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Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar organisering av applikationsportföljer. En applikationsportfölj är enligt 

vår definition i denna uppsats det samlade antalet applikationer som finns inom en verksamhet och 

en applikation är ett informationssystem som används direkt i verksamheten. Med organisering 

menar vi i denna uppsats hur ett systemstöd för styrning av en applikationsportfölj kan struktureras 

och vad det bör finnas för information om varje applikation.  

Uppsatsen redogör för ett antal undersökningar som vi har genomfört på olika affärsenheter inom 

Saab Group i Linköping och Huskvarna samt en undersökning på ett referensföretag under 

sommaren 2009. Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur en koncern kan organisera en 

gemensam applikationsportfölj.  Vi kommer dra nytta av lärdomar från de olika affärsenheterna och 

tre teoretiska fält i vår undersökning: Application Portfolio Management, ITIL och affärsmässig 

förvaltningsstyrning. Utifrån detta syfte formulerade vi ett antal frågeställningar där vår huvudfråga 

blev: Hur kan en gemensam applikationsportfölj organiseras i en koncern? 

Insamlandet av material till undersökningen skedde genom intervjuer utförda på de olika 

affärsenheterna på Saab Group och referensföretaget. Vi har även själva fått möjligheten att 

undersöka två systemstöd som stödjer organiseringen av applikationsportföljen på Saab Group. 

Vi har genom vår undersökning kommit fram till ett antal punkter som är viktiga vid organiseringen 

av en applikationsportfölj. Följande information om varje applikation bör tas hänsyn till vid beslut 

rörande applikationsportföljen: kategorisering av applikationen, kostnader för applikationen, 

applikationens livscykel, applikationens användningsgrad, applikationens betydelse för verksamheten 

och applikationens koppling till den verksamhetsprocess den är tänkt att stödja. Vi har utifrån detta 

tagit fram ett antal attribut vi anser borde finnas med i ett systemstöd för en applikationsportfölj. 

Vi ser att ITIL kan bidra med en modell för livscykelhantering. ITIL förespråkar även ett gemensamt 

språk i verksamheten vilket är viktigt för att förenkla arbetet mellan olika affärsenheter, därmed 

också att organisera en gemensam applikationsportfölj. Det finns även processer för incident- och 

problemhantering som skulle kunna vara användbart vid arbete med applikationsportföljen. Det tror 

vi är en fördel för att effektivare kunna hantera sina applikationer och minska tiden som 

applikationer måste tas ur drift på grund av felhantering eller liknande. 

Vi anser att affärsmässig förvaltningsstyrning kan föra IT-verksamheten och affärsverksamheten 

närmare varandra. Det går också genom denna modell förtydliga vad som är knutet till en applikation 

och detta skulle vara användbart i organiseringen av applikationsportföljen. Det skulle även 

underlätta förvaltningen genom den förvaltningsorganisation som finns i affärsmässig 

förvaltningsstyrning, med en rollindelning som tydliggör ansvarsområden. 

Nyckelord: Application Portfolio Management, applikationsportfölj, applikation, ITIL, affärsmässig 

förvaltningsstyrning. 

 

 

 



 
 

Förord 

Denna magisteruppsats är resultatet av våra studier på masterprogrammet IT- och management på 

Linköpings universitet. Vi har här haft möjligheten att fördjupa oss i ett ämne vi funnit extra 

intressant, vilket är Application Portfolio Management.  

Vi vill först rikta ett stort tack till vår handledare på Saab Group, Britten Gemborn. Hennes hjälp har 

varit ovärderlig för genomförandet av denna uppsats och har bidragit med mycket hjälp till vårt 

arbete. Vi riktar också ett stort tack till Stefan Westberg som lät oss genomföra vårt arbete på Saab 

Group och som också har bidragit med väldigt mycket hjälp. 

Vi vill även tacka alla intervjupersoner på Saab Group som har avsatt tid och resurser för att hjälpa 

oss med vår undersökning och har gett oss en insyn i hur deras verksamhet och lösningar fungerar.  

Ett stort tack vill vi också ge till vårt referensföretag för att de ville ställa upp med tid och resurser 

och låta oss intervjua dem om hur deras lösning såg ut. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare på Linköpings universitet, Hans Holmgren, som har 

gett oss tips och förslag under vårt arbete för att arbetet ska bli så bra som möjligt.  

 

Linköping, september 2009. 

Andreas Carlsson och Johan Christensson.  
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1 Inledning 
Den här uppsatsen är skriven på Saab Group, huvudsakligen på deras avdelning ICT Operations, som 

levererar produkter och tjänster inom ICT (IS/IT)-området till Saab Group. Arbetet har pågått under 

sommaren 2009 och behandlar ämnet organisering av applikationsportfölj. Vi ser en 

applikationsportfölj som det totala antalet applikationer som finns inom en verksamhet och 

applikationer som informationssystem som används direkt i verksamheten. 

Vi har i vår uppsats undersökt fyra affärsenheters nuvarande lösningar för styrning av en 

applikationsportfölj. Vår undersökning har vi genomfört på ICT Operations, Saab Aerostructures och 

Saab Aerotech i Linköping, samt Saab Training Systems i Huskvarna. 

Vi har i vårt arbete även använt oss av ett referensföretag, vilket ville vara anonymt i uppsatsen, för 

att bilda oss en bättre bild av hur olika lösningar av organisering av en applikationsportfölj kan se ut, 

samt jämföra detta mot Saab Group.  

Nedan kommer vi att presentera den inledande beskrivningen av vårt arbete, såsom bakgrund till 

rapporten, syftet, frågeställningar, vilken målgrupp vi vänder oss till, vilka avgränsningar vi har gjort, 

hur vi har valt att hantera referenser samt hur vi har valt att disponera arbetet i de olika kapitlen i 

rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Dagens stora organisationer är komplexa och allt fler är etablerade i flera olika orter och länder. 

Detta i kombination med att organisationerna använder sig av ett stort antal applikationer gör att 

organisationen kan tappa kontrollen på vilka applikationer som finns i verksamheten och vad de 

bidrar med för nytta.  

Detta leder till att organisationer har börjat intressera sig mer för att kartlägga vilka applikationer 

som finns inom verksamheten och dokumentera dessa för att underlätta förvaltning av applikationer 

och styrning av IT-verksamheten. Ett annat mål är dessutom att med bättre kontroll och styrning 

kunna göra besparingar genom att skära ner på applikationer som inte bidrar med någon nytta för de 

processer som det är tänkt att de ska stödja eller få möjligheten att göra sig av med applikationer 

som är redundanta (Duggan, 2005).   

I praktiken kan stora företag ha tusentals olika informationssystem eller applikationer att hålla reda 

på. Detta ger ett komplext problem att lösa. Alla dessa applikationer har som mål att förbättra 

effektiviteten och kvaliteten av en del eller hela verksamheten. Det stora antalet applikationer 

komplicerar arbetet för dem som är ansvariga för att implementera, integrera, föra i drift och 

vidareutveckla applikationerna. Detta är något som Riempp & Gieffers-Ankel (2007) tar upp i sin 

studie Application portfolio management: a decision oriented view of enterprise architecture, där de 

prövar en lösning på problemet med hjälp av modeller och koncept från Enterprise Architecture (EA).      

En annan problematik som är central i studiet mellan IT och ekonomi är kopplingen mellan 

investering i informationssystem och verksamhetens resultat. Detta problematiseras bland annat i 

Fredrik Nilssons och Nils-Göran Olves bok från 2007 - Ekonomiska informationssystem – där ekonomi 

och IT möts, där flera författare i olika artiklar skriver om kopplingen mellan ekonomi och IT för att se 
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hur verksamheter kan dra nytta av IT på olika sätt. En av författarna i boken är Thomas Falk som i sin 

artikel Påverkar IT-investeringar produktiviteten? tar upp denna fråga. 

Weill & Vitale (1999) sätter detta problem i samband med utformningen av verksamhetens 

applikationsportfölj.  De ser problemet med att veta vilken nytta IT bidrar med i verksamheten och 

presenterar därför en modell för att utvärdera applikationsportföljen utefter värde för ledningen, 

teknisk kvalitet, investering, betydelse och användning. 

Vi har fått i uppdrag att utvärdera de systemstöd som för närvarande finns inom de affärsenheter 

inom Saab Group som vi har varit på. Med hjälp av dessa undersökningar och den teori vi har funnit i 

ämnet ska vi försöka finna likheter, skillnader, fördelar och nackdelar med olika lösningar på 

problemet med stora applikationsportföljer.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en koncern kan organisera en gemensam 

applikationsportfölj. Vi ska i uppsatsen undersöka hur situationen ser ut på fyra affärsenheter inom 

Saab Group vilka har olika lösningar för att organisera sin applikationsportfölj samt undersöka hur ett 

referensföretag har organiserat sin applikationsportfölj. Vi ska dra nytta av lärdomar från de olika 

affärsenheterna och tre teoretiska fält i vår undersökning: Application Portfolio Management, ITIL 

och affärsmässig förvaltningsstyrning. Vi har även som mål att presentera möjliga attribut i ett 

systemstöd åt en applikationsportfölj. 

1.3 Frågeställning 

Vår huvudfrågeställning i den här uppsatsen är: 

Hur kan en gemensam applikationsportfölj organiseras i en koncern? 

Vi har även formulerat två delfrågor: 

• Finns det några aspekter inom ITIL som en koncern kan dra nytta av vid organiseringen av en 

applikationsportfölj? 

• Finns det några aspekter inom affärsmässig förvaltningsstyrning som en koncern kan dra 

nytta av vid organiseringen av en applikationsportfölj? 

 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för den här uppsatsen är huvudsakligen studenter på det Systemvetenskapliga 

programmet på Linköpings universitet, men även de som är intresserade av ämnet organisering av 

applikationsportfölj i allmänhet. Även Saab Group är intressenter i detta arbete då arbetet är 

genomfört hos dem och resultatet förhoppningsvis ska hjälpa dem i framtiden vid ett beslut om hur 

de ska organisera en gemensam applikationsportfölj i koncernen. Vårt referensföretag är också 

intressenter till arbetet. 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningen av denna uppsats är påverkad av den empiriska undersökning vi inledde arbetet med. 

Uppsatsen är avgränsad till organisering av en applikationsportfölj. Inom detta område har vi sedan 

utefter vår undersökning sett att vi har kunnat avgränsa detta till tre perspektiv: Application Portfolio 

Management, ITIL och affärsmässig förvaltningsstyrning. Avgränsningen till Application Portfolio 



3 
 

Management är naturlig då det är detta område som problematiserar styrning av en 

applikationsportfölj. Anledningen till att ITIL är med i avgränsningen av uppsatsen är att vi ville 

undersöka vad ITIL kan bidra med vid organisering av en applikationsportfölj.  Eftersom ITIL är ett 

stort ramverk så har vi valt att fokusera på de delar som är relaterade till applikationer. Vi tog även 

med affärsmässig förvaltningsstyrning i avgränsningen av uppsatsen då flera affärsenheter på Saab 

Group undersökte möjligheten att införa denna förvaltningsmodell.  

Utformningen av applikationsportföljen påverkar och påverkas av andra områden inom en 

verksamhet. Dessa områden har vi valt att nämna i uppsatsen, men vi har inte behandlat dessa på 

djupet. Främst menar vi här IT-strategi, IT-arkitektur, IT-investeringar, IT-projektledning, IT-drift och 

verksamhetsprocesser. Vi har även avgränsat vår undersökning till de valda affärsenheterna på Saab 

Group samt referensföretaget.  

1.6 Referenshantering 

Vi har valt att använda oss av Harvardsystemet för referenshantering i denna uppsats. Det innebär 

att vi kommer ge källhänvisningar fortlöpande i texten. Vi har valt detta system eftersom det är ett 

läsarvänligt referenshanteringssystem och det går snabbt att få reda på källor vid behov (Svenska 

språknämnden, 2000).        

1.7 Disposition 

Efter det inledande kapitlet har vi valt att disponera uppsatsen enligt följande ordning: 

Kapitel två beskriver metodteori och vilka metodvalt vi har gjort vid skapandet av denna uppsats 

samt motivering till varför vi har valt det vi har valt.  

Kapitel tre behandlar vår teoretiska referensram där vi presenterar befintlig teori som rör vårt valda 

ämne och vår frågeställning. 

I det fjärde kapitlet presenterar vi en sammanställning av den empiri vi har fått fram under vårt 

arbete.  

I kapitel fem ställer vi vår teoretiska referensram mot vår insamlade empiri och gör en analys för att 

se hur vår empiri står mot den teori som rör ämnet.  

Kapitel sex innehåller de slutsatser vi har dragit utifrån vår analys i kapitel fem.  

Det sjunde kapitlet innehåller våra egna funderingar och reflektioner om hur arbetet under 

skrivandet av denna uppsats har varit. Vi beskriver även vidare studier som eventuellt kan göras i 

ämnet i framtiden. 
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Figur 1 – Disposition av uppsatsen 
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2 Metod 
I det här kapitlet presenteras den metodteori som ligger till grund för vår undersökning. Vi kommer 

även att presentera de val vi har gjort samt motivering till våra val. Vi kommer att avsluta med 

metodkritik då det finns fördelar och nackdelar med alla tillvägagångssätt och vi vill visa att vi är 

medvetna om detta. 

2.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 

Vetenskapsfilosofi eller vetenskapsteori som vi här väljer att kalla det, är det systematiska studiet av 

vetenskapliga aktiviteter och kunskaper (Gilje & Grimen, 1992).  Ett annat sätt att se på 

vetenskapsteori är att det handlar om grunden för alla ställningstaganden överhuvudtaget. Kan vi 

veta någonting, eller är alla sanningar relativa? (Thurén, 2007). Det finns två dominerande grenar 

inom vetenskapsteorin, som har olika syn på sanningar, vilka vi ska gå in på djupare nedan: positivism 

och hermeneutik.  

2.1.1 Positivism 

Positivism står för en kunskapsteoretisk utgångspunkt som förespråkar en användning av 

naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och alla dess aspekter (Bryman, 

2002). Enligt Bryman (2002) och Johansson Lindfors (1993) så utvecklas kunskap inom positivismen 

endast utifrån våra sinnen. Thurén (2007) tillägger att positivismen kräver att kunskap ska vara något 

som går att räkna ut med vår logik. Teori ska enligt positivismen användas för att generera hypoteser 

som sedan kan prövas, vilket i sin tur kan ge bevis för lagmässiga förklaringar. Kunskap uppnås 

genom att samla in fakta som utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter. 

Vetenskapen ska enligt positivismen vara värderingsfri, med andra ord så ska den vara objektiv, 

därför finns det en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden (Bryman, 2002). 

Det är inte heller så att relationen mellan det studerade subjektet och forskaren kan påverka det 

studerade subjektets värderingar. Detta förutsätter dock att rätt metodologi används (Johansson 

Lindfors, 1993).  

Grunden till kunskap ska således enligt positivismen vara hårda fakta. Hårda fakta fås fram genom att 

sålla bort osäker fakta vilka bygger mer på tro än vetenskap. På denna grund går det sedan bygga 

upp vetenskapen enligt positivismen (Thurén, 2007).   

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutikens centrala idé är att den forskare som studerar en text ska försöka få fram textens 

mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman har haft. Där i ligger fokus på den sociala och 

historiska kontext i vilken texten producerades (Bryman, 2002).  Hermeneutiken handlar alltså om 

hur vi tolkar fenomen och att vi alla kan tolka samma fenomen på olika sätt. Hermeneutiken kallas 

därför ibland för tolkningsläran (Thurén, 2007). 

Hermeneutiken utgår till skillnad från positivismen inte bara på människans fem sinnen utan även 

människans inkännande: empatin. Hermeneutiken går ut på att förstå och inte bara begripa 

intellektuellt (Thurén, 2007). Gilje & Grimen (1992) säger att det inte behöver finnas ett entydigt svar 

på en fråga utan svaret kommer utifrån betraktarens synsätt.  I hermeneutiken strävas det efter att 

skapa en meningsfull bild av den studerade verkligheten. För att ett fenomen ska räknas som 

meningsfullt så måste det kunna tolkas (Gilje & Grimen, 1992). Hermeneutiken tror alltså inte på en 

objektiv relation mellan forskare och det som studeras, utan studerar istället olika sätt att komma 
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fram till intersubjektiva betydelser och försöker undvika spekulationer. Intersubjektiv innebär i det 

här fallet att forskaren försöker komma fram till en ”sann” teori inom en given kontext. Sann innebär 

dock inte att teorin innebär den enda riktiga teorin utan snarare att teorin eller tolkningen kan 

accepteras av både forskare och subjekten (Gilje & Grimen, 1992). 

En annan viktig aspekt inom hermeneutiken är synen på relationen mellan helheten och delarna. 

Hermeneutiken förespråkar ett holistiskt synsätt, vilket innebär att delarna måste förstås i sitt 

sammanhang, exempelvis att en mening får sin innebörd i skenet av den text den ingår i (Gilje & 

Grimen, 1992). 

2.1.3 Vårt val av perspektiv 

Vi har valt en hermeneutisk ansats i vår uppsats för att vi är medvetna om att det vi kommer fram till 

är vår egen tolkning av det fenomen som vi har undersökt. Vi tror också att valet av en hermeneutisk 

ansats ger vår uppsats en större trovärdighet då vi inte gör anspråk på att ha kommit fram till en 

absolut kunskap om vårt studerade fenomen. 

2.2 Utredningsansats 

Inom den samhällsvetenskapliga inriktningen så finns det två olika ansatser att använda sig av vid en 

undersökning. Det är en kvantitativ ansats och en kvalitativ ansats. Ansatserna är olika, men 

likställda, sätt att etablera kunskap på (Johannessen & Tufte, 2003).  

Skillnaden mellan den kvantitativa och kvalitativa ansatsen är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

att den kvalitativa fokuserar mer på öppen och mångtydig empiri, även om en hel del kvalitativa 

metoder betonar vikten av kategoriseringar.  Exakt var gränsen mellan kvantitativ och kvalitativ 

ansats går är svårt att säga, då distinktionen mellan standardisering och icke-standardisering är något 

oskarp. En annan viktig skiljelinje mellan de olika ansatserna är att den kvantitativa ansatsen oftast 

utgår från forskarens perspektiv medan den kvalitativa utgår från studiesubjektets perspektiv 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Även om de är olika så finns det ett par gemensamma nämnare för de båda ansatserna. Det är till 

exempel viktigt för båda ansatserna att den eller de som undersöks underrättas om ifall 

undersökningen är konfidentiell eller om deltagandet är anonymt. För att få bra svar av den eller de 

som undersöks är det även viktigt att det klargörs för dem att deras bidrag är viktigt för 

undersökningen och att de ser och förstår nyttan med undersökningen (Patel & Davidson, 2003). 

Här nedan följer en lite djupare förklaring på skillnaderna mellan dessa två ansatser. 

2.2.1 Kvantitativ ansats 

Den kvantitativa ansatsen handlar om hur undersökningar som använder sig av mätfrågor och 

mätproblem ska behandlas (Lundahl & Skärvad, 1999) och ansatsen använder sig av statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder.  

Ett viktigt problem att ha i åtanke vid en kvantitativ analys är vilken precision mätningen ska använda 

sig av. I vissa fall räcker det kanske att göra en grov mätning medan det i andra fall kan behövas en 

mycket högre precision. Valet av precisionsgrad påverkas bland annat av (Lundahl & Skärvad, 1999): 

• Vilken precisionsnivå som behövs, dvs. vad mätresultaten ska användas till. 

• Vilken precisionsnivå som mättekniskt är möjligt att uppnå. 
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• Vilken precisionsnivå som är möjlig att uppnå till följd av ekonomiska restriktioner. 

Vid en kvantitativ analys finns det enligt Patel och Davidson (2003) även två andra viktiga aspekter 

som bör finnas i åtanke. Detta är frågornas grad av standardisering och graden av strukturering. Med 

standardisering menas hur mycket ansvar som ska lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas 

ordning och utformning. Intervjuer med låg grad av standardisering innebär att intervjuaren 

formulerar frågor och ställer dem i den ordning som är lämplig för just den intervjupersonen. Denna 

typ av intervju tenderar ofta att dra mer åt en kvalitativ analys av resultatet, vilket vi kommer att gå 

igenom i nästa rubrik.  

Vid en hög grad av standardisering och strukturering används enligt Patel och Davidson (2003) oftast 

en enkät, eftersom den är konstruerad på så sätt att alla intervjuade ger likalydande svar på alla 

frågor. Detta resultat är det lättaste materialet att göra en kvantitativ analys på, just eftersom det är 

likalydande svar (Patel & Davidson, 2003).  

Graden av strukturering innebär vilket svarsutrymme som ska ges. En intervju med hög strukturering 

innebär oftast, som nämndes tidigare, en form av enkät där alla lämnar likalydande svar i form av 

svarsalternativ. Om frågorna däremot är öppna och inte har några svarsalternativ så är det frågornas 

utformning som avgör vilken grad av strukturering det är. Om frågorna är utformade med ja/nej 

frågor så är graden av strukturering hög. Är frågorna utformade i stil med ”Vad anser du om…” är 

graden av strukturering däremot låg (Patel & Davidson, 2003). 

Som nämndes tidigare bearbetas vanligen den insamlade informationen i kvantitativa analyser med 

hjälp av statistik. Statistik är ett verktyg för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Det går 

att dela in statistik i två typer: deskriptiv och hypotesprövande statistik. Den deskriptiva statistiken 

används för att ge en beskrivning av det insamlade materialet i siffror, medan den hypotesprövande 

statistiken används för att testa statistiska hypoteser (Patel & Davidson, 2003).  

För att få en så hög säkerhet som möjligt vid kvantitativa studier finns det ett par aspekter att beakta. 

De två centralaste aspekterna är validitet och reliabilitet. Validitet innebär att det resultat som har 

framkommit faktiskt stämmer. För att öka validiteten vid en undersökning som använder exempelvis 

enkäter kan svaret valideras genom att genomföra intervjuer av samma personer som svarade på 

enkäten för att se om resultatet där stämmer överens med svaren från enkäten (Patel & Davidson, 

2003).  

Vid till exempel ostrukturerade intervjuer är det en god idé att spela in intervjun för att senare kunna 

gå igenom den igen för att försäkra sig om att allt har uppfattats korrekt och genom detta öka 

reliabiliteten (Patel & Davidson, 2003).  

2.2.2 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa ansatsen fokuserar på ”mjuk” data, vilket innebär till exempel intervjuer som 

använder sig av låg strukturering och öppna frågor där materialet måste analyseras och sättas i sin 

kontext (Patel & Davidson, 2003).  

Två grundelement som kännetecknar den kvalitativa ansatsen är att det insamlade materialet måste 

tolkas och reflekteras över. Detta leder till att de resultat som framkommer är tolkningsresultat. 

Tolkningen hamnar således i centrum och detta kräver noggrann medvetenhet om teoretiska 

antaganden hos forskaren. Andra viktiga aspekter som forskaren måste ta i beaktande är språkets 
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och förförståelsens betydelse. Reflektionen syftar till att öka värdet på forskningsresultatet genom 

att forskaren har en kritisk självprövning av sina tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Det kvalitativa arbetet kan använda sig av flera insamlingskällor, som dokument, dagböcker, 

intervjuer och enkäter. Vid intervjuer och enkäter använder sig den kvalitativa ansatsen av öppna 

frågor där den som intervjuas kan svara relativt fritt, till skillnad mot den kvantitativa ansatsen som 

oftast använder sig av svar som går att kvantifiera (ja/nej-frågor). Vid kvalitativa intervjuer syftar 

forskaren på att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, exempelvis den intervjuades 

uppfattning om ett visst fenomen (Patel & Davidson, 2003).  

En av de vanligaste metoderna för att samla in material vid kvalitativa studier är genom fallstudier. 

Förutsättningen för detta är dock att fallstudien bygger på kvalitativ data och kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. Anledningen till att detta är en av de vanligaste metoderna är att forskning 

runt samhällsvetenskapliga frågor rör sociala system av något slag. Detta innebär vanligen människor 

och deras handlingar, alltså måste den informationen sättas i sitt sammanhang (Lundahl & Skärvad, 

1999).  

En fallstudie är en undersökning som vanligtvis bara omfattar ett eller ett fåtal fall, men dessa 

studeras mer detaljerat och i fler dimensioner. Ett fall kan vara en individ, en grupp, en händelse, ett 

förlopp eller liknande. Det som avgör vad fallet är bestäms av den fråga forskaren har formulerat 

(Lundahl & Skärvad, 1999). 

Det har varit många diskussioner om vilka slutsatser det egentligen går att dra från fallstudier. Många 

ser fallstudier som något som bara är användbart som ett första steg i processen, medan andra anser 

att en djup fallstudie är forskningens klimax. Därför är det viktigt att forskaren klargör vilket syfte den 

har med fallstudien så att arbetet kan bedömas på rätt premisser (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Vid kvalitativt arbete kan ibland resultatet bli generaliserbart. Det gäller här att skilja på statistisk 

generalisering och analytisk generalisering, då resultat från fallstudier inte kan generaliseras i 

statistisk mening för att gälla för en population. Däremot kan resultatet vara analytiskt 

generaliserbart genom att det går att se mönster, generera teori och utnyttja befintlig teori som en 

referenspunkt mot vilken nya empiriska resultat kan jämföras (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Lundahl och Skärvad (1999) skriver att det sedan andra världskrigets slut skett omfattande forskning 

kring sociala system, vilket har lett till att många forskare har börjat använda ett systemangreppssätt, 

eller systemsynsätt, i sina studier. Det är ett holistiskt synsätt, vilket betyder att det är ett 

helhetssynsätt. För att förstå ett system och dess delar måste forskaren förstå helheten. Det går före 

delarna då delarna bara kan förstås i förhållande till helheten eller det sammanhang där de ingår. 

Andra grundtankar som rör fallstudier är enligt Lundahl och Skärvad (1999): 

• För att förstå hur ett system fungerar måste man förstå det ur flera perspektiv och 

utgångspunkter. 

• För att förstå ett system måste man förstå systemets relation till sin miljö och hur systemet 

interagerar med denna miljö. 

• För att förstå ett system måste man förstå systemets olika delar, samt beroendeförhållanden 

mellan dessa delar. 
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• För att förstå ett system måste man förstå hur systemet har vuxit fram och utvecklats samt 

hur systemets nuvarande struktur och funktionssätt är beroende av händelser i systemets 

historia. 

• I de flesta system återfinns ofta ledande delsystem, dvs. sådana delar som är mest avgörande 

för ett systems effektivitet, inlärningsförmåga etc. 

2.2.3 Triangulering 

Triangulering innebär att man använder mer än en metod eller datakälla vid studiet av sociala 

företeelser. Genom trianguleringen går det att dubbelkontrollera resultat från både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2002).  

Begreppet triangulering används också med hänsyftning till möjligheten att variera mellan datakällor, 

teorier och undersökare. Med variation av undersökare menas att olika forskare undersöker samma 

fenomen (Johansson Lindfors, 1993).   

Triangulering används i syfte att öka trovärdigheten hos insamlad data och resultatet av forskningen 

(Johansson Lindfors, 1993).    

2.2.4 Vårt val av utredningsansats 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats eftersom vi kommer tolka det material vi samlar in. 

Datainsamlingen kommer ske i form av intervjuer och egen undersökning av olika systemstöd. Vi 

kommer inte använda oss av en kvantitativ ansats för att vi anser att statistiska metoder inte är 

särskilt tillämpbara på vårt fall. Detta för att vi inte är ute efter att mäta något specifikt, utan vi vill 

tolka det material vi samlar in. För att på ett trovärdigt sätt använda oss av det insamlade materialet 

så väljer vi att tolka materialet istället för att göra beräkningar på det.  

För att ytterligare öka trovärdigheten så har vi använt oss av triangulering i tre hänseenden: teori, 

datakällor och undersökare. Vi har senare i rapporten försökt att variera med teori från olika källor. 

Vi har hämtat in information både genom intervjuer med olika personer och genom egen utforskning 

av olika systemstöd. Slutligen är vi själva två undersökare som utreder samma fenomen.  

2.3 Förhållningssätt till teori och empiri 

Här nedan redogör vi för tre förhållningssätt till att producera vetenskaplig teori. Vi beskriver 

induktion, deduktion och abduktion samt redogör för vårt val av förhållningssätt. Dessa skiljer sig åt 

på ett grundläggande sätt.  

2.3.1 Induktion 

Induktion innebär att generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta (Thurén, 2007). Det innebär i 

praktiken att forskaren börjar med att samla in datamaterial utan att från början ha en hypotes. 

Datainsamlingen styrs helt och hållet av en frågeställning. När datainsamlandet är klart analyseras 

detta och samband försöks identifieras. Finns ett samband och datamaterialet är tillräckligt stort så 

kan en generell hypotes bli genererad och verifierad genom datamaterialet (Hartman, 2001). En 

induktiv ansats utgår alltså från en mängd olika fall och hävdar att ett samband som observerats i 

samtliga av dessa också är generellt giltigt (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

En forskare som arbetar induktivt kan alltså sägas följa upptäckandets väg. Forskaren studerar då ett 

forskningsobjekt utan att ha förankrat undersökningen i vedertagen teori och utifrån empirin 

formulerar en teori (Patel & Davidson, 2003).  
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2.3.2 Deduktion 

Enkelt uttryckt innebär det deduktiva angreppssättet att forskningen går från teori till empiri 

(Johansson Lindfors, 1993). En forskare som arbetar deduktivt kan sägas följa bevisandets väg. Ett 

deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar 

slutsatser om enskilda företeelser. Ur den befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt 

prövas i det aktuella fallet (Patel & Davidson, 2003). En deduktiv ansats utgår alltså från en generell 

regel och hävdar att den förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Den bekräftar därför den allmänna 

regel som gäller för det aktuella fallet (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Ett deduktivt arbetsätt går rent praktiskt till så att forskaren arbetar utifrån ett antal framtagna och 

utvalda hypoteser som sedan testas empiriskt. För att kunna bekräfta hypoteserna är det viktigt att 

specificera hur informationen ska samlas in (Bryman, 2002).        

2.3.3 Abduktion 

Abduktion är ett tredje sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete. Det kan innebära en 

kombination av induktion och deduktion. Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall formulera ett 

hypotetiskt mönster som kan förklara fallet (Patel & Davidson, 2003). Det första steget vid ett 

abduktivt förhållningssätt är således induktivt där forskaren studerar något och formulerar en teori. I 

nästa steg så arbetar forskaren deduktivt där den prövar sin teori på nya fall (Patel & Davidson, 

2003).  

Abduktionen går ut på att utifrån empirisk kunskap finna teoretiska mönster som har framgått 

genom tolkning av ett enskilt fall (Alvesson & Sköldberg, 2008). Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) 

bör abduktionen styrkas genom tillämpning på flera fall.  

Skillnaden och likheten mellan deduktion, induktion och abduktion beskrivs i figuren nedan tagen 

från Patel & Davidson (2003): 
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Figur 2 - Abduktion (Patel & Davidson, 2003, s.25) 

2.3.4 Vårt val av förhållningssätt 

Vi har valt ett induktivt arbetssätt då vi började undersökningen fritt genom att samla in empiriskt 

material . Efter insamlingen och viss bearbetning påbörjade vi det teoretiska insamlandet av material 

och valet av denna teori har påverkats av den empiriska inhämtningen. Därefter analyserade vi 

materialet och utvecklade våra slutsatser. 

2.4 Genomförande 

Här nedan presenterar vi vilken metod vi har använt oss av för att samla in empiri till vårt arbete 

samt en presentation av vilka personer vi intervjuat och vad de har för roll vid de olika enheterna. 

2.4.1 Val av intervjupersoner 

Vi har i vårt arbete intervjuat fyra personer på Saab Group från de olika enheterna samt fått visningar 

av deras olika lösningar för att presentera och dokumentera information om applikationsportföljen. 

På ICT Operations fick vi en visning av systemet Systemkatalogen av Karin Nilsson som tidigare har 

varit systemansvarig och förvaltningsansvarig. Vi har även intervjuat Göran Styf från Saab 

Aerostructures som är HFO-ansvarig (detta begrepp förklaras under 4.2.2 Systemkatalogen). Till vår 

hjälp har vi även tagit vår handledare på Saab Group, Britten Gemborn, som svarat på våra frågor och 

även deltagit vid intervjuer. 

Från Saab Aerotech har vi intervjuat Claes Svennberg som är systemansvarig för deras system 

Qondoc samt fått en visning av honom om hur systemet fungerar. 
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Från Saab Training Systems har vi intervjuat Nicklas Olofsson som är systemansvarig för deras 

system, vilka är Systemlistan, Serverlistan, Discovery och Livestate i nuläget men som ska bytas ut 

mot Unicenter. 

På vårt referensföretag har vi intervjuat två personer, vilka vill vara anonyma, vars roller är chef för 

systemutveckling och livscykelhantering (intervjuperson A) och den andra är livscykelansvarig 

(intervjuperson B). 

2.4.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har genomförts på plats på de olika enheterna med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer. Vi utgick från ett antal frågor som vi ställde till den som intervjuades, men vi ställde även 

andra frågor vartefter de dök upp under intervjun. Intervjuerna spelades även in för att vi vid ett 

senare tillfälle skulle kunna gå tillbaka och dubbelkolla vad som hade sagts under intervjun och 

minska risken för missförstånd eller ifall något hade glömts bort. Eftersom de som intervjuats har 

haft liknande roller har vi använt oss av samma frågeunderlag till samtliga personer. Frågorna 

utformades tillsammans med vår handledare på Saab Group, Britten Gemborn. På referensföretaget 

genomförde vi även där intervjun på plats, även här bandades intervjun. 

2.5 Metodkritik 

Även om semi-strukturerade intervjuer ger möjlighet för öppna svar på de frågor som ställs så finns 

det en del risker. Till exempel kan intervjuaren omedvetet påverka den som intervjuas genom 

språkbruk, gester och kroppsspråk (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2002). Vi har inte märkt några 

större problem med detta förutom på referensföretaget där vi kom med ett språkbruk som i stora 

delar var färgat av Saab Group och den teori vi hade läst. Det märktes tydligt att det blev 

missförstånd rörande vissa begrepp och vi fick då förtydliga vad vi menade. Vi fick ställa många 

följdfrågor för att få ett grepp om den intervjuades definition av vissa begrepp. 

Det finns även andra faktorer som kan påverka intervjun, som exempelvis om intervjupersonen 

tillhör en utsatt grupp. Andra faktorer som kan spela in är kön, ålder, social bakgrund och etnisk 

tillhörighet (Patel & Davidson, 2003). I våra intervjuer så var det en viss spridning i åldrar på de vi 

intervjuade och vi intervjuade personer av båda könen. I övrigt var det ingen skillnad på dessa. Vi tror 

inte att skillnaderna i kön och ålder har påverkat svaren i intervjuerna nämnvärt. Det som skulle 

kunna påverka svaren är hur länge intervjupersonerna har arbetat inom verksamheten. 

En annan risk är att respondenten väljer att ge svar som är socialt önskvärda, alltså svar som anses gå 

an eller är önskvärda (Bryman, 2002). Vi uppfattade de svar vi fick av alla de vi intervjuade som 

öppna och ärliga så vi hade inget problem med detta.  

 

Det kan även vara så att intervjuaren och respondenten lägger olika värde i olika begrepp, vilket 

innebär att de två menar olika saker när de pratar om samma sak (Bryman, 2002). Som vi skrev innan 

så hade vi vissa problem med att förklara vad vi menade på referensföretaget. Därför ser vi också att 

det fanns en risk att vi lade olika värde i olika begrepp. 

 

Att intervjua ledare och elitpersoner kan innebära problem i form av att svaren är inlärda och väl 

förberedda föredrag som inte speglar de verkliga och aktuella förhållandena, utan mer 

organisationens officiella uppfattningar (Thurén, 2007). I princip alla de vi har intervjuat kan räknas in 

i denna kategori av personer och därför fanns denna risk. Svaren var nog till viss del förberedda 
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eftersom vi fick en presentation av respektive lösning och deras verksamhet vilket de intervjuade i 

förväg visste om att de skulle ge. Vi tror dock att vi fortfarande har fått en ärlig bild av situationen.  

2.6 Källkritik 

De litteraturkällor vi har använt i metodkapitlet är från erkända forskare i sina ämnen.  Det som 

möjligen går att kritisera är att vi har valt att ta med många forskares åsikter rörande de olika delarna 

i metodkapitlet. I teorikapitlet så har vi i delen om Application Portfolio Management valt att ta med 

teorier från författare som ofta refereras till inom ämnet. Vi har även tagit med senare forskning för 

att få så aktuella teorier som möjligt. I delen om ITIL så kan två av källorna där kritiseras då de är 

skrivna av de som utvecklat ramverket. Det gör att dessa litteraturkällor inte är objektivt skrivna. Vi 

har dock försökt att presentera innehållet objektivt. I den sista delen om affärsmässig 

förvaltningsstyrning så har vi presenterat teorier från en källa vilken är de som har utvecklat 

modellen. Detta för att få en presentation av vad förvaltningsmodellen innehåller. Själva litteraturen 

är i sig inte objektiv, men vi har försökt presentera den objektivt. 

De empirikällor vi har i uppsatsen är från intervjupersoner som är kunniga inom verksamheten och 

ämnet vi undersöker då dem arbetar inom verksamheten och med det vi undersöker. Det som kan 

kritiseras med våra källor är att de har blivit färgade av sin verksamhet och kan se till sin enhets bästa 

och försöker därför presentera deras verksamhet och lösningar så att de framstår i bästa dager. 

Detta är något som vi får ta hänsyn till i vår analys.    
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3 Teoretisk referensram 
Här nedan presenterar vi den teoretiska referensram vi senare kommer att använda oss av i vår 

analys och diskussion. Kapitlet inleds med en presentation av de tidigare studier vi har funnit som 

liknar vår undersökning. Vi kommer i det här kapitlet att presentera ämnena Application Portfolio 

Management, ITIL samt affärsmässig förvaltningsstyrning. Anledningen till att vi har valt dessa tre 

block är att vi fann att de var gemensamma nämnare i vår undersökning, då de antingen användes i 

verksamheten eller höll på att undersökas för att avgöra om det ska implementeras i framtiden. 

3.1 Tidigare studier 

Vi har tagit del av två tidigare uppsatser i ämnet som är skrivna på Göteborgs universitet. Den ena, 

Application Portfolio Management – A Framework for Application Destiny Determination, är skriven 

av Jimmy Kellerman och Patrik Löfgren (2008) och den andra Application Portfolio Management – A 

starting point from current situation at Volvo Car Corporation av Cecilia Gottling och Louise 

Torgnysdotter.  

Kellerman och Löfgren (2008) utvecklade ett eget ramverk, FADD (Framework for Application Destiny 

Determination), för att bestämma i vilken fas i livscykeln applikationen var i. De bestämde sig för att 

applikationens fas skulle bedömas utifrån fyra nyckelprinciper: affärsvärde, funktionsvärde, teknisk 

kvalitet och kostnad. Applikationen kunde enligt Kellerman och Löfgren (2008) befinna sig i fyra faser: 

ta bort, behålla, vidareutveckla eller ersätt.  

Den senare av Gottling & Torgnysdotter (2002) undersökte hur Volvo kunde organisera sin 

applikationsportfölj och utvecklade en modell för att lösa problemet. Den utgick från behovet av 

dynamisk dokumentation, livscykeln och applikationens bidrag till verksamheten.  

En dynamisk dokumentation skulle vara lösningen på problemet med isolerade informationsöar om 

applikationerna. Genom detta skulle det gå att undvika redundanta applikationer genom att de skulle 

få en komplett överblick över hela applikationsportföljen (Gottling & Torgnysdotter, 2002). 

En av insikterna som Gottling och Torgnysdotter (2002) kom fram till var att det var en god idé att 

sänka ambitionsnivån när applikationsdatabasen skapas och fokusera på få fält samt inom dessa inte 

gå för djupt i detaljnivå. 

3.2 Application Portfolio Management 

Application Portfolio Management är det tillvägagångssätt i vilken alla de applikationer som finns 

inom en verksamhet hanteras. Tillvägagångssättet behöver inte nödvändigtvis kallas för just 

Application Portfolio Management, utan det finns även andra benämningar på i princip samma 

fenomen. Andra benämningar på liknande fenomen är Application Architecture, IT city planning och 

software cartography (Riempp & Gieffers-Ankel, 2007).  

Det finns olika definitioner på vad en applikationsportfölj är. Riempp & Gieffers-Ankel (2007, s.3) 

definierar det som: 

”The sum of all applications run by a specific organizational body is called its application portfolio 

(AP).” 

van Bon (2005, s.202) ger ITIL:s definition av en applikationsportfölj: 
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”The Application Portfolio may be considered as an information system which stores the major 

application attributes and provides an architectural view of the relationships  between applications.” 

Vi ser inte en applikationsportfölj som ett informationssystem, varvid vi har valt att använda oss av 

Riempp & Gieffers-Ankels definition i denna uppsats.  

Grunden till att tillämpa Application Portfolio Management ligger i att försöka få en balans mellan 

investeringar i IT och företagets produktivitet (Weill & Vitale, 1999). Det gäller alltså att få en 

applikationsportfölj där varje applikation i slutändan bidrar till företagets resultat. Problemet ligger 

alltså i att få en ökad lönsamhet genom användandet av IT i ett företag. Enligt Thomas Falk (2006) så 

har det i flera studier visat sig att införandet av IT inte har bidragit till ökad lönsamhet. Detta problem 

kallas produktivitetsparadoxen eller Solowparadoxen (Falk, 2006).  

Weill & Vitale (1999) identifierar fem nyckelattribut för att bedöma en applikation i en 

applikationsportfölj: 

• Betydelsen av systemet i affärsenheten. 

• Investeringen i systemet. 

• Den tekniska kvaliteten i systemet. 

• Användningsgraden av systemet. 

• Upplevt värde för ledningen. 

Med betydelsen av systemet i affärsenheten menas dess betydelse för att verksamheten ska kunna 

uppnå sina mål. Enligt Weill & Vitale (1999) så är det troligt att systemets betydelse växer ju mer det 

ligger i linje med målen i verksamheten. Betydelsen avgör också hur mycket pengar som kommer 

investeras i systemet och hur mycket det kommer att användas (Weill & Vitale, 1999).  

Med investeringen i systemet menas den totala finansiella kostnaden för systemet. Där i räknas 

kostnaden för att köpa in och implementera systemet, att ha det i drift och att förvalta systemet 

(Weill & Vitale, 1999).  

Utvärdering av den tekniska kvaliteten på systemet kan göras utefter datasäkerhet och pålitlighet, 

förståelse av meddelanden och bilder, kodstruktur och modularitet, responstid och tid som systemet 

är nere.  Weill & Vitale (1999) menar att den tekniska kvaliteten är en viktig faktor som påverkar 

användandet av informationssystem och prestation. 

Användningsgraden av systemet ger en indikator för systemets värde i verksamheten. Här i bör dock 

enligt Weill & Vitale (1999) tas med en beräkning för både användningsgraden och hur effektivt 

systemet är att använda. Därför så bör både användningen och upplevt värde tas med i 

utvärderingen av portföljen.  

Det upplevda värdet för ledningen är enligt Weill & Vitale (1999) resultatet av den investering som 

gjorts i systemet. Det visar också på hur användbar information i systemet är för personer i ledande 

position för till exempel en process, en grupp eller funktion (Weill & Vitale, 1999). 

Hur värdet på dessa nyckelattribut bestäms är beroende på vilka perspektiv och ansvar som de 

personer som ska använda sig av informationen har. För att bestämma hur mycket data som behöver 



17 
 

samlas in så bör detta enligt Weill & Vitale (1999) bestämmas av den ledning i företaget som måste 

ta beslut om investeringar i informationssystem och inte av de på lägre nivå.  

Att förstå och utvärdera den nuvarande applikationsportföljen är en viktig del av IS-planeringen. Det 

ger en utgångspunkt för att identifiera problem och för att finna möjligheter att bättre täcka 

affärsbehov (Weill & Vitale, 1999).  

Utvärdering av applikationsportföljen blir en källa till dialog mellan linjechefer och IS/IT-chefer om 

var applikationsportföljen ger värde åt verksamheten. Detta kan leda till större förståelse för 

kopplingen mellan IS och affärsverksamheten (Weill & Vitale, 1999).  

 Ward (1988) testade olika matriser för att utvärdera en organisations applikationsportfölj. En av 

dessa var McFarlan-matrisen presenterad nedan:  

 

Figur 3 - McFarlanmatrisen (McFarlan, 1984, s.101) – egen bearbetning 

Den utvecklades för att utvärdera applikationsportföljen för att se hur viktigt IS/IT är överlag för 

verksamheten och vilken roll den spelade.  Den utgår från vilken syn verksamheten har på den 

existerande portföljen och på hur den kommer att se ut i framtiden. Alltså synen på vilket strategiskt 

genomslag IS/IT har och kommer ha i verksamheten (Ward, 1988).  

Om IS/IT inte ansågs vara en kritisk punkt för affärsverksamheten så sågs det mest som ett stöd 

(support) till verksamheten.  Skulle däremot verksamheten vara beroende av IS/IT i dagsläget, men 

se få fördelar med vidare investeringar så blir IS/ITs roll mer som en fabriksroll (factory).  Med en 

strategisk (strategic) syn på IS/IT, menas i det här fallet att existerande och framtida system är 

kritiska för affärsmässig framgång. Ytterligare ett steg till detta är att se IS/IT som en möjliggörare 
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eller vändpunkt (turnaround) och därmed tro att framtida investeringar i system kommer vara 

viktigare än de existerande (Ward, 1988).  

Det kan vara svårt att märka ut precis var den totala applikationsportföljen skulle hamna i matrisen 

eftersom skillnader kan finnas mellan synen på en applikation och en annan applikation. En 

applikation kan ha mer av en strategisk betydelse och en annan kan mer fungera som ett stöd. 

Betydelsen kan också skilja från en tidpunkt till en annan. Således blir hela företagets syn på IS/IT 

mera komplext än att bara kunna märka ut en riktning i matrisen (Ward, 1988). 

Riempp & Gieffers-Ankel (2007) presenterar en modell för att använda Enterprise Architecture (EA) 

som koncept för att styra applikationsportföljen. De ser precis som andra komplexiteten som en stor 

applikationsportfölj med hundratals eller till och med tusentals applikationer skapar.  Det blir svårt 

för dem som styr verksamhetens IT att få grepp om hela applikationsportföljen.  

Riempp & Gieffers-Ankel (2007) har därför försökt att kartlägga de områden som är relevanta för 

beslutsfattande inom Application Portfolio Management. De identifierar sex synvinklar eller områden 

som är kopplade till Application Portfolio Management. Inom dessa områden har de presenterat de 

modeller och artefakter som är kopplade till dessa områden. De illustrerar dessa områden med en 

tårtformad figur där Application Portfolio finns centralt.  De sex områdena som de kopplat till 

Application Portfolio Management är IT-investeringar, IT-strategi, verksamhets- och 

applikationsbehov, IT-projektledning, IT-drift och IT-arkitektur. 
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Figur 4 - APM-relevant fields of decision-making with their associated models (Riempp & Gieffers-Ankel, 2007, s.368) 

IT-strategin i den här modellen syftar på IT-chefens och ledningens uppgift och genomförande att 

beskriva mål med IT, att få dessa i linje med verksamheten och hur styrningen av nya 

implementeringar ska ske. Verksamhets- och applikationsbehoven beskriver användare inom 

affärsverksamheten och deras motparter inom IT-avdelningens intressen.   

IT-arkitekturdelen i modellen handlar om att stödja IT-arkitektens arbete att utforma säkra system 

utefter den standard som är utvald. Enligt Riempp & Gieffers-Ankel (2007) så har de flesta 

organisationer detaljerad information om sina IT-standarder, men bara ett fåtal kan matcha sina 

installerade applikationer med dessa standarder.   

IT-driften påtalar problemet med att hantera IT-infrastrukturen. Det kan i detta fall vara fråga om 

upprättandet av ITIL-baserade processmodeller eller en CMDB (Configuration Management 

Database). 

IT-projektledningsdelen handlar om vilken typ av IT-projektledning som används inom verksamheten. 

En verksamhets sätt att bedriva projekt är oftast standardiserad enligt Riempp & Gieffers-Ankel 

(2007). 

IT-investeringsdelen i modellen påtalar det strategiska behovet av att balansera och prioritera 

driftskostnader och investeringsbudgeten. Denna handlar alltså om att i slutändan se de vinster som 
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IT-investeringen gjort. En svårighet som Riempp & Gieffers Ankel (2007) identifierade var att relatera 

projektkostnader till investeringen i själva applikationen. Projektbudgetar brukar sällan göra 

åtskillnad mellan affärsrelaterade och IT-relaterade investeringar enligt Riempp & Gieffers-Ankel 

(2007). 

3.2.1 Enterprise Architecture 

Enterprise Architecture är en sammanhängande helhet av principer, metoder och modeller som 

används för att designa en hel verksamhets organisationsstruktur, affärsprocesser, 

informationssystem och infrastruktur (Lankhorst, 2005). 

Att företagets IT ska ligga i linje med verksamheten är viktigt för företagets effektivitet (Lankhorst, 

2005). Henderson & Venkrataman (1993) presenterade en modell för att få verksamheten och dess 

IT i linje med varandra. De ansåg att IT hade fått en mer strategisk roll än tidigare och försökte därför 

länka den strategiska ledningen med IT-strategin. 

 

Figur 5 - Strategic alignment model (Henderson & Venkrataman, 1993, s.476) 

Bilden ovan ska utläsas ut fyra perspektiv: strategiskt genomförande, teknisk potential, potentiell 

konkurrenskraft och servicenivå. Dessa fyra perspektiv utläses genom att kombinera och ruta in tre 

av de fyra boxarna i en triangel var för sig i varje perspektiv.  

Det första perspektivet, strategiskt genomförande, tar fasta på att affärsstrategin (business strategy) 

är det som påverkar hur organisationsstrukturen (organisational infrastructure and processes) ser ut 

och hur IT-infrastrukturen (IT infrastructure and processes) utformas (Henderson & Venkrataman, 

1993).  
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Det andra perspektivet, teknisk potential, inbegriper att IT-strategin (IT-strategy) ska formuleras så 

att den stödjer den valda affärsstrategin och specifikationen av IT infrastrukturen och processerna 

kopplade till detta (Henderson & Venkrataman, 1993). 

Det tredje perspektivet, potentiell konkurrenskraft, utgår från den möjlighet som IT-infrastrukturen 

kan ge för att skapa nya produkter och tjänster, påverka nyckelfaktorerna i affärsstrategin och även 

utveckla nya typer av relationer och därmed stödja organisationsstrukturen (Henderson & 

Venkrataman, 1993).  

Det fjärde perspektivet, servicenivå, utgår från IT-strategin som påverkas mycket av externa faktorer 

och dess samspel med den interna IT-infrastrukturen som i sin tur påverkar organisationsstrukturen 

och processerna (Henderson & Venkrataman, 1993).  

Det är de här tankarna om hur verksamhet och IT påverkar varandra som ligger till grunden för 

Enterprise Architecture (Lankhorst, 2005). Beveridge & Perks (2002) ger i Guide to Enterprise IT 

Architecture: A Strategic Approach, en liknande bild av hur verksamhet och IT påverkar varandra. De 

säger att utvecklingen av den tekniska arkitekturen inte kan åstadkommas isolerat från den 

övergripande affärsplaneringsprocessen. Utvecklingen av den tekniska arkitekturen måste därför ske 

under direktiv från både affärs- och IT-ledning. Planeringsprocessen ska börja från högsta nivå i 

organisationen med den strategiska planeringen. Därefter fortsätter det med formuleringen av IT-

strategier. Slutligen ska den tekniska arkitekturen med hänsyn till de tidigare planeringsstadierna 

beskriva hur organisationens tekniska miljö ska struktureras och underhållas (Beveridge & Perks, 

2002). 

3.3 ITIL V2 

ITIL, som står för IT Infrastructure Library, är ett ramverk av best practices för hur organisationer ska 

hantera sina IT-tjänster. ITIL har utvecklats som följd av att organisationer har kommit till insikt om 

att de har blivit mer beroende av IT för att kunna nå sina organisatoriska mål och möta sina behov. 

Detta har lett till ett ökat behov för hög kvalitet i sin IT-service (ITIL, 2009). 

ITIL började utvecklas under 80-talet av Central Computer and Telecommunications Agency, numera 

kallad Office of Government Commerce, efter att de fått en förfrågan om att utveckla effektiv och 

kostnadseffektiv användning av IT-resurser från brittiska organisationer i den offentliga sektorn. 

Målet var att utveckla ett tillvägagångssätt som var oberoende av leverantör (van Bon, 2005). ITIL 

utvecklades även som ett erkännande till det faktum att organisationer har blivit mer beroende av IT 

för att nå sina organisatoriska mål och nå upp till kundernas behov (ITIL, 2009). 

Under de senaste åren har fokus flyttats från att utveckla applikationer till att hantera IT-tjänster. En 

applikation bidrar bara med nytta för organisationen om den är tillgänglig för dess användare och 

underhålls om eventuella fel eller problem uppstår samt att systemet måste underhållas under den 

tid det är i drift. Ett system tillbringar i snitt 70 till 80 % av sin livstid i driftfasen, medan resten av 

tiden är utveckling eller anskaffning. Därför är det viktigt med effektiva processer för IT-tjänster för 

organisationen. Detta gäller för alla organisationer, oavsett organisationsstruktur eller storlek (Office 

of Government Commerce, 2005).  

ITIL är ett ramverk för alla aktiviteter som rör IT-avdelningen. Dessa aktiviteter är indelade i 

processer, som tillsammans utgör ett ramverk för att göra hantering av IT-tjänster effektivare. Varje 
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process täcker en eller flera uppgifter i IT-avdelningen, som serviceutveckling, hanteringen av 

infrastruktur samt tillhandahållande och support av tjänsterna. Tillvägagångssättet med processer 

ska göra det möjligt att beskriva best practice om hantering av IT-tjänster oberoende av 

organisationsstruktur (Office of Government Commerce, 2005). 

Office of Government Commerce (2005) anser att många av dessa best practices är lätta att 

identifiera och används ofta till viss del i organisationer. Det ITIL syftar till är att försöka presentera 

dessa best practices sammanhängande. ITIL beskriver hur dessa processer kan optimeras och hur 

koordinationen mellan dem kan förbättras (Office of Government Commerce, 2005).  

Fördelarna med ITIL är i stora drag, enligt Office of Government Commerce (2005): 

Fördelar gentemot kund: 

• Åtgärder för IT-tjänsterna blir mer kundfokuserade och överenskommelser rörande kvalitén 

på tjänsterna förbättrar relationen. 

• Tjänsterna beskrivs bättre, på ett språk kunden förstår, och på rätt detaljnivå. 

• Kvaliteten, tillgängligheten, tillförlitligheten och kostnad för tjänsten hanteras bättre. 

Fördelar gentemot organisationen: 

• IT-organisationen utvecklar en tydligare struktur, blir mer effektiv och mer fokuserad på dess 

företagsmål. 

• IT-organisationen har mer kontroll över den infrastruktur och tjänster som de har ansvar för 

och förändringar blir lättare att hantera. 

• En effektiv processtruktur tillhandahåller ett ramverk för effektiv outsourcing av element 

från IT-tjänsterna. 

• Följandet av ITIL:s best practices uppmuntrar en förändring i företagskulturen mot att bidra 

med tjänster och stödjer introduktionen av kvalitetshanteringssystem baserade på ISO 90001 

eller BS150002. 

• ITIL tillhandahåller en sammanhängande ram av referensmaterial för intern kommunikation, 

kommunikation med leverantörer och för standardisering och identifiering av förfaringssätt. 

Även om ITIL är en samling av best practices så nämner Office of Government Commerce (2005) att 

det finns potentiella problem och nackdelar med det. Här nedan ges en kort lista på vad Office of 

Government Commerce (2005) anser är de största eller vanligaste problemen och misstagen: 

• Introduktionen av ITIL i organisationen kan ta lång tid och kraft. 

• Om struktureringen av processer blir ett mål i sig kan kvaliteten på tjänsterna bli dålig. I det 

här scenariot ses onödiga och överkonstruerade förfaringssätt som byråkratiska hinder som 

ska undvikas så mycket det går. 

                                                           
1 Standard som beskriver principer för ledningssystem för kvalitet. Källa: 
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=40941 
2 Standard för IT-Service Management som beskriver relationer mellan managementprocesser, som är baserad 
på ITIL. Numera utbytt mot ISO 20000. Källa: http://www.bs15000.org.uk/ 
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• Det blir ingen förbättring av IT-tjänster om det saknas en fundamental förståelse för vad de 

relevanta processerna ska tillhandahålla, vad lämpliga produktivitetsindikatorer är och hur 

processerna kan vara kontrollerade. 

• Förbättringar i utbudet av tjänster och kostnadsreduceringar är otillräckligt synliga, på grund 

av att det inte finns någon basdata från före förändringen att jämföra med, eller att fel mål 

var identifierade. 

• En lyckad implementering kräver engagemang och åtagande från personer på alla nivåer i 

hela organisationen. Att lämna utvecklingen av processtrukturen till en specialiserad 

avdelning kan avskärma dem från resten av verksamheten och få dem att utveckla 

processtrukturen i en riktning som de andra avdelningarna inte accepterar. 

• Om det är otillräcklig investering i träning och verktyg kommer inte processerna att göras 

rättvisa och tjänsterna kommer inte att förbättras. Ytterligare resurser och personal kan 

krävas i ett kortsiktigt perspektiv om organisationen är överbelastade med rutinarbete i de 

aktiviteter som inte använder best practice. 

Dessa potentiella problem och misstag kan enligt Office of Government Commerce (2005) undvikas 

genom att förstå och använda ITIL:s best practices i linje med de behov som finns i organisationen, 

som IT-avdelningen är till för att stödja (Office of Government Commerce, 2005). 

Office of Government Commerce (2005) säger att det som är själva hjärtat i ITIL:s ramverk är 

leverans av tjänster och support av tjänster. Leverans av tjänster beskriver de tjänster som kunden 

(de olika avdelningar i en organisation som använder IT-tjänster) behöver för att stödja sin 

organisation och vad som krävs för att bistå de tjänsterna. Support av tjänster beskriver hur kund och 

användare kan få tillgång till lämpliga tjänster för att stödja de aktiviteter som organisationen 

använder sig av (Office of Government Commerce, 2005). 

 

Figur 6 - ITIL:s ramverk (Office of Government Commerce, 2005, s.25)  

En del i ITIL:s ramverk behandlar Application Management. Detta område behandlar komplexiteten 

kring hantering av en organisations applikationer, med allt från organisationens initiala behov, 
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hanteringen av applikationers livscykler och upp till applikationers avveckling. Application 

Management är även kopplat till andra områden i ITIL, som Service Delivery, Service Support och ICT 

Infrastructure Management (Office of Government Commerce, 2003). 

Målet med Application Management är att föra samman IT och verksamheten för att minska de 

problem som existerar med separata enheter, samt säkerställa att Application Management och 

Service Management tillsammans kan leverera funktionalitet genom en applikations livscykel (Office 

of Government Commerce, 2003).  

van Bon (2005, s.200) säger att målet med Application Management kan beskrivas så här: 

”Application Management is the management of applications as corporate assets to ensure that the 

information systems of the organization can respond flexibly to changes in the market” 

van Bon nämner även att målet kan brytas ner i ytterligare mål, vilka är: 

• Välj lämplig strategisk matchning mellan organisationens processer och de stödjande 

applikationerna. 

• Koordinera processen Application Management ytterligare för att leverera den valda 

matchningen. 

• Säkerställ att organisationen kan hantera applikationerna genom hela deras livscykler.  

För att hjälpa en organisation att hantera stora komplexa samlingar av applikationer, förstå hur de 

fungerar tillsammans och utbyter data samt hur de stödjer verksamhetens processer kan en 

organisation använda sig av en applikationsportfölj (van Bon, 2005). Enligt van Bon (2005) kan en 

applikationsportfölj som vi skrivit tidigare ses som ett informationssystem som lagrar data om de 

viktigaste attributen om applikationer samt bidrar med en arkitekturell vy över relationen mellan 

applikationerna.  

3.3.1 Application Management i ITIL V3 

Application Management ansvarar för hur applikationer ska hanteras i dess livscykel. Detta sköts av 

antingen en avdelning, en grupp eller ett team som är involverade i hantering och support av 

applikationer i organisationen. Application Management har en roll i alla applikationer, oavsett om 

det gäller köp av externa applikationer eller om de utvecklas inom organisationen. Det inbegriper 

även övervakning av teknisk kunskap och expertis av applikationer i verksamheten samt att 

processen ska bidra med resurser till IT Service Management livscykeln. Målet med Application 

Management är att avgöra vad som är bäst för organisationen gällande inköp eller utveckling av 

applikationer för att bäst stödja den tänkta funktionen (van Bon et al., 2007).   

Underhåll och förbättringar av applikationer i ITIL hanteras i alla de fem kärnområdena (se figur 6). 

ITIL behandlar både Application Development och Application Maintenance. I Application 

Development beskrivs exempelvis hur den tekniska designen, insamling av krav, kodning och testning 

ska hanteras, medan det i Application Management beskrivs hur ett system ska driftsättas, förvaltas 

och förbättras. De båda processerna är kopplade till varandra, även att de skiljer sig åt och har hand 

om olika områden. Båda processerna har exempelvis hand om kravhantering, design och 

driftsättning, om än olika mycket. Tillsammans beskriver de båda processerna hur en applikations 

livscykel hanteras (Meijer et al., 2008). 
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Figur 7 - Processernas roller i en applikations livscykel (Meijer et al., 2008, s.5) 

I fasen krav samlas krav in för nya applikationer, vilka är baserade på organisationens behov. Under 

designfasen översätts de insamlade kraven till specifikationer för de IT-komponenter applikationen 

ska bestå av. Designen innefattar design av själva applikationen eller om en färdig applikation 

behöver skräddarsys, samt design av den plattform som ska användas, som exempelvis databaser. 

Meijer et.al. (2008) anser att designen av arkitekturen är den viktigaste faktorn i detta steg eftersom 

det påverkar både applikationen och hur den kommer att drivas. I konstruktionsfasen konstrueras 

både applikationen och den plattform den ska drivas på. Komponenterna kodas, integreras och 

testas ifall det är en nyutvecklad applikation. Om det är en inköpt applikation innebär fasen det 

faktiska inköpet av applikationen och eventuella andra komponenter, som exempelvis hårdvara eller 

nätverkskomponenter, för att systemet ska kunna drivas. 

I fasen driftsättning driftsätts applikationen och förfarandesättet introduceras i IT-verksamheten. I 

den här fasen påbörjas även testning av applikationen med fokus på att applikationen fortfarande 

lever upp till kraven som har satts efter att den har blivit implementerad.  

I driftsfasen används systemet i verksamheten för att stödja den eller de processer den var menad 

för. Applikationens prestationsförmåga mäts kontinuerligt för att säkerställa att den bidrar med den 

nytta den ska.  

Optimeringsfasen innebär analysering av data som samlas in under förvaltningsfasen för att ytterliga 

förbättra applikationen. Två strategier i den här fasen är underhåll och/eller förbättringar av 

systemet eller minskning av kostnader. Den här fasen kan innebära en iteration i applikationens 

livscykel eller att applikationens tas ur drift om det behovet uppstår (Meijer et al., 2008).  
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Två centrala roller i Application Management är Application Manager, vilken har hand om 

övervakning och övergripande ansvar om hantering och beslut som rör hanteringen av applikationer, 

samt Application Analyst/Architect , som har ansvar för att applikationer når upp till de krav som har 

satts för applikationerna (van Bon et al., 2007). 

Office of Government Commerce (2007) har skapat en tabell med exempel på vad som skulle kunna 

ingå i en applikationsportfölj. Tabellen ser ut som följande: 

Tabell 1 - Application Portfolio attributes example (Office of Government Commerce, 2007, s.181) 

Application Portfolio attributes example 

Applicaton name IT operations owner New development cost 

Application identifier IT development owner Annual operational costs 

Application description Support contacts Annual support cost 

Business process supported Database technologies Annual maintenance costs 

IT services supported Dependent applications Outsourced components 

Executive sponsor IT systems supported Outsourced partners 

Geographies supported User interfaces Production metrics 

Business criticality IT Architecture, including 
network topology 

OLA link 

SLA link Application technologies used Support metrics 

Business owner Number of users  

3.4 Affärsmässig förvaltningsstyrning 

Då organisationer har blivit allt mer beroende av IT-system för att bedriva sin verksamhet har det 

samtidigt uppstått ett behov av att ha en organiserad systemförvaltningsmodell. Organisationerna 

investerar stora summor och mycket tid för att datorisera sin verksamhet för att öka sin effektivitet 

eller rationalisera verksamheten. Men på senare tid har även målet blivit att höja kvaliteten i beslut 

och administration. Men för att kunna mäta nyttan av ett IT-system så måste systemet befinna sig i 

en förvaltningsstatus, där systemet faktiskt används. Samtidigt så måste systemet förändras i takt 

med den verksamhet som det är tänkt att stödja och detta leder till att det måste finnas en 

fungerande systemförvaltningsverksamhet i organisationen (Nordström & Welander, 2007) 

Nordström & Welander (2007) beskriver vad som bör göras i en förvaltningsverksamhet och hur den 

kan organiseras för att göra den mer styrbar, i syfte att möjliggöra ökad affärsnytta. Styrbarhet är 

viktigt bland annat för att kunna hantera skenande IT-kostnader, vilket ofta är ett problem i 

organisationer.   

Nordström & Welanders (2007) metod för förvaltningsstyrning kallas för affärsmässig 

förvaltningsstyrning. Deras senaste modell kallas pm3, vilket står för på maintenance management 

model. De definierar begreppet affärsmässighet för att beskriva det tillstånd som de anser ska prägla 

en systemförvaltningsverksamhet. De nämner även att det affärsmässiga perspektiv de använder sig 

av är en syntes av flera olika teorier men det är även baserat på deras egna erfarenheter. Nordström 

& Welander (2007) betraktar systemförvaltning som en koppling mellan objekt- och IT-parten. Båda 
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parterna har ett gemensamt ansvar för att det blir en affär men de har ansvar för olika delar. Det är 

lika fel att lägga allt ansvar på säljaren (IT-parten) som på köparen (objektparten), utan Nordström & 

Welander (2007) menar att det är den goda affären som det ska fokuseras på.  

Vid förvaltning är det vanligt att det talas om interna uppdrag och affärer. Detta innebär att 

relationerna där i kan ses som en triad, där det finns två resultatenheter där den ena kan ses som 

köpare och den andra som säljare och där den tredje enheten är ledningen. Detta leder till att de 

som inleder en affär inom verksamheten betraktar det som ett uppdrag mellan köpare och säljare 

(affär) medan ledningen ser det som ett uppdrag att göra organisationen effektivare (Nordström & 

Welander, 2007). 

 

Figur 8 - Triadsituation vid interna uppdrag (Nordström & Welander, 2007, s.25)  

Även om det är ledningen som utövar styrning över objektparten och IT-parten så finns det i de flesta 

organisationer en marknadsliknande samverkan, vilket innebär att det även finns någon form av 

interaktion mellan objektverksamheten och IT-verksamheten. Men för att det ska bli en bra affär och 

nöjda kunder så krävs det att medarbetarna själva är nöjda och engagerade (Nordström & Welander, 

2007).  

3.4.1 Förvaltningsobjekt 

Principen är att en organisations affärer/uppdrag utgör ett gränssnitt mot marknaden och när den 

förändras måste affärer/uppdrag och produkter/tjänster också anpassa sig. Däremot måste inte alltid 

IT-systemet och den tekniska plattformen förändras i samma takt. För att säkerställa att IT-system 

bidrar med hög verksamhetsnytta borde hela förvaltningsobjektet betraktas som en helhet 

(Nordström & Welander, 2007). 

Enligt Nordström & Welander (2007) innehåller ett förvaltningsobjekt tre olika lager. Dessa är 

objektverksamheten, förvaltningsprodukter och IT-system. IT-system framställer ofta produkter 

(resultat) till förvaltningsorganisationen, vilken i sin tur är knuten till objektverksamheten genom att 

den är utgångspunkten för ett förvaltningsobjekt. Deras avgränsning är att ett förvaltningsobjekt bör 

innehålla IT-system och förvaltningprodukter samt avgänsas av objektverksamhetens produkter 

(Nordström & Welander, 2007). 
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Figur 9 - Objektmodell för avgränsning och innehållsbestämning av förvaltningsobjekt (Nordström & Welander, 2007, s. 
97) 

Ett annat viktigt begrepp i Nordström & Welanders (2007) modell är förvaltningsprodukt. Detta 

innebär det resultat som produceras och nyttjas av kunderna. Kunderna är i detta fall ofta de som 

bedriver objektverksamhet. Förvaltningsprodukter kan karaktäriseras i två kategorier, permanenta 

och temporära. Denna skillnad anser Nordström & Welander (2007) är viktig eftersom det bara är 

permanenta produkter som kan ingå i ett förvaltningsobjekt. Förvaltningsprodukterna utgör ett 

underlag för förvaltningsverksamheten, samtidigt som det utgör en produkt från 

förvaltningsverksamheten. Permanenta förvaltningsprodukter bidrar med underlag till förändring 

och ska alltså inte ses som färdiga och sakna utvecklingspotential. Ett exempel på en permanent 

produkt kan vara en användarhandledning, medan en temporär produkt kan vara en besvarad fråga. 

Båda exemplen är resultat från förvaltningsaktiviteten användarstöd (Nordström & Welander, 2007).  

3.4.2 Förvaltningsorganisation 

Det är enligt Nordström & Welander (2007) vanligt att systemförvaltningsverksamhet hanteras av 

linjeorganisationen. Då linjeorganisationen är utformad efter de hierarkiska styrformerna kan det 

vara svårt att skapa en effektiv systemförvaltningsverksamhet eftersom de styrformerna oftare 

separerar än integrerar de olika kompetenserna som krävs. En systemförvaltningsorganisation är 

däremot ett sätt att organisera samverkan mellan objektverksamheten (linjeverksamheten) och IT-

verksamheten (Nordström & Welander, 2007). 

Den systemförvaltningsmodell Nordström & Welander (2007) utvecklat grundar sig på den modell 

som Riksdataförbundet utvecklade 1987, vilken är rollbaserad. Den modellen använde sig av 

systemägare, systemförvaltare, användare, systemutvecklare och applikationstekniker. I och med 

införandet av uppdragsstyrning i Nordström & Welanders (2007) modell infördes kompletterande 

roller på alla nivåer, enligt principen att om systemförvaltning ska kunna betraktas som 

uppdrag/affär så måste det finnas roller på alla nivåer i verksamheten.  

Tabell 2 - Förvaltningsorganisation enligt pm3 (Nordström & Welander, 2007) 

Part 
Nivå 

OBJEKTNÄRA 
FÖRVALTNING 

IT-NÄRA 
FÖRVALTNING 

DENNA NIVÅ SKAPAR 
BASEN I 

BUDGET Objektägare IT-systemägare Styrgrupp 
BESLUT Objektansvarig IT-systemansvarig Förvaltningsgrupp 
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OPERATIV Objektspecialist Driftansvarig 

Applikationsansvarig 
 

 

De olika nivåerna i förvaltningsorganisationen är relaterade till operativa och strategiska 

styrningsaktiviteter på så sätt att den operativa styrningen genomförs på beslutsnivå, fast den avser 

att styra den operativa nivån. De strategiska styrningsaktiviteterna genomförs på besluts och 

budgetnivå men beslutas på budget eller stateginivå. För att öka styrbarheten förordar Nordström & 

Welander (2007) att det ska vara en förvaltningsorganisation per förvaltningsobjekt.  

3.4.3 Affärsmässig förvaltningsstyrning och ITIL 

Enligt Jonsson &  Nordström (2005) kan affärsmässig förvaltningsstyrning och ITIL användas som 

komplement till varandra även om de har skilda perspektiv. Affärsmässig förvaltningsstyrning har ett 

perspektiv som kan sammanfattas som ett affärsmässigt perspektiv medan ITIL har ett mer 

kundorienterat perspektiv. När det gäller förvaltningsverksamhet är ITIL mer detaljerad men även 

affärsmässig förvaltningsstyrning beskriver hur detta kan hanteras. När det gäller förvaltningsobjekt 

är tydligare beskrivet i affärsmässig förvaltningsstyrning även om det finns med i ITIL i 

tjänstebegreppet. Om dessa två aspekter slås samman kan ett kraftfullare stöd för att styra 

förvaltningsobjekt uppstå. Jonsson & Nordström (2005) avslutar sin analys med påståendet att en 

syntes av de båda modellerna kan ge ett stöd i organiserandet av systemförvaltning. De 

sammanfattar sitt resultat med två meningar som de anser är talande: 

”AMFS – Fokuserar på att göra rätt saker 

ITSM (ITIL) – Fokuserar på att göra saker rätt”  

(Jonsson & Nordström, 2005, s.12)  
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenterar vi en sammanställning av vår insamlade empiri och en kort beskrivning 

av Saab Group, vad de arbetar med och hur organisationen ser ut. Kapitlet består dels av information 

om Saab Group, intervjuer och eget insamlat material i form av en egen undersökning. 

4.1 Saab Group 

Saab Group är en global koncern som har produkter och tjänster som sträcker sig över en bred 

marknad, med allt från militärt försvar till civila flygplan.  

När vi påbörjade vår undersökning i juni 2009 bestod Saab Group av fjorton olika affärsenheter som 

var indelade i tre olika områden. Områdena var försvar och säkerhet, system och produkter samt 

aeronautik. De olika affärsenheterna presenteras i nedanstående bild (Saab Group, 2009). Under 

arbetets gång har de dock genomfört ett förändringsprojekt där de strukturerar om verksamheten, 

och det är oklart exakt hur organisationen kommer att se ut. 

 

Figur 10 - Organisationskarta (Hämtad från Saab Groups interna nät, 2009-06-30) 

Saab Group har under flera år undergått en förändring i sin strategi för att följa förändringar i 

marknaden och kundernas behov. Det är främst tre områden där det har genomförts förändringar 

(Saab Group, 2009): 

• Enbart svenskt  ->  Aktiva internationellt 

• Försvara gränser   -> Försvara flöden 

• Produktfokuserad industri -> Serviceinriktade lösningar 

Det finns även sju viktiga externa drivkrafter som har påverkat deras förändring i strategin, vilka är 

(Saab Group, 2009): 
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• Förändring i den globala hotbilden för fysiska och elektroniska flöden, vilket påverkar 

försvarsindustrin. 

• Behov av att vara i framkant gällande den militära och civila försvarsindustrin kräver 

investeringar i forskning och utveckling. 

• Förändrade säkerhetsbehov kräver bredare syn på lösningar och åtagande. 

• Säkerhets och ekonomiska makrofaktorer påverkar företag. 

• Integrationen i samhället ökar behovet av samarbete mellan den offentliga och privata 

sektorn. 

• Komplexa lösningar innebär komplexa avtal där ett flertal intressenter arbetar över en längre 

tid. 

• En lokal närvaro är viktigt för att dra fördel av nya affärstillfällen. 

4.1.1 Kort presentation av berörda enheter 

Här nedan ges en kort presentation av de berörda enheter som vi har kommit i kontakt med under 

vårt arbete på Saab Group samt en beskrivning på vad de olika enheterna har för inriktning.  

Saab ICT Operations 
ICT Operations är en avdelning inom Group ICT som stödjer företag och affärsenheter inom Saab 

Group. Avdelningen ska bidra med produkter och tjänster inom ICT (IS/IT)-området. ICT Operations 

är ansvariga för utformningen av tekniska lösningar, drift, strömlinjeformning, leveranser av varor 

och tjänster samt dagligt samarbete med kunder och leverantörer.   

Saab Aerotech 
Saab Aerotech är indelat i fyra olika specialiserade divisioner. Dessa är: 

• Aircraft Services Division 

• Customer Alliance Solutions Division 

• Ground Support Services Division 

• Logtronics Division 

De olika divisionerna har hand om service och support av Saabutvecklade flygplan både på den civila 

och militära marknaden. De tillhandahåller även MRO (Maintenance, Repair och Operations, eller 

underhåll, reparation och drift) för flygplan som inte är utvecklade av Saab Group (Saab Group, 

2009).  

Saab Aerostructures 
Saab Aerostructures utvecklar och tillverkar delar av flygplanskroppar till både Boeing och Airbus på 

den civila marknaden. De utvecklar även flygplanskroppar som används av de försvarsprodukter som 

utvecklas inom Saab Group. De arbetar med allt från utveckling av koncept till konstruktion av hela 

flygplanskroppar (Saab Group, 2009).  

Saab Aerosystems 
Saab Aerosystems utvecklar avancerade system för flygplan, samt service för produkten under hela 

dess livscykel. Deras kunder är försvar och flygindustrin på en global marknad. Systemen de utvecklar 

används bland annat till obemannade flygplan, taktiska system för helikoptrar och avancerade 

träningssystem för piloter. Den viktigaste produkten de servar system till är Gripen, där de även har 

hela ansvaret för utvecklingen av system.  
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Saab Training Systems 
Saab Training Systems har sitt huvudkontor beläget i Huskvarna men finns även i Stockholm och 

Helsingborg. Dessutom har de dotterbolag i USA, England, Tyskland, Holland och Kanada. De är 

inriktade på militärt utbildningsmaterial, som exempelvis lasersimulatorsystem för infanteri, anti-

stridsvagn, fordon, helikopter och understöd (Saab Group, 2009).  

4.2 Nuvarande lösningar 

I första fasen av vårt arbete har vi undersökt hur situationen ser ut i nuläget vad gäller systemstöd för 

applikationsportföljer i de affärsenheter vi har varit i kontakt med. För att bilda oss en uppfattning 

formulerade vi dessa frågor tillsammans med vår handledare Britten Gemborn och Stefan Westberg 

på Saab Group: 

• Vilka lösningar finns för hantering av en applikationsportfölj på respektive ort och hur är 

denna tänkt att användas? 

• Vilka styrkor och svagheter finns med stödet för hantering av applikationsportföljen på 

respektive ort i nuläget?  

• Hur ser förvaltningen ut av detta stöd för hantering av applikationsportfölj?  

• Hur uppdaterar man det stödet som man har för hantering av applikationsportfölj? 

• Vilka behov täcker stödet samt informationen som tillgängliggörs om applikationerna på 

respektive affärsenhet? 

• Vilka svagheter och styrkor finns med respektive lösning? 

• Hur görs en livscykelbedömning på respektive ort? 

• Vilken information måste tas hänsyn till i livscykelbedömningen enligt de respektive 

affärsenheterna? 

• Vad har man för stöd för att se vilka applikationer som påverkas vid uppdateringar? 

• Går det utläsa en applikations värde för verksamheten? 

Svaren på dessa frågor är tänkta att ge oss en bild av vilka reella behov affärsenheterna har av 

dokumentation av sina applikationer och försöka hitta fördelar och nackdelar med respektive lösning 

som kan användas i framtiden vid ett framtagande av en gemensam lösning för organisering av en 

applikationsportfölj. 

Här nedan presenteras de lösningar som respektive affärsenhet har använt sig av för att hålla reda på 

alla de applikationer som de använder sig av. Eftersom vi har använt oss av både intervjuer, blivit 

visade och att vi har haft möjlighet att navigera runt själva så är empirin blandad med egna 

erfarenheter och resultat från intervjuer om vartannat. 

4.2.1 Undersökningspunkter 

När vi samlade in information om de olika lösningarna på Saab Group valde vi att använda oss av ett 

antal undersökningspunkter. Punkterna är grundade på de frågor vi har ställt under vår 

undersökning. Nedan följer en kort beskrivning av punkterna:  
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Tabell 3 - Undersökningspunkter 

Mål Beskriver vilka mål det är tänkt att systemstödet 
ska uppfylla 

Styrkor Beskriver vilka styrkor vi och de intervjuade 
anser att systemstödet har 

Svagheter Beskriver vilka svagheter vi och de intervjuade 
anser att systemstödet har 

Funktioner Beskriver de funktioner som systemstödet har 
stöd för, som exempelvis möjlighet att söka efter 
personer/roller eller att skapa rapporter 

Uppdateringar av stödet Beskriver hur systemetstödet uppdateras och 
hur ofta 

Applikationer som påverkas vid uppdateringar Beskriver vilka, om några, applikationer som 
påverkas om applikationen uppdateras till en ny 
version eller liknande 

Täcker dessa behov Beskriver vilka behov systemstödet täcker och 
vilken information som presenteras om 
applikationerna 

Förvaltning Beskriver hur systemet förvaltas i affärsenheten 
Livscykelbedömning Beskriver om det finns stöd för en 

livscykelbedömning och hur denna i så fall ser ut 
Värde för verksamheten Beskriver applikationens värde för verksamheten 

4.2.2 Systemkatalogen 

Systemkatalogen innehåller dels metadata om förvaltningsobjekt (system och applikationer) som 

används inom Saab Aerostructures, Saab Aerosystems, ICT Operations och Saab Shared Services, dels 

uppgifter om avtal för licenser och support kopplade till huvudförvaltningsområden eller 

förvaltningsobjekt. Ansvarig för innehåll och ajourhållning av data kopplade till system och 

applikationer är respektive HFO-ledare (Se förklaring av HFO nedan).  
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Här nedan visas en bild på den information som kan fyllas i för ett förvaltningsobjekt.  

 

Figur 11 - Förvaltningsobjekt 

Via Systemkatalogen kan länkar skapas till övrig dokumentation för förvaltningsobjektet. Karin 

Nilsson säger att Systemkatalogen använder sig av en förvaltningsmetod kallad LOGIC som är 

hierarkiskt uppbyggd med huvudförvaltningsområde (HFO), vilka kan ha flera förvaltningsområden 

(FO) och varje FO kan ha flera förvaltningsobjekt (Fobj). Fobj kan även ligga direkt under HFO. 

Systemkatalogen har ett webbaserat gränssnitt. Det går att koppla dokument, användande företag 

eller affärsenheter, roller och avtal till HFO, FO och Fobj. Karin Nilsson säger att användarna har stort 

ansvar för att nya applikationer läggs in i Systemkatalogen. Det finns dokumentation i form av 

användarhandledning samt information om de olika roller som finns i systemet. Det finns även 

information om HFO och FO i form av en beskrivning samt vilken förvaltningsmetod som används. 

Längst ner till vänster i systemet går det att se vilken användare som är inloggad i form av ett 

användarnamn.    

I bilaga 1 visas en bild på hur det ser ut när användaren kommer in på ett huvudförvaltningsområde. 

Mål 
Målet med Systemkatalogen är enligt Karin Nilsson att få en överblick över samtliga applikationer 

inom Saab ICT Operations, Saab Aerostructures och Saab Aerosystems genom ett centralt register. 

Registret innehåller information om systemen, användare, licenser, avtal, hårdvaror och roller 
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kopplade till applikationerna så att det går att få reda på vem som gör vad, samt vilket/vilka 

förvaltningsområden de tillhör. Vidare så är målet med Systemkatalogen enligt Karin Nilsson att få 

koll på vilka tjänster som används för en viss applikation, integrationer mellan applikationerna och en 

koppling mellan process och applikation. 

Styrkor 
• Egenutvecklat system som är skrivet med den berörda verksamhetens språk, vilket gör det 

lätt att förstå för den som är insatt i framförallt förvaltningsmodellen LOGIC. 

• Stödjer förvaltningsmodellen LOGIC. 

• Beskrivning av begreppen vid mouse-over vid anmälan/registrering av nytt objekt.  

• Olika rättigheter/användarnivåer/roller. 

• Hierarkisk ordning efter förvaltningsmodellen. 

• Logisk struktur. 

• Tydligt vilka avtal som håller på att gå ut genom gulmarkering och de som har gått ut med 

rödmarkering. 

• Påminnelsemail skickas till handhavaren för avtal en gång per vecka tills avtalet är hanterat 

och förlängts eller gjorts inaktivt. 

• Det finns drop-downlistor, vilket gör det smidigare att fylla i information. 

• Systemförvaltaren kan ändra vilken grunddata som ska fyllas i, i form av alternativ i drop-

downlistorna vid registrering av nytt objekt/sökning av objekt eller handhavare.  

• Det går att söka på roller och skicka mail till dessa via Systemkatalogen. 

• Det finns möjlighet att exportera information till Microsoft Excel. 

Svagheter 
• Egenutvecklat system som är skrivet med den berörda verksamhetens språk, vilket gör det 

svårt för den som kommer in och inte är insatt i framförallt förvaltningsmodellen LOGIC. 

• Dålig belöning att lägga in information i katalogen. 

•  Innehållet uppdateras dåligt på flesta förvaltningsområdena.  

• Det saknas mycket information.  

• Byte mellan språk när export sker till Excel på varje kolumn. I Excel används namnet på 

kolumnerna hämtat ur databasen.  

• Inkonsekvent design. 

• För mycket information att fylla i.  

• All information fylls i manuellt. 

• Informationen är rörigt presenterad, vilket gör att det tar tid att hitta rätt information. 

• Saknas en lista på vilka applikationer som stödjer vilken process. 

• Det går inte välja vilken process som applikationen ska användas till. 

• Vissa drop-downlistor borde sorteras i en logisk ordning och inte i bokstavsordning. 

• Enda obligatoriska fältet att fylla i är ”benämning”. 

• Det finns ingen påminnelse om att du inte fyllt i ett fält. 

• Det går inte söka i fritext på personer i ”sök personer”. 
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Funktioner 
 

Tabell 4 – Funktioner Systemkatalogen 

Mina anmälningar Möjlighet att se vilka objekt som användaren har anmält 

tidigare. 

Anmäl/Registrera nytt objekt Möjlighet att lägga in en anmälan/registrering, beroende på 

typ av konto, av ett nytt HFO, FO eller Fobj. 

Sök objekt Möjlighet att söka efter HFO, FO eller Fobj med flera möjliga 

parametrar. 

Sök avtal handhavare Möjlighet att söka på avtal med olika parametrar, som 

leverantör, produkt, HFO, Handhavarens 

avdelningsbeteckning, handhavarens Masterkonto, mellan 

vilken period och beställningsnummer. Det går även att visa 

inaktuella avtal. 

Sök personer Funktion för att söka efter en person med hjälp av ägande 

företag/affärsenhet eller roll. Däremot går det inte att söka på 

namn. Det går även att inkludera avvecklade objekt. 

Sök personer och deras objekt Samma som ovan. 

Rapporter Möjlighet att lista alla objekt som finns i Systemkatalogen, 

utan möjlighet att välja. Visas i form av ett Exceldokument. 

Felrapportering Länkar till ett annat system kallat Mantis, som är ett 

bugghanteringssystem. Kräver inloggning. 

Om Systemkatalogen Visar inloggningssidan med länkar till dokumentation. 

Dokumentationen innehåller användarhandledning och 

information om de olika roller som finns i systemet. 
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Här nedan visas en bild på hur det ser ut när användaren söker efter objekt. 

 

Figur 12 - Sök objekt. 

I bilaga 6 finns även en bild som visar hur du anmäler ett nytt objekt som sedan kan godkännas för 

registrering i Systemkatalogen.  

Uppdateringar av stödet 
Nuförtiden sker uppdateringar av stödet efter uppkomna behov spontant och inte med särskilt hög 

frekvens enligt Göran Styf.  

Applikationer som påverkas vid uppdateringar 
Det går att söka efter de applikationer som använder sig av en viss plattform eller en viss 

databasmiljö. Det går även att söka efter applikationer som använder sig av ett visst 

programmeringsspråk. Dock finns det inga avancerade funktioner för att se om en applikation 

påverkas av en uppdatering hos en annan applikation eller om en applikation påverkas när ett byte 

av miljö sker. Sådana beslut får grundas på erfarenhet och den information som dokumenterats i 

Systemkatalogen rörande datormiljö, databasmiljö och programmeringsspråk.  

Täcker dessa behov 
Systemkatalogen täcker behovet av att dokumentera förvaltningobjekten. I Systemkatalogen går det 
att få en överblick över vad som finns inom ett visst förvaltningsområde.  Det finns information med 
beskrivning om vad varje applikation gör. Det går att fylla i ackrediteringsdatum, datum då 
applikationen godkänts, vilket endast gäller nya applikationer.  Det går att skriva vilka licenser som 
finns inom det interna nätet och hur många som finns inom avskilda nät. Antalet användare och 
antalet aktiva användare går även det att skriva in. 
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Applikationens fas i livscykeln presenteras som i vilken status den är i. Antingen står den som 

avvecklad, förstudie, förvaltning, genomförande, planerad avveckling eller utredning. Även aktuell 

prognos för applikationerna går att lägga till.  

Tanken är att Systemkatalogen ska stödja en koppling mellan ett förvaltningsobjekt och den process 

den ska stödja, men detta fungerar inte då det inte finns några processer att välja på då ingen har 

definierat processerna i Systemkatalogen. 

Förvaltning 
Systemkatalogen förvaltas enligt förvaltningsmodellen LOGIC. Förvaltningsmodellens struktur är 

uppbyggd med huvudförvaltningsområden, förvaltningsområden och förvaltningsobjekt. Britten 

Gemborn och Göran Styf nämner att det finns en person som är ansvarig för förvaltningen från 

Logicas sida (Lena Hjelm Petersson) och en från ICT Operations (Anders Berndtsson). Till dessa går att 

ge förslag på ändringar som behöver göras i Systemkatalogen eller som kontaktpersoner utifall någon 

information är fel. 

Livscykelbedömning 
Göran Styf och Britten Gemborn nämner att en livscykelbedömning ska göras vid varje 

förvaltningsdirektiv utefter den checklista som finns i förvaltningsmodellen LOGIC. 

Livscykelbedömningen görs efter sex punkter i checklistan: verksamhetens krav, omvärldens krav, 

teknik, leverantör, kompetens hos personal (förvaltning, utveckling, användning och drift) och 

trender i omvärlden. Utefter dessa punkter bedöms vardera parameter enligt en skala från 1 år till 5 

år. När varje punkt har utvärderas och bedömts så presenteras en bedömd livslängd för hela 

applikationen. Denna bedömda livslängd ska senare föras in i Systemkatalogen som en prognos.  

Applikationens fas i livscykeln förs in i Systemkatalogen som status. Applikationen kan befinna sig i 

sex olika faser: avvecklad, förstudie, förvaltning, genomförande, planerad avveckling och utredning. 

Värde för verksamheten 
Upplevt värde för verksamheten är inget som direkt går att utläsa utifrån Systemkatalogen. 

4.2.3 Qondoc 

Qondocs produktutbud består egentligen av flera produkter, nämligen Infrastructure Management, 

Application Management, Software Asset Management, Contract Management, Finance 

Management och Alarm Management (Qondoc, 2009). De delar vi har undersökt är Saab Aerotechs 

implementeringar av modulerna Infrastructure Management, Application Management samt 

Software Asset Management. Saab Aerotechs implementering är anpassad efter deras behov och 

innehåller inte alla delar som Qondoc har i sitt utbud i dessa moduler. 

Claes Svennberg nämner att Infrastructure Management innehåller automatiserad dokumentation av 

IT-infrastrukturen. Det går att dokumentera samtliga objekt inom nätverksmiljön. Verktyget ger 

rapporter om installerade program och databaser samt information om installerad hård- och 

mjukvara på servrar och klienter. 

Idén med Application Management-verktyget är enligt Claes Svennberg att det ska gå att 

dokumentera applikationer samt dess inbördes relationer och samband. All information samlas i en 

CMDB (Configuration Management Database). Här ska det även gå att koppla applikationer till 

företagets affärsprocesser.  
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Software Asset Management-verktyget ska täcka in behovet av kontroll över den aktuella 

licenssituationen.  Syftet med verktyget är enligt Claes Svennberg att effektivisera användningen av 

programvarulicenser.   

Gemensamt för alla tre verktyg som vi undersökt är att dessa är anpassade till ITIL (IT Infrastucture 

Library) och SOX (Sarbanes-Oxley Act).  

Tillsammans ger de delarna en automatisk insamling av data från både applikationer och hårdvara, 

vilket sedan kan visas i en grafisk presentation. Den grafiska presentationen av hårdvara visar var 

utrustning finns, hur de är hopkopplade via intranät och internet via switchar och routrar, samt 

hastigheten på förbindelsen. Den visar även data om själva hårdvaran, vilka applikationer som är 

installerade på en specifik dator, licenser och användare. 

Information om applikationer får behöriga användare själva fylla i samt definiera vilka fält som ska 

fyllas i. Aerotech har bland annat valt att använda sig av fältet status på applikationen. Vidare så har 

de på Aerotech valt att ha med fältet ”typ” där användaren väljer en av elva typer en applikation kan 

tillhöra enligt dem för tillfället.  

Till applikationen finns det också kopplat vem som står som applikationsansvarig. Information om 

denna person hämtas upp via ett Active Directory t.ex. namn och kontaktinformation. Även andra 

roller som administratör, IS/IT-ansvariga, dataägare, systemägare och förvaltningsledare, vilka är 

kopplade till applikationen, ska finnas inskrivna. Information om dessa hämtas också upp via Active 

Directory. Skulle någon av dessa inte finnas med i Active Directory, om det till exempel är en extern 

part som står för någon roll, så går det att fylla i uppgifter om denne manuellt. Efter detta går det 

även koppla specifika dokument till applikationen. För speciell information om en applikation finns 

ett fält för ”custom value”.   

Ytterligare en uppgift som finns kopplat till applikationerna är vilket Service Level Agreement (SLA) 

som har slutits. Det avgör vilken tillgänglighet applikationen ska ha. Alltså när kräver verksamheten 

att applikationen ska vara i drift. Slutligen går det även koppla applikationen till vilka servrar den 

ligger på så att det lätt ska gå att söka upp var en viss applikation körs. 
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Här följer en bild som visar vilken information som går att fylla i om en applikation. 

 

Figur 13 - Information om applikationer. 

Varje applikation ska vara kopplad till en affärsprocess, vilken är fördefinierad enligt de 

affärsprocesser som de har på Aerotech. På så sätt ska det gå att gå in på en affärsprocess och 

därefter se vilka applikationer som är kopplad till denna affärsprocess. För tillfället är inte denna 

koppling gjord i så stor utsträckning. Det som finns nu är att varje applikation ska tillhöra en viss 

kategori, vilket i sin tur kan relateras till en viss affärsprocess.     

I bilaga 2 finns en bild som visar på hur det ser ut när användaren kommer in i systemet Qondoc 

Application Management. 

Efter det kan användaren gå ner till den stad den vill till och leta upp den dator som den är ute efter. 

Detta visas i bilden i bilaga 3. 

Mål 
Målet med Qondoc är att skaffa sig en samlad och detaljerad information om alla applikationer i 

verksamheten, vilket kan användas som beslutsstöd enligt Claes Svennberg. 

Styrkor 
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• Automatisk insamling av viss data i form av: 

o Hårdvaruinformation 

o Kontaktuppgifter via Active Directory 

o Installerade applikationer 

o Operativsystem 

• Leverantören är relativt liten, vilket gör att de är lyhörda för Saab Aerotechs behov. 

• Möjlighet att få en grafisk presentation av IT-infrastrukturen i organisationen. 

• Möjlighet att se vilka applikationer som tillhör vilken process genom en trädstruktur av 

processer i Application Managementdelen. 

• Det går att söka på applikationer i Application Managementdelen. 

• Ger god överblick över IT-infrastrukturen. 

• Upplevs som användarvänligt. 

• Anpassad till ITIL. 

• Lätt att uppdatera. 

• Möjlighet att köra Remote Desktop på klienter via Qondoc. 

• Applikationer kan delas in i olika kategorier. 

Svagheter 
• Dålig felhantering. Systemet kan rasa plötsligt. 

• Slarvigt skriven text i systemet. 

• Otydligt språk på många ställen. 

• Öppnar ett nytt fönster för olika delar i systemet. 

• Sökningar i systemet görs via sql-frågor istället för att skriva frågor i ett formulärfält. 

• Det finns få applikationer inlagda för tillfället som är kopplade till processer. 

• All information som matas in är i fritext, det finns en risk för oordning och redundans i de 

olika kategorierna. Det saknas en standard. 

• Oklara ikoner i systemet. Det är svårt att veta intuitivt vad varje ikon innebär. Färger används 

som vissa ikoner vilket inte underlättar förståelsen i vad varje ikon innebär. 

• Den avancerade söken är svåranvänd och därigenom inte användarvänlig. 

• Litet företag som levererar produkten vilket gör att det inte finns en så stor organisation 

bakom. 

• En klient måste installeras på varje dator. 

Funktioner 
 
Tabell 5 – Funktioner Qondoc 

Sök applikation En fritextsök där det går att hitta applikationer. 

Hårdvarusök Här går det i fritext söka efter client, host, hub, network device, 

patch panel och peripherals utefter vilket fält du vill t.ex. roll 

eller IP-adress.  

Avancerad sök I den avancerade söken går det att söka på både hårdvara och 

applikationer. Den har stöd för att konstruera SQL-frågor som 
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används för att söka i databasen. 

Lägg till hårdvara Funktion för att lägga till information om hårdvara i systemet. 

Exempelvis skrivare, datorer, usb-minne och skärmar.  

Lägg till applikation Funktion för att lägga till en ny applikation i systemet. 

Information hämtas från Active Directory. 

Hjälp Det finns en halvfärdig hjälp att tillgå med dokumentation om 

Qondoc Application och Infrastructure. 

Grafisk visualisering I systemet finns stöd för grafisk visualisering av IT-

infrastrukturen och applikationer. 

Interfaces Funktion för att enkelt kunna växla mellan olika objekt. Det går 

exempelvis att byta vy från en dator, till vilka applikationer som 

är installerade på den, till vad en viss applikation använder sig 

av för typ av sql-server, vilken server sql-servern finns på och 

sen vilken byggnad servern finns i, samt våning och rum. 

Funktionen för att söka efter applikationer visas på bilden nedan. 

 
Figur 14 - Sök applikationer. 
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I bilaga 4 visas ytterligare en bild som visar vilken information du kan få fram om vad som finns på en 

enhet. 

Uppdateringar av stödet 
Uppdateringar av stödet sker enligt Claes Svennberg kontinuerligt och utefter efterfrågan på 

anpassningar.  

Applikationer som påverkas vid uppdateringar 
Det finns inget direkt stöd för att se vilka applikationer som påverkas vid uppdateringar utan det är 

information som finns i form av intern kunskap säger Claes Svennberg. 

Täcker dessa behov 
Qondoc täcker behovet av att få överblick och styrning av IT-infrastrukturen. Claes Svennberg säger 

att den ger ett stöd till Service desk där den kan få information om status på applikationer och 

servrar. Det finns även stöd till att koppla applikationer till verksamhetens processer, detta används 

dock sparsamt i nuläget.  

Förvaltning 
De har enligt Claes Svennberg ingen större förvaltning på Qondoc. De använder sig av rollerna 

informationsägare, dataägare, systemägare och förvaltningsledare.  Kommer det nya versioner av en 

agent så skickas dessa ut på klienterna om det behövs en uppdatering. 

Livscykelbedömning 
De har ingen modell för livscykelbedömning utan bedömningen görs intuitivt. Applikationen status 

eller fas i livscykel sätts till: under utveckling, produktionssatt eller referens. Referens används för att 

visa att en applikation är i princip avvecklad fast den behålls om det t.ex. behövs hämtas något från 

en databas. I framtiden kommer även en kategori kallad ”obsolete” (föråldrad) eller motsvarande 

läggas till, vilket innebär att applikationen är helt avvecklad.    

Den som är ansvarig för varje applikation är ansvarig för att se till att applikationen uppdateras. Att 

använda sig av en modell för livscykelbedömning är något som har skjutits på för att de inte har 

bestämt sig för hur utformningen av listan av applikationer ska se ut.  

Värde för verksamheten 
I Qondoc finns applikationens betydelse för verksamheten med som ett fält att fylla i, kallad 

importance, där det går att välja mellan low, medium, high. Det visar på att de har tänkt på att det 

kan vara värt att utvärdera betydelsen. Information om kostnader och avtal fanns inte inbyggt i i de 

delar Aerotech hade av Qondoc.  

4.2.4 Saab Training Systems olika lösningar   

Eftersom vi inte har haft möjlighet att undersöka systemstöden på Saab Training Systems själva på 

grund av att det bara gick att få åtkomst till dessa i Huskvarna så är all information i detta kapitel 

baserad på intervjun med Nicklas Olofsson. Vi har däremot gjort listan med det som vi anser är 

styrkor och svagheter med de olika systemstöden. Mycket av detta är baserat på vad som sades 

under intervjun, fast vi har även använt oss av skärmdumparna vi fick skickade till oss. 
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Saab Training Systems lösning för att hantera dess IT-infrastruktur och applikationer är för tillfället en 

kombination av fyra system och en databas: Systemlistan, Serverlistan, Discovery, LiveState och 

Licensdatabasen. Systemlistan är en SharePointlösning där alla applikationer ska finnas inlagda. 

Serverlistan är också det en SharePointlösning där alla servrar finns listade och information om 

dessa. 

Systemlistan och Serverlistan uppdateras med information manuellt av personer som jobbar inom 

IS/IT-avdelningen.  

 

Figur 15 - Systemlistan. 

 

Figur 16 - Serverlistan. 

Discovery är ett system som listar all mjukvara och hur många installationer det finns av detta. Det 

går även att peka ut en specifik dator och se vad som finns installerat. I systemet går det även att se 

hur ofta en viss applikation används på en specifik dator. Discovery fångar även upp egenutvecklade 

system. LiveState användes för att kunna installera mjukvara på olika klienter.  

 

Figur 17 - Symantec LiveState Discovery. 
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Delivery är ett verktyg som används vid installation av klienter. Den visar vad som är installerat via 

LiveState och när detta är gjort. I bilaga 5 finns det en bild på hur gränssnittet ser ut i Delivery. 

I framtiden ska dock en övergång till Unicenter från CA ske, där hela hanteringen av IT-

infrastrukturen och applikationerna i slutändan ska hanteras. Denna övergång har redan börjats 

genom att Unicenter parallellkörs med nuvarande systemen Systemlistan och Serverlistan. Dessa två 

system synkas nattetid med Unicenter. Just nu täcker dock bara de funktioner som finns i de moduler 

som Training Systems kör ur Unicenter endast hanteringen som tidigare Systemlistan och Serverlistan 

skötte. 

 

 

Figur 18 - Unicenter - Servicedesksystem. 

 

Unicenter är uppbyggt utefter ITIL:s ramverk. En viktig del från ITIL som används i Unicenter är CI:s 

(Configuration Items), vilket kan vara t.ex. hårdvara, mjukvara och dokumentation eller en 

sammanslagning av dessa i en CI. Dessa ska hanteras i en CMDB (Configuration Management 

Database) där CI:s är relaterade till varandra. På så sätt går det att bland annat se vilka applikationer 

som påverkar varandra vid exempelvis en uppdatering.  

Det finns en databas där alla licenser finns lagrade kallad Licensdatabasen. 
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Mål 
Målet med de system som Saab Training Systems har för tillfället är att få en klar bild över sin IT-

infrastruktur och sina applikationer.  

Styrkor 
• Totalt sett bra kontroll på IT-infrastruktur och applikationer. (Alla verktyg tillsammans) 

• Det går att koppla dokument till applikationerna. (Systemlistan) 

• Applikationens status går att fylla i. (Systemlistan) 

• Möjlighet att gruppera information. (Serverlistan) 

• Möjlighet att koppla ärende till server eller applikation. (Unicenter) 

• Väletablerad leverantör med stor organisation bakom. (Unicenter)  

• Ärendehanteringen ger en kunskapsdatabas över vilka typer av incidenter som har skett. 

(Unicenter) 

• Hantering av hur många incidenter som har skett på en specifik klient eller server. 

(Unicenter). 

• Smidigt att installera program på olika klienter. (LiveState) 

• Kontroll över hur mycket applikationer som är installerade. (Discovery) 

• Möjlighet att kontrollera vad som är installerat på en specifik dator och av vem. (Discovery) 

• Möjlighet att göra uppföljning på hur ofta en viss applikation används. (Discovery) 

• Automatisk mailnotifiering om fel till Support Desk. (Discovery) 

Svagheter 
• De olika befintliga systemstöden är inte integrerade med varandra. (Alla verktyg tillsammans) 

• Svårt att få en nära kontakt med leverantören således är det svårt att påverka utformningen 

av verktyget. (Unicenter) 

• Utveckling av systemet har upphört. (Discovery) 

Uppdateringar av stödet 
Uppdatering av Unicenter sker när en uppdatering blir tillgänglig och har blivit testad av andra. En 

kommande första uppdatering är på gång, men de avvaktar då osäkerhet råder rörande 

funktionaliteten på den nya versionen som har kommit ut. Systemlistan och Serverlistan uppdateras 

varje gång som en ny version av SharePoint kommer ut. Eftersom Systemlistan och Serverlistan ska 

ersättas med Unicenter är det oklart om några fler uppdateringar kommer ske. LiveState som var 

programmet som användes för installation av mjukvara har slutat utvecklas av Symantec som är det 

tillverkande företaget. Detta gör att Training Systems har letat efter en ersättare till denna, men 

ännu inte funnit det, dock hoppas de på en modul i Unicenter som kan ersätta denna.  

Applikationer som påverkas vid uppdateringar 
Just nu finns inget speciellt stöd för att se vilka applikationer som påverkas vid uppdateringar. 

Däremot så kommer det i framtiden gå att använda sig av CI:s i Unicenter genom att det går att 

relatera CI:s med varandra. Då går det se hur många klienter som använder sig av just den 

applikationen. Vidare går det även koppla en viss applikation till en annan applikation så att det går 

att se vilka andra applikationer som påverkas vid uppdateringar. För att detta ska fungera måste en 

struktur byggas upp där applikationerna är kopplade till varandra. Detta är som sagt inget som finns 

nu utan vetskapen om vilka applikationer som påverkas vid uppdateringar bygger på kunskap och 

dokumentation. 
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Täcker dessa behov 
De olika nuvarande verktygen täcker tillsammans behovet av kontroll av IT-infrastrukturen och vilka 
applikationer som finns. Lösningarna täcker även behovet av licenshantering och felhantering av 
mjuk- och hårdvara.  

 
Förvaltning 
Förvaltningsmodellen som de kör på Saab Training Systems är indelad i tre roller: systemägare, 

systemledare och systemadministratör. Ägaren är ofta en person ute i verksamheten vilken ansvarar 

för applikationens budget. Systemledaren är den person som oftast är utpekad av ägaren att leda 

upprätthållandet och förvaltningen av applikationen. Systemadministratören är den som gör 

underhåll och driver eventuella projekt.   

Livscykelbedömning 
För närvarande saknas en modell för livscykelbedömning på applikationerna. Det var dock ett ämne 

som hade berörts rent generellt fast i andra ordalag, så intresse fanns att ta upp det och diskutera 

hur de skulle göra med detta. Det som fanns i form av livscykelbedömning var att applikationerna 

bedömdes som aktiv, inte användbar och används ej. 

Värde för verksamheten 
Det görs en värdering på alla applikationer utifrån ett verksamhetsperspektiv där de ges en prioritet i 

en tregradig skala. Prioritet ett är högsta prioritet, prioritet två är normalt och prioritet tre är 

oprioriterat. Utifall strömmen går så har de ett UPS-system (Uninterruptible Power Supply) som går 

igång. För att hålla de kritiska applikationerna igång så länge som möjligt så släcks applikationerna 

ner baserat på den prioritet de har fått, alltså först applikationer med prioritet tre och sedan följer 

applikationer med högre prioritet tills strömmen återkommer. 

De har även börjat bygga upp SLA (Service Level Agreement), vilket även fanns i Qondoc. På Training 

Systems ser de SLA som något som ska fungera som ett internkontrakt mot verksamheten och detta 

kontrakt reglerar hur länge en applikation får vara nere. 

4.3 Referensföretaget 

Det referensföretag vi fick kontakt med för att jämföra Saab Groups olika lösningar med är ett större 

företag inom bank och finansbranschen. Eftersom de utryckte en önskan om att vara anonyma så 

nämns inga namn eller företagets namn i uppsatsen. Vi intervjuade två personer på 

referensföretaget. Den ena, hädanefter kallad intervjuperson A, är chef för systemutveckling och 

livscykelhantering och den andra, följaktligen intervjuperson B, arbetar som livscykelansvarig. 

Intervjuperson A inledde med intervjun med en beskrivning av företagets organisation och 

intervjuperson B fördjupade bilden och besvarade även våra frågor angående deras lösning för 

organisering av deras applikationsportfölj. 

4.3.1 Om företaget 

Företaget består av ett stort antal enskilda bolag. För att stödja dessa bolag så finns det ett 

dotterbolag som ska sköta en gemensam administration. Det är de bolagen som styr vad 

dotterbolaget ska göra. I detta dotterbolag finns det en central IT-enhet som förvaltar och utvecklar 
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samtliga applikationer som finns ute på de olika bolagen, men även ute på de olika bolagen så finns 

det mindre IT-avdelningar som sköter driften av IT lokalt.  

Dotterbolaget där vi genomförde intervjuerna består av sex olika enheter med för närvarande cirka 

1200 medarbetare. Vi har intervjuat personer uteslutande på en av dessa, vilken är IT-enheten. 

Denna enhet är i sig indelad i tre avdelningar: mottagare/leverans, systemutveckling och 

livscykelhantering samt produktion/infrastruktur. Det finns även en IT-arkitekt som ska få de olika 

avdelningarna att hänga samman.   

På avdelningen mottagare/leverans sitter projektledare, testledare, kravhanterare och även 

kundansvariga för resten av organisationen. Avdelningen systemutveckling och livscykelhantering där 

de två personerna vi intervjuade arbetade har som uppgift att organisera den applikationsportfölj på 

cirka 150 applikationer som de ska förvalta. Produktion/infrastruktur-avdelningen är de som sköter 

driften av de applikationer som IT-avdelningen förvaltar. Denna avdelning är mestadels outsourcad 

till en annan samarbetspartner.  

4.3.2 Referensföretagets lösning 

Referensföretaget har inget specifikt systemstöd som de använder som stöd för att organisera 

applikationsportföljen i den form som vi sett på Saab Group. Det som finns däremot är en lista över 

applikationerna i ett Excelark och ett repository med information om applikationerna. I detta 

repository finns det information om bland annat tjänstegränsnitt och det går att få ut en grafisk bild 

av vilka tjänster och vilka kringliggande applikationer som blir berörda om de ändrar i sina 

applikationer. De har dock funderingar på att skapa en wiki där det ska gå att söka på applikationer.  

Informationen ligger spridd i olika systemstöd, databaser och dokument. Applikationerna finns som 

sagt i en lista och i ett repository. De har som mål att alla avtal ska finnas i en avtalsdatabas, men alla 

avtal finns inte där än. 

Mål 
Målet med stödet är att ha koll på vilka applikationer som ska förvaltas av IT-avdelningen. 

Styrkor 
• De bygger sina applikationer på liknande sätt. 

• Det finns befintliga plattformar nyutvecklade applikationer kan ansluta sig till. 

• De har en genomtänkt modell för livscykelhantering. 

• Det finns goda möjligheter att införa ett systemstöd för att organisera applikationsportföljen 

med hjälp av punkterna i livscykelplanen. 

Svagheter 
• De saknar ett samlat systemstöd för att styra applikationsportföljen. 

• Ingen klar bild av samband mellan applikationer. 

• Ingen helhetsbild. 

• Risk att ”uppfinna hjulet igen”. 

• Applikationerna styr arbetssättet. 

• De har ingen möjlighet att styra applikationsportföljen, utan bara att påverka den. 

Uppdateringar av stödet 
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Uppdateringen av en tidigare mer detaljerad lista var så pass dålig att de slutade använda denna. Det 

sker alltså ingen uppdatering av stödet för tillfället. 

 
Applikationer som påverkas vid uppdateringar 
Det finns inget systemstöd för att se vilka applikationer som påverkas vid uppdateringar. Däremot 

har de något som kallas CAB-möten (Change Advisory Board) varje fredag tillsammans med den 

samarbetspartner som är med och sköter produktion/infrastruktur. Vid det mötet anmäls alla 

produktionsförändringar.  På mötet engageras även personer ute på bolagen som har egen IT-drift. 

Till mötet ska vissa dokument tas med, vilka dokument detta är regleras av ett regelverk. Vid dessa 

möten diskuteras bland annat vilka applikationer som påverkar varandra och därigenom vad som 

händer om en ändring sker i en applikation.  

Täcker dessa behov 
Stödet ger en lista över de applikationer som finns i verksamheten och vilka som står som 

systemägare. Det finns plattformar som nyutvecklade applikationer kan använda sig av för att 

exempelvis inte behöva skriva egna betalningsrutiner. Detta används dock sparsamt på befintliga 

applikationer i verksamheten som inte har blivit kopplade till detta.  

Förvaltning 
Förvaltningen sker i enlighet med den tidigare modellen av affärsmässig förvaltningsstyrning. De 

planerar att fortsätta med affärsmässig förvaltningsstyrning, men kommer införa den nya 

förvaltningsmodellen, pm3. Däremot använder sig inte alla bolag av affärsmässig förvaltningsstyrning 

i nuläget, men tanken är att alla ska göra det, för att få en gemensam syn på förvaltningsobjekt.  

Livscykelbedömning 
Livscykelbedömning sker enligt den livscykelplan som görs för varje applikation. Med hjälp av den 

undersöks applikationen både på kort och på lång sikt. På lång sikt undersöks exempelvis när 

applikationen ska avvecklas och applikationen placeras in på en kurva för att avgöra var i livscykeln 

den befinner sig. Kurvan visar om applikationen är på uppgående, utplanande eller nedåtgående. 

Applikationen kan enligt livscykelplanen befinna sig i fem olika faser: tidig utvecklingsfas, börjar 

mogna, mest löpande underhåll, nästan bara löpande underhåll och avveckling pågår eller påbörjas 

inom det närmaste året.  

I livscykelplanen redogörs även för mycket annan information rörande applikationen. I 

livscykelplanen ska det finnas information om användning, kostnader (historiska och framtida 

kostnader), behörigheter, risker, kortsiktig plan (mål, aktiviteter, resursbehov), långsiktig plan (mål, 

aktiviteter, resursbehov), systemets hälsa (övergripande, teknisk, funktionell) och dokument som är 

knutna till applikationen (ett exempel på dokument som kan vara knutet till applikationen är SLA).   

 Bedömningen görs inom förvaltningen tillsammans med den operativa systemägaren. Bedömningen 

görs intuitivt utifrån den erfarenhet som finns rörande applikationen. 

Värde för verksamheten 
Applikationernas värde för verksamheten går inte att utläsa applikation för applikation. Däremot 

finns det en lista med 30 affärskritiska applikationer. Dessa affärskritiska applikationer ställer större 

krav vid produktionssättningar och då behövs bemanning om eventuella störningar sker. 
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5 Analys och diskussion 
Vi kommer i det här kapitlet att analysera och diskutera vår insamlade empiri och ställa denna mot 

vår valda teori. Analysen är indelad utefter de teoretiska områden vi presenterat i uppsatsen: 

Application Portfolio Management, ITIL och affärsmässig förvaltningsstyrning.  

5.1 Application Portfolio Management 

Efter den undersökning vi genomfört på Saab Group går det att fastställa att det i organisationen inte 

finns en gemensam lösning, utan varje enhet har enskilt tagit fram en lösning för just deras enhet. 

Saab Aerostructures, Saab Aerosystems och ICT Operations har en lösning som kallas 

Systemkatalogen, vilken mest fungerar som dokumentation av befintliga förvaltningsobjekt, vilka är 

baserade på deras förvaltningsmodell LOGIC. Systemkatalogen bidrar med visst värde till 

organisationen på så sätt att det går att få reda på information om varje applikation och det 

förvaltningsobjekt eller förvaltningsområde det tillhör. Däremot är informationen bristfällig då 

information om applikationerna är dåligt uppdaterad.  

Inom Aerotech finns det en annan lösning kallad Qondoc. Detta är mer av en helhetslösning som 

även dokumenterar verksamhetens infrastruktur. Men när det gäller dokumentering av applikationer 

och vad de bidrar med för värde till organisationen är det mer otydligt. Det går att fylla i vad 

applikationen tillhör för kategori och vilken typ av applikation det är. På så sätt går det att få fram alla 

applikationer som exempelvis tillhör kategorin infrastruktur. Detta kan vara till hjälp vid beslut om 

hur infrastrukturen ska struktureras och om det finns kritiska applikationer som måste tas i 

beaktande vid större förändringar.  

På Saab Training Systems finns det en mer splittrad lösning i nuläget med olika systemstöd för 

applikationer och hårdvara vilket kan försvåra styrningen av deras IT. Dock ska de införa en ny 

lösning med ett systemstöd kallat Unicenter där deras nuvarande funktioner som finns i deras 

lösningar ska vara integrerade i ett system.  

Vad gäller vårt referensföretag använde de sig av ett annat upplägg gällande organisering av en 

applikationsportfölj. Referensföretaget har en gemensam applikationsportfölj men varje bolag är 

ansvariga för sina applikationer och bestämmer vilka applikationer de vill använda. Den 

gemensamma applikationsportföljen är den som IT-avdelningen på dotterbolaget ska förvalta. 

Informationen fanns spridd i olika systemstöd, databaser och dokument. Detta innebär att de inte 

har en integrerad lösning för styrning av applikationsportföljen.  

5.1.1 Värdering av applikationsportfölj   

Utifrån Weill & Vitales (1999) modell för utvärdering av applikationsportföljen har vi utvärderat de 

respektive lösningarna vi har undersökt. I modellen ingick dessa fem punkter:  

• Betydelsen av systemet i affärsenheten. 

• Investeringen i systemet. 

• Den tekniska kvaliteten i systemet. 

• Användningsgraden av systemet. 

• Upplevt värde för ledningen. 
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Systemkatalogen 

Ingen av den information som finns listad i Systemkatalogen ger ett direkt svar för systemets 

betydelse i verksamheten. Det går möjligen att utläsa utifrån en del av den information som finns 

t.ex. antal aktiva användare.  

Information om investeringen i systemet finns att tillgå genom information om de avtal som är 

skrivna, där information om kostnaden för anskaffningen finns med. Däremot finns inte information 

om den totala kostnaden för varje applikation presenterad i Systemkatalogen.  

Det finns ingen direkt information om den tekniska kvaliteten på varje applikation. Det finns däremot 

teknisk information om datormiljö och databasmiljö samt information om den 

informationssäkerhetsklassning som applikationen har. En annan detalj som inte är direkt kopplat till 

den tekniska kvaliteten, men som ändå påverkar applikationens kvalitet är den servicenivå som är 

satt för den specifika applikationen. Det finns även möjlighet att koppla SLA till applikationer. Den 

avgör till exempel hur snabbt applikationen är tillgänglig att använda efter att den har varit nere. 

Information om användningsgraden finns tillgänglig genom att användningsfrekvensen finns och 

antalet aktiva användare. Denna information fylls likt all annan information i Systemkatalogen 

manuellt, därför går det att ifrågasätta, dess riktighet och grad av aktualitet.  

Upplevt värde för ledningen är inget som direkt går att utläsa utifrån Systemkatalogen. I 

Systemkatalogen så ska användaren fylla i en stor mängd information om varje applikation. Det kan 

vara bra att fundera på vad som är viktig information för att kunna ta strategiska beslut. När det 

gäller information där strategiska beslut kan tas så kan vi härleda en del av den information som ska 

fyllas i. Licenser, antal aktiva användare, status, prognos, process och användningsfrekvens är de fält 

där vi ser möjligheter till att använda informationen för strategiska beslut. 

Informationen som är ifylld uppdateras inte automatiskt utan all information måste fyllas i manuellt. 

Detta gör att det blir svårt att hålla den informationen aktuell i Systemkatalogen. Det finns inte heller 

något stöd i Systemkatalogen för att göra bedömningar av den information som ska fyllas i. Till 

exempel så sätts användningsfrekvensen utefter en egen bedömning. 

Qondoc 

När det gäller Qondoc så finns applikationens betydelse för verksamheten med som ett fält att fylla i, 

kallad importance, där det går att välja mellan low, medium, high. Det visar på att de har tänkt på att 

det kan vara värt att utvärdera betydelsen. Investeringen i systemet fanns det information om i form 

av kostnader.  

Uppgifter om den tekniska kvaliteten fanns inte specificerad per applikation i Qondoc. Däremot fanns 

det en log där det gick skriva in information och uppgifter om Service Level Agreement (SLA), vilket 

avgjorde hur länge en applikation fick vara nere och när den skulle vara tillgänglig.  

Användningsgraden av varje applikation fanns inte specificerad, dock går det att utläsa liknande 

information utifrån SLA. Det finns inga tydliga fält för att utläsa värde för ledningen, men det går att 

använda sig av category och importance.  
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Saab Training Systems 

Det finns ingen information i de systemstöd vi fick presenterade för oss på Saab Training Systems 

som visar en applikations betydelse i verksamheten. Däremot har det ett UPS-system där varje 

applikation har en prioritet i en tregradig skala. Det finns även en funktion i Discovery som känner av 

hur ofta en viss applikation körs på varje dator där det är installerat, vilket skulle kunna ge en 

indikation på hur värdefull applikationen är.  

Någon information om investeringar för applikationerna fanns inte i Systemlistan, Serverlistan, 

Discovery eller LiveState. Däremot finns det en flik för respektive CI i Unicenter som heter 

Costs/Plans som vi inte har någon ytterligare information om. 

Det finns ingen information om eller krav på den tekniska kvaliteten om varje applikation i de olika 

lösningarna på Saab Training Systems. Däremot använde de sig av SLA där de såg detta som ett 

internkontrakt mot verksamheten och att detta kontrakt reglerade hur länge en applikation fick vara 

nere. Alltså de samma definition på SLA som de använde på Aerotech. 

I Discovery går det att se hur många datorer en applikation är installerad på, samt hur många 

användare det finns totalt och hur många som är aktiva i nuläget. Denna funktion ska även införas i 

Unicenter vid ett senare tillfälle. 

Upplevt värde för ledningen är inget som det finns stöd för i de systemstöd Saab Training använder 

sig av, utan det utvärderar de själva.  

Referensföretaget 

Systemstödet på referensföretaget bestod som tidigare nämnts av ett Excelark, en avtalsdatabas och 

ett repository. Detta innebär att all data rörande applikationsportföljen inte finns samlad på ett 

centralt ställe, vilket gör det svårt att få en helhetssyn över verksamhetens applikationer och 

försvårar styrningen. 

Applikationens betydelse i affärsenheten representerades på referensföretaget av ett dokument med 

en lista över 30 affärskritiska applikationer. Investeringen i applikationen var uppdelad i kostnader 

för drift och för livscykelhantering. Både historiska och framtida kostnader skulle presenteras i 

livscykelplanen. 

Det finns ingen direkt information om den tekniska kvaliteten hos varje applikation. Däremot finns 

krav på en applikations tillgänglighet inskrivet i ett SLA. Detta SLA är inte kopplat till någon av 

systemlistorna. 

Information om användningsgrad fanns med i livscykelplanen men denna information gick inte läsa i 

ett systemstöd. Det finns ingen information om applikationens värde för ledningen. Lösningen bidrar 

inte heller med någon nytta för ledningen då de inte kan få en överblick på ett snabbt och smidigt 

sätt över applikationerna utan måste kolla igenom varje dokument för de applikationer de är 

intresserade av. Modellen för deras livscykelbedömning var däremot detaljerad vilket kan bidra med 

visst värde även om varje dokument om respektive applikation måste undersökas var för sig.  

Vi sammanfattar punkterna i nedanstående matris: 
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Tabell 6 - Matris över värdering av applikationsportfölj 

 Systemkatalogen Qondoc Saab Training 

Systems 

Referens-

företaget 

Betydelsen av 
systemet i 
affärsenheten 

Ingen direkt 
information om varje 
applikations 
betydelse. 

Varje 
applikations 
importance 
värderas i tre 
nivåer low, 
medium och 
high. 

Använde UPS-
system. Övrig 
information 
om betydelse 
fanns dock 
inte. 

En lista med 30 
affärskritiska 
applikationer 
hade tagits fram. 

Investeringen i 
systemet 

Information om avtal 
finns men inte den 
totala kostnaden för 
varje applikation. 

Information om 
avtal och 
kostnader fanns 
inte med. 

Information 
om kostnader 
fanns för 
respektive CI i 
Unicenter. 

Information om 
investeringen i 
respektive 
applikation fanns 
i livscykelplanen. 

Den tekniska 
kvaliteten i 
systemet 

De använde sig av 
SLA. 

De använde sig 
av SLA. 

De använde sig 
av SLA. 

De använde sig 
av SLA. 

Användnings-
graden av systemet 

Användnings-
frekvens och antalet 
aktiva användare. 

Information om 
användnings-
grad saknas. 

Användnings-
graden fanns 
presenterat i 
ett av 
systemstöden.  

Information om 
användningsgrad 
fanns med i 
livscykelplanen. 

Upplevt värde för 
ledningen 

Går inte att utläsa 
utifrån 
Systemkatalogen. 

Går att härleda 
utifrån category 
och importance. 

Information 
om detta 
saknas i de 
olika 
systemstöden. 

Information om 
detta fanns 
varken i 
systemstöden 
eller på annan 
plats. 

 

Ur denna matris utläser vi att betydelsen av systemet i verksamheten är något som har hanterats i två 

av tre lösningar på Saab Group och på referensföretaget. Organiseringen skiljer sig åt mellan de olika 

lösningarna och ingen har egentligen haft samma sätt att presentera applikationens värde för 

verksamheten. Den likhet som möjligen går att se är den prioritering i tre steg som fanns i UPS-

systemet på Saab Training Systems och värderingen som gjordes i Qondoc i tre nivåer.  Här ser vi en 

möjlighet att kombinera dessa lösningar.  

Vad vi har kunnat se så har det inte i någon av lösningarna på Saab Group funnits någon omfattande 

information om investeringen i systemet. Det fanns information om avtal och licenskostnader 

integrerat med Systemkatalogen, men dock ingen sammanställning av totala kostnader. 

Referensföretaget hade presenterat kostnaderna för respektive applikation i historiska och framtida 

kostnader i deras livscykelplan. Denna information fanns dock som sagts tidigare inte integrerad i 

något systemstöd som stödde organiseringen av applikationsportföljen.  

Information om den tekniska kvaliteten på applikationen är något som saknas överlag i alla lösningar. 

Det som är gemensamt för alla lösningar är dock att ett SLA har slutits. 

Information om användningsgraden fanns i två av tre lösningar på Saab Group och på 

referensföretaget. Det visar på att det är av vikt för dem att veta hur mycket applikationen används 
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för att avgöra om den ska behållas eller inte. Det effektiviserar även användandet av licenser då det 

blir tydligare hur många som används och ifall det behövs köpas in fler. 

Information om applikationens värde för ledningen var något som saknades i alla lösningar utom den 

i Qondoc där de gjort utvärdering av betydelsen och vilken kategori de ansåg att applikationen 

tillhörde. Genom detta skulle det gå att utläsa applikationens värde för ledningen. Just att dela in 

applikationer i olika kategorier var något som Ward (1988) behandlade genom att presentera 

McFarlans (1984) matris. Detta för att visa på vilken betydelse IS/IT hade i verksamheten, men också 

varje applikations betydelse. McFarlans (1984) matris innehöll fyra olika kategorier: strategisk, 

vändpunkt, stöd och fabriksroll. Av dessa kategorier så är en applikation som tillhör den strategiska 

kategorin den som kan antas vara av stort värde för ledningen. Genom detta ser vi en möjlighet att 

använda sig av kategoriseringar för att värdera en applikations värde för ledningen. 

5.1.2 Livscykelhantering 

Kellerman & Löfgren (2008) kom i sin modell FADD (Framework for Application Destiny 

Determination) fram till att en applikations fas i livscykeln kunde bedömas utefter affärsvärde, 

funktionsvärde, teknisk kvalitet och kostnad. Applikationen kunde enligt dem befinna sig i fyra faser: 

ta bort, behålla, vidareutveckla och ersätt. Meijer et. al. (2008) beskrev ITILs sex faser i vilken en 

applikation kan befinna sig i dess livscykel. Dessa sex faser var: krav, design, konstruktion, 

driftsättning, drift och optimering. Vart applikationen befann sig i sin livscykel bedömdes här inte 

utifrån några särskilda parametrar utan var mer en naturlig del i applikationens utveckling.    

I Systemkatalogen finns det ett fält där det går att fylla i vilken fas av livscykeln en applikation för 

tillfället befinner sig i. För att avgöra applikationens fas i livscykeln utvärderades applikationen 

utefter sex punkter i en checklista: verksamhetens krav, omvärldens krav, teknik, leverantör, 

kompetens hos personal och trender i omvärlden. Genom detta kunde en framtida livslängd tas fram 

och därefter kunde dess fas i livscykeln bedömas och värdet föras in i Systemkatalogen. 

Applikationen kunde här befinna sig i sex olika faser: avvecklad, förstudie, förvaltning, 

genomförande, planerad avveckling och utredning.  

I Qondoc finns det ett fält som heter status där det går att fylla i vilken fas applikationen befinner sig i 

sin livscykel. Livscykelbedömningen som förs in i Qondoc följer inte någon mall utan bygger på 

erfarenhet och kunskap om varje applikation hos respektive applikationsägare. I Qondoc kunde 

applikationens fas i livscykel sättas till tre faser: utveckling, produktionssatt och referens. En fjärde 

fas skulle även läggas till där applikationen sågs som helt avvecklad. 

 Även hos Saab Training Systems går de på intuition då inte de heller använder sig av någon uttalad 

modell för livscykelbedömning. Den livscykelbedömning som fanns var i Systemlistan där 

applikationen kunde befinna sig i tre faser: aktiv, inte användbar och används ej.  

Referensföretagets livscykelhantering var detaljerad och presenterades i deras livscykelplan där 

information om användning, kostnader, behörigheter, risker, kortsiktig plan, långsiktig plan, 

systemets hälsa och dokument knutna till applikationen fanns med. Applikationerna kunde enligt 

referensföretaget befinna sig i fem olika faser: tidig utvecklingsfas, börjar mogna, mest löpande 

underhåll, nästan bara löpande underhåll och avveckling.  

Vi sammanfattar de olika typerna av livscykelbedömningar i nedanstående matris: 
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Tabell 7 - Matris över livscykelhantering 

 Bedömningsparametrar Faser 
FADD Affärsvärde, 

funktionsvärde, 
teknisk kvalitet och kostnad. 

Behålla, vidareutveckla, ersätt 
och ta bort.  

ITIL Saknas. Krav, design, konstruktion, 
driftsättning, drift och 
optimering.  

Systemkatalogen Verksamhetens krav, 
omvärldens krav, teknik, 
leverantör, kompetens hos 
personal och trender i 
omvärlden. 

Förstudie, genomförande, 
förvaltning, utredning, planerad 
avveckling och avvecklad.  

Qondoc Saknas. Bygger på erfarenhet. Utveckling, produktionssatt, 
referens och helt avvecklad.  

Saab Training Systems Saknas. Bygger på erfarenhet. Aktiv, inte användbar och 
används inte.  

Referensföretaget Användning, kostnader, 
behörigheter, risker, kortsiktig 
plan, långsiktig plan och 
dokument knutna till 
applikationen (t.ex. SLA, 
systemdokumentation, 
driftdokumentation). 

Tidig utvecklingsfas, börjar 
mogna, mest löpande 
underhåll, nästan bara löpande 
underhåll och avveckling.  

 

Vid en första anblick av ovanstående matris ser vi att det är stora skillnader mellan valet av 

bedömningsparametrar. FADD har dock två bedömningsparametrar som är gemensamma för två 

andra fall: teknisk kvalitet eller teknik i Systemkatalogen och kostnad i referensföretaget. Annars är 

resten av bedömningsparametrarna unika. Att använda sig av bedömningsparametrar för att avgöra 

applikationens fas i livscykeln har endast används i hälften av våra fallstudier. Att det inte har 

använts har mestadels berott på att de inte kommit så långt i arbetet med livscykelhantering.  

Både benämningarna och antalet faser applikationen kan befinna sig i i livscykeln skiljer sig mycket 

mellan de olika fallen. Alltifrån tre till sju olika faser har använts i livscykeln. Trots detta så är den 

egentliga synen på livscykeln för applikationen lik mellan de olika fallen. Det finns en inledningsfas, 

en driftsfas och en avvecklingsfas för applikationen, dock skiljer sig som sagt benämningarna och 

antalet faser inom dessa faser åt. För att få en effektiv och fungerande livscykelhantering ser vi 

därför att en gemensam syn på bedömningsparametrar och faser i livscykeln som en förutsättning för 

att lyckas inom en koncern. 

    

5.2 ITIL 

På de enheter på Saab Group där vi har genomfört vår undersökning använde sig två av tre, Aerotech 

och Training Systems, till viss del av ITIL. Som vi förstår det uppfattar de detta arbetssätt som 

positivt.  Vid en, eventuellt, mer centraliserad styrning i framtiden är det nog genomförbart att införa 

ITIL i hela verksamheten, om än dock bara valda delar som passar deras verksamhet. Hela ITIL 

behöver säkerligen inte införas rakt av men vissa processer kan nog gynna verksamheten, som 
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exempelvis införandet av ett service-tänk på den gemensamma IT-avdelning som ska skapas på ICT 

Operations, vilka ska serva hela verksamheten.  

Även felhantering kan eventuellt förbättras med den incident- och problemhantering som finns i ITIL. 

Dessutom påtalar Office of Government Commerce (2005) vikten av ett verksamhetsgemensamt 

språk, vilket även det skulle vara en fördel för Saab Group då de använder olika begrepp för samma 

eller liknande saker. Exempelvis hade de på Saab Training Systems pratat om att undersöka hur en 

livscykelbedömning skulle kunna ske, men hade inte satt något ord på det. ITIL skulle även kunna 

bidra med en starkare koppling mellan verksamhetens applikationer och de processer de ska stödja.  

Även vårt referensföretag använde sig till viss del av ITIL i sin verksamhet. De använde sig bland 

annat av incident- och problemhantering inom vissa delar av organisationen.   

van Bon (2005) som beskrev Application Management i ITIL säger att det ska väljas en lämplig 

matchning mellan processer och applikationer, vilket det verkar ha funnit en tanke i Systemkatalogen 

att detta skulle finnas. Tyvärr har detta inte implementerats fullt ut dock då det inte finns några 

processer tillagda i databasen som en applikation ska kunna kopplas till.  

Vi tror även att Systemkatalogen skulle kunna utvecklas med hjälp av tankar från ITIL. Exempelvis 

skulle språket kunna bytas ut till ett gemensamt språk då det i nuläget är anpassat efter 

förvaltningsmodellen LOGIC som inte används av alla affärsenheter och som dessutom är tänkt att 

fasas ut. 

Det finns en aspekt i ITIL som de säkerligen skulle kunna dra nytta av i form av enklare och snabbare 

felhantering med hjälp av ITIL:s processer för incident- och problemhantering. Det leder till snabbare 

åtgärder och permanenta lösningar för de problem som uppstår i verksamheten, vilket kan leda till 

kortare tid då applikationerna är tagna ur drift för reparationer eller underhåll. Detta skulle bidra till 

en effektivare applikationsportfölj i form av kortare tid då applikationerna är i drift. Att utveckla en 

sådan funktion i Systemkatalogen skulle dock förmodligen kosta mer än det var värt.  

Även Qondoc har koppling till ITIL genom att de har en matchning mellan organisationens processer 

och sina applikationer som van Bon (2005) förespråkar. Fast även de använder inte detta fullt ut då vi 

bara såg ett fåtal applikationer som faktiskt hade blivit kopplade till processer.  

Språket i Qondoc är anpassat efter ITIL, då det är uppbyggt för att stödja både ITIL och SOX. Detta 

kan vara en fördel om Saab Group väljer att införa delar av, eller hela, ITIL i verksamheten. De skulle 

även kunna använda sig av incident- och problemhanteringen som finns i ITIL för att minska tiden 

som applikationer behöver tas ur drift. 

Unicenter är uppbyggt efter ITIL:s ramverk (ITIL, 2009) så det finns möjlighet att koppla ITIL till 

verksamheten. Språket som används i Unicenter är anpassat efter ITIL. De använder sig även av vissa 

processer från ITIL i sin verksamhet, som exempelvis processer för incident- och problemhantering. 

Detta stöd finns även inbyggt i Unicenter. Däremot använder de sig inte av ITIL:s modell för 

livscykelhantering (Meijer et al., 2008), vilket är ett alternativ då de använder flera andra processer 

från ITIL. 
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I ITIL finns det en lista med exempel på attribut som kan finnas med i ett systemstöd för 

applikationportfölj. I vår undersökning har vi sett att alla lösningar har använt sig av ett antal av de 

parametrar som presenteras i listan.  

 

5.3 Affärsmässig förvaltningsstyrning 

För tillfället använder sig bara ICT Operations av en uttalad förvaltningsmodell kallad LOGIC men har 

börjat undersöka om pm3 från På AB kan vara ett alternativ att byta till då LOGIC börjar bli gammalt. 

LOGIC är uppbyggt med tre nivåer, huvudförvaltningsobjekt, förvaltningsområde och 

förvaltningsobjekt, medan affärsmässig förvaltningsstyrning (pm3) bara använder sig av 

förvaltningsobjekt. Affärsmässig förvaltningsstyrning kan underlätta förvaltningen genom att varje 

förvaltningsobjekt innehåller inte bara en eller flera applikationer, utan även delar från 

verksamheten och IT-stödet (Nordström & Welander, 2007). Detta innebär alltså att ett 

förvaltningsobjekt innehåller en organisations affärer, förvaltningsprodukt och IT-system 

(applikation) och bildar tillsammans en helhet. Detta för att säkerställa att organisationen inte får ett 

haltande IT-stöd. Det bidrar även med en fördelning av roller för att klargöra vem som är ansvarig för 

respektive förvaltningsobjekt.  

Affärsmässig förvaltningsstyrning kan bidra med nytta till organiseringen av applikationsportföljen 

genom att ett förvaltningsobjekt innehåller en organisations affärer, förvaltningsprodukt och IT-

system (Nordström & Welander, 2007). Affärsmässig förvaltningsstyrning förbättrar kopplingen 

mellan organisationens IT-verksamhet och affärsverksamhet. Alltså borde det vara lättare att välja ut 

rätt applikationer till verksamheten, applikationer som tillför ett affärsmässigt värde till 

verksamheten. 

Nordström & Welanders (2007) modell för förvaltningsorganisation kan även den bidra med nytta 

genom att den bidrar med klara riktlinjer på rolluppdelningen i förvaltningsorganisationen. Detta 

leder till tydligare ansvarsområde och effektivare förvaltningsarbete då alla vet vad de har för 

uppgift. Nu är det bara Systemkatalogen som har en förvaltningsmodell men då denna ska fasas ut 

kan Nordström & Welanders (2007) modell eventuellt användas, samtidigt som den kan passa på de 

andra enheterna om denna modell införs i hela verksamheten. 

Referensföretaget använder sig av en tidigare version av affärsmässig förvaltningsstyrning i nuläget 

men undersöker möjligheten att övergå till pm3. Däremot använder sig inte hela företaget av detta i 

nuläget, utan bara en del av bolagen. Tanken är att samla ihop alla i och med införandet av pm3 och 

införa ett  gemensamt sätt att se på förvaltningsobjekt i verksamheten. 
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6 Slutsatser 
Efter att ha genomfört en analys av vår insamlade empiri gentemot den teori vi har funnit rörande 

våra valda områden har vi i det här kapitlet kunnat svara på våra frågor som ligger till grund för 

uppsatsen. Vi kommer även att ge ett förslag på attribut som skulle kunna ligga till grund vid 

utformandet av ett systemstöd för Application Portfolio Management. Vi har tagit fram dessa 

attribut utifrån vår analys. 

6.1 Svar på våra frågor som ligger till grund för uppsatsen 

Hur kan en gemensam applikationsportfölj organiseras i en koncern? 
Varje applikations värde växer i betydelse ju mer det ligger i linje med verksamheten. För att det ska 

vara möjligt att bedöma detta gäller det först och främst att organisationen är medveten om sin 

verksamhet och sina processer. Därefter underlättar det med ett centralt och välanvänt systemstöd 

för applikationsportfölj eftersom det blir lättare från ledningsperspektiv att styra organisationens IT-

verksamhet genom tillgång till uppdaterad och relevant data.  

En applikation kan vara av strategisk betydelse och en annan i form av ett stöd. Dess betydelse för 

verksamheten kan skilja på grund av denna anledning. En kategorisering av applikationen kan vara 

nyttig för att beskriva dess värde för ledningen. En kategorisering av applikationer bidrar med ett 

underlag för att förbättra styrning av applikationsportföljen.  

Detaljerad information om kostnader för applikationer saknades i de olika lösningarna. Vi ser dock att 

sådan information bör samlas ihop och kopplas till systemstödet för applikationsportfölj för att 

kunna ta beslut rörande applikationer. 

Information om användningsgrad fanns i alla lösningar vi undersökte. Sådan information ser vi är 

nyttig för att avgöra om en applikation ska behållas eller ej. Detta kan även effektivisera användandet 

av licenser genom att licenser som ej används kan frigöras, vilket leder till att färre licenser behöver 

köpas in.  

Vi tror att en livscykelhantering är en viktig del för att kunna rationalisera bort applikationer som inte 

används eller bidrar med nytta till verksamheten. Efter en jämförelse mellan de olika lösningarna för 

livscykelhantering så kom vi fram till att dessa skiljde sig mycket åt. För att effektivt kunna arbeta 

med livscykelhantering inom en koncern så behövs en gemensam modell för livscykelhantering. Med 

detta menar vi att samma steg i livscykeln och samma bedömningsparametrar ska användas i hela 

organisationen. 

Informationen som presenteras i stödet ska kunna vara användbar för personer på olika nivåer i 

organisationen. Detta för att dessa ska kunna använda informationen och kunna bidra med input till 

systemet. Det är de personer som är närmast applikationen som kan avgöra vilken fas applikationen 

är i. 

Det största problemet de har är att det är dålig motivation hos de applikationsansvariga att fylla i 

information om de olika applikationerna. De ser förmodligen inte nyttan med detta vilket är något 

som måste åtgärdas för att effektivare kunna utnyttja de möjligheter som ett systemstöd för 

applikationsportfölj kan bidra med.  
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När det gäller referensföretaget var de längre från teorin än vad Saab Group är. De hade ingen 

central lösning utan den fanns spridd i olika dokument och databaser. Detta beror på att de har en 

mer decentraliserad verksamhet, men vi tror att de skulle kunna dra nytta av att införa en gemensam 

applikationsportfölj för att kunna hantera och styra sin IT-verksamhet bättre.  

Finns det några aspekter inom ITIL som en koncern kan dra nytta av i 
organiseringen av en applikationsportfölj? 
De lösningar vi har undersökt använde sig av olika språk, vilket kan ge problem vid en 

sammanslagning eller centralisering. ITIL anser att det ska finnas ett gemensamt språk i 

verksamheten vilket vi håller med om, då det underlättar med en gemensam begreppsförståelse vid 

samarbete mellan olika enheter.  

ITIL kan även bidra med en färdig modell för livscykelhantering och exempel på attribut som de anser 

kan finnas med i ett systemstöd för applikationsportfölj. 

Efter att ha undersökt både teori och empiri har vi upptäckt att Saab Group till viss del använder sig 

av vissa aspekter av ITIL:s ramverk, då främst processer för incident- och problemhantering. Även 

referensföretaget använde sig av incident- och problemhantering från ITIL, däremot inte i hela 

verksamheten. Det var bara vissa delar inom organisationen som använde sig av detta. Det tror vi 

helt klart är en fördel för att effektivare kunna hantera sina applikationer och minska tiden som 

applikationer måste tas ur drift på grund av felhantering eller liknande.  

Saab Training Systems använde sig utav fler delar av ITIL:s ramverk av vad vi förstod, dock inte hela 

ramverket. Vi tror att det är bra att välja de delar som de känner kan gynna verksamheten och inte 

införa hela ramverket rakt av, även om det är generellt och Office of Government Commerce säger 

att det kan appliceras på vilken verksamhet som helst. Två av lösningarna hade ett ITIL-anpassat 

språk vilket kan underlätta skapandet av ett gemensamt språk i framtiden om en gemensam lösning 

ska tas fram. 

ITIL förespråkar en matchning mellan applikationer och verksamhetens processer, vilket de olika 

enheterna har strävat efter, även om de inte lyckats med det fullt ut.  

 

Finns det några aspekter inom affärsmässig förvaltningsstyrning som en koncern 
kan dra nytta av i organiseringen av en applikationsportfölj? 
Användandet av affärsmässig förvaltningsstyrning kan bidra till att en organisations IT-verksamhet 

och affärsverksamhet kommer närmare varandra. Det finns en modell för kopplingen mellan 

applikationer, verksamhet och teknisk plattform som skulle kunna användas vid organiseringen av 

applikationsportföljen. Detta möjliggör dokumentering av förvaltningsobjektets innehåll som 

applikationen i sig, förvaltningsprodukter och objektverksamhet. Denna information kan vara 

värdefull vid organiseringen av en applikationsportfölj genom att den tydligt ringar in vad som är 

knutet till en applikation.  

Genom att använda den information som ska lagras om ett förvaltningsobjekt enligt affärsmässig 

förvaltningsstyrning så förbättras kopplingen mellan förvaltningsarbetet och organiseringen av 

applikationsportföljen.  Om information om förvaltningsobjekt förs in i systemstödet för 

organiseringen av applikationsportföljen kan även förvaltningsarbetet skötas från samma system. 
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Affärsmässig förvaltningsstyrning kan även bidra med en effektivare förvaltningsorganisation med 

hjälp av en tydlig rollindelning där ansvarsområden och uppgifter tydliggörs. 

6.2 Möjliga attribut för ett systemstöd åt en applikationsportfölj 

Efter att ha undersökt de lösningar som finns på Saab Group och referensföretaget samt genom den 

teori vi har undersökt har vi funnit ett antal punkter som vi anser är viktiga att ha med i ett 

systemstöd för en applikationsportfölj. Vi har strävat efter att hitta en balans mellan information som 

är viktig om applikationer och som bidrar med nytta för verksamheten, samtidigt som det inte ska bli 

så många punkter att det blir jobbigt att fylla i detta. De punkter som vi har funnit, och grupperat, är: 

Basfakta 

• Applikationens namn 

• Beskrivning 

• Applikationsansvarig 

• Anskaffningsdatum 

Verksamhet 

• Vilka enheter som använder applikationen 

• Vilken/vilka processer applikationen stödjer 

• Kategori (ex. strategisk, stöd) 

• Betydelse för verksamheten 

Livscykeln 

• Fas i livscykeln 

• Beräknad livslängd 

Licenshantering 

• Antal användare (totalt/aktiva) 

• Antal licenser (totalt/i användning/lediga) 

Teknisk information 

• Programmeringsspråk 

• Datormiljö 

• Databasmljö 

Kostnad 

• Kostnad vid inköp 

• Driftskostnad 

• Licenskostnad 

• Supportkostnad 

• Förvaltningskostnad 
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Avtal 

• SLA 

Förvaltning 
 

• Förvaltningsobjekt (finns med beroende på förvaltningsmodell). 

Dessa attribut är generella då själva utformandet av ett systemstöd för en applikationsportfölj bör 

göras i samråd med verksamhetens krav och med hjälp av input från användarna. Därför har vi inte 

skapat en grafisk presentation utan har bara tagit med de attribut vi anser borde finnas med och har 

grupperat dessa för att lättare hitta information som hör ihop och skapa en bättre överblick. Det bör 

även finnas en hantering för olika behörigheter inbyggt. 
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7 Avslutande reflektioner och vidare studier 
Vi anser att Saab Group har en relativt bra bild av hur de ska organisera sin applikationsportfölj hos 

de avdelningar vi har undersökt, trots att de har en splittrad lösning. Däremot skulle de behöva 

informera applikationsansvariga om nyttan med att fylla i informationen om sina respektive 

applikationer för att detta praktiskt ska kunna användas till att styra IT-verksamheten. Detta kommer 

att bli ännu viktigare ifall det blir en mer centraliserad IT-enhet i framtiden. Ett nytt systemstöd för 

organiseringen av applikationsportföljen kan vara en bra språngbräda för att förankra detta tankesätt 

i framtiden. Då vissa enheter har tagit detta ett steg längre i och med hantering av IT-infrastrukturen 

kan även detta vara bra att integrera i resten av verksamheten. 

Då det i nuläget är en decentraliserad hantering av verksamhetens IT kan det uppstå motstånd vid en 

förändring till en centraliserad styrning. Detta är något Saab Group bör ha i åtanke vid förändringen 

för att en ny styrning av verksamhetens IT ska accepteras i framtiden och måste hanteras på ett sätt 

där de får med alla ute i verksamheten. 

När det gäller ITIL kan verksamheten förmodligen dra nytta av många aspekter från detta ramverk, 

men däremot bör de vara kritiska till vilka processer de tar till sig i det fallet. Även om ramverket är 

generellt passar säkerligen inte allt in på Saab Group. De bör även vara försiktiga så att de inte 

förlorar sin specialisering och konkurrenskraftiga processer som gör dem unika. Däremot tror vi att 

det gynnar dem att använda sig av incident- och problemhantering, vilket de använder till stor del i 

verksamheten, för att minska tid system är ur drift och snabbare kunna hantera fel och problem som 

uppstår då de till stor del förlitar sig på IT i sin verksamhet.  

Affärsmässig förvaltningsstyrning, eller pm3, kan även det hjälpa organisationen. Det kan vara ett bra 

alternativ då affärsenheterna använder sig av olika former av förvaltning i dagsläget. En gemensam 

syn på förvaltning kommer helt klart att underlätta vid en eventuell centralisering i framtiden men 

även om det fortsätter vara decentraliserat. Då ICT Operations och Aerotech undersöker ett byte kan 

pm3 vara ett alternativ som gynnar de interna IT-affärerna i verksamheten. 

En fundering vi har är ifall det behövs en metod för att bedömma hur en applikation bidrar med 

värde till verksamheten, eller om det räcker med det kunnande som applikationsansvariga har om 

sina applikationer. Vid en mer centraliserad styrning av IT-verksamheten behövs det en mer planerad 

bedömning då en applikation i framtiden kan finnas på flera olika enheter och stödja olika processer. 

Från ett ledningsperspektiv kommer det vara nödvändigt med detaljerade beskrivningar av 

applikationer och vilka processer de stödjer för att kunna styra IT-verksamheten på ett effektivt sätt.  

Angående vår undersökningsmetod så fick vi intervjua flera olika personer på olika affärsenheter 

samt själva sitta och undersöka de olika lösningarna. Detta har gett oss en översiktlig bild av hur de 

olika systemen är. Kombinationen av att intervjua systemansvariga och en egen undersökning tror vi 

har varit ett bra tillvägagångssätt för den här uppsatsen.  

Tillvägagångssättet att spela in intervjuer anser vi även det var bra för att vi inte skulle missa någon 

information eller att den skulle bli förvriden innan vi fått ner den på papper. Förhoppningsvis har 

detta bidragit med en ökad reliabilitet till uppsatsen. Intervjuernas utformning anser vi var bra då vi 

utgick från öppna frågor och sköt in vidare frågor vid behov för att få de svar vi var intresserade av.  
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Vidare studier som vi tycker hade varit intressanta att genomföra har bland annat att göra med 

styrningen av applikationsportföljen. En fråga som skulle kunna utredas är en djupare analys av hur 

applikationsportföljen anpassas till verksamhetens processer. En annan fråga som skulle kunna 

utredas är på vilken/vilka nivåer beslut angående applikationer/applikationsportföljen ska tas och 

även vilken typ av beslut som tas på de olika nivåerna. Ett av målen med detta kan vara att hitta en 

balans mellan flexibilitet och struktur i styrningen av applikationsportföljen. 

Ett annat möjligt tema som vi ser handlar om motivation. Detta då vi har sett att uppdateringen av 

systemstöden på Saab Group har varit haltande. Därför skulle frågan om hur användarna kan 

motiveras till att fylla i information om applikationerna i systemstödet vara intressant att undersöka. 



65 
 

Referenser 

Litterära källor 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008): Tolkning och reflektion – Vetenskapsteori och kvalitativ 

metod. Andra upplagan. Studentlitteratur, Lund. ISBN 978-91-44-04615-0. 

Beveridge, Tony & Perks, Col (2002): Guide to Enterprise IT Architecture: A Strategic Approach. 

Springer Verlag, New York. 

Bryman, Alan (2002): Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö. ISBN: 91-47-06402-1. 

Duggan, Jim (2005): Application Portfolio Management – Governance, Process and Execution. 

Gartner. PPM Summit, June 2005. 

Falk, Thomas (2006): Påverkar IT-investeringar produktiviteten? I Nilsson, Fredrik & Olve, Nils-Göran 

(Red.) Ekonomiska informationssystem – där ekonomi och IT möts (sid. 147-160). Studentlitteratur, 

Lund. ISBN: 91-44-00684-5.  

Gilje, Nils & Grimen, Harald (1992): Samhällsvetenskapliga förutsättningar. Bokförlaget Daidalos, 

Göteborg. ISBN: 91-7173-021-4. 

Gottling, Cecilia & Torgnysdotter, Louise (2002): Application Portfolio Management – A starting point 

from current situation at Volvo Car Corporation. D-uppsats, Göteborgs universitet. 

Hartman, Jan (2001): Grundad teori. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 91-44-006527. 

Henderson, John C. & Venkatraman N. (1993): Continous Strategic Alignment: Exploiting Information 

Technology Capabilities for Competitive Success. European Management Journal. Vol 11, No. 2, pp. 

139-149. 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003): Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Upplaga 1:2. Liber AB, Malmö. ISBN 978-91-47-06534-9. 

Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993): Att utveckla kunskap. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 91-44-

32851-6. 

Jonsson, Ann-Margreth. & Nordström, Malin (2005): PÅSYN:002A Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

och ITIL (ITSM). Piece of Cake AB, Danderyd. 

Kellerman, Jimmy & Löfgren, Patrik (2008): Application Portfolio Management – A Framework for 

Application Destiny Determination. D-uppsats, Göteborgs universitet. 

Lankhorst, Marc (2005): Enterprise architecture at work: modeling, communication, and analysis. 

Springer, Berlin. 

Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999): Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 

Tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-01003-6.  

McFarlan, F.W. (1984): Information Technology changes the way you compete. Harvard Business 

Review. Maj-Juni. 



66 
 

Nordström, Malin & Welander, Tommy (2007): Mera affärsmässig förvaltningsstyrning – en bok om 

(system-)förvaltning. Studentlitteratur, Lund. ISBN 978-91-88862-20-4. 

Office of Government Commerce (2003): Application Management. TSO, London. ISBN: 0-11-330866-

3. 

Office of Government Commerce (2005): Introduction to ITIL. TSO, London. ISBN 0-11-330973-2. 

Office of Government Commerce (2007): Service Design. TSO, London. ISBN: 978-0-11-331047-0. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003): Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund. ISBN 978-91-44-02288-8. 

Riempp, Gerold & Gieffers-Ankel, Stephan (2007): Application portfolio management: a decision 

oriented view of enterprise architecture. Information Systems and E-Business Management. Vol 5. 

No. 4. pp. 359-378. Springer Verlag. 

Svenska språknämnden (2000): Svenska skrivregler. Liber AB, Stockholm. Andra upplagan. ISBN: 47-

04974-X. 

Thurén, Torsten (2007): Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB, Malmö. Andra upplagan. ISBN: 978-

97-47-08651-1. 

van Bon, Jan et al. (2005): Introduction to ITIL – The key to managing IT services. Van Haren 

Publishing, Zaltbommel. ISBN: 0-11-330973-2. 

van Bon, Jan et al. (2007): IT Service Management – An Introduction. Van Haren Publishing, 

Zaltbommel. ISBN: 978-90-8753-051-8. 

Ward, John (1988): Information Systems and Technology Application Portfolio Management – an 

Assessment of Matrix-Based Analyses. Journal of Information Technology. Vol 38. Issue 3. pp. 205-

216. 

Weill, Peter & Vitale, Michael (1999): Assessing the Health of an Information Systems Applications 

Portfolio: An Example From Process Manufacturing. MISQuarterly Vol. 23. No. 4. pp. 601-624. 

  

Elektroniska källor 

Saab Group – Start page. Available: http://www.saabgroup.com/en/index.html [2009, 2009-07-08] 

ITIL®Home. Available: http://www.itil-officialsite.com/home/home.asp [2009, 2009-08-23] 

Dokumentation & övervakning av IT-infrastruktur – Qondoc. Available: http://www.qondoc.se/ 

[2009-08-26] 

Meijer, Machteld & Smalley, Mark & Taylor, Sharon (2008): ITIL® V3 and ASL - Sound Guidance for 

Application Management and Application Development. Available: http://www.best-management-

practice.com/gempdf/ITILV3_ASL_Sound_Guidance_White_Paper_Jan08.pdf [2009-09-13] 

  



67 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Huvudförvaltningsområde. 

 

Bilaga 2 – Startsida Qondoc.

 

 



68 
 

Bilaga 3 – Stadsbild Qondoc. 

 

Bilaga 4 – Information om enhet. 

 

 



69 
 

Bilaga 5 – Symantec LiveState Service Delivery. 

 

Bilaga 6 – Anmäl objekt. 

 


