemförvaltning. 
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2. Metod 
 

I det här kapitlet presenterar vi olika synsätt på forskningsmetodik och hur vi har förhållit oss 
till de metoder som finns inom området. Vidare beskrivs också de tekniker vi använt för att 
samla in och analysera data, följt av en diskussion om arbetets reliabilitet och metodens 
validitet. 

2.1 Positivism och hermeneutik 

Det finns två olika forskningstraditioner inom samhällsvetenskapen, positivism och 

hermeneutik. Nedan förklaras de här två förhållningssätten. 

2.1.1 Positivism 

Filosofen Auguste Comte (1798-1857) anses vara positivismens grundare. Begreppet positiv 

står i den här filosofin för något precist, säkert och verkligt. Positivismen har av den 

anledningen relaterats till naturvetenskapen och ligger till grund för den kvantitativa 

metodteorin (Lundahl & Skärvad, 1999). 

En samhällsforskare ska enligt positivismen ta avstånd från allt som inte är verkligt och 

iakttagbart. Filosofin bygger med andra ord på empirism som innebär att hypoteser måste 

kunna verifieras via empiriska data (Lundahl & Skärvad, 1999). Det förutsätter att det 

vetenskapliga arbetet bedrivs efter samma metod med målet att söka orsaksförklaringar och 

kausalitetssamband. Enligt positivismen blir det möjligt att generalisera om tillräckligt mycket 

fakta och data samlats in för att kunna se mönster och regelbundenheter som sedan leder till 

slutsatser och teoretiska lagar (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Positivismen bygger till stor del på logik, det vill säga sådant som människan kan räkna ut 

samt det som kan uppfattas med våra sinnen. Iakttagelser är här den empiriska kunskapen som 

framträder via människans fem sinnen och det empiriska materialet avgör för positivisten vad 

som är fakta. Logik är enligt positivismen intellektuell, det vill säga vår förmåga att använda 

det sunda förnuftet (Thurén, 2007). Tankesättet har haft stor betydelse för det vetenskapliga 

tänkandet fram till 1960-talet men är i dagsläget inte särskilt utbrett. Positivismen har som 

utgångspunkt att forskaren betraktar ett fenomen utan några förutfattade meningar (Repstad, 

2007). En positivist vill komma fram till en logisk slutsats utan påverkan av egna tolkningar 

och förutfattade meningar. 
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2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken är en central del i den kvalitativa forskningsmetodiken då den använder 

tolkning som metod. Kvalitativa studier inriktar sig på att tolka och förstå komplicerade 

fenomen istället för att se kausala samband och ge förklaringar. Den hermeneutiska processen 

omfattar fyra huvudmoment, tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring (Gustavsson, 

2009). De här momenten anses av Gustavsson (2009) sakna en viktig aspekt av det 

hermeneutiska arbetet, nämligen rörligheten och dynamiken som ska leda forskaren till en 

fördjupad och bredare förståelse. Hermeneutiken vill försöka få oss att förstå och beskriva hur 

människor ”upplever sin situation” (Thurén, 2007). 

Hermeneutiken vill skapa en förståelse eller tolkning av helheten, vilket bygger på att en 

beskrivande bild av helheten skapas genom pendling mellan del och helhet. Den här 

processen kallas den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen (Gustavsson, 

2009). Grundprincipen för den här cirkeln ”är att del och helhet ömsesidigt ska stödja 

varandra” (Gustavsson, 2009, s.79). Processen börjar med en förförståelse för ett fenomen 

som är en förenklad bild av fenomenet. Med andra ord bygger förförståelsen på tidigare 

kunskaper och erfarenheter men även på upplevelser och känslor som uppkommit tidigare. 

Förförståelsen blir därmed inte neutral, utan snarare subjektiv, Gustavsson (2009) beskriver 

det som att den har en riktning och därmed kan vara ett hinder och/eller en tillgång när 

forskaren försöker skapa en förståelse (Gustavsson, 2009). Förförståelsen fungerar som en 

första förståelse för ett fenomen som sedan bryts ner i mindre delar, forskaren försöker då 

hitta delens innebörd och betydelse. Den bredare förståelsen för delen går då tillbaka och 

skapar en djupare kunskap om helheten (Repstad, 2007). 

2.2 Metodteori 

Valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod beror dels på syftet med studien och dels på 

vilka fenomen som ska undersökas. Generellt kan det sägas att ”medan arbetsmaterialet är tal 

och siffror vid användning av kvantitativa metoder, är det i grova drag texten som är det 

centrala uttrycket och arbetsmaterialet när det gäller kvalitativa metoder” (Repstad, 2007 

s.14). 
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2.2.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod används i de studier där forskaren vill skapa sig en djupare förståelse för 

ett specifikt ämne, händelse eller situation (Björklund & Paulsson, 2003). En vanlig 

beskrivning av kvalitativa metoder är att de går på djupet, men inte bredden (Repstad, 2007). 

Det förklaras av att forskaren endast studerar ett fenomen ur en eller några få miljöer för att 

kunna skapa sig en bild av hur fenomenet som helhet uppfattas. Möjligheten att generalisera 

eller säga något om en hel population minskar därmed. Den här typen av metod är vanligast i 

samhällsvetenskapliga studier med hermeneutiken som ansats, ofta i form av fallstudier 

(Lundahl & Skärvad, 1999). 

En viktig aspekt som skiljer den kvalitativa metoden från den kvantitativa är flexibiliteten, då 

det inte finns några krav på att datainsamlingen måste ske på samma sätt vid till exempel 

olika intervjuer. Andra fördelar med en flexibel metod är att minneslistan till intervjuerna kan 

utökas allt eftersom mer data samlas in och att det i varje intervju finns utrymme för 

följdfrågor samt att respondenten kan uttrycka sig fritt (Repstad, 2007). 

Det finns dock en del kritik mot den här typen av forskningsmetodik, som går ut på att den är 

”alltför idealistisk och individualiserad, det vill säga att den fokuserar i alltför hög grad på 

enskilda personers åsikter och negligerar sociala och materiella strukturer och ramvillkor” 

(Repstad, 2007 s.83). 

2.2.2 Kvantitativ metod 

En kvantitativ studie syftar till att mäta ett fenomen som kan värderas numeriskt (Björklund & 

Paulsson, 2003). Genom att samla in empirisk data med hjälp av enkäter blir resultatet lättare 

att generalisera från eftersom urvalet blir större jämfört med ett fåtal intervjurespondenter. 

Om målet är att undersöka hur vanligt förekommande ett fenomen är, till exempel hur stor del 

som röker inom en folkgrupp är en kvantitativ metod lämpligast då det är lätt att mäta och 

sätta siffror på. Nackdelen med kvantitativa undersökningar är dock att det kan bli svårt att gå 

in på djupet inom området. Möjligheten att ställa följdfrågor och fördjupa sig i områden där 

enskilda personer kan besitta intressant information försvinner. Möjligheten finns visserligen 

att ställa öppna frågor som respondenterna kan besvara i ord istället för att kryssa på en skala, 

men kvantifiering av resultatet blir svårare.  
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En annan svårighet med den kvantitativa metoden kan vara att ställa frågorna på rätt sätt. 

Respondenterna måste dels förstå vad som menas med frågorna men de får samtidigt inte vara 

ledande och göra så att svaret inte avspeglar respondentens åsikter. 

En viktig aspekt att tänka på vid en kvantitativ studie är hur urvalet ska göras. Här finns ett 

antal olika strategier som kan vara lämpliga vid olika typer av undersökningar. Om urvalet 

inte är jämnt fördelat kan det vara fördelaktigt att göra ett stratifierat urval. Det innebär att 

populationen delas in i mindre grupper där sedan ett slumpmässigt urval tas. 

2.3 Reliabilitet och validitet 

I alla former av studier och uppsatsskrivande är det av viktigt att se till att det som undersöks 

stämmer överens med det som avses undersökas. Två centrala begrepp är här validitet och 

reliabilitet. För att resultaten av en studie ska bli rättvisande krävs det att de två begreppen 

uppfylls. Validitet handlar om att undersöka det som var tänkt att undersökas. Om exempelvis 

en studie som avser undersöka konsumenters resvanor till och från arbetet baserar sina resultat 

på enkäter utdelade till studerande blir troligtvis inte slutsatserna av studien särskilt 

rättvisande. För att öka validiteten för en studie kan författarna välja att vid insamlandet av 

empiri, vid intervjuer eller enkäter formulera frågorna på ett tydligt sätt utan att vara ledande 

(Björklund & Paulsson, 2003). Svårigheten med att uppnå en hög validitet varierar beroende 

på vad som ska undersökas, ju enklare fenomenet är som ska studeras desto mindre blir risken 

för felaktiga data. När det studerade fenomenet blir mer svårdefinierat och svårfångat, 

exempelvis vid studier av intelligens eller känslor, kan det bli svårare att vetenskapligt styrka 

att rätt saker undersöks (Gustavsson, 2009). För att uppnå en hög validitet måste således rätt 

målgrupp studeras och rätt instrument användas för insamlandet av empiriska data.  

Begreppen reliabilitet och validitet har av vissa forskare setts som viktiga punkter vid 

kvantitativa studier men inte vid kvalitativa. Det anses dock av de flesta vara felaktigt, för 

även vid kvalitativa studier är det av största vikt att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt 

till de data som samlats in. För att säkerställa giltigheten inom kvalitativa studier bör två 

viktiga åtgärder genomföras. Det första som bör göras är att kontrollera sin undersökning mot 

andra liknande undersökningar, det andra är att själv kritiskt granska resultaten av studien 

genom att fråga sig själv om rätt personer har intervjuats samt kritiskt granska analysen av 
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data för att se om förklaringarna är riktiga eller utgörs av egna konstruktioner (Jacobsen, 

2002). 

För att en studie ska ge ett rättvisande resultat räcker det dock inte med en hög validitet. Även 

om man har undersökt det som är tänkt att undersökas kan fel i mätningen uppstå. Ett studerat 

fenomen kan, trots att rätt saker undersöks, få ett missvisande resultat på grund av mätfel. 

Reliabilitet handlar enligt (Gustavsson, 2009 s.55) om ”i vilken utsträckning ett empiriskt mått 

innehåller slumpmässiga mätfel”. Mätfel är något som alltid måste tas med i beräkningen vid 

empiriska studier. Det här kan vara svårt att helt eliminera men om författarna är medvetna 

om att det förekommer kan risken för återkommande mätfel minimeras. För att ett mätbart 

resultat ska vara reliabelt ska samma mätning kunna genomföras vid ett annat tillfälle med 

samma resultat. Vid samhällsvetenskaplig forskning är det dock inte så enkelt att påvisa då 

mätningar av fenomen i samhället sällan genererar exakt samma svar i olika mätningar. Att 

exempelvis mäta kundnöjdhet bland kunder hos en frisör kan resultera i olika svar även om 

olika mätningar genomförs under en och samma dag, men en tendens går troligtvis att tyda i 

resultaten. Med kunskap om vilka faktorer som kan påverka resultaten av en mätning kan 

åtgärder tas för att minimera felaktiga mätningar. Eftersom reliabilitet till stor del handlar om 

att forskaren ska se till att studien håller hög tillförlitlighet genom att rätt personer tillfrågas 

och att mätning och räkning sker på rätt sätt är reliabilitet ett begrepp som framförallt är 

viktigt vid kvantitativa studier. 

För att säkerställa reliabilitet och validitet hos kvalitativa studier anser Jacobsen (2002) att 

triangulering är det bästa sättet. Det innebär att forskaren kontrollerar information och 

slutsatser genom att kombinera olika metoder, intervjuare och observatörer i olika 

sammanhang. Det tänkta resultatet av triangulering är att olika forskare ska kunna komma 

fram till samma saker. De flesta forskare har inte längre som mål att komma fram till en 

objektiv sanning, målet är istället att komma nära en möjlig sanning. Chansen att komma nära 

sanningen ökar när flera personer hävdar samma sak, vilket kallas för intersubjektivitet 

(Jacobsen, 2002). 

2.4 Deduktion och induktion 

I de flesta studier som görs försöker författarna undersöka verkligenheten för att sedan dra 

slutsatser. Det finns två ansatser att utgå ifrån vid slutsatsdragande i studier, deduktion och 

induktion. Deduktion bygger på logik och induktion på empiri (Thurén, 2007). 
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2.4.1 Deduktion 

Om man genomför en studie med en deduktiv ansats innebär det att forskaren utifrån en 

bestämd teori sätter upp hypoteser för att därefter samla in relevant empiri som avgränsas av 

hypoteserna. Den deduktiva ansatsen har fått kritik för att begränsa och/eller påverka 

forskaren. Eftersom insamlandet av de empiriska data baseras på en tänkt teori finns risken att 

forskaren enbart väljer ut den information som han finner relevant. Jacobsen (2002 s. 35) 

skriver att ”genom att utgå från konkreta förväntningar begränsar vi informationstillgången 

och riskerar att viktig information – kanske den viktigaste – förbises”. Den deduktiva ansatsen 

kan alltså påverka forskaren att söka ut information som stödjer de förväntningar forskaren 

hade då studien påbörjades. Det finns dock de som förespråkar den deduktiva ansatsen, de 

menar att förväntningarna som påverkar insamlandet av empirin till stor del baseras på 

tidigare teorier och empiriska rön, vilket talar för validiteten i den här metodiken. Att gå från 

teori till empiri kan ha sina fördelar då forskaren i större utsträckning kan vara säker på att rätt 

data samlas in, då de täcks in av den uppsatta hypotesen (Jacobsen, 2002). Med en deduktiv 

ansats kan det vara svårt att generalisera urvalet till den totala populationen. Istället kan 

forskaren använda sig av så kallad analytisk generalisering där referensramen jämförs med 

den insamlade empirin. 

Den kvantitativa metoden innebär i de flesta fall en deduktiv ansats då forskaren behöver 

förkunskaper inom ämnet för att kunna ställa rätt frågor vid insamlandet av empirin. Fördelen 

kan dock vara att forskaren tvingas formulera förutsättningarna för studien och vilken 

information som är relevant (Jacobsen, 2002). 

2.4.2 Induktion 

Induktiv ansats innebär att slutsatser dras från tidigare erfarenheter och empiriska data. 

”Induktion förutsätter alltså kvantifiering” (Thurén, 2007 s.22). Man kan säga att forskaren 

går från empiri till teori och samlar in empirin utan några egna förutfattade meningar. 

Fördelen och målet med den här ansatsen är att forskaren inte ska påverka det insamlade 

materialet utan samla in det utan förväntningar, för att därefter systematisera materialet och 

utveckla teorier utifrån det. Genom att forskaren inte har några förutfattade meningar är 

tanken att det insamlade materialet ska återge verkligheten så korrekt som möjligt (Jacobsen, 

2002). Med induktion som metod är det möjligt att komma fram till olika sannolikheter, men 
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det går dock aldrig att säga att det är hundra procent säkert. Historien har alltför många gånger 

visat att så inte är fallet (Thurén, 2007). 

Den induktiva ansatsen anses ibland vara svår, om inte omöjlig att arbeta efter då det är svårt 

att vara helt objektiv. Jacobsen (2002 s. 43) menar att ”alla människor har ett slags fördom 

om vad som är viktigt och mindre viktigt innan de påbörjar en empirisk studie, och denna 

fördom kommer i hög grad at avgöra vilket slags data de samlar in”. Det finns många 

faktorer som påverkar hur en person uppfattar en viss situation eller händelse, alla människor 

läser av omvärlden med egna ögon och tolkar den utifrån exempelvis förkunskaper och 

uppfostran. Kvalitativa studier bygger ofta på en induktiv ansats då metoden för att samla in 

empirin är mer öppen för ny information (Jacobsen, 2002). 

2.5 Metod för datainsamling 

2.5.1 Intervjuer 

Intervjuer är en vanligt förkommande metod för datainsamling. Idén är att forskaren skapar en 

kanal för att överföra kunskap från respondenten till intervjuaren (Gustavsson, 2009). De data 

som samlas in genom intervjuer ses som primärdata, det vill säga data som är avsett att 

användas i den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2003). Björklund och Paulsson anser 

att fördelar med intervjuer är att de genererar information som är relevanta för studien 

eftersom forskaren kan anpassa frågorna efter studiens syfte. Andra fördelar som nämns i 

sammanhanget är att intervjuer ofta leder till en djupare förståelse och att intervjupersonen 

ges möjlighet att tolka andra ickeverbala kommunikations signaler från intervjupersonen. 

Nackdelarna med intervjuer kan vara att de är krävande både tidsmässigt och ekonomiskt 

eftersom intervjuerna kan kräva en del resande. 

Intervjuer kan vara mer eller mindre standardiserade, standardiseringsgraden anger i vilken 

utsträckning intervjun genomförs på samma sätt. Med samma sätt menas då i vilken grad 

samma innehåll och omfång används samt om det är samma intervjuare eller om valet av 

intervjuare anpassas efter varje intervju och situation (Stenberg, 2009). 

Standardiseringsgraden bestäms av vilken sorts information forskaren vill få ut. Vid 

kvalitativa studier som oftast har för avsikt att gå på djupet och fånga respondentens 

bedömning och uppfattning av ett fenomen rekommenderas en flexibel och icke 
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standardiserad intervju, den här formen av intervju ger respondenten större utrymme att 

uttrycka sig och ger forskaren möjlighet att tolka svaret. 

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när interjuver används som datainsamlingsmetod. 

Gustavsson (2009) anser att det är viktigt att intervjuaren formulerar ett mål med intervjun, 

det vill säga vad man vill få ut av intervjun. För att de här målen ska uppnås anser Gustavsson 

(2009) att en intervjumall bör utformas som fungerar som en vägledare för intervjuaren. En 

risk med en alltför detaljerad intervjumall är att intervjun blir för snäv och inrutad vilket leder 

till att intervjupersonen blir kortfattad och mer passiv då den inte ges utrymme att uttrycka sig 

fullt ut. En mall medför många fördelar, den bör dock inte följas slaviskt för att skapa ett 

naturligt samtal. Den bör istället användas som en minneslista för att få med det område som 

intervjun ska täcka (Repstad, 2007). 

2.6 Genomförande 

Här avser vi att precisera och motivera vårt val av och förhållningssätt till metod och 

tillvägagångssätt. 

2.6.1 Ansats 

Den här studien kommer att bygga på det hermeneutiska synsättet. Vi har valt det här 

synsättet eftersom det fenomen vi ska studera är komplext och svårt att mäta i siffror. Vi vill 

istället skapa en djupare förståelse för det valda området. Det här synsättet ökar möjligheterna 

att tolka och förstå de data som samlats in och därmed även förstå fenomenet på en djupare 

nivå. Det hermeneutiska synsättet handlar till stor del om tolkning, och beroende på vilken 

förförståelse författarna har om fenomenet kan det påverka tolkningarna och därmed kan 

resultatet endast ses som vår subjektiva tolkning. 

2.6.2 Metod 

Då studiens ansats bygger på det hermeneutiska synsättet anser vi att den lämpligaste metoden 

för undersökningen är den kvalitativa. Eftersom syftet med studien är att skapa oss en djupare 

förståelse för det valda fenomenet anser vi att en kvalitativ studie ger oss bättre möjligheter då 

vi inte avser att kvantifiera och generalisera till en större population. 
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2.6.3 Deduktion och induktion 

Vi har i den här studien valt en deduktiv ansats därför att vi vill undersöka om den empiri som 

samlats in stödjer teorier som redan existerar. Med andra ord avser vi inte att ifrågasätta teorin 

utan vi vill endast undersöka om fenomenet stödjer de teorier vi utgått från när empirin 

samlats in genom att analysera den insamlade empirin mot teorierna. 

2.6.4 Reliabilitet och validitet 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att ta hänsyn till reliabilitet och validitet för att öka 

tillförlitligheten hos studiens resultat. Genom att ha ett bra förhållningssätt till de teorier som 

finns kring reliabilitet och validitet under studiens gång hoppas vi kunna genomföra en 

tillförlitlig studie. En medvetenhet angående vanliga misstag som kan göras inom området 

minskar risken för att undersöka fel saker och tillförlitligheten hos studien ökar. 

2.6.5 Datainsamling 

Datainsamlingen för den här studien kommer att bestå av intervjuer. Intervjuerna kommer till 

viss del att vara standardiserade då vi har förberett ett antal frågor som kommer att diskuteras 

för att intervjun ska täcka de områden som studien behandlar. Frågorna kommer dock att 

ställas på ett öppet och icke ledande sätt för att ge respondenterna möjlighet att utveckla sina 

svar. Förhoppningen är att det även ger oss möjlighet att ställa följdfrågor om vi märker att 

respondenterna har djupare kunskaper inom området. 

2.7 Praktiskt tillvägagångssätt 

Vår första kontakt med CSC var via e-post där vi berättade att vi skulle skriva vår 

kandidatuppsats inom informatikämnet och frågade om de fanns möjlighet att skriva den på 

CSC. Ett första möte bokades in för att gå igenom vad det var vi ville göra och då kom vi 

fram till att det valda uppslaget var lämpligast för båda parter. Vi fick en kontaktperson på 

CSC, Eva Engström som skulle vara vårt bollplank och den ansvariga på företaget. 

Vår kontaktperson hjälpte oss med urvalet av intervjupersoner eftersom hon är väl insatt i 

verksamheten och visste vilka personer som var relevanta att intervjua. Vi valde att göra fyra 

intervjuer, två på CSC:s sida och två på Saabs sida. Syftet var att vi skulle kunna ha ett 

kritiskt förhållningssätt genom att se det ur flera perspektiv för att säkerställa tillförlitligheten 

hos studien. 
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Intervjuerna skedde i april och maj 2009 på CSC och Saab i Linköping. Den första som 

intervjuades var vår kontaktperson Eva Engström som är Service Desk Manager och driver 

arbetet från CSC:s sida. Den andra personen vi intervjuade var Anton Widgren som även han 

är konsult från CSC och jobbar i första linjen på Engineering support. Den tredje intervjun var 

med Jonny Björklund, förvaltningsansvarig på Saab Aerosystems och den sista intervjun var 

med Anette Jansson som är förvaltningsledare för Doors. Genom att intervjua de här 

personerna har vi täckt de roller som innefattas av det förändringsarbete som pågår och vi bör 

därmed få en så säker bild av verkligheten som möjligt. 

En intervju genomfördes även med Malin Nordström som är filosofie doktor i 

systemförvaltning. Intervjun med Nordström genomfördes sist med syftet att få hennes syn på 

det område som studien berör. Intervjun med Nordström betraktas som en expertintervju och 

sammanfattas därför i referensramen där den kommer att utgöra en del av den teori som 

empirin analyseras utifrån. 

Vid alla intervjuer deltog båda författarna av uppsatsen och intervjuerna tog mellan 30 

minuter och en timme. Vi spelade in intervjuerna digitalt och erbjöd varje respondent 

möjligheten att läsa igenom transkriberingen av intervjun med honom eller henne. Arbetet har 

med jämna mellanrum skickats in till vår kontaktperson på CSC för granskning av det 

empiriska materialet. 

2.8 Metodkritik 

Vid en kvalitativ studie finns det ett flertal faktorer som kan påverka vilka slutsatser som dras 

från det insamlade materialet. Samtidigt som en intervju ger forskaren större möjlighet att gå 

in på djupet i ämnet, lämnar det större tolkningsutrymmet en ökad risk för felaktiga slutsatser. 

Forskarens förförståelse för ämnet och eventuella förutfattade meningar kan speglas i 

resultatet. På samma sätt finns det alltid en risk att de personer som intervjuas inte har 

tillräckliga kunskaper om det aktuella området som behandlas, men väljer att svara utifrån 

egna tolkningar. Att samla in empiri till en studie genom att intervjua respondenter har 

kritiserats för att i allt för stor utsträckning fokusera på enskilda personers åsikter. Metoden 

ställer höga krav på intervjuaren och en god regel är att ställa konkreta frågor som rör 

respondentens kompetensområde snarare än att ställa allmänna frågor (Repstad, 2007). 

Eftersom att vi har utgått från en delvis standardiserad intervjumall har vi haft möjlighet att få 
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flera intervjupersoners uppfattning av samma område. Syftet med det här tillvägagångssättet 

är att minska risken för felaktiga tolkningar av det insamlade materialet.  

2.9 Källkritik 

Vid uppsatsskrivande grundar författarna sig ofta till stor del på tidigare studier och teorier. 

För att en studie inte ska ge felaktiga resultat och slutsatser bör därför alltid en kritisk hållning 

finnas till den litteratur och de artiklar som används i studien. Något som även bör tas hänsyn 

till vid granskning av källmaterial är att olika typer av skrifter har olika syften. Holme och 

Solvang (1996) menar att man kan dela in källor i två klasser, de värderande eller de 

beskrivande. En beskrivande källa visar endast upp de data som samlats in medan en 

värderande källa även väger in författarens förhållningssätt och uppfattning. 

Vid insamlandet av data måste det finnas en medvetenhet om att intervjupersonerna ibland 

inte kan anses vara helt pålitliga. Det kan finnas personliga intressen eller åsikter som kan 

förvränga resultaten och därmed ge ett missvisande svar. Det kan vara svårt att helt minimera 

de här riskerna men Gustavsson (2009) anser att det i huvudsak finns tre krav som tillämpas 

på berättelser inom klassisk källkritik. De tre är samtidskravet, tendenser i materialet och det 

beroendekritiska kriteriet. För att uppfylla det första kravet bör fenomenet som studeras ligga 

så nära som möjligt i tiden. För att resultatet ska bli trovärdigt bör därför en studie av ett 

fenomen som finns idag inte baseras på data som samlats in vid ett tidigare tillfälle då 

förutsättningarna för fenomenet då kan ha förändrats över tiden. Det andra kravet handlar om 

att undersöka om det finns någon tendens i det insamlade materialet som gör att man kan 

misstänka att respondenten har förvrängt sina iakttagelser till sin egen fördel. Det sista 

kriteriet som bör tas med i beräkningarna är att författaren granskar om respondenten har 

använt sig av någon extern källa som grund för sina påståenden. Det vill säga om det 

föreligger någon risk att det som påstås inte reflekterar respondentens egna åsikter utan en 

tredje part. Vid genomförandet av intervjuerna har vi försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt 

till respondenternas svar och åsikter. Genom att välja ut intervjupersoner med olika roller 

inom organisationen har vi haft möjligheten att jämföra respondenternas svar mot varandra 

för att på så sätt försöka minska risken för åsikter som syftar till egen vinning. Genom att vara 

konsekventa och tydliga i vårt sätt att referera ökar spårbarheten till grundkällan vilket leder 

till en ökad trovärdighet för studien.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet presenterar vi de teorier som vi har valt att använda oss av vid analysen av 
empirin. Referensramen omfattar teorier om systemförvaltning, affärsnytta, strategi, 
effektivitet och förändring. 

3.1 Definition av systemförvaltning 

Systemförvaltning har som de flesta begrepp ett antal olika definitioner, de har dock det 

gemensamt att det handlar om någon form av underhåll och utveckling av IT-system. En av 

de vanligaste definitionerna kommer från intressegruppen för systemförvaltning (ISF 91), 

”systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att administrera och hantera ett 

informationssystem i drift, så att det under dess hela livstid effektivt bidrar till att uppfylla 

verksamhetens mål” (Brandt, 2007 s.2). Nordström och Welander (2007) avgränsar 

definitionen genom att inte använda begreppet aktiviteter i så vida mått utan fokuserar istället 

på den nytta som aktiviteterna skapar, det vill säga förvaltningsprodukterna. Deras definition 

lyder, ”arbetet med att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra 

förvaltningsprodukter i syfte att säkerställa avsedd nytta i objektverksamheter” (Nordström & 

Welander, 2007 s.50). 

Nordström och Welander (2007) anser att systemförvaltning avser det som görs i 

verksamheter, med fokus på att det är någon som gör detta görande. De delar in 

systemförvaltningen i två huvudtyper, vidmakthållande och vidareutveckling där 

vidmakthållande består av felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll medan 

vidareutveckling innefattar anpassningar, förbättringar och till viss del sanering. 

3.2 Förvaltningsaktiviteter 

Nordström och Welander (2007) bryter ned begreppet förvaltningsverksamhet i fyra 

huvudaktiviteter, förvaltningsstyrning, användarstöd, ändringshantering och daglig drift samt 

underhåll. 

3.2.1 Förvaltningsstyrning 

Förvaltningsstyrning som aktivitet innefattar verksamhetsplanering, operativ styrning och 

ledning samt uppföljning av mål och beslut. Syftet med förvaltningsstyrning är samordna och 

effektivisera förvaltningsverksamheten så att rätt saker blir gjorda och att det är rätt person 
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som utför dem. Eftersom flera av aktiviteterna är liknande men har olika tidsperspektiv och 

omfattning är förvaltningsstyrning uppdelas i två kategorier, strategisk och operativ styrning.  

Skillnaden mellan de två är att aktiviteterna sker på olika nivå i förvaltningsverksamheten där 

den strategiska nivån till exempel gör den grundläggande planeringen medan den operativt 

ansvarige gör det in i detalj och är ansvarig för att den följs (Nordström & Welander, 2007). 

3.2.2 Användarstöd och utbildning 

Användarstöd kallas även i vissa fall för support och är enligt Nordström & Welander (2007) 

en dold aktivitet i förvaltningsarbetet, trots att den kräver stora resurser. En viktig del 

angående användarstöd är att det inte har något direkt samband med ändringar utan endast 

omfattar stöd till slutanvändarna. Användarstöd blir ofta aktuellt genom att: (Nordström & 

Welander, 2007 s.55) 

• Användare efterfrågar hjälp att använda IT-systemet, eller efterfrågar hur 
objektverksamheten och IT-systemet fungerar tillsammans. 

• Aktör i förvaltningsorganisationen efterfrågar hjälp gällande tekniskt problem. 

• Behov av att ändra användardokumentation. 

• Behov av utbildning. 

• Behov av att informera användarna om objektets status. 

Användarstöd kan brytas ned till två aktiviteter: besvara frågor samt utbilda och informera. 

Besvara frågor är det som ofta kallas för support eller helpdesk, det är vanligt att företag delar 

upp användarstödet i flera nivåer beroende på hur komplext problemet är. Ovan nämndes det 

att användarstöd inte handlade om ändringar, Nordström & Welander (2007 s.58) anser ”att 

ett ärende som initieras såsom användarstöd kan i förlängningen även leda till en aktivitet 

inom ramen för ändringshantering”. Om ett ärende eller problem uppstår ofta för ett flertal 

användare kan det vara nödvändigt att undersöka problemet närmare vilket kan leda till ett 

förändringsbehov (Nordström & Welander, 2007). 

Uppkomsten av ett ärende behöver nödvändigtvis inte vara att det är ett fel i systemet, det kan 

även bero på bristfällig kunskap hos användarna om systemet och dess processer. Ett 

komplement till användarstöd som ofta hamnar i skymundan är utbildning för att det är en 

tids- och resurskrävande aktivitet. Nordström & Welander (2007) skriver att deras 
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erfarenheter pekar på att antalet problem och ärenden skulle minska om 

förvaltningsverksamheten la ner mer tid på att utbilda och informera slutanvändarna. 

3.2.3 Ändringshantering 

Ändringshantering är den vanligast förekommande förvaltningsaktiviteten. Ändringshantering 

innehåller allt från det att ett förändringsbehov uppstår till dess att den är införd. Nordström & 

Welander (2007) nämner tre som de kallar det, ändringsgrunder. Upptäckt av fel, behov av 

förändringar samt upptäckt att behov har upphört. Upptäckt av fel innebär att det har 

uppkommit ett fel som påverkar användarna och verksamheten. När man anser sig vara i 

behov av förändring har man upptäckt att någonting kan göras på ett annat sätt, vilket till 

exempel kan bero på att normer och regelverk förändras, omorganisationer eller att ett nytt 

system har implementeras som kräver förändringar. När ett IT-system har funktionalitet som 

inte längre används av verksamheten på grund av förändringar i den kallas Nordström & 

Welander (2007) det för att en upptäckt av behov har upphört. 

3.2.4 Daglig drift och underhåll 

Skillnaden mellan ändringshantering och daglig drift är att den sist nämnda ständigt pågår. 

Ofta uppstår ett förändringsbehov via att ett problem upptäcks och är återkommande i den 

dagliga driften. Vanligt förekommande aktiviteter inom den dagliga driften är: övervakning, 

körningar, filöverföringar och backuper. Aktiviteterna går under förebyggande underhåll och 

kan vara manuella eller maskinella. Resultatet av den dagliga driften och underhållet är ett 

tillgängligt IT-system (Nordström & Welander, 2007). 

3.3 Proaktiv och reaktiv förvaltning 

För att driva en systemförvaltning inom en organisation krävs en övergripande strategi över 

hur förvaltningen ska styras. Ett förvaltningsarbete kan bedrivas proaktivt eller reaktivt, 

skillnaden mellan de två olika tillvägagångssätten beror på hur olika händelser hanteras. 

Brandt (2007 s.82) menar att ”huvudpoängen i budskapet är att om man enbart reagerar efter 

att händelser har inträffat i kärnverksamheten, eller där systemet stödjer 

verksamhetsprocesserna, så kommer verksamhetsnyttan ganska säkert att minska” som figur 

3.1 visar. Genom att aktivt förvalta IT-systemet bedrivs en ständig iterativ utveckling, och 

eftersom att utvecklingen med systemet sker fortlöpande nås användarna snabbare av 

förbättringarna (Tallungs, 2003). 
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Figur 3.1 – Proaktiv eller reaktiv systemförvaltning (Brandt, 2007 s.82) 

3.3.1 Proaktiv förvaltning 

Den proaktiva inriktningen innebär att systemförvaltningsarbetet ska vara förutseende och 

prognostiserande. Arbetet med förvaltningen ska till stor del syfta till att förebygga framtida 

problem och förutse vilka behov som kan komma att uppstå i framtiden. Många förespråkar 

den proaktiva förvaltningen men det är få som arbetar efter den, troligtvis på grund av 

bristande kunskaper (Brandt, 2007). Syftet med det proaktiva arbetet är att förbättra 

problemhanteringen genom att analysera de bakomliggande orsakerna till incidenter och 

problem. Brandt (2004) pekar på följande aktiviteter som syftar till att tydliggöra möjliga 

angreppssätt: 

• Genomför trendanalys 

• Granska genomförda supporthandlingar 

• Förse organisationen med information (problemrapport) 

Något som bör tänkas igenom när man arbetar efter den proaktiva inriktningen är vilket 

målområde och vilken målgrupp som resurserna ska läggas på. Ska vikten läggas på 

användarna, systemförvaltarna, verksamhetsprocesserna eller systemförvaltningsprocesserna. 

Ett utvecklingsprojekt har även större chans att bli framgångsrikt inom en aktiv förvaltning då 

en större närhet till verksamheten finns och återkoppling sker direkt (Tallungs, 2003). 

3.3.2 Reaktiv förvaltning  

Den reaktiva förvaltningsinriktningen är troligtvis den vanligast förekommande av de två och 

innebär att förvaltningen reagerar först när händelser inträffar. Stor del av 
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ändringshanteringen är reaktiv då systemförvaltningen genomför ändringar på beställning. 

(Brandt, 2007). IT-investeringar ses enligt Brandt (2007) ofta idag som kostnader och inte 

som långsiktiga investeringar. Om företagen sparar in på kostnaderna genom att driva en 

passiv förvaltning missköts investeringen och Brandt jämför det med att bara se över sin 

aktieportfölj när det inträffar en akut kris. Eftersom att synen inom många verksamheter är att 

förvaltning endast är synonymt med kostnader är det svårt att argumentera för och visa på 

lönsamhet (Brandt, 2007). Den passiva förvaltningen som följer med det reaktiva 

förhållningssättet leder enligt Tallungs (2003) till att användarna får en låg användbarhet och 

låg datakvalitet till följd av bristande vidareutveckling. Risken är även den, att när väl ett 

utvecklingsprojekt drar igång blir resultatet kostsamt och sällan bra, på grund av brist på 

kompetens. De utvecklare som har kunskap om systemet är upptagna inom förvaltningen och 

utvecklingen måste därför skötas av inhyrda resurser (Tallungs, 2003). 

3.4 IT och affärsnytta 

Målet med alla slags förändringar är att något ska förbättras, frågan är bara hur de 

genomförda förändringarna bidrar till en ökad nytta. Det finns flera olika och modeller och 

tillvägagångssätt för att avgöra vilken nytta som uppkommit av en förändring, vi ska nedan 

förklara vad affärsnytta är och hur de kan relateras till IT-investeringar. 

3.4.1 Definition av affärsnytta 

Affärsnytta i kombination med IT har hamnat alltmer i fokus sedan företagen blivit mer och 

mer beroende av IT. De vill helt enkelt veta vilken nytta en investering leder till. Affärsnytta 

kan vara av två olika typer: ”nytta i verksamheten som sådan och nytta i form av minskade IT-

kostnader” (Lundberg, 2004). Den här sortens nytta är speciellt viktiga för företag med ett 

stort IT-beroende. Lundberg (2004) bryter ned begreppet i fyra delar som tillsammans 

definierar affärsnyttan. De fyra delarna är: kostnadsbesparingar, intäktsökning, kvalitativ 

nytta och IT-nytta. Genom att jämföra kostnader eller intäkter före förändringen med den efter 

kan den så kallade nettonyttan räknas ut. Nettonyttan jämförs sedan med de kostnader som 

förändringen kräver (Lundberg, 2004). 

3.4.2 Syfte med förändring 

Det kanske vanligaste och tydligaste sättet att uppnå affärsnytta på är att minska kostnaderna. 

Huvudpoängen i resonemanget är att verksamheten kan effektiviseras genom att processerna 
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förändras för att IT-systemen ska utnyttjas på ett effektivare sätt. Det här görs genom att 

antalet personal och resursanvändning minskar. Med andra ord handlar det ”om att minska, 

effektivisera, snåla, skära bort, osv.” (Lundberg, 2004 s.44). 

Lundberg (2004) anser att ingen nytta kan skapas utan förändring. Effekterna av en förändring 

bör kunna följas upp direkt efter att de har införts för att kunna möjliggöra mätning av den 

uppkomna nyttan. För att mätningen ska kunna genomföras krävs det även att verksamheten 

har satt upp något sorts mätetal innan förändringen genomförts så att man kan mäta effekterna 

mot den förväntade nyttan. Det vanligaste är att mäta är den ekonomiska vinsten men andra 

variabler kan även vara nöjda kunder eller antal klagomål (Lundberg, 2004). 

Nyttan som mäts i till exempel kundnöjdhet eller fokus på egen personal är svåra att sätt in i 

ekonomiska termer, av den anledningen kallas de för mjuka faktorer som tillför kvalitativ 

nytta i verksamheten. Lundberg (2004) anser att kundnöjdhet alltid bör ingå i 

nyttovärderingar, det leder inte direkt till någon ekonomisk vinning men om kunderna är 

missnöjda kommer säkerligen antal samtal och klagomål att öka som indirekt ökar 

kostnaderna för hanteringen av dem. Trots att det finns mycket att vinna på att mäta den 

mjuka nyttan så är den ekonomiska nyttan kärnan i all nyttovärdering för att det då blir lättare 

att motivera förändringen. Ekonomisk nytta handlar om att visa på besparingar eller vinster 

inom de områden som genomgått en förändring. Även den ekonomiska nyttan som 

uppkommer efter en förändring bör kunna jämföras mot de kostnader företaget hade innan 

förändringen gjordes för att tydliggöra de vinster som framkommit (Lundberg, 2004). 

3.4.3 Nyttoområden 

För att en verksamhet ska kunna uppnå nytta krävs det en grundlig genomgång av vilka 

områden som kan tillföra mer nytta. Det finns olika metoder för att hitta de här områdena, 

antingen börjar man förutsättningslöst och diskuterar sig fram till möjliga områden. Ett annat 

bra angreppssätt är att utnyttja tillgänglig information. Genom att föra statistik över ett 

område kan en tydlig bild skapas över problemområden, kundbeteende och liknande. Det 

grundläggande för tankegångarna här är att det måste föras statistik över något som sedan 

analyseras. ”Kan man utnyttja potentialen i den tillgängliga informationen finns mycket att 

vinna” (Lundberg, 2004 s.86). Det är dock viktigt att skilja på data och information, de data 

som samlas in måste kunna sättas in i ett sammanhang för att det ska kunna vara användbart 

(Lundberg, 2004). 
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3.4.4 Prioritering 

När underlaget för de förändringar man vill genomföra finns är nästa steg att prioritera dem 

efter den nytta de tillför verksamheten. Den här prioriteringen kan göras på olika sätt, allt från 

att sätta upp några huvudnyttor till att identifiera alla tänkbara förändringar som kan tillföra 

affärsnytta. Lundberg (2004) anser att ett bra sätt är att skapa en lista på de fem nyttor som har 

mest potential. 

3.4.5 Stordriftsfördelar 

Vägen till en effektiv och produktiv organisation har alltid förknippats med stordrift, poängen 

är att företag med stora volymer ska kunna få bättre priser och därmed hålla kostnaderna nere. 

På senare tid har IT setts som en viktig faktor för att hålla nere kostnaderna och utnyttja 

stordriftsfördelar. Det vanligaste sättet att utnyttja IT på är att ha gemensamma IT-lösningar i 

hela företaget (Lundberg, 2004). 

Det bör dock höjas ett varningens finger i det här sammanhanget, det är inte alltid så att 

stordrift leder till ett effektivare arbete. Lundberg (2004) nämner bristen på styrning som ett 

vanligt problem vid stordrift. Han anser att företag bör utgå från en liten och enkel lösning för 

att sedan expandera och på det viset undvika att komplexiteten ökar. Den här lösningen kan 

ses som en sorts pilotlösning eller försöksprojekt (Lundberg, 2004). 

3.5 Incidenthantering 

Med incidenthantering menas mindre händelser som inte definieras som problem, exempel på 

incidenter är enligt Brandt (2007): 

• Applikationen inte tillgänglig 

• Applikationsfel som hindrar arbetet 

• Tröghet i systemet 

• Systemet är nere 

• Utskrift sker inte 

• Glömt lösenord 

Vanligt förekommande benämningar på incidenthantering är, call center, helpdesk, kundtjänst 

eller support. De här begreppen är i de flesta företag den första nivån där användarna får hjälp 
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med systemet, på den här nivån är målet att ca 70-80% av inkomna ärenden ska lösas. De 

ärenden som inte kan åtgärdas på första nivån skickas vidare till nästa nivå som besitter 

djupare kunskap inom problemet (Brandt, 2007). 

Gränsdragningen av vad som är en incident eller ett problem kan skilja sig mellan olika 

organisationer. Av den anledningen är det viktigt att organisationen definierar vad de två 

begreppen innebär, med andra ord vad den första linjen av support ska kunna lösa. Brandt 

(2004 s.141) anser att ”en incident blir ett problem om det inte finns någon färdig lösning på 

incidenten och eller en viss tid har överskridits”. Tidsperspektivet i citatet kan innebära några 

sekunder till flera dagar beroende på hur många användare som berörs och typen av 

information (Brandt, 2007). 

Brandt (2007) ger ett förslag på hur incidenthanteringen ska utformas, aktiviteterna i 

processen kan delas upp i, registrera incidentärendet, klassa ärendet, ge initial hjälp, utred och 

diagnostisera, åtgärda incidenten och stäng incidenten. Eftersom incidenthantering först sker 

när ett ärende har kommit in bedrivs aktiviteten i regel reaktivt, viktigt att nämna är dock att 

ett bra arbete med incidenthantering ofta bidrar till att samma incident inte inträffar flera 

gånger, med andra ord kan man säga incidenthanteringen även kan ses som proaktiv. 

 

Figur 3.2 – Tillämpning av incidenthantering (Brandt, 2007 s.115) 

Det första steget är att registrera den ändringsbegäran som kommer in. Brandt (2007) anser att 

det är praktiskt att låta första linjen ta hand om alla ärenden, både incidenter och problem. 
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Supportavdelningen registrerar ärendet i en databas med relevanta attribut och egenskaper, 

där exempel på sådana är ärendenummer, datum, avdelning, förvaltningsobjekt, klass, 

kategori, status och lösningstid (Brandt, 2007). 

När ett ärende är mottaget ska det sedan klassificeras, vilket sker genom att ärendet analyseras 

för att identifiera orsaken till incidenten. Förslag på klassificeringar är typ, kategori och 

prioritet. De aktiviteter som ska göras är följande (Brandt, 2007 s.116):  

• Incidenten klassas efter typ och angelägenhetsgrad 

• Incidenten jämförs med kända fel och problem 

• Problemansvarig informeras om nya och okända problem dyker upp 

• Incidenten prioriteras 

• Besläktade konfigurationsdetaljer uppskattas 

• Incidentärendet stängs eller skicka ärendet vidare till nästa supportnivå 

• Användaren informeras 

Om incidenten är vanligt förekommande och/eller har en redan känd lösning kan ett svar 

oftast ges omedelbart. För att samma incident inte ska ske regelbundet är det viktigt att varje 

incident utreds och diagnostiseras. Det kan vara enkla incidenter som lösenordbyte och 

skrivarproblem som uppkommer ofta och genom att incidenten diagnostiseras kan den skickas 

vidare till problemhanteringen för att skapa en permanent lösning (Brandt, 2007). 

När incidenten anses vara åtgärdad är det viktigt att man försäkrar sig om att den blivit 

registrerad, att klassningen är korrekt och att man stämmer av med användaren att incidenten 

verkligen är löst. Först när det har skett stängs incidentärendet (Brandt, 2007). 

3.6 Problemhantering 

Problemhantering uppstår när det inte finns någon färdig lösning på uppkomna incidenter. 

Syftet med problemhantering beskrivs ofta som ”att minimera de negativa konsekvenserna av 

incidenter och problem” (Brandt, 2007 s.123). 
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Figur 3.3 – Tillämpning av problemhantering (Brandt, 2007 s.125) 

Det första steget kan undvikas eller i alla fall reduceras om ärendet redan har registrerats av 

incidenthanteringen och det som sker här är att ärendet tas över för att sedan klassificeras som 

ett problem samt att personen som ska hantera ärendet sätter sig in i vad som har gjorts 

tidigare (Brandt, 2007). 

När ärendet klassas ska det först värderas och här övervägs uppskattat resursbehov och 

användar- och affärspåverkan. Man besluter helt enkelt om det är värt att åtgärda problemet, 

vanligtvis sätts en prioritetsgrad på ärendet som anger hur brådskande det är. Beroende på hur 

beslutet blir löses sedan problemet och statusen uppdateras (Brandt, 2007). 

Proaktiva åtgärder (se figur 3.1) syftar till att förbättra hanteringen av incidenter och problem 

genom att analysera dem, resultatet av det blir en problemrapport där trender analyseras och 

de genomförda supporthandlingarna granskas. Ett viktigt steg som inte får glömmas bort är att 

delge organisationen resultatet av det så att proaktiva åtgärder kan vidtas. När man är 

övertygad om att problemet är löst via kontakt med användaren stängs ärendet (Brandt, 2007). 

Syftet med att dela upp det i incident- och problemhantering är att inkomna ärenden ska lösas 

på rätt ställe i organisationen, det vill säga där kompetensen för det uppkomna felet finns 

(Brandt, 2007). 
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3.7 Roller 

Det finns många olika roller inom systemförvaltning, såsom förvaltningsledare, 

systemansvarig, systemägare, etc. Det är viktigt att rollerna definieras så att varje person som 

innehar en roll vet vad som förväntas av denne (Brandt, 2004). 

Nordström & Welander (2007) benämner samordningen av roller och vem som ska göra vad 

som förvaltningsstyrning. ”Resultatet av förvaltningsstyrning är prioriterade uppdrag så att 

rätt uppdrag blir genomfört (prioritering) och rätt person genomför uppdraget” (Nordström 

& Welander, 2007 s.53). Förvaltningsstyrning omfattar aktiviteter som verksamhetsplanering 

för systemförvaltningen samt operativ styrning och ledning av förvaltningen för att arbetet ska 

vara målinriktat, samordnat och effektivt (Nordström & Welander, 2007). 

3.8 Effektivitet 

Effektivitet är ett begrepp som oftast används inom organisationsteorin och som till stor del 

handlar om hur väl en organisation uppfyller sina uppsatta mål. En definition av begreppet är, 

”graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändningen” (Jacobsen & Thorsvik, 

2002, s.65). Inom effektivitetsbegreppet ryms den yttre och inre effektiviteten som 

tillsammans bildar den totala effektiviteten. Tanken med den yttre effektiviteten är att den ska 

säga om företaget gör rätt saker mot omvärlden, det vill säga företagets strategiska position. 

Den inre effektiviteten handlar om att det ska göras på rätt sätt, vilket ofta kopplas ihop med 

produktiviteten i företaget. De båda slagen av effektivitet kan vara olika viktiga beroende på 

situation men den ena kan dock aldrig ersätta den andra (Bruzelius & Skärvad, 2000). 

Ett vanligt skäl till att mäta den inre effektiviteten är helt enkelt att tjäna pengar, eller med 

andra ord vinstmaximering på lång sikt. Viljorna och målen hos de olika intressenterna brukar 

skilja sig åt inom och utanför organisationen, målet att tjäna pengar delas dock av de flesta. 

Förmågan ett företag har att omvandla resurser till färdiga produkter brukar ofta vara en 

faktor att mäta den inre effektiviteten på. Det finns dock kritik mot det här sättet att mäta 

effektivitet. Vissa menar att viljan att tjäna pengar kan göra att kostnadskrävande 

investeringar som till exempel arbetsmiljö sätts åt sidan för att nyttan inte går att mäta 

(Bruzelius & Skärvad, 2000). 
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3.9 Intervju med Malin Nordström 

Den 13 maj 2009 genomförde vi en intervju med Malin Nordström som är filosofie doktor i 

systemförvaltning och en av skaparna till systemförvaltningsmodellen pm3. Av den 

anledningen betraktas den här intervjun som en expertintervju och vi kommer därför att 

använda den som en del av vår teoretiska referensram. Vi har gjort en sammanställning av 

intervjun där endast det som vi anser är relevant för studien presenteras. 

Hur skulle du definiera en aktiv systemförvaltning? 

Nordström anser att det beror lite på vad som avses med begreppet. Sedan mitten på 1980-

talet har aktiv systemförvaltning förknippats med begreppet proaktiv förvaltning. 

Förvaltningen tenderar ibland till att bli passiv, det vill säga reaktiv och bara reagera på saker 

som händer. Ett visst inslag av reaktiv förvaltning kommer alltid att finnas eftersom det inte 

går att förutse allting. Nordström förespråkar aktiv förvaltning och går till och med så långt så 

att hon menar att förvaltningen kan målstyras, det vill säga att mål även kan sättas upp för 

förvaltningen för att göra den mätbar. Nordström tycker att förvaltningen ibland behandlas lite 

styvmoderligt och anser att det går alldeles utmärkt att använda vanliga styrmekanismer för 

förvaltningen för att bedriva den aktivt. 

Hur anser du att systemförvaltningen bör arbeta för att den ska tillföra verksamheten mest 

nytta? 

Nordström anser att det måste finnas en spårbarhet från affärsmålen ner i förvaltningen. Hon 

menar att det blir svårt att uppnå nytta i affärsverksamheten om förvaltningen inte vet vilken 

nytta som efterfrågas. En förvaltning kan aldrig vara en egen värld utan den existerar bara i 

relation till det den ska stödja. 

Vilken sorts affärsnytta anser du kan tillföras med en aktiv systemförvaltning? 

Nordström säger att en bra systemförvaltning ska ge en bättre verksamhet överlag. Hon är 

däremot lite kritisk till att man faktiskt inte ser så långt som till verksamhetsmålen utan 

introvert bara fokuserar på förvaltningsmålen. Det är vanligt att det som mäts inte sätts i 

relation till affärsverksamheten utan att det bara är förvaltningen som sådan som mäts. 

Nordström menar att det inte är hur förvaltningen i sig fungerar som är det intressanta, utan att 

det är hur förvaltningen bidrar till verksamhetens övergripande mål som är det viktiga. Det 

måste hela tiden sättas in i affärsnyttomål. 
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Hur anser du att man kan mäta den verksamhetsnytta som förvaltningen tillför? 

Nordström förespråkar målstyrning i förvaltningen, vilket möjliggör att ett affärsmål slår rakt 

ner i förvaltningen och därmed ger den spårbarhet till någon övergripande verksamhetsnytta. 

Hon menar att förvaltningens mål bör vara utformade så att de stödjer verksamhetens 

gemensamma mål, vilket kan låta som en självklarhet men ofta inte är det. De som förvaltar 

IT-systemen och de inbyggda verksamhetsprocesserna hamnar långt ifrån de som har någon 

form av ansvar för affären eller verksamheten. Nordström tycker att det är viktigt med 

mätbarhet men att det finns mycket som behöver göras innan det går att få fram ett mätetal 

som ger ett faktiskt värde. Ytterligare en problematik enligt Nordström är att mätbarhet 

bygger på att det finns två mätpunkter som jämför den skillnad som förändringen medfört. 

Problematiken ligger i att organisationer inte vet hur mycket det kostar idag, om man tittar på 

den totala kostnaden hos kund och leverantör på hela förvaltningsuppdraget är det få som vet 

vad den är. 

Vilka delar i systemförvaltningen anser du är intressanta att mäta? 

Nordström anser att man ska hitta spårbarheten till affärsmålen, men att det även är intressant 

att titta på systemförvaltningen som sådan för att förbättra arbetet och till exempel korta ner 

ledtider. Det är väl de två kategorierna, affärsmålen och förvaltningsmålen. Nordström anser 

att man bör akta sig för att fokusera enbart på förvaltningsmålen. 

Anser du att statistik över ärendehanteringen från en support ger en rättvisande bild av hur 

förvaltningen fungerar? 

Nordström anser att statistik ger en bra bild av hur stödet uppfattas av dem som använder det 

och att man kan hitta mycket matnyttigt där. Om till exempel samma fråga kommer fyra 

gånger om dagen betyder det förmodligen att det finns någon form av förbättringspotential. 

Nordström tycker att statistik är en bra metod även om det inte ger hela bilden. Det gäller bara 

att det inte stannar vid statistik utan det viktiga är hur den används. 

Hur anser du att man bör gå till väga för att förändra tankesättet och inställningen till 
förvaltningen hos de anställda? 

Oavsett vilket verktyg man använder när man kommer in och ska förändra så är det ju ett 

förändringsarbete man driver och alla förändringar innebär ju ett hot mot dem som finns där, 

det betyder ju att man ska flytta personer från deras komfortzon på något sätt. Och vissa är ju 
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mer benägna till det än andra, det finns grundregler för att bedriva förändringsarbete och de 

gäller även här; Delaktighet, Förankring, att man tar det stegvis och att man hela tiden ser till 

att alla är med och är delaktiga i förändringsarbetet är viktiga punkter. När vi jobbar med pm3 

som verktyg i organisationer så driver vi nästan alltid arbetet i workshops.  Och har man 

jobbat med förvaltning i några år så tar det inte så lång tid att ställa diagnosen och hitta vad 

som är problemet. Att då hitta lösningen teoretiskt, hur de borde arbeta, är en droppe i havet i 

relation till det arbete som det innebär att förflytta det organisatoriska arbetssättet ett steg till. 

Sedan så måste man vara utrustad som person med mycket tålamod. Pratar man avgränsat om 

användarstödet som delmängd av förvaltningen så kanske man inte utmanar så mycket 

styrningsstruktur. Jobbar man med pm3 som är en styrmodell innebär det att man utmanar 

ledarstrukturer vilket är lite svårare. 

Vilka fördelar ser du med att slå ihop flera förvaltningsområden till ett stort? 

Nordström säger att man historiskt och traditionellt sett ofta förvaltar för små enheter. Hon 

anser att möjligheten att konsolidera och utnyttja resurser på ett mer effektivt sätt skapas 

genom att bygga större förvaltningsområden. 

Anser du att det förekommer överflödiga förvaltningsaktiviteter inom organisationer idag? 

Nordström tror att organisationer skulle kunna utnyttja de medel som läggs på förvaltning på 

ett bättre sätt om det finns en spårbarhet mellan verksamhet och IT-lösning. 

Kan man avgöra nyttan av en aktivitet utifrån vilken förvaltningsprodukt den genererar? 

Att avgöra vilken nytta en aktivitet genererar genom att se resultatet av den är ett bra sätt 

enligt Nordström. Att komma ifrån det här självgenererande och se vad som faktiskt är 

resultatet av det. 

Hur mycket kostar förvaltningen i jämförelse med nyutveckling? 

Det som brukar refereras till i litteraturen är att nyutvecklingen utgör 30 % av den totala 

kostnaden och förvaltningen 70 %. Enligt Nordström anser många att kostnaderna för 

förvaltningen är väsentligt högre än så men att det är svårt att kontrollera att rätt saker mäts. 



 

29 

 

4. Empiri 
 

I det här kapitlet presenterar vi en sammanställning av den information vi fått från 
intervjuerna samt övergripande information om företaget CSC och det aktuella projektet på 
Saab. De transkriberade intervjuerna finns som bilagor längst bak i uppsatsen. 

4.1 Bakgrundsinformation CSC 

CSC stod förut för Computer Sciences Corporation med sedan 2008 används inte det namnet 

utan företaget heter endast CSC. Företaget bildades 1959 i USA och är idag ett globalt företag 

med ca 90 000 anställda i 80 länder. 1994 kom CSC till Sverige och huvudkontoret ligger 

idag i Stockholm. Andra orter i Sverige som företaget är etablerat på är Göteborg, Karlskrona, 

Linköping och Västerås. Det finns även en önskan från företagets ledning att etablera sig i 

Öresundsregionen i framtiden. 

CSC är stora på outsourcing där de har långa avtal med bland annat Saab, andra stora kunder 

är SAS, Telenor, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa, AMF pension och ett antal kommuner 

(www.csc.com/se). 

4.2 Engineering support 

Den sammanslagna supporten som är ett resultat av förändringsarbetet kallas Engineering 

support och utgör den första linjen i ärendehanteringen. Här arbetar personer som är hämtade 

från de tidigare uppdelade förvaltningsområdena Team center och Doors. 

4.2.1 Bakgrund och mål 

De system som ingår i Engineering support är Team center, Doors och Dimensions. De här 

systemen är så kallade PDM-system, det vill säga en mjukvara som organiserar innehållet i 

Saabs produkter. Innan den här förändringen genomfördes var varje system ett eget 

förvaltningsområde och problemen som uppstod löstes av respektive förvaltningsgrupp. 

Problemet med det gamla arbetssättet var först och främst att ärendena inte registrerades på 

samma sätt som de görs idag och att mätning av dem var i princip omöjligt, vilket ledde till en 

dålig uppfattning av vad som egentligen var problemet. Ett annat problem var att när 

användarna ute i verksamheten stötte på ett problem ringde de direkt in till 

förvaltningsgrupperna som blev störda i sitt dagliga arbete. Ett av de mest frekventa 

problemen har varit att användarna glömmer bort sina lösenord och att avancerade 
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systemadministratörer ska bli avbrutna i sitt arbete för att till exempel byta ett lösenord har 

setts som slöseri med resurserna. 

Våren 2008 började därför Saab analysera sitt arbete med systemförvaltning. De genomförde 

en GAP analys för att se hur de låg till idag och hur det kunde nå fram till sitt mål att jobba 

efter ITIL, som är ett sätt att strukturera sitt arbetssätt så att IT-tjänsterna blir mer 

kostnadseffektiva genom en kontrollerad hantering av fel och förändringar. Målet är att bli 

ISO 20000 certifierade som till stor del baseras på ITIL (www.iso.org). GAP analysen visade 

på olika resultat men de mesta pekade på att de behövde samordna sin support enligt Jonny 

Björklund. 

Saab tog då kontakt med CSC och Eva Engström som arbetade med supporten kring Team 

center för att diskutera hur de skulle kunna samordna supporten på ett mer effektivt sätt. De 

ansåg att de hade en bra grund i Team center supporten med avseende på kompetens och 

arbetssätt så de bestämde sig för att slå ihop supporten med de tre tidigare nämnda systemen 

då de är relativt lika varandra. En halv resurs från Doors förvaltningen slogs samman med två 

resurser från Team center som då bildade Engineering support. 

Det huvudsakliga målet med sammanslagningen av supporten är enligt Jonny Björklund att 

minska kostnaderna för systemförvaltningen. Tanken är dels att färre personer totalt sett ska 

arbeta i supporten genom att de ska ha kompetens inom flera system och då kunna arbeta mer 

effektivt. Ett annat mål är, som vi tidigare varit inne på, att frigöra mer tid för de avancerade 

systemadministratörerna. Genom att första linjen tar hand om lätta ärenden kan system- 

administratörerna fokusera på att arbeta mer proaktivt och långsiktigt utan störningar av enkla 

problem i verksamheten. För att Saab och CSC ska uppnå de här målen anser de att det krävs 

en mätförmåga, att de ska kunna mäta dels typen av ärenden som kommer in men även hur 

frekventa de är. 

4.2.2 Supportens uppdelning 

Den totala supporten för de tre tidigare nämnda systemen delas upp i tre olika nivåer första, 

andra och tredje linjen. Det är den första linjen som är Engineering support medan andra och 

tredje linjen består av de gamla förvaltningsgrupperna som består av mer avancerade 

systemadministratörer. Fördelen med den här uppdelningen är att användarna måste vända sig 

till Engineering support först för att registrera ärendet och det är här som den stora skillnaden 

visar sig, jämfört med hur det såg ut tidigare. Ärendena registreras och därmed möjliggörs 
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mätning av dem. Tanken är sedan att resultatet av mätningen ska ligga som underlag till 

möjliga förändringar. 

4.3 Ärendehantering 

Alla ärenden som kommer in måste gå via Engineering support för att möjliggöra mätning av 

dem. När ett ärende kommer in till första linjen registreras det i deras ärendehanteringssystem 

och en felbeskrivning noteras. Om ärendet kan lösas direkt i första linjen blir det ett så kallat 

”closed first call” och utreds därför inte närmare. Om däremot personen i första linjen inte 

kan lösa ärendet skickas det vidare till andra linjen där personer med djupare kompetens inom 

det aktuella systemet sitter. När ärendet är löst i andra linjen skickas det tillbaka till första 

linjen med en beskrivning på vad som är gjort, det är därefter personen i första linjens uppgift 

att kontakta användaren och meddela att problemet är löst. När ett ärende avslutas skickas 

även ett e-post meddelande per automatik till den som anmälde felet, i brevet framgår då att 

felet är åtgärdat och vad som är gjort. Det framgår också i brevet att användaren har fem 

dagar på sig att kontakta supporten om felet kvarstår för att säkerställa att rätt åtgärder har 

vidtagits i supporten. Ärendet ligger därför öppet i fem dagar efter att det är löst och aktiveras 

på nytt om samma fel uppstår igen. 

Innan CSC blev involverade i hur supporten på Saab fungerade fanns det inget 

ärendehanteringssystem, vilket ledde till att de ärenden som kom in endast skrevs upp på 

lappar eller skickades via e-post till de olika personerna inom förvaltningen. CSC:s arbete 

med att effektivisera och rationalisera supporten började som sagt på Team center supporten, 

det första som gjordes var att de införde ett ärendehanteringssystem för att ärendena skulle 

loggas. Eftersom Engineering support till stor del bygger på den gamla Team center supporten 

följde ärendehanteringssystemet med och utgör idag stommen i hela förbättringsprojektet. 

För att anmäla ett fel till supporten kan användarna antingen ringa eller skicka ett e-post- 

meddelande. Vid hög belastning av supporten kan det ibland vara svårt att komma fram per 

telefon eftersom att det i nuläget inte finns något system för att placera samtal i kö, vid de här 

tiderna kan det vara bra för användarna att även kunna e-posta in sina felanmälningar. En brist 

som finns inom Engineering support är att de i första linjen ibland kan lösa ärenden allt för 

bra. Eftersom kompetensen för systemet Team center är hög vid första linjen skickas få 

ärenden vidare. Det blir dock ett problem eftersom användare med andra problem inte kan 
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komma fram till supporten, tanken är istället att problem som tar lång tid att lösa ska skickas 

vidare till andra linjens support för att telefonerna inte ska blockeras. 

Eftersom alla samtal måste gå via Engineering support, som inte har kompetens att lösa alla 

ärenden, finns det idag ett missnöje bland vissa användare då det inte kan komma direkt till 

personen som kan lösa problemet. Ett annat problem med att samtalen går via första linjen är 

att de ibland inte kan beskriva problemet tillräckligt noggrant i ärendehanteringssystemet, på 

grund av bristande kunskap om det aktuella systemet. Otillräckliga felbeskrivningar kan leda 

till svårigheter för andra linjen att sätta sig in i ärendet som då måste ringa tillbaka till 

användaren för att få beskrivningen igen, vilket kan ses som ett slöseri med tid för både 

supporten och användaren. Dock verkar fördelarna överväga nackdelarna. I det stora hela 

bidrar det till att de avancerade systemadministratörerna kan arbeta mer effektivt då de inte 

blir störda i sitt arbete. 

De som sitter i Engineering support är till stor del beroende av ett bra samarbete med andra 

och tredje linjen för att deras arbete ska fungera på ett bra sätt, det här samarbetet fungerar bra 

enligt Anton Widgren. Vid svårare ärenden kan de även gå och fråga de personer som sitter i 

andra linjen utan att skicka över ärendet, för att på så sätt kunna ge användaren en snabbare 

lösning. 

4.4 Krav 

Engineering support fick tidigare ta emot klagomål på grund av att öppettiderna inte 

motsvarade användarnas behov. De hade då endast möjlighet att ta emot samtal mellan 

klockan nio och tre, de ändrades dock för att bättre stämma överens med hur användarna 

arbetar och den är idag öppen mellan halv åtta och halv fem. Utöver kravet på öppettider finns 

det idag inga direkta krav uppställda på hur supporten ska fungera och arbeta. Det är tänkt att 

ärenden framöver ska komma att klassas i någon form av prioritetsordning men i dagsläget 

sker det endast med hjälp av ”sunt förnuft” i första linjen. Jonny Björklund menar att ett 

möjligt sätt att klassificera ärenden är att man arbetar efter en skala från ett till fyra, där klass 

ett motsvarar att verksamheten står helt stilla medan klass fyra innefattar enklare skönhetsfel. 
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4.5 Mätbarhet 

För att mäta hur supporten fungerar idag samt för att skapa ett underlag för möjliga 

förändringar i supportens utformning används statistik som Engineering support samlar in. 

Eftersom Engineering support registrerar alla ärenden som kommer in rörande de tre 

systemen skapas ett underlag som sedan analyseras av den så kallade Q-managern. Det som 

kan utläsas från materialet är dels hur vanligt förekommande ett fel är, hur lång tid ärenden 

har varit liggande aktiva och vilken typ av felanmälningar som kommer in. De ärenden som 

kommer in klassificeras även i dagsläget efter så kallade STC koder. Koderna delar upp 

ärendena i olika genrer för att på ett enklare sätt skapa en överblick av vilka typer av ärenden 

som förekommer. Problemen klassificeras efter följande STC-koder: 

• Knappologi – Innebär att användarna inte vet hur de ska använda verktyget, det kan 

till exempel vara att det inte hittar rätt i menyerna. Det är alltså inget fel på systemet 

utan det handlar om bristande kunskap hos användarna. 

• Metodik – Tveksamhet om det är systemet eller processerna som det är fel på, ska 

systemet anpassas efter processerna eller tvärtom. 

• Fel och problem – Fel som användarna inte kan lösa själva. 

• Sys-admin – Mer avancerade problem, till exempel redigera och ta bort data i 

databaserna. 

• Konton – Behörighetsfrågor för de anställda. 

• Lösenord – Byte av borttappat lösenord. 

Efter att statistiken har sammanställts av en Q-manager sammanträder styrgruppen två gånger 

i månaden för uppföljning och planering av möjliga förändringar. För att välja ut de ärenden 

som de ska fokusera på har styrgruppen skapat en tio-i-topp lista med de mest frekventa 

ärendena. De här ärendena får därefter särkilt fokus vid nästa release där förebyggande 

åtgärder vidtas för att minska risken att felet uppstår på nytt. 

Jonny Björklund anser att det i dagsläget är rätt saker som mäts för att skapa ett bra underlag 

för förändring, han tycker att det är viktigt att se vad användarna har problem med och 

fokusera på det. Genom att mäta frekvensen hos ärenden kan de mest frekventa problemen 

åtgärdas och därmed kvaliteten höjas och om det alltid finns planerade åtgärder för de tre mest 

frekventa problemen kommer de att försvinna. Björklund anser dock att det finns fler saker 
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som går att fokusera på i jakten på mätbarhet men att ärendeflödet är det som fokuserats på i 

nuläget för att skapa en bild av hur förvaltningen fungerar. Ett angreppssätt kan enligt 

Björklund vara att undersöka om användarna har problem med att använda verktygen eller om 

de har problem att förstå varför de ska använda dem. Om de har problem att förstå varför de 

ska använda verktyget handlar det om en verksamhetsfråga, som förvaltningen kan ha svårare 

att påverka. 

4.6 Strategi 

Arbetet i Engineering support är enligt Eva Engström att inte bara släcka bränder utan att bli 

mer proaktiva. Målsättningen är enligt Engström att de på ett långsiktigt plan ska minska 

kostnaderna för förvaltningen och fokusera på mer ”viktiga” ärenden, eller problem som är av 

större betydelse för verksamheten. För att bli mer proaktiva ser Engström ett flertal möjliga 

tillvägagångssätt, att lösa enklare ärenden med automatiserade tjänster och lägga resurser på 

att se trender i felanmälningar är några exempel. Det övergripande målet med 

utvecklingsarbetet är att hitta systemgemensamma lösningar för att i framtiden kunna 

involvera fler system i det nuvarande arbetssättet med en gemensam support. En målsättning 

är också att få ner svarstiderna för ärendehanteringen, det vill säga minska tiden som en 

användare måste vänta på att ett problem blir löst. De hoppas kunna minska svarstiderna 

genom att analysera ärendeflödet och hitta ett effektivare sätt att lösa ärenden på. 

De har även påbörjat arbetet med att skapa en databas som innehåller svar på vanligt 

förekommande frågor som användarna ska kunna komma åt själva, förhoppningen är att det 

ska minska antalet enkla samtal som kommer in till supporten. Tanken är att databasen ska 

innehålla information och videoklipp som ska hjälpa användaren att lösa problemet själv, det 

vill säga ärenden som klassificeras under STC-koden knappologi. 

För närvarande har supporten hög kompetens inom Team center, godkänd inom Doors men 

ytterligare utbildningsinsatser behövs inom Doors och Dimensions enligt samtliga 

respondenter. Frågor och problem rörande Team center löser supporten idag för bra enligt 

Anton Widgren vilket kan leda till att de inte utreds tillräckligt. En anledning till det här kan 

enligt Jonny Björklund vara att det ännu inte finns någon kompetensmatris uppsatt, något som 

anger vilka typer av ärenden första linjen ska lösa eller skicka vidare. 
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Som vi tidigare nämnt är ett långsiktigt mål med förändringarna att bygga ut Engineering 

support till fler förvaltningsområden, det vill säga att supporten ska ha kompetens för fler 

system för att på så sätt dra nytta av de stordriftsfördelar det medför. Jonny Björklund tror att 

det är först då som de skulle få den stora nyttan av sammanslagningen eftersom de började 

med den enklaste biten då de som arbetar inom de här tre systemen var relativt vana med 

arbetssättet. En annan bidragande faktor till att de skulle få ut mer effekt när de slår ihop fler 

delar är att de skulle få en bättre uppfattning över vilka problem som finns inom andra 

förvaltningsområden. Förhoppningsvis skulle resultaten då bli mer påtagliga än i dagsläget. 

Mycket av den nytta som man vill uppnå handlar i grund och botten om stordriftsfördelar, att 

samma personer ska kunna hantera fler områden. Ett problem i sammanhanget är svårigheten 

för supporten att ha kompetens för så många områden. 

4.7 Kompetensfördelning 

Eftersom Engineering support består av resurser från Team center och Doors har de i 

dagsläget god kompetens i de två systemen, dock är kunskapen bristfällig i Dimensions. Den 

person som innehar kunskaper om Doors arbetar endast halvtid vilket innebär att de ärendena 

skickas vidare direkt till andra linjen när personen inte är närvarande. Eftersom Engineering 

support inte har någon utbildning inom Dimensions skickas även de ärendena direkt till andra 

linjen för att bli lösta. Det här är ett problem som de intervjupersoner som vi pratat med är 

medvetna om, men i dagsläget finns ingen tid att lägga på utbildningsinsatser. 

Anette Jansson som är förvaltningsledare för Doors började i ett tidigt skede i 

utvecklingsarbetet att ta fram en plan för vilka typer av ärenden som första linjen skulle kunna 

hantera inom förvaltningsområdet Doors. På grund av att kompetensen inte alltid finns 

tillgänglig i första linjen är det svårt för dem att följa den instruktionen. 

Förvaltningsledarna för de olika systemen arbetar idag dels med ärendehantering och 

problemlösning men har även ansvar för att lägga upp en budget för förvaltningsområdet samt 

planera arbetet. Tiden skulle enligt Anette Jansson med fördel kunna läggas på en central roll 

vilket skulle ge förvaltningsledarna mer tid till att se över systemet och arbeta mer proaktivt. 

Inom förvaltningsområdet Doors finns även en mängd olösta ärenden som ännu inte hunnits 

med på grund av bland annat tids- och personalbrist. En stor del av de här ärendena är även 

brister som förvaltningen själv har funnit men inte hunnit med att åtgärda. 
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Eva Engström har en vision om att Engineering support i framtiden ska utgöra den andra 

linjen av support eftersom kompetensen inom ett antal områden är hög. Engström tror att 

supporten skulle bli mer effektiv om första linjen i framtiden las ut på den gemensamma help 

desken som då skulle fördela och lösa enklare ärenden. 
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5. Analys 
 

I det här kapitlet kommer vi att analysera empirin utifrån den teoretiska referensramen för att 
försöka identifiera tänkbara framgångsfaktorer och hinder i projektet. 

5.1 Tydliga mål för och bakgrund till förändringen 

För att ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt är det en fördel om tydliga mål finns 

uppsatta för att möjliggöra en jämförelse av hur förändringen har påverkat verksamheten. 

Effekterna av en förändring bör kunna följas upp direkt efter att den införts för att möjliggöra 

mätning av dem enligt Lundberg (2004). I det projekt som vi har studerat på Saab genom CSC 

finns det uppsatta mål som pekar mot en effektivare ärendehantering, vilket i slutändan ska 

leda till ökad affärsnytta genom att underlätta användarnas arbete genom minskad andel 

systemrelaterade problem. Här ser vi också en koppling till Nordström (2009) som menar att 

en bra systemförvaltning ska ge en bättre verksamhet överlag genom att systemförvaltningens 

mål stämmer överens med de övergripande verksamhetsmålen. Det gäller att inte bara se till 

förvaltningens bästa utan även vad som kan tillföra mest nytta till verksamheten i stort, vilket 

Saab och CSC uppmärksammat vid utformandet av sina mål. Genom att användarna blir 

nöjdare i takt med att supporten blir effektivare fungerar även verksamheten som helhet 

bättre. Dock kan det i dagsläget vara svårt att mäta de målen, vilket kan göra det svårt att säga 

exakt hur förändringarna i supportens arbete har bidragit till en ökad affärsnytta. Det beror 

delvis på att den första releasen som är ett resultat av utvecklingsarbetet inte har släppts ännu, 

vilket gör det svårt att se några direkta resultat på verksamheten. Det som är intressant att se i 

nuläget är istället hur CSC och Saab arbetar med det insamlade materialet och vad de beslut 

som fattas baseras på. 

Genom att på ett tydligt sätt förmedla till de anställda vilka fördelar ett utvecklingsprojekt 

medför och vilken nytta som finns att vinna blir det enklare att skapa motivation hos dem 

vilket underlättar hela projektets genomförande. Vi har under vår studie uppfattat en viss 

variation bland intervjupersonerna gällande vilket syftet med förändringen egentligen är. Att 

syftet är att effektivisera arbetet inom supporten tycks självklart men vad det kan komma att 

innebära för de anställda är ännu till viss del oklart. Nordström (2009) förespråkar 

målstyrning i systemförvaltningen och anser att en spårbarhet till de övergripande affärsmålen 

är viktigt. Det är idag något svårt att bedöma i vilken grad, de mål som Saab och CSC har satt 
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upp, är uppfyllda, i alla fall på verksamhetsnivå och när man ser till den dagliga driften. De 

mål som finns är dels tidsmässiga och kostnadsmässiga besparingar men också kundfokus och 

förbättrad service. Här tror vi att en tydligare gränsdragning mellan vad som kan tänkas 

uppnås med förändringen och vad som faktiskt är målet med den kan underlätta för 

personalen att fokusera på rätt saker och på ett bättre sätt ta till sig förändringarna. 

5.2 Kompetensen inom Engineering support 

Kompetensen inom Engineering support anses idag vara bra överlag enligt både CSC och 

Saab. Under intervjuerna har det dock framkommit att kompetensen för systemet Dimensions 

inte är tillräcklig i nuläget. Det här anses bero på det sätt som Engineering support är 

uppbyggt på eftersom man utgick från Team center-supporten när sammanslagningen 

genomfördes och sen lyfte in en halvtidstjänst från Doors. Det var dock inte möjligt från 

Dimensions, vilket har lett till bristande kompetens inom det systemet hos första linjen. Vi 

anser att det är positivt att de är medvetna om var problemen finns och att det finns ett mål att 

öka kompetensen i framtiden. Problemet är att få tiden att räcka till både det dagliga arbetet 

samt kompetensutveckling hos de anställda. Det här resonemanget får vi stöd av genom 

intervjun med Anton Widgren som arbetar i första linjen som anser att det ibland skulle 

behövas mer resurser i supporten för att även hinna med kompetensutvecklingen. 

En intressant sak som framkom under intervjuerna var att samtliga respondenter ansåg att 

Engineering support löste ärendena allt för bra inom Team Center. Brandt (2007) anser att 

första linjens support ska begränsa antalet samtal som går vidare i supportkedjan. Han anser 

att cirka 70-80% av ärendena bör lösas i första linjen. Rent generellt kan det tyckas att 

ärendena ska lösas så fort och så tidigt som möjligt för att användaren inte ska behöva vänta 

på en lösning. Saab menar att problemet är att det tar upp för stor del av tiden på att lösa 

ärenden inom Team center. Att belysa problematiken blir extra viktigt då det inte finns någon 

telefonkö eller telefonsvarare. Även Brandt (2007) förespråkar att gränsdragningen mellan en 

incident och problem ofta avgörs genom tidsperspektivet, det vill säga att ärenden som tar en 

viss tid bör övergå till att vara ett problem och därmed inte uppta första linjens tid. Här ser vi 

en brist i dagens supportkedja då det inte finns någon tydlig beskrivning över vilka ärenden 

som ska klassas som en incident eller ett problem, det vill säga vilka ärenden som ska lösas i 

första linjen. 
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Respondenterna anser att blockeringen av telefonlinjerna är det största problemet med att för 

många ärenden löses i första linjen, Brandt (2007) menar även att uppföljningen av ärenden 

kan bli lidande när för många av dem löses för tidigt i supportkedjan utan att utredas. Det kan 

vara så att de som sitter i första linjen vet hur ett problem kan lösas men att de inte förstår 

uppkomsten av det. Genom att analysera ett problem och försöka hitta uppkomsten till det kan 

problemet förhoppningsvis undvikas i framtiden. Tanken med uppdelningen i första och andra 

linjen är att första linjen ska lösa enkla problem som går fort att åtgärda och skicka vidare mer 

komplicerade fel till de mer avancerade systemadministratörerna. Det här skulle kunna ses 

som ett problem inom förvaltningen eftersom de strävar efter att arbeta mer proaktivt, men 

genom att bara lösa ärendet utan att analysera det är risken för att det händer igen stor. Det 

måste dock sättas in i sammanhanget och det är lätt att förstå att de i första linjen inte skickar 

vidare ärenden som de kan lösa, men sett till verksamhetens bästa anser vi precis som Brandt 

(2007) att de borde göra det för att det ska kunna bli mer proaktiva i sitt arbetssätt. Problemet 

ligger förmodligen i att första linjen inte vet vilka ärenden som borde analyseras eller inte. En 

lösning, som vi tidigare nämnt och går in på närmare lite längre fram, skulle kunna vara att 

upprätta dokument som anger vilka sorts problem som de ska kunna lösa i första linjen och 

införa en maxtid för hur lång tid ett samtal bör får ta i första linjen. 

5.2.1 Utbyggnad av Engineering support 

Jonny Björklund som är förvaltningsansvarig för Saab Aerosystems säger att målet i 

framtiden är att bygga ut Engineering support till fler verksamhetsdelar. Han tror att det är 

först då som de stora effekterna kommer att visa sig eftersom det blir fler system att hantera 

för supporten med totalt sett färre anställda än i dagsläget. Björklund får stöd i sitt 

resonemang, om att effekten kommer att bli än mer påtaglig när utbyggnaden sker, av 

Nordström (2009) som anser att det traditionellt förvaltas för små enheter. Nordström anser 

att större förvaltningsområden innebär en större möjlighet att konsolidera och utnyttja 

resurserna på ett bättre sätt, för att det, som vi tidigare nämnde, behövs färre personer som 

arbetar med support om de har en bredare kompetens. Som det är idag är det inte så stor 

skillnad om man jämför antalet personer i supporten. Vi upplever dock att de som sitter i 

supporten inte har fullt upp hela tiden utan det går lite upp och ner i belastning. Förmodligen 

kommer framtidens Engineering support med fler system att ha fler anställda än idag men 

totalt sett mindre personal än vad de har idag, tack vare en effektivare resursfördelning av den 

personal som behövs. Genom att helt enkelt utnyttja det som enligt Lundberg (2004) går 



 

40 

 

under begreppet stordriftsfördelar, vilket i det här fallet innebär att supporten ska ha ett större 

och jämnare flöde av ärenden och på det sättet utnyttja de redan existerande resurserna 

maximalt. 

Jonny Björklund ser ett problem med expansionen av supporten, nämligen att säkerställa 

kompetensen i den. Lundberg (2004) påpekar att stordriftsfördelar inte alltid leder till ett 

effektivare arbete eller ett bättre utnyttjande av resurserna. Ju större grupperna är, desto mer 

komplicerad blir styrningen av den. Vi har noterat ett drag i CSC och Saabs sätt att arbeta som 

uppfattas som positivt av Lundberg, som anser att det är bra att börja med en liten och enkel 

lösning för att sedan expandera. CSC och Saab började med tre system som är av liknande 

karaktär för att sedan på sikt bygga in fler system i samma lösning. Långsiktigheten och 

tendensen till att inte stressa fram förändringen anser vi är en framgångsfaktor för den här 

förändringen. 

Även om supporten fungerar bra idag, finns det som vi tidigare nämnt brister inom just 

kompetensen på vissa områden. Bristen på tid när det gäller att utbilda personal är ett hinder, 

vi ser dock ytterligare ett hinder som kan bidra till svårigheter i kompetensutvecklingen hos 

Engineering support. Det finns idag inga konkreta beskrivningar av vad en person i första 

linjen ska klara av. Vi tror att det dels behövs för att kunna kontrollera att de anställda har den 

kunskap som förväntas av användarna, men även för att underlätta vid nyanställning av 

support personal så att de tidigt får en uppfattning om vad de måste lära sig för att kunna 

utföra arbetsuppgifterna. 

5.3 Ärendehantering 

Vi ser ett tydligt drag av det som Brandt (2007) kallar för incident- och problemhantering i 

Saabs sätt att fördela arbetsuppgifter och hantera ärenden inom supporten. Alla problem som 

uppkommer i verksamheten registreras i ärendehanteringssystemet av första linjen, som då 

bildar sig en uppfattning om vad det är för sorts problem och hur komplext det är. Det första 

och kanske viktigaste momentet blir då att avgöra om det är en incident eller ett problem. 

Brandt (2007) anser att det är viktigt för att ärendet ska lösas på rätt ställe i organisationen, 

det vill säga där kompetensen finns. Här ser vi som vi tidigare nämnt ett problem i dagens sätt 

att arbeta, genom att det inte finns någon information som anger vad som förväntas av dem i 

första linjen. Brandt (2007) anser att skillnaden mellan ett problem och en incident handlar 

om huruvida det finns en färdig lösning på problemet eller om att en viss tid överskridits bör 
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det klassas som ett problem. Saab använder sig till viss del av de här kriterierna. Kan första 

linjen lösa ärendet gör de det och det kan då ses som en incident. Dock verkar inte 

tidsperspektivet på ärendet avgöra om det är en incident eller ett problem utan det kommer i 

och för sig automatiskt om första linjen har svårt att lösa det. Istället använder de sig av 

kriteriet hur många användare som drabbas av problemet för att kunna avgöra hur allvarligt 

och viktigt ärendet är, något som även Brandt (2007) förespråkar. 

5.3.1 Mätbarhet och informationsinsamling 

Hela förändringen och förhoppningen om att bli mer proaktiva i sitt arbete anser vi i grund 

och botten bygger på den mätning av ärenden som har blivit möjlig i och med Engineering 

support. Målet att skapa en mätbar förvaltning med avseende på ärendehanteringen går ut på 

att de hela tiden ska ha en lista med de mest frekventa problemen som uppkommer i 

verksamheten. Det här sättet att prioritera nytta på förespråkas av Lundberg (2004), som anser 

att man bör göra en lista över de fem förändringar som tillföra verksamheten mest nytta. I de 

gamla förvaltningsområdena loggades inte ärendena på samma sätt och framförallt hade de 

dålig kunskap om vilka problemen var och hur ofta de uppstod. Den mätbarhet som nu har 

skapats anser vi är väldigt värdefull för verksamheten i stort då vanligt återkommande fel 

förhoppningsvis kommer att försvinna för användarna då systemförvaltningen vet vilka 

problem som orsakar mest störning. 

En viktig aspekt angående mätning är vad som mäts och i det här fallet är det vilken typ av 

problem som uppstår och hur frekvent det är. Lundberg (2004) anser att insamlad data måste 

sättas in i ett sammanhang för att innebörden ska bli tydlig och därmed underlätta tolkning av 

den. Mätetalen som Saab och CSC använder sig av är inte unika i sig men vi anser att de data 

som genereras ur dem används på ett mycket bra sätt, det vill säga att de sätts in i ett 

sammanhang så att de tillför nytta. Dels sammanställs ärendestatistiken i en rapport varje 

månad som visar den totala mängd ärenden som registrerats i Engineering support. I rapporten 

klassificeras ärenden efter vilken STC-kod som ärendet hör till, vilket bidrar till att dagens 

problembild tydliggörs vilket i sin tur gör det lättare att se inom vilket område störst problem 

finns. Även Nordström (2009) anser att statistik är ett bra sätt för att identifiera 

problemområden. Hon påpekar vikten av att arbetet inte stannar vid insamlandet av 

information utan att värdet av det först kommer när något görs med den. CSC:s lyckade arbete 

med att skapa en bild över dagens problem har visat sig vara väldigt uppskattad av Saab 

därför att den på ett bra sätt motiverar varför en ändring borde genomföras. 



 

42 

 

En risk med att sträva efter mätbarhet inom systemförvaltningen kan dock vara att åtgärderna 

trots allt inte fokuseras på rätt saker, även om statistiken visar på det. Om ändringar endast 

baseras på de fel som användarna rapporterar in fokuseras arbetet i systemförvaltningen på att 

lösa dem för att uppnå de mål som förvaltningen har. Om användarna ser brister med systemet 

som de inte rapporterar in, som kanske inte innebär något direkt problem, får 

systemförvaltningen inte kännedom om dem och arbetar inte för att förbättra de delarna. 

Nordström (2009) förespråkar att verksamhetsmålen ska gå rakt ned i systemförvaltningen för 

att tydliggöra vilken nytta som efterfrågas. Genom att styra systemförvaltningen utifrån 

statistik ser vi en risk att mindre problemområden inom systemen kan bli lidande, även om 

arbetet i systemförvaltningen kan anses vara proaktivt. 

5.4 Reaktiv och proaktiv systemförvaltning 

Systemförvaltningen på Saab har precis som hos de flesta företag haft tydliga drag av den 

reaktiva strategin, det vill säga att de löser problemen när de uppstår. Ett stort mål med 

skapandet av Engineering support är enligt Eva Engström att de ska bli mer proaktiva i sitt 

arbetssätt. Jonny Björklund uttryckte sig på följande vis, det behöver inte finnas ett problem 

för att vi ska se över om det går att göra någonting på ett bättre sätt. Brandt (2007) anser att 

många företag har den här visionen men att det är långt ifrån alltid som det blir så. Han menar 

att en vanlig anledning till det är att företag inte vet vad man ska göra. Vi tror att en anledning 

till att det ofta blir så är att det är svårt att veta hur man ska kunna utveckla systemen och 

verksamheten, det vill säga att man inte vet vad som är det grundläggande problemen idag. Vi 

anser att CSC och Saab har lyckats väldigt bra med att skapa en god förutsättning för att 

kunna arbeta mer proaktivt i framtiden eftersom mätning av ärenden har möjliggjorts. 

Proaktiv systemförvaltning handlar enligt Brandt (2007) till stor del om förutsägelse och 

prognostiserande. Ett delmål för CSC och Saab var att det skulle uppnå en mätbarhet, och det 

anser vi att de har idag. Nästa steg är vad det gör med den. Nordström (2009) anser att 

statistik är ett bra verktyg för att hitta potentiella förändringsförslag, men hon poängterar 

också att det är först när något görs med statistiken som det går att få ut något av det. Här 

finns en stor framgångsfaktor för dem att bli mer proaktiva då Eva Engström tydligt betonade 

vikten av att inte vara nöjda med att ha ett visst antal ärenden varje månad, utan hon menar att 

de hela tiden bör sträva efter att få ett mindre antal ärenden genom att försöka vara 

förutseende i trender som rör ärendehanteringen. 
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Vi tycker dock att det är för tidigt att säga att de redan arbetar proaktivt därför att projektet 

nyss har startat och inga nya releaser har släppts, så det är i dagsläget svårt att mäta resultatet 

av förändringen. Det vi kan säga är att det är positivt att de strävar efter ett proaktivt arbete 

med systemförvaltningen och att de har vidtagit bra åtgärder för att det ska bli mer proaktiva i 

framtiden. 

5.5 Vilken sorts affärsnytta 

Som Lundberg (2004) skriver är det vanligaste och tydligaste sättet att visa på affärsnytta att 

minska kostnaderna genom att skära ned och effektivisera arbetet, ofta genom att minska på 

personal och resursanvändningen. Genom att skapa Engineering support som ett slags första 

led i supporten har personal omfördelats inom den befintliga supporten. Här har alltså inga 

direkta kostnader sparats ännu utan det förändringen har bidragit med hittills är dels mätbarhet 

av ärenden samt att de som nu sitter i andra linjen har fått tid över till andra arbetsuppgifter. 

Den affärsnytta som tillförts av förändringsarbetet hittills är dels en bättre fördelning av 

resurserna samt mjuk nytta i form av mer nöjda användare. Dock finns ingen statistik 

framtagen för det utan CSC och Saab tolkar istället tystnaden från användarna som ett slags 

positivt omdöme. Mjuk nytta är enligt Lundberg (2004) svår att sätta in i ekonomiska termer. 

Den ekonomiska nyttan som kan komma att visa sig längre fram i tiden är svår att bedöma i 

dagsläget eftersom antalet personer som arbetar inom supporten inte har minskat. Vi tror dock 

att man genom att hänföra fler system till Engineering support kommer att kunna minska 

kostnaderna för supporten genom att samma personer sköter fler system. Eva Engström har 

som mål att supporten inte ska expandera, utan att man genom att införa automatiserade 

lösningar ska frigöra mer tid för supporten att hantera fler system. Om man lyckas uppnå det 

målet kommer kostnaderna att kunna reduceras. Problemet är att det är svårt för tre personer i 

supporten att hantera så pass många system. Därför tror vi att målet att inte ha fler personer i 

Engineering support kan vara svårt att uppnå men det kommer inte att behövas lika många 

som totalt sett idag, vilket även det innebär minskade kostnader. 

Nordström (2009) anser att det bör finnas en spårbarhet från affärsmålen ner i förvaltningen. 

Hon anser också att det är svårt att bidra med någon nytta om man inte vet vilken nytta som 

efterfrågas av verksamheten. Vi har inte identifierat några direkta spår av affärsmålen ner i 

förvaltningen, utan det vi har märkt är det klassiska att systemen ska fungera och stödja 

verksamheten. Vi har tolkat det som att de vill uppnå en ökad nytta för verksamheten genom 
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att de nya tekniska lösningarna ska leda till att det uppstår färre problem i verksamheten vilket 

i sig ska leda till färre ärenden. Det finns lite spår av det som Nordström anser är ett vanligt 

problem inom systemförvaltning, att det i för stor utsträckning endast är hur väl förvaltningen 

fungerar som mäts. Hon menar att förvaltningen hela tiden måste ses i förhållande till 

affärsnyttomålen. 

Det är emellertid för tidigt att se förbättringar inom antalet ärenden som kommer in eftersom 

ingen ny release av systemen har släppts sedan mätningen började. Det är dock mycket troligt 

att antalet ärenden, och då speciellt inom STC-koden lösenord, kommer att minska kraftigt då 

en automatisk tjänst för att byta lösenord införs med nästa release. Ärenden som handlar om 

lösenordsbyten uppskattas idag till cirka en tredjedel av alla ärenden som kommer in, så 

förhoppningsvis kommer mycket tid för supporten att frigöras. Den tiden anser vi precis som 

CSC och Saab bör läggas på att öka kompetensen inom Engineering support. 

5.6 Utnyttjande av resurser 

Genom att arbeta proaktivt med förvaltning kan tid frigöras genom att sannolika fel förebyggs 

och fokus kan istället läggas på utveckling av systemen. I slutet av maj kommer den första 

nya releasen av Team center sedan utvecklingsprojektet drog igång och i den kommer 

ändringar som baseras på statistiken från ärendehanteringen att göras. I och med den kommer 

troligtvis CSC och Saab börja se resultatet av det arbete som lags ned hittills. Förhoppningen 

är att den kommer att leda till färre inkomna ärenden genom att aktiva åtgärder har tagits för 

att minska frekvensen av de ärenden som förekommer ofta enligt statistiken, vilket i sig frigör 

tid för supporten och förvaltningsledarna. 

Om resultatet av den nya releasen blir att färre ärenden kommer in till supporten återstår 

fortfarande att se. Men om så blir fallet är nästa steg att avgöra hur den frigjorda tiden ska 

utnyttjas. Något som vi har uppmärksammat under vår studie är den bristande kompetensen 

inom några förvaltningsområden i Engineering support. Att första linjen inte kan svara på 

samtliga frågor som kommer in är självklart, men att den inte har kompetens inom alla system 

som hanteras är ett problem. Genom att satsa på att utbilda första linjen så att de kan hantera 

alla de tre system som ingår i Engineering support, kan tid sparas för både förvaltningsledarna 

och användarna. Om en användare ringer in i nuläget för att felanmäla ett system, som första 

linjen inte har kompetens för, skickas ärendet vidare till andra linjen, även om felet är av 
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enklare natur. Det här leder i nuläget till att servicen för de här användarna har försämrats i 

och med omstruktureringen av supporten. Om första linjen istället klarar av att hantera de 

enklare frågorna inom samtliga system får användarna hjälp tidigare och förvaltningsledarna 

får tid över till viktigare arbetsuppgifter. Den tanke som Saab och CSC har med att dela upp 

supporten i flera linjer är god, men så länge kompetensen inte finns där utnyttjas inte den 

potential som finns i och med uppdelningen. Användarna ser troligtvis inte någon större 

fördel med att organisera supporten som den ser ut idag. Brandt (2007) menar att genom att 

dela upp ärendehantering i incident- och problemhantering löses ärenden på rätt ställe i 

organisationen. Tanken med att dela upp supporten i tre linjer är att ärenden ska fördelas efter 

svårighetsgrad och kompetens och här anser vi att Saab och CSC har lyckats bra med att 

strukturera arbetet men inte fullt ut med kompetensstrukturen. De arbetar till stor del enligt 

Brandts (2007) förslag på hur en incidenthantering kan tillämpas och statistiken över 

ärendehanteringen analyseras för framtida åtgärder. 

Genom att låta alla samtal som kommer till supporten passera genom Engineering support kan 

den kompetens som finns i andra och tredje linjen utnyttjas på ett bättre sätt. Som Anette 

Jansson menar finns det dock inom Doors inte möjligheten idag att utnyttja den här tiden till 

förebyggande åtgärder då tiden istället måste läggas på olösta ärenden som byggts upp med 

tiden. 

5.7 Metodmässiga erfarenheter 

De erfarenheter som vi samlat på oss inom uppsatsskrivande har varit till stor hjälp under 

arbetets gång. Genom att ha genomfört ett antal studier tidigare under utbildningen har lärt oss 

vilka vanliga misstag som kan förekomma och hur tiden bör disponeras för att uppsatsen ska 

bli färdig inom uppsatt tidsram. I början av studien gjorde vi en tidsplanering för att 

möjliggöra dels uppföljning av studiens fortskridande men även för att säkerställa att studien 

skulle bli klart inom den uppsatta tidsramen. I vår tidsplan hade vi tänkt avsätta två veckor till 

intervjuer men det visade sig vara allt för optimistiskt. Dels för att vi behövde tid att bearbeta 

materialet mellan intervjuerna men också på grund av att tider och datum för intervjuer måste 

stämma överens med både intervjuare och respondent. I efterhand anser vi dock att det 

förändrade upplägget har haft en positiv inverkan på arbetet. Genom att vi fick mer tid till att 

analysera varje intervju individuellt hittade vi områden som vi kunde fokusera ytterligare på i 

kommande intervjuer.  
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Innan arbetet med uppsatsen tog vid läste vi en förberedande kurs inom uppsatsskrivande, i 

kursen fick vi även lära oss intervjuteknik och vilka svårigheter och problem som kan uppstå 

vid intervjuer. Vid de intervjuer som vi genomförde hade vi de riktlinjerna i åtanke vilket 

troligtvis underlättade genomförandet och gav ett bättre resultat.  

Med tanke på studiens inriktning och frågeställningar ansåg vi att en kvalitativ metod var 

lämpligast. Anledningen till det var att vi inte hade för avsikt att generalisera till någon större 

population utan ville istället fokusera på det projekt som Saab och CSC för närvarande arbetar 

med. För att kunna gå på djupet har vi som tidigare nämnt valt intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuerna var relativt standardiserade för att möjliggöra jämförelser 

mellan respondenternas svar. Om vi istället hade valt en mindre standardiserad intervjuform 

hade eventuellt möjligheten till djupare svar ökat, respondenten hade då även fått möjlighet 

att uttrycka sin uppfattning och åsikt om fenomenet. Vi anser att den intervjustrategi som vi 

har använt oss av har minimerat risken för feltolkningar av intervjusvaren samtidigt som den 

har bidragit till en högre validitet på resultatet.  

Vi valde att intervjua personer från olika delar av verksamheten för att få flera perspektiv och 

olika åsikter kring det studerade fenomenet. I efterhand anser vi att det var en bra strategi men 

resultatet hade troligtvis blivit än mer säkrare med ett större urval. Med tanke på den knappa 

tidsramen anser vi dock att de intervjuer som vi genomförde gav ett tillräckligt urval för att 

uppnå syftet med studien.  
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6. Slutsatser 
 

I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till genom vår studie. Vi har valt 
att först ta upp två centrala begrepp i studien och diskutera de slutsatser vi dragit kring dem 
för att sedan besvara frågeställningarna. 

6.1 Hur kan man, om möjligt, mäta och bedöma den affärsnytta som 

systemförvaltningen tillför?  

Saab och CSC påbörjade projektet med att utveckla sin systemförvaltning i februari 2009. 

Genom att i ett tidigt skede påbörja mätning av ärenden i supporten skapas möjligheten att 

senare undersöka vilket resultat förändringen medfört. Vi anser att det arbete som hittills har 

lagts ned på analys av den insamlade statistiken är väl genomtänkt. Att exempelvis skapa en 

tio-i-topp lista med de vanligaste felanmälningarna ger en tydlig bild av vad som faktiskt 

måste åtgärdas. Statistiken kommer troligtvis att ge ett säkrare resultat ju längre tid som 

mätningarna pågår, eftersom det med större mängd data blir lättare att tyda trender i 

materialet. Frågan är bara om fokus även måste läggas på den interna målstyrningen och 

målbilden. För att den proaktivitet som Eva Engstrand eftersträvar ska bli verklighet krävs ett 

fortlöpande arbete med statistiken men även en tydlig målbild av vad man vill uppnå med 

arbetet. Det är enkelt att säga att arbetet inom verksamheten ska vara proaktivt, men att få 

medarbetarna att ta till sig det proaktiva tankesättet kräver dock att budskapet verkligen når 

fram till dem. 

Själva statistiken som samlats in har hittills legat till grund för de förändringar som ska 

genomföras. Vi anser att de har fått en bättre beslutsförmåga tack vare mätbarheten, eftersom 

besluten baseras på ett tydligare och förmodligen bättre underlag än tidigare. Förändringen i 

supportens uppdelning har resulterat i att förvaltningsledarna kan arbeta mer effektivt och 

ostört. Genom att införa åtgärder på de mest frekventa ärendena kan även antalet ärenden 

minska med tiden. De här åtgärderna innebär att förvaltningsledarna får tid över att lägga på 

andra arbetsuppgifter, vilket kan tillföra affärsnytta till verksamheten, det vill säga om tiden 

läggs på rätt saker. Den mätbarhet som Engineering support bidrar med till verksamheten 

visar var i informationsflödet det kan finnas komplikationer och är grunden för 

utvecklingsarbetet i supporten. Det hade varit intressant att se vilka förändringar releasen hade 

fört med sig om de inte hade mätt ärendena, detta är inte möjligt men vi tror att det skulle 
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skilja sig markant eftersom de har fått en mycket tydligare problembild med mätningen av 

ärenden. 

För att ett företag ska kunna se vilken förbättring eller försämring en förändring har lett till 

krävs det två mätpunkter, en innan förändringen och en efter. När Engineering support 

skapades började de föra statistik över de ärenden som kom in till supporten. Då skapades 

alltså mätpunkt ett, det vill säga hur många ärenden de hade när förändringen startade. 

Mätningen har pågått i ett par månader och de har redan börjat se trender i ärendehanteringen. 

Fyra av de tio vanligast förekommande ärendena kommer att åtgärdas i den första releasen 

som kommer ut efter att mätningen började. Genom att fortsätta med mätningen efter den nya 

releasen skapas mätpunkt två som möjliggör för dem att se vilken skillnad förändringen lett 

till. Förhoppningsvis leder de här två mätpunkterna till att CSC och Saab kan mäta den 

affärsnytta som kommit av förändringen. Eva Engströms definition av affärsnytta är att de 

inte ska ha lika många ärenden varje månad eftersom hon menar att affärsnytta innebär ett 

minskat antal ärenden. Eftersom mätpunkt två ligger en bit fram i tiden kan vi inte avgöra om 

det här har lett till en ökad affärsnytta men vi kan dock säga de har möjliggjort mätning av 

den affärsnytta som skulle kunna uppstå. 

Mätbarheten i sig är ett bra instrument för att styra utvecklingsarbetet och det underlag som 

hämtas in genom ärendehanteringssystemet ger troligtvis en rättvisande bild av vad 

användarna har problem med. Däremot blir systemförvaltningen beroende av att användarna 

rapporterar in samtliga brister och fel som uppstår. Risken som vi ser här är att 

systemförvaltningen endast ser till sina egna mål och inte till verksamhetsmålen. Genom att 

lösa de ärenden som användarna rapporterar fungerar förvaltningen bra, förmodligen finns det 

ytterligare saker att arbeta med utöver de akuta ärenden som kommer in, för att bidra med 

ökad nytta för verksamheten eftersom att supporten endast utgör en del av förvaltningen.  

6.2 Hur bör den kompetens som redan finns tillgänglig fördelas för att 

tillföra maximal nytta för verksamheten? 

Vi anser att Saabs utnyttjande av de tillgängliga resurserna har förbättrats efter att 

Engineering support bildats och de förändringar som genomfördes med den. Den största 

fördelen gentemot hur det var innan anser vi är att användarna ringer till Engineering support 

istället för rakt in till förvaltningsområdena. Möjligheten till mätning av ärenden är som sagt 
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en fördel medan en annan är att de avancerade systemadministratörerna som arbetar i andra 

och tredje linjen inte blir störda i sitt arbete för att utföra en enklare handling, till exempel 

byta ett lösenord. Det här gör så att de i andra och tredje linjen kan arbeta mer långsiktigt och 

prioritera mellan arbetsuppgifterna. Vi är av uppfattningen att det är väldigt uppskattat av 

förvaltningsledarna. Förvaltningsledaren för Doors, som räknas som en av de avancerade 

systemadministratörerna, anser att den största skillnaden för henne är att det inte ringer lika 

mycket i telefon, vilket innebär att hon kan fokusera på de ärenden som hon åtagit sig. En 

annan aktivitet som det ges mer tid till efter sammanslagningen av supporten är budgetering, 

uppföljning och rapportering. Det har av studien framkommit att de strategiska 

arbetsuppgifterna för förvaltningsledarna har ökat i antal på senare tid. Det bekräftas av 

förvaltningsledaren för Doors som tror att hon inte skulle haft tid till de uppgifterna om hon 

inte fått hjälp med att lösa användarnas problem, med andra ord hjälp att svara i telefon. 

Utifrån det perspektivet anser vi att samordningen av supporten har lett till en bättre 

fördelning av de resurser som finns tillgängliga. Det finns ändå möjlighet till förbättring, 

eftersom förändringen startade relativt fort och det finns delar av det nya sättet att organisera 

som inte fungerar optimalt. Den kanske viktigaste delen utifrån aspekten att utnyttja 

resurserna maximalt är den brist på kompetens som finns inom vissa system i första linjen. 

Det är framförallt bristen på kompetens inom Dimensions som är tydligast, även om det har 

framkommit under intervjuerna att det skulle vara positivt med en högre kunskap även inom 

Doors. Som det fungerar idag är det två personer från den gamla Team center-supporten och 

en halv resurs från förvaltningen av Doors som sitter i Engineering support. När Doors-

resursen är tillgänglig anses kompetensen för de två systemen vara mer än tillräcklig, och vi 

har till och med fått indikationer som tyder på att kompetensen då är mer än tillräcklig för en 

första linjens support. En möjlighet enligt Eva Engström är att Engineering support i 

framtiden skulle utgöra andra linjens support och enklare uppgifter skulle läggas på en central 

instans som mer eller mindre skulle fungera som en telefonväxel som även löser enklare 

ärenden. 

Problemet idag är att när resursen från Doors-förvaltningen inte är tillgänglig för Engineering 

support saknas i stort sett kompetensen för det systemet, vilket innebär att i stort sett alla 

ärenden måste skickas vidare till andra linjen. När det sker är de tillbaka på ruta ett igen. Vi 

kan till och med anse att det har blivit sämre ur ett perspektiv när det fungerar så, eftersom 

användarnas väg till hjälp har blivit längre, vägen via Engineering support. I sammanhanget 
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får inte mätbarheten som uppkommit i och med förändringen försummas. Även om 

användarna måste ta vägen förbi Engineering support anser vi att det totalt sett har blivit 

bättre eftersom det bidrar till en mätbarhet som i sig möjliggör en proaktiv systemförvaltning. 

CSC och Saab är medvetna om bristen på kompetens och de vill åtgärda det men problemet är 

att få tiden att räcka till. I den nya releasen av Team center åtgärdas den ärendetyp som är 

vanligast, byte av lösenord. Det kommer då att införas en automatisk tjänst för byte av 

lösenord, vilket borde leda till betydligt färre samtal som angår Team center. Den tiden anser 

vi bör läggas på kompetensutveckling inom de andra systemen för att uppnå en ännu bättre 

fördelning av de resurser som finns. Överlag anser vi att de gör mer idag än innan 

förändringen genomfördes med i princip samma resurser, så med andra ord har de blivit mer 

effektiva i sitt arbetssätt. 

Förhoppningen att kunna utnyttja de existerande resurserna på ett bättre sätt bygger mycket på 

möjligheten att dra nytta av stordriftsfördelar. Vi har inte identifierat något som tyder på att de 

vill slå ihop fler förvaltningsområden till ett stort. Förvaltningsledaren för Doors anser att 

förvaltningsaktiviteter som budgetering och rapportering med fördel skulle kunna läggas ut på 

en anställd som enbart arbetar med sådana uppgifter. Vi ser inte heller några tendenser till att 

samarbetet mellan de olika förvaltningsområdena har ökat, förutom på supportdelen. 

Förmodligen kan vissa fördelar uppnås med ett stort förvaltningsområde men frågan är om det 

går att ha djupare kompetens för ett flertal system. Strategiska aktiviteter skulle eventuellt 

kunna samordnas hos en central instans men en uppdelning i grupper inom förvaltningen är 

nog ett måste. 
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7. Reflektioner 

 

Här kommer vi att resonera kring våra egna tankar och idéer om hur uppsatsskrivandet har 
fortlöpt och vilket kunskapsbidrag studien har medfört. 

Vi är nöjda med vår arbetsinsats under den här kursen. I början på kursen när vi funderade på 

val av ämne till uppsatsen hade vi inte funderat över möjligheten att skriva om 

systemförvaltning, förmodligen på grund av att vi hade den gamla synen på systemförvaltning 

som enformig och tråkig. Vår syn ändrades under första mötet på CSC där Eva Engström 

berättade om det projekt som hon nyss börjat med. CSC tillförde ytterligare en dimension till 

begreppet systemförvaltning när de använde ord som mätbarhet och affärsnytta för att 

beskriva projektet. I dag ser vi systemförvaltning som ett intressant och utvecklande område 

som vi båda kan tänka oss att arbeta med i framtiden. 

Vi har även lärt oss mycket om hur en systemförvaltning för en större organisation fungerar, 

och att förändringsarbete i en sådan kräver stort engagemang hos de inblandade. Studien har 

varit intressant att genomföra och har gjort att vi börjat fundera kring systemförvaltning på ett 

nytt sätt. Vi tror att det finns en risk inom systemförvaltning att bli ”hemmablind”, det vill 

säga att det kan vara svårt att se vilka förändringar som är möjliga att genomföra och vilka 

vägar som leder till förbättringar. Genom att ha en plan eller vision för hur förvaltningen ska 

fungera tror vi att det blir lättare att se hur arbetet ska sträva mot det målet, även om grunden 

för ett lyckat utvecklingsarbete är en vilja att förbättras. 

Allt förändringsarbete måste inte heller nödvändigtvis innebära omfattande organisatoriska 

omstruktureringar, utan det går att uppnå mycket med enkla lösningar. Ett 

ärendehanteringssystem kan till exempel tillföra stor affärsnytta genom att de beslut som tas 

får en tydligare grund att stå på. Vi anser också att en verksamhet har mycket att vinna på att 

ta in externa konsulter för att på så sätt få en annan syn på hur verksamheten skulle kunna 

fungera. 

Det har varit extra intressant att studera det projekt som Saab och CSC driver nu med tanke på 

att det är relativt nystartat och kommer troligtvis att leda till även ytterligare förändringar i hur 

supporten och systemförvaltningen ska fungera i framtiden. Eftersom projektet är i ett sådant 

tidigt stadium är det svårt att se några direkta resultat av förändringarna ännu. Av den 
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anledningen skulle det vara intressant att genomföra ytterligare en fallstudie vid 

systemförvaltningen om exempelvis ett år för att på så sätt jämföra om de åtgärder som 

vidtagits verkligen har bidragit till en ökad affärsnytta och en effektivare systemförvaltning. 
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Bilagor 

Intervju med Eva Engström  

10/04 2009-04-09 

Hur standardiserat är arbetet i supporten? Hur styrd är den? Finns det tydliga rutiner? 

Då säger jag att självklart finns det de. Den kan man få svar på flera olika sätt, det är en sak 
att det faktiskt finns rutiner men man måste också veta om att de finns samt att de måste 
följas.  

Det finns ett uttalat sätt att arbeta efter? 

Ja det finns det. 

Registreras alla ärenden i Engineering support? 

Ja det gör de, de prioriteras dock inte för att supporten är så pass liten. I normala fall 
prioriteras ärenden och då har man en rutin kring hur ett ärende ska prioriteras. I vissa fall kan 
det här ärendet behöva omprioriteras men då är det inte första linjen som gör det. Första linjen 
gör alltid en grov bedömning över hur de har uppfattat ärendet när de tagit emot det. 

Vilka kriterier går de på då? 

Då ska de gå på hur många som är drabbade. För då är det om hur kritiskt det är att något står 
stilla, men riktigt så fungerar det inte i den här supporten. Naturligtvis om det ringer in och 
den första säger att vi inte kommer in i Team center och vi märker att Team center ligger nere 
är det en allvarlig grej som måste åtgärdas direkt. Ofta är det inte så att användaren ringer in 
om en sådan grej för det upptäcker vi själva. 

Hur upptäcker ni det? 

Vi sitter hela tiden och jobbar i det så det märker vi. Sen finns det även larm som går till 
systemadministratören om till exempel en server har gått ner eller om minnet börjar ta slut. 

Ärendet som registreras i första linjen, är det samma ärendet som skickas vidare till andra 
och tredje linjen? 

Ett ärende födds alltid av första linjen och sen går det vidare i kedjan. Rutinen är att går det 
inte att lösa ett ärende i första linjen eskaleras det vidare till andra linjen genom att man gör 
en request och märker att det här kan jag inte lösa då får man göra change request. Är det så 
att man kan lösa det direkt blir det ett close first call och då räknas det hem i första linjen. Kan 
det inte lösas med användaren kvar i telefon går det automatiskt till att bli ett change request 
ärende som tas om hand av andra linjen för att det inte är huvudsvararen som kan lösa det. 

Är det de som sitter i först linjen som följer upp ärenden? 
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Det är det inte, de gör en Q-manager, i det här fallet är det jag. Jag har till min hjälp ett Excel 
dokument med pivot diagram med statistik över ärenden. Jag får dagliga rapporter som är ett 
utdrag över ärendehanteringssystemet och i den här rapporten ser jag gårdagens resultat där 
jag kan se antal ärenden och hur de fördelas inom de olika koderna vi har satt. Och sen kan 
man vrida och vända på det här för det är upplagt som en pivottabell så jag bl.a. kan se vem 
som registrerat vad. Ur ett uppföljningsperspektiv är det viktigt att se hur gamla ärendena är, 
vad det är som vi måste ut och peta på. Då har jag den här sammanställningen som talar om 
hur mycket ärenden vi har som är 0-2 dagar, 3-5, 6-10, 11-15, 16-29 och 30 eller äldre. Är det 
så att jag vill se varför vi har två ärenden som är mer än 16 dagar gamla kan jag dubbelklicka 
på det ärendet så får jag upp de ärenden på direkten så kan jag se vad de handlar om. Här kan 
jag få mer information om vad ärendet handlar om. 

Är det de som de skriver in i första linjen? 

Ja precis, och sen kan jag också se vem det är som har det här ärendet på sig, det vill säga vem 
som ska lösa det. Om jag inte kan se i loggen varför det är så här gammalt får jag gå och prata 
med den ansvarige om varför det är så här, det kan vara så att det finnas en helt naturlig 
anledning då man kan ha glömt att skriva in i ärendet så att det inte är tydligt nog. Så här kan 
jag då som Q-manager kontrollera, det här är ett uppföljningssätt men i det dagliga arbetet går 
jag in direkt i databasen för att kontrollera att det inte är några konstigheter, att inte något 
ärende ligger open utan att någon har tagit på sig det osv. 

När ni säger att ni har löst ett problem, frågar ni då användaren om det? 

Ja, man ringer alltid upp användaren för att säga att nu har vi gjort de här sakerna och nu får 
du testa så att det fungerar och sen stängs ärendet. Användaren får även ett kvitto via e-post 
där ärendenumret står och att användaren varit i kontakt med helpdesken där man vill att 
användaren verifierar att ärendet är löst och att man måste höra av sig inom fem dagar. Det 
som händer då är att helpdesken sätter ärendet till resolved men det är inte closed. Sen dröjer 
det fem dagar som det ligger som ett monitorärende i systemet, nej det har inte ringt in något 
om det här ärendet och sen blir det closed. Det blir resolvat idag men closed om fem dagar för 
att användaren ska ha tid på sig att ringa tillbaka och säga att nej det fungerar inte. 

Om de inte ringer, antar ni att det fungerar? 

Ja. 

Vad finns det för mål eller krav för supporten angående svarstid? 

Det finns inga krav i Engineering support uppställda ännu. Det ska vara bemannat mellan 
07.30 och 16.30 och vi har två telefoner som är öppna och vi kan inte kontrollera om vi har 
kö. Det är stor skillnad mot den stora helpdesken där de har en stor övervakningspanel som 
hela tiden talar om hur många som är i kö, hur många agenter som är igång och sådana saker. 
Och där ska de svara inom 30 sek på 90 % av alla samtal ungefär. Men något sådant har inte 
vi utan det enda kravet vi har på oss är att vi ska vara bemannade mellan halv åtta och halv 
fem alla vardagar. 
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Upplever du att användarna har märkt av de förändringar som genomförts? 

Ja på det sättet att vi är bemannade på ett bättre sätt än vi varit förut eftersom vi har slagit 
ihop tre system till en gemensam support och då har vi fått längre tid som det är öppet och att 
det verkligen finns någon som svara hela tiden. Om de ansvariga på de andra systemen var på 
möte fanns det ingen som svarade utan då kom de till en telefonsvarare och då fick 
användarna antingen skicka in ett e-post meddelande eller prata in ett meddelande på 
telefonsvaren. 

Ni har inte fått någon återkoppling från användarna? 

Inte mer än att de är tysta. Det är kanske också ett tecken på att man är nöjd för att innan vi 
gjorde den här sammanslagningen var Team center supporten öppen mellan 09.00 och 15.00 
och då fick vi väldigt mycket klagomål över att de tyckte att det hänt en massa saker på 
morgonen och att de inte kom i kontakt med någon. Någon morgon hade vi systemet nere och 
då visste de inte om vi jobbade på det eller inte så det blev en väldig osäkerhet i verksamheten 
om vi hade uppmärksammat att systemet låg nere. Den här gången hade vi gjort det men det 
kunde inte de veta. Där är det en stor förbättring tycker jag. 

Du har fått in två månadsrapporter, har du sett någon skillnad i antal ärenden? 

Nej, det ligger stabilt men det vi däremot har fått fram på de här månaderna är en tio i 
topplista på de mest frekventa ärenden. Och då har vi haft uppföljning på att de ärenden 
kommer att bli omhändertagna så t.ex. i nästa release av Team center så är de åtminstone fyra 
grejer av de här tio som kommer att åtgärdas. Där kommer det att bli jätte intressant att följa 
upp i maj när releasen har kommit. 

Hur många releaser kommer det på ett år? 

Det är jättesvårt att säga, det beror på om det finns verksamhetsuppdrag som kräver att viss 
funktionalitet ska finnas på plats och då blir det som ett projekt som man lägger in och gör en 
release av så kanske man tar med lite buggfixar samtidigt. Men är det bara ren förvaltning blir 
det mera sällan releaser för då har man inte lika mycket pengar. Det går inte att säga hur 
många releaser som kommer på ett år utan det beror på vilka krav verksamheten sätter. 

Vem är det som sätter de kraven? 

Det är t.ex. en som har ansvaret för change managment (CM), det finns en utpekad person 
som har ansvaret för verksamheten och som har knutit till sig personer från olika 
verksamheter för att man ska kunna prata om att man har greppet över alla som håller på med 
den här typen av ärenden. Då är det de som är kravställare till systemet. Sen måste man ta 
hänsyn till allting, man kan inte gå på ett spår för då kanske man utvecklar så att resten inte 
kan använda systemet så bra. Det är de som man försöker ha i den här toppen, att titta på att 
det fungerar så bra som möjligt för alla. 

Finns det någon strategi för hur ni vill bli mer proaktiva? 
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Strategin är verkligen att inte bara släcka bränder utan att bli mer proaktiva. Så att vi på så sätt 
kan spara pengar och ägna oss åt, jag höll på att säga de viktiga ärendena men det får man inte 
riktigt säga för att så länge som det ringer in och man sitter fast på olika saker är det ju ett 
viktigt ärende så man kan ju inte säga så men jag tycker att det är resurs slöseri om vi behöver 
ha en anställd för att byta lösenord. Däremot kan man ha hjälpmedel som sköter det med 
automatik utan att en person behöver göra det. För tanken är att vi ska kunna bli mer 
proaktiva att kunna göra insatser så att vi hela tiden får färre ärenden. 

Man kan nästan säga att ni blir proaktiva genom att vara reaktiva? 

Ja precis. Om man inte får någon som analyserar ärendena ser man bara tusen ärenden i 
månaden, okej vi har tusen ärenden i månaden, vad ska vi göra åt det? Om ingen är 
intresserad av att analysera de här tusen ärendena och se vad är det som gömmer sig bakom 
det kommer vi att ha tusen ärenden hur länge som helst. Jag pratade med en person som just 
sitter och undrar om vi gör rätt saker och om man utvecklar rätt saker i Team center och börjat 
ifrågasätta, varför det där ska in, varför det där ska utvecklas, varför vi inte gör det här istället. 
Och då var han jätteintresserad av den här statistiken som jag har över supporten. Han är 
ansvarig för processer, metoder och verktyg inom CM där Team center är ett verktyg. Han har 
hela peningpåsen och då kan han ju ifrågasätta varför vi gör de sakerna i Team center och är 
det rätt saker, kan vi få en minskad kostnad om vi gör så här. Han var väldigt imponerad över 
att höra att vi håller på med den här loggningen av ärenden och att det finns en tio i topplista 
som man kan gå på, vad det är för ärenden, varför man ringer in. Och där tror jag att man ska 
gå ännu djupare in än de här topp tio för att verkligen se vad man kan göra för åtgärder. Det 
här är början på att bli mer proaktiva. 

Upplever du något motstånd till det här förändringsarbetet? 

Ja, även om det inte uttalas rakt emot mig så finns det nog lite sådana saker. Att man känner 
det som ett litet hot mot att man ska ta bort arbetsuppgifter, att man ska få minskade anslag 
och sådana saker. Det ligger ju i det här, det går inte att komma ifrån, det har vi också pratat 
om, man kan inte ha en passiv förvaltning, man måste ha en aktiv förvaltning och i en aktiv 
förvaltning måste man kunna titta på att man kanske inte kan ligga på en jämn budget och 
man ska kanske inte vara bemannade på samma sätt år efter år utan man kanske måste göra 
förändringar. 

Hur definierar du affärsnyttan som ni eftersträvar i utvecklingsarbetet? 

Det är nog ändå att man inte bara tar emot de här tusen ärendena i månaden och är nöjd med 
det utan att man försöker få bort ärendena från supporten och att man inte bara bygger upp en 
större och större support och accepterar att så här är det. Utan proaktiviteten, jag vill komma 
så fort som möjligt till att få arbeta så proaktivt som möjligt så man kommer snabbare 
minskar antalet ärenden. En sak är att försöka sänka antalet ärenden, en annan sak är att titta 
på att från det att ett ärende kommer in och till det blir löst att det inte tar t.ex. 29 dagar. Vad 
beror det på att ett ärende ligger så länge, kan vi göra något åt den processen, det är nästa steg 
att börja titta på hur vi kortar ledtiderna för att vad händer om ett ärende ligger i 29 dagar, är 
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det acceptabelt ute i verksamheten? Behöver man inte hjälp snabbare? Eller vad får det för 
andra konsekvenser, det vill jag också börja rota i. Tillslut om ärendena börjar ligga här så 
länge kanske det gör att vi eller Saab levererar ett flygplan försenat. Här har det inte heller 
funnit något sätt tidigare att mäta det på, man har inte haft någon aning om ett ärende löses 
samma dag som det kom in eller om man får vänta en månad på att det blir löst. Genom att vi 
har dragit igång det här kan vi helt plötsligt se hur lång tid det tagit med olika ärenden. 

Kan man säga att en målsättning med det här är att få ner svarstiderna? 

Ja det är det ju också, för någonstans tror man ju att det ska påverka och att man får 
affärsnytta av det, att man inte behöver vänta på att få en lösning. Att prioritera viktiga 
ärenden är en annan målsättning för att som kan ha stor inverkan för verksamheten. 

Hur fungerar samarbetet med andra och tredje linjen? 

Det tycker jag har fungerat väldigt bra, det tror jag är därför att tidigare satt dom med 
telefonen själva så de är vana vid att bli störda hela tiden att de hela tiden har haft samma typ 
av frågor fast då har det kommit direkt till dem istället. Då har det aldrig vetat vem som är i 
andra ändan av telefonen, nu får de istället ett nedskrivet ärende och kan göra en bättre 
prioritering av sin tid för de kan göra en bedömning om det är viktigt att jag kastar mig ur min 
arbetsuppgift för att lösa det här ärendet eller kan jag lugnt jobba på med det jag gör och ta tag 
i ärendet om några timmar. Det har de aldrig kunnat ha ett val till tidigare, då har det blivit 
avbrutna med vad de än höll på med och kanske med ett ärende som man kunde vänta med 
tills i morgon. Jag tror att det har varit en av orsakerna till att det flutit på bra. Sen finns det 
även en rädsla bland vissa att det inte vill släppa ifrån sig för att de är rädda för att andra 
personer kan göra fel och ställa till problem i systemet i och med att man får så mycket 
behörighet som administratör. Rent generellt att vi har startat upp det här och att vi utnyttjar 
andra och tredje linjen tycker jag har fungerat bra. 

Kan man se det som ett sätt att bevara kompetensen inom företaget? 

Det har inte tagits upp på det sättet men det är ju lite det som det handlar om även om det inte 
är uttalat. Att man vill sprida kompetensen inom företaget. 
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Intervju med Anton Widgren 

17/4 2009 

Kan du beskriva din situation idag? 

Från början hade vi bara support för Team center och då satt vi mer själva i ett hus men nu 
sitter vi mer ute hos kunden. Då hade vi bara Team center och det vara det som vi fokuserade 
på. Då var vi några fler som arbetade med det också. Idag är vi i princip tre som arbetar i 
supporten, men då har vi fått två system till. Doors och Dimension som vi har support för. 

Är själva arbetssättet samma som förut? 

Ja det är det väl, vi har mer att göra nu eftersom vi bara är två som sitter på Team center. Det 
vi gör i första hand är att ta emot problem via telefon och e-post och det ska vara en av oss 
som inte ska sitta i telefon och ta hand om längre ärenden. 

Vad är det för sorts frågor som kommer in? 

Det kan vara allting men i och med att vi har inloggning i Team center så är det mycket 
lösenordsfrågor. Ibland blir det fel i systemet saker som fastnar under granskningsprocesser 
och ibland har de glömt göra något, det ringer även om mycket java problem och Team center 
ihop med Word. 

Hur stor del av de frågor som kommer in kan ni besvara? 

Vi besvarar väldigt mycket. När vi tar emot ett ärende har vi ett system där vi matar in för 
ärendehanteringen. När man löser ett direkt gör man ett closed first call och det har vi ju 
egentligen för högt på. Ibland kan det vara bättre att ett ärende utreds mer. Ibland har 
användaren svårt att förklara problemet, de tror att det har ett visst problem men som kan vara 
ett problem orsakat av ett större problem. Ett problem ger ett annat. Sen har vi mycket 
ändringshantering, de har vi mycket frågor om pga. att det är så många processer. 

Vad innebär det? 

Om de ska göra en ändring måste de lägga upp ett ändringsärende i Team center. Då skapas 
en CR Change request under den finns sen en partion med tasks och om det vill göra en 
ändring kopplas den till det ärendet för att veta vad ändringen innebär. 

Vilka typer av ärenden är det som ni måste skicka vidare till andra och tredje line? 

Egentligen är det ändringsärenden eftersom det är det som är det svåraste. Då lägger vi det 
vidare till de som har mer metodstöd och vet hur de arbetar. 

Hur tycker du att samarbetet fungerar med dem? 

Det fungerar jättebra, ofta går vi och frågar dem om det är något vi undrar över. 

Hur avslutas ett ärende? 



 

60 

 

Det beror på om det är ett som vi löser direkt så blir det ett closed first call. Annars lägger jag 
iväg det till en kollega och de tar reda på vad problemet är och då får de skriva en kommentar 
i ärendehanteringssystemet och sen lägger de tillbaka de på mig och då ringer jag tillbaka till 
användaren och säger hur de ska göra och när man pratat färdigt stängs man ärendet om man 
ser att det fungerar och de är nöjda. Vi ringer alltid tillbaka när ärendet är löst. Det går även ut 
ett mail till användaren att ärendet är avslutat och om kunden inte är nöjd får de ta kontakt 
med oss igen. 

Har ni några krav angående svarstider? 

Vi har inga krav på oss såsom de har på stora helpdesken. Det är ju både för och nackdelar. 
Kunderna är vana att få hjälp direkt. 

Märker du att användarna känner av de förändringar som har gjorts? 

Ja det tycker jag, speciellt på öppettiderna. De tycker att det har blivit enklare att komma fram 
till oss i supporten. 

Hur delaktig är du i förändringsarbetet? 

Jag är inte speciellt delaktig, vi får givetvis veta vad som händer och det är ju vi som märker 
vad som är fel och rapportera dem vidare. 

Vad anser du om de här förändringarna som har gjorts? 

Som det är nu är det väl ändå ganska bra. Vi har varit lite kort om folk om det är någon borta. 
Samt att vi egentligen ska ha kompetens för alla system vilket jag inte har idag. Det är väl de 
enda, att vi inte har hunnit med kompetensbiten. Det är något som de jobbar med nu och som 
vi ska ta tag i och försöka få tid för det. 

Känner du att det skulle behövas fler personer i supporten? 

Ja, det tycker jag skulle behövas ibland. 

Vad gör förvaltningsledarna? Sitter de i andra och tredje line? 

Nej, de har ingen support förutom en på dimension som sitter på andra line.  

Satt de i supporten förut? 

Nej, det är inget som har ändrats. 

Tror du de har märkt av någon skillnad? 

Alla har ju märkt av det. 

Hur ställer de sig till förändringarna? 
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Det är ju en bra förändring men den är ju inte riktigt färdig än. Det är mer på ingång säger de. 
Den största förändringen är nog att användarna inte kan ringa in direkt till andra line utan 
måste ta vägen via oss. 
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Intervju med Jonny Björklund 

17/4 2009 

Vilken är din roll i utvecklingsarbetet? 

Jag representerar vår förvaltningsorganisation och vår förvaltningsorganisation stöttar vår 
utvecklingsavdelning. Så min roll är som förvaltningsansvarig, att se till att utvecklarna har 
det is/it stöd som de behöver ha. 

Vilken roll har du i styrgruppen i Engineering support? 

I det ärendet är jag uppdragsgivare och kravställare mot Eva, i hennes roll som 
förvaltningsledare eller service desk manager. Företräda vår verksamhet. 

Följer du upp arbetet? 

Egentligen gjorde vi en GAP analys hur vi förhåller oss mot ITIL, ett processramverk för 
förvaltning och styrning av is/it. Vi har tänkt att vi ska bli certifierade mot ISO 20000 som det 
här processramverket går mot. Vi gjorde en GAP analys mot hur vi låg till då och den visade 
på lite olika resultat men det den mest pekade mot var att vi behöver samordna vår 
Engineering support. Och då började jag titta på det. Då höll Eva på med supporten som fanns 
för Team center och då använde vi den som bas, för även Doors och Dimensions. I början 
hade jag tanken att vi skulle bli väldigt klara vid både kravbild och struktur innan vi påbörjade 
det hela men det hann vi inte klart, tiden tog slut så vi var tvungna att starta upp i vilket fall. 
Vilket var bra för att det aldrig hade fungerat om jag fått som jag velat. 

När påbörjades arbetet? 

Våren 2008. Och det var då vi tog kontakt med CSC och började fundera över vår framtida 
is/it och funderade över att bli ISO 20000 certifierade och började titta på ITIL och fundera på 
hur väl förvaltningen fungerar. För det är det som egentligen är själva vinsten. 

Vilket resultat hoppas ni uppnå? 

Minska kostnader är det viktiga. Minskade kostnader på lite olika sätt, dels av att när vi slår 
ihop supporten kan vi effektivisera och arbeta effektivare i förvaltningen. Sen vill vi lyfta in 
fler funktioner i Engineering support. Avsikten med det är att våra mer avancerade 
systemadministratörer som idag får sitta och ta emot enkla klagomål från användarna ska 
frigöras från det och lägger över det till en central instans istället vilket innebär att de får tid 
över till att höja kvaliteten i systemen och få dem att funka bättre. Genom att helt enkelt 
slippa svara i telefon, det är ju en besparing vi får av det. Dels blir det effektivare och krävs 
färre människor som svarar i telefon och dels får vi ut mer av de som håller på med mer 
avancerade saker och utvecklar systemen. En annan sak är att vi får chans att mäta var 
problemen finns någonstans. För om vi inte har en Engineering support och inte loggar våra 
ärenden vet vi inte hur frekvent ett problem är. Vilka problem vi ska lösa i första hand. Och 
det är problem som är hindrande för vår verksamhet, för våra ingenjörer. Tar vi bort dem så 
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märks det inte i vår förvaltningsorganisation men däremot i utvecklingsprocessen då det leder 
till mindre störningar. Så där finns det stora vinster. 

Ser du några risker med utvecklingsarbetet? 

Det finns det ju, en uppenbar risk när jag går ut och pratar med vår verksamhet om det här 
säger de, det kommer att bli sämre för mig då. För då får jag inte längre ringa direkt in till den 
avancerade användaren. Och det kan ju bli sämre för enskilda individer, och då gäller det att 
få respons och förståelse från verksamheten om att vi totalt sett tjänar på det här. Även om vi i 
vissa lägen förlorar på det, när man inte kan ringa direkt till den som kan lösa problemet utan 
måste ta vägen via Engineering support och anmäla ärendet. 

Finns det några andra osäkerheter eller frågetecken? 

Att bygga upp tillräcklig kompetens inom servicedesken, de som tar emot ärendena så att de 
inte bara sitter och inte vet vad det är frågan om. 

Tycker du att ni har lyckats med att utveckla kompetensen på de områdena? 

På de flesta, jag tycker att vi har lyckats bra totalt sett. När vi gjorde det här gick jag ut med 
ett mail och sa att nu gör vi så här och har du något att klaga på kan du höra av dig till mig. 
Det är det ingen som har gjort och det är ju bra, men det finns de som får lite småproblem 
men inte så farligt. Jag tycker att vi har lyckats med att bygga upp kompetens för de flesta 
systemen men inte för alla. Problemet är att få tid över till att faktiskt bygga upp den 
kompetensen. När vi byggde upp det här så använde vi Team center som bas och då hade vi 
den kompetensen, sen lyfte vi in ytterligare en halvtidsresurs och den tog vi från Doors 
förvaltningen och då hade vi Doors kompetensen också. Men på Dimensions kunde vi inte 
göra så och där har vi problem, vi har inte fått till den kompetensen ännu riktigt. Vilket 
innebär att om man ska strikt se på hur servicedesken löser ärenden så kan man säga att vi 
löser ärenden för bra när det gäller Team center, lagom bra när det gäller Doors och för dåligt 
när det gäller Dimensions. 

Har ni några delmål och hur värderar ni dem? 

Delmålen är att vi ser att vi har mätbarhet, att vi har koll på ärendeflödena och att vi vet vad 
det är för typ av ärende och hur länge de blir liggande. Så att vi har mätförmågan, och när vi 
väl har mätförmågan kan vi börja göra något åt det. Så delmålet är att först säkerställa att vi 
har mätförmågan, och sen kan vi börja göra något åt det. 

Finns det någon uttalad strategi som förvaltningsarbetet strävar mot? 

Ja vi vill bli bättre på att hitta grundorsaken till fel och problem. Att få tid över till det. det gör 
vi via att vi sak gå mot ITIL och ISO 20000. 

När vi följer det processramverket bygger det på att vi faktiskt har koll på läget. Att vi inte 
bara löser ärenden ett och ett utan faktiskt har koll på hur det såg ut igår, hur det ser ut idag 
och vad vi vill imorgon. Engineering support ger oss lite grann basen här genom att vi får in 
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de här processerna för event management, övervaka. För när du har den kan du 
förhoppningsvis se saker innan användarna upptäcker att det har hänt någonting. Vi har 
changemanagement och incidentmanagement och problemmanagement så att vi får in de här 
processerna så vi vet att Engineering support tar hand om incidentmanagement och ser till att 
verksamheten hålls skadelösa. När de väl har gjort det så kan de lämna över det till de mer 
avancerade systemadministratörerna som då kan ta hand om problemmanagement, att lösa 
grundproblemet. På det sättet delar man upp det här i två steg då, håller verksamheten 
skadelös och ge systemadministratörerna lite mer långsiktighet i sitt arbete.  Det ingår i den 
strategin. 

LOGIC modellen, arbetar ni efter den fortfarande? 

Vi använder LOGIC idag och vill gå över till pm3. Jag har beställt hem lite underlag och tittat 
litegrann på den, principen är ungefär densamma men det finns lite andra begrepp. 
Objektägare på två nivåer och systemägare på två nivåer. Sen har pm3 även objektägare på 
operativ nivå. Pm3 ska ha bättre koppling till ITIL säger de men jag har inte riktigt sett det. i 
slutändan är det frågan om ordning och reda. Det är ungefär samma begrepp i pm3 och 
LOGIC. Men vi tycker att LOGIC känns lite föråldrad och har varit med lite länge och det är 
dags att göra någonting. Då är det pm3 som ligger närmast till. 

Inom vilken tidsram? 

Det är svårt att säga, men jag skulle gärna få det till 2010 är slut. Möjligtvis skulle vi kunna få 
upp en ny förvaltningsdokumentation och sådant enligt pm3, strukturen och styrmodellen till 
2010 kanske. Om vi lyckas med det, det är ganska mycket som ska förändras, nya roller och 
ny styrmodell måste till. För den pm3 modellen måste mappas in mot vår övriga styrning. 

Hur definierar du affärsnytta? 

Att kunna utveckla de produkter som vi ska så billigt och effektivt som möjligt, det är ju det 
vi vill göra. Men då måste vi ha rätt systemstöd för det. Och IT-stöd. Så hemligheten där är att 
hela tiden tänka i våra utvecklingskedjor när vi utformar systemstödet. Det är lätt att bara titta 
på ett system och vad det ska tillföra men man måste titta på hela informationsflödet och 
systemflöden egentligen utan informationsflöden. Så tänker vi nu, att genom att effektivisera 
informationsflödet och informationshanteringen skapar vi optimal affärsnytta. Sen får vi se till 
att vi kan mappa in våra system och is/it stöd i det. Och det är det som förvaltningen och våra 
system främst ska stödja. Effektivare informationsflöde. 

Hur tycker du att Engineering support bidrar till det? 

Den bidrar till det genom att den ger oss mätbarhet. Vi kan mäta var någonstans i 
informationsflödet det finns ett glapp eller någon försening. 

Hur fördelar ni kompetensen inom Engineering support? 
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Eftersom att vi hade en first line som vi flyttade över från Team center och sen tillförde en 
person. Och dessa hade med sin kompetens från tidigare. Och sen har vi second line som är 
våra gamla förvaltningsgrupper. Så just nu har vi inga problem med det eftersom att vi precis 
har byggt upp det så här. Däremot har vi inte byggt upp någon kompetensmatris, vad ska vi 
förvänta oss av en first line. Det är något som vi har på gång, att vi behöver ha det. Vilka 
typer av ärenden ska de kunna lösa för de här olika systemen. Sopan kallar de det i ITIL, 
standard operating procedures. Varje sånt här system ska lämna ifrån sig en lista med 
aktiviteter eller ärenden till first line och säga att det här ska ni lösa åt oss. Och sen lite rutiner 
kring så här gör ni när ni löser det. Det saknar vi nu. Det är ett sätt att hitta den här 
ansvarsfördelningen, att förvaltningsgrupperna lämnar ifrån sig ett uppdrag till first line helt 
enkelt. Jag tror att vi behöver få till det för att få en långsiktighet och att hålla kompetensen. 
För annars när vi lyfter in någon ny i first line så vet de inte egentligen vad de ska klara av. 

Hur upplever du intresset hos de inblandade? 

Det har varit väldigt bra faktiskt, för att utgå ifrån Eva som pratar mer med dem. Det har varit 
positivt. Förvaltningsgrupperna för Doors och Dimensions som vi flyttade in tror jag upplever 
det som positivt för att de såg att det kunde frigöra lite tid till dem, så de kunde arbeta mer 
långsiktigt. Nu håller vi på att bygga ut Engineering support med andra funktioner som de inte 
riktigt är vana vid. För Dimensions och Doors hade trots allt en egen telefonsupport, och när 
vi började bygga ut den blev motståndet lite större för att de kände sig lite ovana och otrygga 
med situationen. 

Hur motiverar ni personalen? 

Dels har vi det här överordnade kravet på oss att vi ska bli ISO 20000 certifierade vilket 
innebär att vi behöver arbeta på det här sättet. Dels att det är ett sätt att frigöra tid åt dem, de 
blir av med de här lite enklare funktionerna. Det ger oss den mätbarhet vi vill ha. Så det är på 
det sättet som vi försöker sälja in det. Det är att upprepa nyttan med det för många ser riskerna 
med det också. 

Ser du några förbättringsmöjligheter nu? 

Nästa steg är att bygga ut Engineering support för fler verksamhetsdelar. Då kommer vi nog 
att hitta mer nytta när vi får in de här delarna som är ännu mer omogna. Det är då vi börjar få 
effekt, för vi startade med den enklaste biten egentligen. Alla var vana vid det här och de 
visste hur de skulle förhålla sig till när det funkar. När vi börjar lyfta in de här andra delarna 
känner de sig mer osäkra men jag tror också att det är där vi får ut mer effekt bara för att där 
har vi mindre koll. 

Ser ni förändringarna som ett försök? 

Målet är att det ska fungera på alla system. Problemet vi har är att det är skillnad på 
applikationssupport och IT-support, och problemet är att nu har vi en Engineering support 
som är begränsad i vilka system den stödjer. Vilket innebär att vi har en rimlig chans att hålla 
en kompetens bland de som sitter i first line. Men när vi bygger ut den och de ska ta emot 
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ärenden för ännu fler system blir det svårare att hålla kompetensen så att de kan hjälpa 
användarna direkt. Och det kommer bara att bli svårare och svårare. 

Mäter ni rätt saker? 

Det finns litegrann till, men jag tycker att det är viktigt att se vad det är för typ av ärenden vi 
har och vad det är användarna har problem med. Har de problem med att använda verktyget 
eller har de problem att förstå varför de ska använda verktyget. Om de har problem med att 
förstå varför de ska använda verktyget handlar det om en verksamhetsfråga. Frekvensen 
tycker jag är viktigt att få koll på bara för att vi ska kunna beta av och åtgärda de mest 
frekventa problemen för då får vi upp kvalitén. Genom att alltid ha åtgärder på de tre mest 
frekventa problemen kommer vi att få bort dem. Det vi inte har börjat titta på än är hur vi kan 
effektivisera ärendeflöden, hur vi kan ta hand om ett ärende snabbare. 

Hur upplever du tiden det tar att lösa ett ärende idag? 

Vi har precis börjat titta på det så jag har inte någon uppfattning om det nu, det finns ett par 
ärenden som blir liggande ett antal dagar men det är svårt att veta innan man tittat på vad det 
är för typ av ärenden. Vilka problem ger de användarna? 

Prioriterar ni ärenden? 

Vi har det inte än men vi kommer att ha det. Vi kommer nog att arbeta mot klass 1, 2, 3, 4 fel 
på något sätt tror jag. Då klass 1 motsvarar att verksamheten står helt stilla och klass 4 är 
skönhetsfel. Vi arbetar med det nu naturligt, större problem prioriteras men det finns inte 
något uttalat eller formellt. Sunt förnuft råder. 

Förekom det något utvecklingsarbete inom varje förvaltningsområde? 

Inte så mycket tror jag, nej det fanns inte något incitament till det. 

Vad läggs den lediga tid på som frigjorts inom förvaltningsgrupperna?  

Vi lider av att vi har en bulk av olösta ärenden som vi inte har hunnit ta hand om och 
huvudmålet just nu är att lösa det. När det här är löst vill vi arbeta mer proaktivt eftersom att 
det inte behöver finnas ett problem för att vi ska kunna titta över och se att det går att göra 
något bättre. Det gäller bara att få tid över till det. 
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Intervju med Anette Jansson 

2009-05-05 

Vilken är din roll i utvecklingsarbetet? 

Jag är förvaltningsledare för Doors och jag har inte varit med så mycket annat än att vi fick ta 
fram vad det är för frågor som first line support ska kunna svara på. Alla som sitter i first line 
kan inte Doors, vi har en som kommer från Doors sidan, så det kanske är lite lättare för oss. 
Men det var en sak att identifiera och ta fram vad som ska lösas i first line. 

Finns det ett dokument som säger vad first line ska klara av?  

Nej inte ett dokument, det är nog inte officiellt nedskrivet men vi försökte i alla fall 
sammanställa de frågor som vi tyckte att de skulle klara av. Sen har det där ändrats allt 
eftersom. 

Hur många arbetar inom Doors? 

Vi är tre stycken. 

Hur såg gamla supporten ut för Doors? 

Vi var samma tre personer, i och med att vi var så få fick alla ta förvaltningsärenden. Jag är 
förvaltningsledare men jag har ändå svarat på ärenden och gör det fortfarande. Tidigare hade 
vi inte ens ett gemensamt telefonnummer, utan användarna ringde istället direkt till de olika 
personerna inom supporten. Då hade vi heller inget ärendehanteringssystem, då var det gula 
lappar eller e-post till varandra som gällde. 

Vad har blivit bättre sen de här förändringarna genomfördes? 

Att vi loggar ärendena så att vi ser vilka ärenden som man har, man kan få ut statistik och det 
kan ju alltid vara intressant. Man har ju liksom lite koll eftersom att vi har det här systemet, 
USD. 

Hade ni någon uppfattning om frekvensen på olika typer av ärenden innan? 

Ja alltså ja det kanske man hade ändå vilka frågor man oftast fick men för Doors del kan man 
inte utläsa ur statistiken eftersom att det är väldigt spritt. Det finns ett par saker som 
återkommer ganska ofta ändå, men det är inget som man kan göra någonting åt. Vi sa att när 
vi får det här systemet så kan man gå in och titta på om det finns någon fråga som återkommer 
ofta kan man kanske försöka ordna det så att den frågan inte kommer, att man gör någonting i 
systemet och rättar upp någonting eller gör någon funktion som gör att det inte ska 
återkomma. Men den frågan som kanske är mest förekommande för vår del kräver admin 
rättigheter för att kunna göra det och det har inte användarna. Sen är det väldigt spritt vad det 
är för ärenden ändå. För Doors del har vi inte kunnat utläsa något som vi ska ta tag i tyvärr. 
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Har den mindre kontakten med användarna påverkat ditt arbete? 

Jag tycker att man blir mindre störd och får sitta ostörd med de ärenden som man har. På så 
sätt märks det, det ringer inte lika mycket på min telefon så jag kan ägna mig åt de ärenden 
jag åtagit mig att lösa och sitta ostörd med dem. 

Fanns det någon fördel med att användarna ringde in till dig? 

Användarna tycker förstås det, man måste ofta ringa och fråga användarna vad felet är 
eftersom att det inte står så mycket i ärendet vad det handlar om. Speciellt om den som tagit 
emot ärendet inte kan Doors, då måste jag ringa upp och fråga vad användaren menar. Men 
det är nog mest användarna som lider av det och inte jag. Jag vet ju redan innan ungefär vad 
det handlar om, men det tar ju lite längre tid även för enklare frågor eftersom att first line inte 
har kommit upp i den kompetensnivån ännu så de kan inte lösa ärenden direkt. 

Skickas alla ärenden för Doors vidare? 

Ja, jag har inga siffror på det men det beror lite på. För Doors del har vi en person som jobbar 
och har jobbat inom Doors och sitter halvtid i first line. Och när hon sitter där så löser hon 
ärenden direkt, när hon inte sitter där så skickas allt vidare. 

Anser du att ert arbete har blivit effektivare genom att organisera supporten på det här 
sättet? 

Jo men det tror jag nog, även om det kommer att bli ännu mer effektivt när vi får till 
kompetensen i first line. Men ändå lite mer effektivt för min del på så sätt att jag får sitta mer 
ifred och det är effektivare såklart i och med att även jag har andra arbetsuppgifter som 
förvaltningsledare. Såsom budget, uppföljning och rapportering som inte hör till jobbet att 
lösa problem. Och den typen av arbetsuppgifter har blivit fler, tidigare var det någon annan 
som skötte budgetjobbet. Jag hade nog inte haft tid med de bitarna om jag inte fått hjälp med 
att svara i telefon. 

Vad lägger du tiden på som blivit över?  

Det är väl sådana bitar, mycket planering i och med att vi just nu jobbar som några slags 
interna konsulter inom Saab och beställs var tredje månad och måste hela tiden planera vad vi 
ska göra nästa kvartal. 

Vad skulle du vilja lägga tiden på?  

För Doors del så har vi väldigt mycket olösta ärenden, hundratals. Sen kanske jag personligen 
inte kan lösa dem, men de skulle vi behöva beta av verkligen. Vi har haft Doors i förvaltning 
sedan 2004 ungefär men det var ganska ofärdigt när det gick i förvaltning. Jag tycker nog i 
efterhand att det var fel att ta det i förvaltning redan då, det skulle ha varit lite mer utrett hur 
man skulle jobba i verktyget och så. Det var liksom inte färdigt att gå i förvaltning egentligen, 
och det lider vi lite av. Att vi hela tiden har varit för få personer, så det har byggts på. Sen är 
det inte bara ärenden från användare utan även ärenden som vi själva har sett. 
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Har samarbetet mellan förvaltningsområdena ökat sedan sammanslagningen? 

Jag tycker inte att jag har märkt så mycket av det. Det skulle vara first line supporten i så fall. 
Vi samarbetar inte så mycket på några andra plan, även om tanken är så. Det finns i dagsläget 
ingen som kan alla tre verktygen så bra. 

Är tanken i framtiden att ni ska sudda ut gränserna mellan områdena? 

Det vet jag inte om vi ska ha en enda förvaltningsgrupp, men det kanske kommer att suddas ut 
lite mer för det kommer alltid att behövas någon som är specialist på varje verktyg och kan 
frågorna lite djupare. Men first line ska kunna ta frågor för alla system, de enkla vardagliga 
frågorna som användarna ställer mest. 

Hur tycker du att samarbetet med Engineering support fungerar? 

Det fungerar bra tycker jag, det är ju väldigt lätt med verktyget USD att se ärendena. 

Vilka sitter i tredje linjen? 

För vår del är det personen som är utvecklare eftersom att han kan Doors på djupet. 

Hur ser du på kompetensfördelningen mellan linjerna?  

Som det är idag är det ganska klara gränser för var kompetensen går. 

Vad innebär det att ärenden löses för bra i första linjen?  

Om de kan lösa ett ärende i första linjen så kan det ta väldigt lång tid vilket innebär att 
telefonen är upptagen under den tiden. Man kan inte sitta och uppehålla telefonen med en 
användare en timme bara för att man vet hur man löser ärendet. Då tycker vi att det är ett 
second line ärende. 

Har ni någon plan för hur ni ska uppnå kompetensen i first line? 

Nej det finns nog ingen plan, meningen är att det ska bli så men vi drog igång ganska fort. 
Och vi har inte hunnit kompetenshöja first line ännu. 

Hur har tiderna för ärendehanteringen påverkats? 

Det kan vara både till det sämre och bättre tror jag. Många användare som tidigare ringde 
direkt till oss får vänta längre nu. Så från deras sida så är det nog inte enbart positivt. Och 
kanske inte alltid från vår sida heller i och med att det kan vara ett ganska enkelt ärende som 
de ringer om till first line som de borde kunna lösa direkt, men så fungerar det inte nu. Men 
det är återigen användarna som lider av det, de får ju vänta lite längre. 

Är det något som du uppfattat från användarna? 
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Ja det finns de som muttrar över det, men de flesta är ganska förstående. 

Strävar ni inom Doors efter att bli mer proaktiva? 

Nej det finns ingen direkt strategi men jag tycker att vi jobbar proaktivt genom att försöka 
förbättra systemet kontinuerligt. Vi jobbar ibland som användarna gör, vi har blivit väldigt 
inblandade så att man i princip har fått göra jobb åt användarna ibland. Så man vet ju hur 
användarna använder verktyget och vad dem råkar ut för osv. Så jag tycker att vi brukar nog 
tänka hur användarna ser det från sin sida och samtidigt se helheten så att vi inte får en massa 
extra jobb. 

Hur tycker du att mätbarheten påverkar era möjligheter att arbeta proaktivt?  

Vi har inte tittat så mycket på statistiken över vilka olika typer av ärenden som kommer in och 
analysera det inom Doors. Men det skulle vi kunna göra i och för sig, för visst kan det finnas 
någonting där som vi skulle kunna titta på och försöka förbättra. 

Ser du några förbättringsmöjligheter i ert arbetssätt idag? 

Man skulle kunna ha en förvaltningsledare som bara sysslar med ekonomibiten och budget för 
alla tre system. 


