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PÅSYN:004A 

Sedan 1984 har vi deltagit på systemförvaltningsarenan i Sverige, varav de senaste 15 åren 
även som kunskapsutved<lare inom ämnet. Tillsammans har vi varit med i Riksdataförbundets 
(nuvarande Dataforeningen) stora arbete om systemförvaltning, publicerat rvå avhandlingar; 
en lie-avhandling och en doktorsavhandling samt författat tre böcker om systemförvaltning. 
Vi har dessutom skrivit svenska och internationella artiklar när det gäller systemförvaltning. 
Tillsammans med våra kollegor på På AB har vi genomfört cirka 360 förvaltningsetableringar 
av vår modell Affärsmässig Förvaltningsstyrning i cirka 80 organisationer. Modellen är numera 
vidareutvecklad till pm' (på maintenance management mode!) och betraktas av många som en 
branschstandard för systemförvaltning. 

Rapportserien PASYN är ett nytt sätt att bidra till kunskapsutvecklingen inom förvaltnings
området. Vi har för avsikt att under de kommande åren kontinuerligt publicera rapporter 
som beskriver olika fenomen inom systemförvaltningsområdet. Gemensamt för våra rapporter 
är att de är baserade på egna praktiska erfarenheter samtidigt som de är teoretiskt grundade i 
egen eller annans forskning. 

PASYN vänder sig till dig som studerar de här frågorna, arbetar med systemförvaltning eller 
av annan anledning vill förstå vad systemförvaltning innebär. PASYN:004A vänder sig också 
till dig som fatt ansvar för, eller har ett intresse av SOX eller liknande regelverk. 

PASYN:004A handlar om hur man med hjälp av pm' kan skapa förvaltningsuppdrag som 
innehåller SOX-kontroller. SOX är ett en amerikansk lag med regelsystem för intern kontroll 
och styrning av finansiella flöden. Vi ser SOX som ett av flera regelverk som det är möjligt att 
realisera ansvaret för med hjälp av pm'. Basel, Bolagskoden och HIPAA är exempel på andra 
regelverk som är möjliga att utöka ett förvaltningsuppdrag med. Johanna Bruce är huvudför
fattare till PASYN:004A och Anna Florinus och Cecilia Åkesson har skrivit om praktikfallet 
som är hämtat från TeliaSonera. Malin Nordström har kvalitetssäkrat resultatet. Samtliga för
fattare är verksamma inom På AB. 

Ett stort tack till Karin Lundqvist och Christian Olsson från TeliaSonera för källmaterial till 
rapporten samt att vi får publicera ett praktikfall och erfarenheter från vårt samarbete i dessa 
frågor. 

DANDERYD 2007-06-II 

Malin Nordström & Tommy Welander 
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I. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Iden till denna rapport väcktes i samband med att TeliaSonera använt tsm' i arbetet med att 
SOX-säkra verksamheten. tsm3 är en förvaltningsmodell inom TeliaSoneras som används för 
styrning av systemförvaltningsverksamhet och baseras på referensmodellen pm' (Nordström 
och Welander, 2006). Underlag för rapporten presenterades även på Dataföreningskonferensen 
"Diskutera systemforvaltning" i mars 2007. Denna rapport grundar sig på presentationen, men 

är utvecklad till att omfatta grundmodellen pm'. I samband med konferensen uttryckte andra 
organisationer, i samma situation som TeliaSonera, intresse för denna frågeställning. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva på vilket sätt förvaltningsmodellen pm' kan användas för 
att upprätthålla etablerade kontroller i en organisation som lyder under SOX. Rapporten 
innehåller även ett praktikfall som beskriver hur pm' använts för att etablera SOX-kontroller 
inom TeliaSonera. 

1.3 Avgränsning 
SOX-säkring berör såväl manuella som datoriserade verksamheter inom en organisation. Vi 
har valt att avgränsa oss till verksamhet som är IT-stödsbaserad och pågående (alltså inte 
utvecklingsprojekt), och som därmed behöver en ordnad systemförvaltningsverksamhet. 

1.4 Målgrupp 
Rapporten vänder sig till dem som arbetar med eller är intresserade av hur SOX-kontroller 
kan upprätthållas (forva!tas) inom ramen för befintligt systemförvaltningsarbete. Vi vänder oss 
till intressenter som finns både på strategisk och på operativ nivå i organisationer. 

,,, 



1.5 Disposition 
Rapporten är indelad i följande avsnitt; 
• Inledning 
• Presentation av SOX 
• Presentation av pm3 

• Analys 
• Praktikfall TeliaSonera 
• Sammanfattning och slutsatser 

J.6Metod 
Rapporten baseras på källstudier och intervjuer. Eftersom kvalitetssäkraren av rapporten 
(Nordström) är en av upphovsmännen till pm' är kunskapen därom högre än om SOX. 
Därför har även intervjuer med SOX-kunniga personer genomförts i en strävan att göra en så 

korrekt presentation och analys som möjligt. Bland intervjupersonerna finns en konsult som 
medverkat till SOX-säkring i flera organisationer och en SOX-general som sett förändrings
arbetet avseende SOX-certifiering på nära håll. 

(2) 
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2. PRESENTATION AV SOX 

2.1 Vad är SOX? 
SOX står för Sarbanes-Oxley Act och är en amerikansk lag med regelsystem för intern kon
troll och styrning (beslutad av den amerikamka kongressen i juli 2002), till stöd för bolagsled
ningar i vissa' amerikanska och utländska företag. 

Syftet med SOX är att, efter en rad företagsskandaler i USA (tex Enron och Worldcom), åter
ställa investerares och allmänhetens förtroende för börsnoterade bolag. Detta genom att säker
ställa att finansiell rapportering och officiell årsredovisning är tillförlitlig samt hindra eller för
svåra avsiktliga fel och bedrägerier i redovisningen. 

Berörda svenska bolag skall vara SOX-säkrade, SOX complient, per 2006-12-3 l 2samt i års
redovisningen för 2006 (och kommande verksamhetsår) intyga att god intern kontroll av finan
siella rapporteringen föreligger, vilket innebär att SOX-kontroller har genomförts med god
känt resultat. 

SOX ställer krav på all verksamhet och alla parter som kan påverka väsentliga poster i bola
gets resultat- och balansrälming, vilket innebär såväl ledningsfunktioner som aktörer på ope
rativ nivå inom både affärs-, stöd- och IT-processer. Även entreprenörer, outsourcing-partners 
och leverantörer, som kan påverka balans- och resultaträlming3, måste intyga att deras processer 
och system är SOX-säkrade. 

De IT-system som används för att direkt eller indirekt upprätta poster i resultat- och balans
räkning berörs således av SOX-kraven. Se vidare figur 1 för samband mellan berörda verk
samheter och olika typer av IT-system. Figuren är baserad på det processflöde som vanligen 
förekommer i olika verksamheter. 

' Bolog noterode vid de omerikanska börserna NYSE och Nasdaq !och dörmed öven vissa svenska företag). 
' Amerikanska bolag skulle vara SOX-sökrade 2005-12-31 . 
' T ex affärsystemsleverantörer ach redavisningskonsulter. 

(3) 
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• Projektstyrningssystem 
• Tid- och lönerapporteringssystem 
• Bokföringssystem 
• Affärs-/ERP-system (enterprise resource planning) 

Marknadsföring 
Försäljning/Ordermottagning 
Leverans/Distribution 

Material- och produktionsstyrning 
(Inköp, Lager) 
~aktu reri ng 
Administration 
Projekt-/Tidredovisning 
Redovisning 

• CRM-system {customer relation manager) 

Bokslut 
Årsredovisning 
Finansiell analys 
Arkivering 

• OLF-system (order lager fakturering) 
• Koncernredovisningssystem 
• Beslutsstöds- och ledningsinformationssystem 

Figur 1. Koppling mellan berörda verksamheter och IT-system. 

2.2 Hur genomfors SOX-säkring? 
Utgångspunkten är att göra en grundlig genomlysning av alla finansiella flöden samt att där
med identifiera och klassa kritiska system som kan utgöra en betydande risk avseende finansiell 
information. Utöver olika typer av slutanvändarsystem kan det även handla om behörighets
system, nätverk och infrastruktur. 

Kortfattat kan arbetet med att etablera SOX-kontroller sägas innehålla följande steg: 
1. Avgränsa kontrollobjekt (organisation, enheter, processer, system som bedöms ha störst risker) 
2. Kartlägga flöden och kontroller (manuella eller automatiska) 
3. Dokumentera resultat och bevis (tex protokoll och loggfiler) för att möjliggöra uppföljning 
4. Fastställa om kontroller uppfyller SOX 
5. Identifiera, bedöma och gradera brister/risker (utifrån hur kritiska de är) 
6. Upprätta bristlista 
7. Åtgärda brister (upprätta kontroller) 
8. Följa upp och utvärdera 
9. Revidera (externa revisom) 

(4) 
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Enligt SOX ska den interna kontrollen utvärderas i enlighet med ett etablerat ramverk (företrä
delsevis COSO•). 
COSO syftar till att säkerställa intern kontroll och består av fem hörnstenar; 

• kontrollmiljö 
• riskbedömning 
• information och kommunikation 
• kontrollaktiviteter 
• uppföljning och övervakning 

Som ett komplement till COSO kan CobiT-modellen5 användas för kartläggning av kontroller 
inom IT-verksamhet och datorstödda system. 
CobiT syftar till att säkerställa; 

• att IT-styrning uppfyller verksamhetsmålen 
• att IT-resurser används effektivt samt 
• att risker med IT-användning hanteras på ett bra sätt 

CobiT delar in IT-verksamheten i 34 processer och rekommenderar vilka krav, utifrån identi
fierade risker, som bör ställas på processerna. CobiT beskriver inte hur verksamheten bör 
bedrivas utan hur den bör följas upp (genom kontroller; nyckeltal osv). 

SOX-säluingen resulterar i ett kontrollsystem, vars syfte är att ge bolagsledningen underlag 
för att intyga att en fungerande intern kontroll är införd. 

De kontrollpunkter som etablerats i SOX-säluingen måste upprätthållas, följas upp och 
utvärderas periodiskt. Om verksamhet eller IT-system förändras uppstår sannolikt nya risker 
som behöver hanteras. I årsredovisningen för varje verksamhetsår skall bolagsledningen intyga 
att verksamheten har en god internkontroll av den finansiella rapporteringen dvs. SOX
säluing föreligger. 

• COSO: Commillee of Sponsoring Organiza lions ol the Treadway Commission www.coso.org 
' COBIT: Conlrol O bjectives for IT ond Relo ted Technology www.itg i.o rg 
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3. PRESENTATION AV pm3 

3.1 vad är pm3? 
pm3 är en modell för att organisera förvaltning, där IT-system ingår som komponenter, så att 
arbetet kan bedrivas på ett effektivt sätt. pm3 syftar till att säkerställa att förvaltningsverksam
het bedrivs utifrån verksamhetens behov av IT-system och ger stöd för att organisera förvalt
ningsverksamhet genom att förenkla en komplex uppdragssituation, införa målstyrning och 
reda ut ansvarsförhållanden. 

pm3 är uppbyggd kring fyra centrala komponenter. Genom att etablera och tillämpa pm3 

uppnås de tillstånd som säkerställer styrbarhet, tydlig ansvarsorganisation samt ordning och 
reda (se vidare tabell I). 

Tabell 1. Tillstånd som uppnås genom etablering och tillämpning av pnr 

Modellkomponent Tillstånd 

Tydliga förvaltningsuppdrag Förvaltningsverksamheten är uppdragsbaserad och målstyrd 
med hjälp av årliga förvaltningsplaner. 

Effektiva förvaltn ingsobjekt Förvaltningsobjekt innehåller både IT- och verksamhetsstöd 
som är avgränsade av objektverksamhetens produkter. 

Beskrivna, förstådda och Förvaltningsaktiviteter är identifierade, positionerade och 
accepterade förvaltnings- beskrivna i form av processer. 
processer 

Affärsmässiga förvaltningsor- Relationen mellan uppdragsparterna präglas av ett vinna-
ganisationer vinna förhållande. Förvaltningsorganisationer är bemannade 

och ansvarsroller klargjorda avseende ansvar, befogenheter 
samt arbetsuppgifter. 
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De fyra modellkomponenterna är baserade på en uppfattning om att det är skillnad mellan 
verksamhet och organisation. I pm3 görs en tydlig distinktion mellan verksamhet (det som 
görs) och organisation (vem som gör), vilket har visat sig vara en förutsättning för att organisera 
och skapa styrbar systemförvaltning. pm3 berör tre olika typer av verksamheter, se figur 2. 
Främst förvaltningsverksamhet, men även sk objekt- och IT-verksamhet: 

D OBJEKTVERKSAMHET 

[fil] VERKSAMHETSNÄRA FÖRVALTNING 

FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 

m IT-NÄRA FÖRVALTNING 

(IiJ IT-VERKSAMHET 

Figur 2. Förvaltningsverksamhet som subverksamhet till objekt- och IT-verksamhet 
(källa: Nordström och Welande,; 2006 s.2) 

Objektverksamhet är en generisk benämning, vilket innebär att den kan avse och omfatta vilken 
verksamhet som helst beroende på förvaltningsorganisationens uppdrag. För ett HR-system är 
Personaladministration objektverksamhet, för ett ekonomisystem är det verksamheten 
Styrning och ledning som utgör objektverksamhet och för ett intranät är Intern kommunika
tion objektverksamhet osv. IT-verksamhet delas ofta in i tre huvudområden; IT-utveckling, 
IT-drift och IT-förvaltning, vilka kan bedrivas såväl centralt som lokalt i en organisation (eller 
utkontrakterat}. 

Förvaltningsverksamhet betraktas som en subverksamhet till både objekt- och IT-verksamhet, 
vilket gör det möjligt att styra förvalmingsverksamhet på liknande sätt som projekt. 
Konsekvensen av att förvaltningsverksamhet är en subverksamhet till objekt- och IT-verksamhet 
är att såväl objekt- som IT-verksamhet får delverksamheter i form verksamhetsnära förvalt
ning (falt B) och IT-nära förvaltning (falt D). Tillsammans med gemensam styrning (falt C) 
utgör dessa förvalmingsverksamhet enligt pm3 • 

För att konluetisera ovanstående teoretiska modell visar tabell 2 ett exempel på hur de tre 
verksamhetstyperna förhåller sig till varandra när förvaltningsobjektet består av ett ekonomi
system och därmed har sin utgångspunkt i ekonomi-verksamhet (exemplet är hämtat .från en 
svensle kommun}. 

(7) 
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Tabell 2. Gränsdragning mellan objekt- , forvaltnings- och IT-verksamhet. 

Objektverksamhet Förvaltnings verksamhet IT-verksamhet 
A. B-D. E. 

Säkerställa interna och externa Säkerställa stabilitet och för- Säkerställa tekniska grund-
krav på ekonomisk rapporte- ändringar i Förvaltnings- förutsättningar För oojektet 
ring genom att t ex objektet genom att t ex genom att t ex 
• planera och budgetera • stödja användare • utforma och vidareutveckla 
• hantera löpande redovisning • hantera fel och ändringar teknisk lösning (system-

• fakturera kunder • drifta applikationer 
utveckling] 

• drifta och förvalta teknisk 
• betala leverantörs-Fakturor • styra och prioritera förvalt- plattform 
• hantera likviditet ningsarbete 

• ukprätta bokslut och 
e onomiska rapporter 

Objektverksamheten (falt AJ i exemplet handlade om att säkerställa interna och externa krav 
på ekonomisk rapportering genom att t ex budgetera verksamheter, hantera löpande redovis
ning, fakturera kunder, betala leverantörs-fakturor, hantera likviditet samt upprätta bokslut 
och ekonomiska rapporter. Ekonomiverksamheten bedrevs dels centralt i kommunen, men 
även av ett antal lokala eller specialiserade enheter. 

Förvaltningsverksamheten innebar att skapa stabilitet och tillgodose förändringsbehov i de 
ekonomisystem som användes i objektverksamheten. Detta genom att stödja användare, hantera 
fel, krav och önskemål, bedriva daglig drift samt styra och prioritera förvaltningsarbete. 
Förvaltningsverksamheten bedrevs framförallt av personer som var organiserade inom den 
centrala ekonomiavdelningen, men i viss mån även av lokala specialister. Den mer IT-nära 
förvaltningen - och IT-verksamheten - utfördes till stor del av kommunens outsourcingpartner 
och till begränsad del av en intern IT-avdelning. 

3.2 Förvaltningsobjekt 
Iden om att förvaltningsobjektet är centralt genomsyrar pm3. Ett effektivt förvaltningsobjekt 
bör innehålla verksamhetsstöd och IT-system. Att identifiera förvaltningsobjektet innebär att 
bestämma vad det är som ska förvaltas inom ramen för ett förvaltningsuppdrag. Ett väldefi
nierat förvaltningsobjekt utgör i pm3 det viktigaste medlet för att organisera förvaltningsverk
samhet. Det vanligaste sättet att dela in förvaltningsobjekt är att utgå från IT-system och 
skapa en förvaltningsorganisation kring detta (ibland flera). I pm3 betonas istället verksam-
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hetsnyttan och IT-systemen analyseras utifrån vilken objektverksamhet de används i. På detta 
sätt säkerställs verksamhetsnyttan och tillsammans med tydliggjort förvaltningsuppdrag blir 
förvaltningsverksamheten styrbar. 

3.3 Förvaltningsorganisation 
pm3 innehåller en uppsättning ansvarsroller som tillsammans bildar en förvaltningsorganisation, 
figur 3. Relationen mellan parterna är affärsmässig vilket innebär en vinna-vinna situation för 
inblandade parter. Såväl beställare som leverantör har ett ansvar för en fungerande förvalt
ningsverksamhet. Förvaltningsorganisationen är en mikroorganisation, vilket innebär att den 
liksom en projektorganisation, bemannas av personer som har befattningar i basorganisationen. 

Part Objektverksamhet IT-verksamhet Denna nivå skapar basen i 
Nivå 

Budgetnivå Objektägare IT-systemägare Styrgrupp 

Beslutsnivå Objektansvarig IT-systemansvarig Förvaltningsgrupp 

Operativ nivå Objektspecialist mfl Driftansvarig 
Utvecklare mfl 

Figur 3. Förvaltningsorganisation enligt prn3 (källa: Nordström och Welander 2006 s.9). 

Förvaltningsorganisationen kan även kompletteras med ett strategiskt skikt som möjliggör 
samordning mellan olika förvaltningsobjekt. Eftersom förvaltningsorganisationen är en mikro
organisation finns även ett antal beslutsföra för att möjliggöra att beslut med både vertikal 
och horisontell riktning kan fattas. I pm3 benämns dessa för styrgrupp och förvaltningsgrupp. 
Inriktningsbeslut samt budget beslutas av styrgruppen medan det operativa arbetet för att nå 
överenskommen målbild drivs och beslutas i förvaltningsgruppen. Förvaltningsplanen är det 
dokument som används för att styra förvaltningsverksamheten. 

(9) 



3.4 Hur etableras pm? 
pm3 etableras genom att man arbetar sig igenom modellkomponenterna för ett specifikt för
valtningsobjekt och dokumenterar resultatet i en förvaltningsplan. 

Följande arbetssteg ingår i utarbetandet av en förvalmingsplan; 

1. Kartlägg förvaltningsobjektet 

2. Fastställ förvaltningsaktiviteterna 

3. Målformulera förvaltningsverksamheten 

4. Resursberäkna förvaltningsverksamheten 

5. Klargör förvaltningsorganisationens ansvar och befogenheter 

6. Skapa/anpassa förvaltningsprocesser 

(10) 



4. ANALYS 
I detta avsnitt gör vi en analys av det bidrag som pm" kan ge vid upprätthållande av SOX
kontroller. En väsentlig likhet mellan SOX och pm3 är det gemensamma synsättet avseende 
ordning och reda samt tydlighet i fördelning av arbetsuppgifter. Precis som systemförvalt
ningsverksamhet berör SOX-säkring flera olika verksamheter i en organisation. Den organisa
tionsform som styr verksamheternas uppdrag från ledningen ("uppifi'ån och ner'), kan då 
behöva kompletteras med en styrmodell som skär horisontellt genom linjeorganisationen och 
som tydliggör olika parters åtaganden inom ett specifikt uppdrag, t ex systemförvaltning och 
SO X-kontroller. 

I kartläggningen av ett sådant uppdrag tar pm3, liksom SOX, utgångspunkt i de olika aktivi
teter och flöden som verksamheten består av, oberoende av organisatorisk tillhörighet, för att 
rama in och avgränsa det område (forvaltningsobjekt) som förvaltningsorganisationen bör 
ansvara för. Förvaltningsobjektet gör det möjligt att bryta ner olika verksamheter för att 
avgränsa kontrollobjekt, kartlägga flöden och kontroller (manuella eller automatiska) samt 
identifiera ansvarsroller. 

I avsnitt 3 visade vi hur pm' skiljer på olika typer av verksamheter i syfte att kunna organisera 
och skapa styrbar förvaltningsverksamhet. Tabellen nedan visar hur de tre verksamhetstyperna 
förhåller sig till varandra i arbetet med att upprätta och upprätthålla SOX-kontroller: 

[ I I) 
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Tabell 3. Verksamhetskategorier som påverkas av SOX-kontrolfe,: 

Objektverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet 

Bedriva verksamhet inom Bedriva verksamhet inom Bedriva verksamhet inom 
ramen för ekonomiska och ramen för förvaltnings- ramen för IT-processer. 
finansiella processer . processer enligt pm3 • 

Identifiera risker samt etablera, 
Identifiera risker samt etablera, Ta emot resultat från SOX- utföra och dokumentera kon-
utföra och dokumentera kon- projekt (upprättade SOX- troller för processflöden inom 
troller för processflöden inom kontroller}. IT-verksamhet (CobiT); 
objektverksamhet (COSO); Kontroller av; 
Kontroller av; Upbrätthålla och följa upp • transaktionsflödets system-
• regelverk eta lerade kontroller. stöd 
• manuella rutiner i transak • behöri~hetssystem 

tionsflödet Bevaka processförändringar • genere I IT-miljö (databaser, 
• manuella rutiner i behörig- och upprätta nya kontroller. operativsystem) 

hetshantering • nätverk och datakommuni-
kation 

• test-, system- och drift-
dokumentation 

• Avdelningar med ansvar för • Förvaltningsorganisation • Interna IT-avdelningar 
resultatpåverkande verk- med verksamhets- och IT-
sam het representanter (hämtade • Externa system-, drift och 

från aktörer i ob;ekt- och IT-leverantörer 
• CEO och CFO IT-verksamhet) 

• Verksamhetskonsulter 
• CIO (endast på uppdrag 

av CEO och CFO) 

Etablerade SOX-kontroller av Upprätthållna SOX-kontroller Etablerade SOX-kontroller av 
verksamhetsstöd och processer för verksamhets- och IT-stöd IT-stöd och -processer {inkl. 

(underlag för års-redovis- underleverantörsintyg) 
Upprätthållna SOX-kontroller ningsrapport) 
av verksamhetsprocesser Upprätthållna SOX-kontrol ler 
(underlag för årsredovisnings- av IT-processer {underlag för 
rapport) årsredovisningsrapport) 

Årsredovisningsrapport 
(revis[onsunderlag) 

Revisionsrapport (verifierade 
SOX-kontroller) 
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I tabell 3 exemplifieras hur objekt-, förvaltnings- och IT-verksamhet förhåller sig till varandra 
ur tre olika perspektiv; 

• aktiviteter, dvs vilka handlingar som definierar vad som utförs inom aktuell verksamhet 
• aktörer, dvs vilka parter och roller som utför de olika handlingarna 
• resultat, dvs vad de olika handlingarna resulterar i 

Med utgångspunkt i resonemangen om verksamheter i pm3 (se avsnitt 2) är alltså förvalt
ningsverksamhet en delmängd av objekt- och IT-verksamhet, vilket innebär att det finns 
behov av att beskriva innehållet i förvaltningsverksamheten för att tydliggöra förvaltningsupp
draget. I exemplet ovan är objekt- och IT-verksamhetens uppdrag att identifiera risker samt 
etablera, utföra och dokumentera kontroller för processflöden medan förvaltningsuppdraget 
handlar mer om att upprätthålla och följa upp etablerade kontroller. 

För att möjliggöra organisering, och därmed tydlighet i ansvarsfördelning, krävs perspektivet 
aktörer som beskriver vilka olika parter som ska ställa krav på eller utföra förvaltningsverk
samheten. I tabell 3 återfinns de aktörer som beskrivs i avsnitt 2, dvs interna avdelningar, roller 
och befattningshavare samt externa aktörer såsom t ex redovisningskonsulter och systemleve
rantörer, vilka har möjlighet att påverka väsentliga poster i bolagets resultat- och balansräkning. 

Slutligen, för att tydliggöra resultatet och värdet av respektive verksamhet, ger tabell 3 exempel 
på vilka olika produkter som skapas. Ekonomisk/finansiell verksamhet resulterar i SOX
kontroller för verksamhetsstöd och -processer. IT-verksamhet resulterar i SOX-kontroller för 
IT-stöd och -processer. Förvaltningsverksamhetens värde är att upprätthålla de SOX-kontroller 
som etablerats av ekonomisk/finansiell och IT-verksamhet. 

Som nämndes i avsnitt 2 ovan kan COSO och CobiT användas för att kartlägga och utvärde
ra den interna kontrollen avseende finansiella flöden och berörd IT-verksamhet. I tabell 4 
visas hur tillämpning av pm3 kan bidra till att upprätthålla den interna kontrollen. 

(13) 
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Tabell 4. Koppling mellan hörnstenar i COSO och CobiT samt bidrag vid tillämpning av p11r 

COSO/Cobil Innebörd och beskrivning Tillämpning av pm3 ger 

coso • integritet • struktur för ansvar och befogenheter 
Kontrollmiljö • ledarskapsstil • tydlig förvaltningsorganisation 

• ansvarsfördelning • koppling till ledningsfunktioner 
• or~anisatorisk uppbyggnad 
• le ningens engagemang och 

styrning förmedlar disciplin 
och struktur 

coso • bedömning i förhållande till • risk- och probleminventering 
Riskbedömning målen och till efterlevnad av • mål för förvaltningsverksamhet 

regelverk (riskhanteriny/ 
• strukturerad riskbedömnin~ • ansvar för e lerlevnad av regelverk 

som resulterar i kontrollmå 

coso • orianisatoriska (t ex policy- • förvaltningsmodell (generellt, gemensamt) 
Kontrollaktiviteter do ument och regelverk för • förval tn ingsplaner (specifikt, unikt) 

ansvarsfördelning) • ansvar för behörighetsadministration i 
• systemmässiga (t ex kontroller enlighet med gällande regelverk i det 

av behörigheter, underhåll, aktuella förvaltningsobjektet 
systemulveckling och datordrift) 

coso • rätt info i rätt tid • tydlighet avseende informationsägande 
Information och • tillgänglighet och spridning • förvaltnin~ av IT-stöd 
kommunikation • IT-stöd för struktur och • tillgänglig el till IT-stöd för informations-

hantering spridning 

coso • efterlevnad av regelverk, • ansvar för efterlevnad av gällande regel-
~ppföti~g och policys och riktlinjer verk 
overva ning • uppföljning av efterlevnad av • regelbunden uppföljning av förvaltnings-

regelverk, policys och riktlinjer verksamhet 

CobiT • IT-styrning uppfyller verksam- • årliga förvaltningsplaner med inriktning 
IT-processer hetsmålen på verksamhetsmål 

• ansvar För verksamhetsnytta 

• IT-resurser används effektivt • IT-resurser med utgångspunkt i verksam-
hetens behov 

• ansvar för resurssäkring och resurs-
användning 

• effektivt arbetssätt 

• risker med IT-användning • risk- och probleminventering 
hanteras på ett bra sätt • målstyrt förvaltningsuppdrag 

• årliga Förvaltningsplaner 
• ansvar för riskhantering t ex katastrofrutiner 

(14 ) 



Kontrollmiljö, enligt COSO, avser de faktorer som anger tonen och påverkar kontrollmedve
tandet i organisationen, t ex ansvarsfördelning och organisatorisk uppbyggnad. Då pm3 till
lämpas skapas ett bidrag till kontrollmiljön på så sätt att varje förvaltningsobjekt och -uppdrag 
kopplas ihop med en tydlig förvaltningsorganisation genom den struktur för ansvar och befo
genheter pm3 bygger på. 

När det gäller hörnstenen Riskbedömning vill vi poängtera att pm3 är en modell för förvalt
ningsstyrning, inte en metod för riskbedömning. Däremot har pm3 en struktur och metodik 
för att hantera identifierade risker. Detta genom att de blir en väsentlig ingående komponent 
i fastställandet av förvaltningsverksamhetens är-läge, och därmed ett underlag för målformu
lering (bör-läge) i de årliga förvaltningsplanerna. 

Inom ramen för hörnstenen Kontrollaktiviteter fokuserar COSO styrning och kontroll av IT
relaterad verksamhet (tex kontroller av behörighete,; systemutveckling, underhåll och datordrift). 

Vid tillämpning av pm3 uppnås ett bidrag till god intern kontroll på tre nivåer; 
• generellt och gemensamt, i form av pm3 som policydokument och regelverk för ansvars

fördelning 
• specifikt och unikt, genom en konkretisering av pm3 i årliga förvaltningsplaner 
• detaljerat och preciserat, då ansvar för behörighetsadministration beskrivs i förvaltnings-

planen samt efterlevnad till regelverk mm 

När det gäller information och kommunikation är pm''s främsta bidrag att tydliggöra och 
separera ansvar för informationsägande i förhållande till f'orvaltning av tekniska komponenter 
i ett IT-stöd. I det senare ingår emellertid säkerställande av tillgänglighet till de IT-stöd som 
används för informationsspridning. 

Hörnstenen Övervakning och uppföljning handlar om att de kontroller som etablerats behöver 
följas upp för att säkerställa att de fungerar som avsett och att eventuella brister åtgärdas. 
Denna uppföljning bör vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. När pm3 tillämpas 
finns ett tydligt ansvar för efterlevnad av regelverk och for regelbunden uppföljning av för-
val tningsverksamhet. 

Genom att pm3 beaktar såväl objekt- som IT-verksamhet i uppbyggnaden av förvaltnings
verksamheten, hanteras CobiTs krav på IT-processerna parallellt med COSO-kraven. Till 
exempel har de årliga förvaltningsplanerna ett stort mått av verksamhetsfokus samtidij.,rt som 
resurser (däribland IT-resurm) uppskattas och säkras. 
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5. PRAKTIKFALL FRÅN TELIASONERA 

I detta avsnitt beskrivs hur pm3 använts som ett verktyg inom ramen för SOX-säkring inom 
TeliaSonera. I uppdraget användes TeliaSoneras dialekt av pm3, men för att göra beskrivningen 
mer publik används här pm3 som referens. Inom ett område av TeliaSoneras SOX-arbete valdes 
följande verksamhetsområden ut för att SOX-säkras genom pm3; 

• insamling av debiteringsunderlag från nätelement 
• hantering av konton och lösenord till TeliaSonera Sveriges IT-produktion 
• paketering, forsäljning och leverans av slutkundstjänster 
• planering, styrning, beställning och uppföljning av program/investeringar 
• avräkning för samtrafik 

Gemensamt för ovanstående verksamheter var att förvaltning ännu inte etablerats enligt pm3. 
Ett tecken på detta var att affärsverksamheten ej representerades i förvaltningsorganisationen. 
Detta antingen genom att verksamhetsroller i förvaltningsorganisationen var obemannade 
eller genom att personer som bedrev IT-nära förvaltning även bemannat roller "på verksam
hetssidan'~ 

Utgångspunkten för uppdraget var att varje verksamhetsområde skulle utgöra ett förvaltnings
objekt och att arbetet skulle genomföras med nyckelpersoner från respektive område. 
Nyckelpersonerna identifierades och en s k förvaltningsetablering för respektive förvaltnings
objekt planerades. 

Etableringsarbetet genomfördes enligt nedanstående arbetsgång; 
• förberedelser 
• etableringsseminarium (i enlighet rned beskrivning i avsnitt 3.2) 
• godkännande av resultat 

5.1 Förberedelser 
Inom TeliaSonera hade man med hjälp av CobiT (se avsnitt 3.2) valt ut ett antal kontroll
punkter med koppling till IT-verksamhet. Ansvaret för dess kontroller skulle fördelas inom 
ramen för förvaltningsetableringen. Kontrollerna och deras innebörd presenteras i följande 
tabell, tabell 5, (originalforrnuleringar används). 
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Tabell 5. Definition av kontrollpunkter som använts vid SOX-säkring inom TeliaSonera. 

CobiT IT process Kontroll- Krav för internkontroll 
punkt 

A 15 lnstall and Test 2 .28 Control lo ensure that the testing strategy (2.2A) is followed . 
Application Soft-
ware and Techno-
logy lnfrastructure 

A 16 Manage 2.6 Control lo ensure that requests for program changes, system chanpes and 
Changes maintenance are standardized, documented and subject lo forma change 

management procedures. 

Al6 Manage 2.7 Control lo ensure that emergency change requests are documented and 
Changes subject lo forma! change management procedures. 

Al6 Manage 2.8 Control lo ensure that controls are in place lo restrict migration of pro-
Changes grams lo production only by authorized individuals . 

DS2 Manage Third- 3.6 Control lo ensure that third-par!Y service contracts address the risksh security 
party Services controls and procedures for information systems and networks in I e eon-

tract between the parties . 

DS13 Manage 3 . 14 Control lo ensure that there are logs that provide chronological informa-
Operations tion about system events. 

Control lo ensure that the loes are relained in order lo enable the review, 
examination and reconstruct1on of system and data processing. 

DS5 Ensure System 4 .5 Control lo ensure that all users are authenticated lo the system, including 
Security subsystems, in order lo support the validity of transactions. 

DS5 Ensure System 4 .6B Control lo ensure the effectiveness of authentication and access mecha-
Security nisms (e .g. regular password changes), according lo the corporate stan-

dard. 

DS5 Ensure System 4.7B Control lo ensure that the corporate policy with re~uirements for the proce-
Security dures for reguestin~ establisfiing, issuing, suspending and closing user 

accounts is followe , in order lo ensure timely action. 

DS9 Manage the 4. 16 Control lo ensure that application software and data stora3e sr.stems are 
Configuration properly confi~ured lo provide access based on the indivi ual s documen-

ted needs lo v1ew, add, change or delete data. 

DS 11 Manage Data 4 .23 Control lo ensure that a strategy for cyclical backup of data ond programs 
has been implemented . 

DS l l Manage Data 4 .24 Control to ensure that there are procedures lo periodically test the quality 
of backup media and the effectiveness of the restoration process, and that 
the procedures are followed . 
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Under förberedelserna fick uppdragsledningen skapa sig förståelse för kontrollpunkterna och 
deras definitioner. I övrigt genomfördes förberedelser enligt pm3. 

5.2 Etableringsseminarium 
Under etableringsseminarierna deltog nyckelpersoner för respektive förvaltningsobjekt samt 
projektrepresentanter med uppdrag att bevalca SOX-kraven. 

Inga anpassningar gjordes i metoder eller verktyg enligt pm3, däremot bevakades SOX-kraven 
i varje etableringsmoment. Som exempel bn vi nämna följande frågeställningar; 

• hur påverkas förvaltningsuppdraget av SOX? 
• vilka ansvarspunkter behöver fastställas när det gäller SOX? 
• hur ska de kopplas till rollerna i förvaltningsorganisationen? 

Det innebär alltså att arbetsstegen i etableringsarbetet inte förändrades på grund av SOX
kraven, men att resultatet ändå ledde till SOX-säkring. 

5.3 Godkännande av resultat 
För varje verksamhetsområde skapades en unik förvalmingsplan, med relevant innehåll för 
aktuellt område. Gemensamt för alla objekt (verksamhetsområden) var att förvaltningsverk
samhetens uppdrag utökades med att identifierade SOX-komroller skall upprätthållas. 
Dessutom hämtades bemanningen av rollen Objektägare hos en part med tydlig koppling till 
den finansiella styrningen, där beröringspunkterna med SOX-kraven var starkast. Detta som 
en naturlig konsekvens av att bemanningen ska spegla förvaltningsobjektet och dess uppdrag 
under perioden, 

Resultatet av förvaltningsetableringen, dvs förvahningsplanen, presenterades för en styrgrupp 
med representanter från certifieringsarbetet vars uppdrag var att godkänna förvaltningsplanerna 
ur ett SOX-perspektiv. 



5.4 Sammanfattning av praktikfallets forvaltningsplan 
Här presenteras en sammanfattning av en av de förvaltningsplaner som togs fram inom 
TeliaSonera i samband med deras SOX-certifiering. Som praktikfall har ett förvaltningsobjekt 
med inriktning på insamling av debiteringsunderlag valts ut. 

Förvaltningsplanen beskrivs utifrån rubrikerna; 

• omfattning 
• mål 
• förvaltningsorganisation 

Omfattning 
Förvaltningsobjektet inbegriper IT-system som används för insamling av debiteringsunderlag 
från nätelement. Exempel på tjänster som samlas in och hanteras är samtal till 020-nr och 
1177-nummer. De insamlade datamängderna används sedan för slutfakturering och uppfölj
ning samt stödjer primärt Ta betalt-processen inom TeliaSonera. 

Förvaltningsobjektet levererar följande verksamhetsstöd (resultat): 

• Kvalitetssäkrade datamängder för fakturering och uppföljning 
• Säker lagring av samtalsposter 

Dessa resultat används av objektverksamheten som stöd vid prissättning samt framtagande av 
rapporter och statistik. 

För att kunna framställa verksamhetsstöden krävs IT-system och komponenter enligt nedan: 

• Förbindelse mellan förvaltningsobjektet och nätelement med tillhörande routrar och modem 
• Produktionsmiljö 
• Testmiljö 
• System- och driftdokumentation 
• Systemutvecklingsstrategi 
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Arbetet med att förvalta ovanstående komponenter innebär i huvudsak följande aktiviteter 
(jämfor beskrivningen av forvaltningsverksamhet i tabell 2}; 

• Förvaltningsstyrning 
• Användarstöd 
• Ändringshantering 
• Daglig IT-drift och underhåll 

Processbeskrivningar för dessa huvudaktiviteter har utarbetats och kompletterat förvaltnings
specifikationen. 

För en övergripande skiss över objekt-, förvaltnings- och IT-verksamhetens aktiviteter och 
resultat se bilaga 1. Skissens syfte är att ringa in förvaltningsverksamhetens omfattning. 

Mål 
När omfattningen av förvaltningsuppdraget är inramat behöver inriktningen för kommande 
period fastställas. För pral<tikfaHet gjordes följande formulering om övergripande mål för för
valtningsarbetet: 

• säkerställa fakturering till slutkunder genom leverans av kvalitetssäkrade underlag 
• säkerställa uppföljning av insamlade samtalsposter 

För att det övergripande målet skall kunna uppfyllas behöver förvaltningsuppdraget konkreti
seras i delmål och mer detaljerad aktivitetsplanering. I den aktuella förvaltningsplanen gäller 
2007-12-31 som avstämningstidpunkt för önskat tillstånd. I praktikfallets förvaltningsplan 
har nedanstående delmål fastställts (här redovisas ett urval av de delmål som definierats i for
valtningsplanen); 

• Avtal med externa parter är kvalitetssäkrade avseende innehåll och hantering enligt 
beslutade rutiner. 

• Säkerhetsregler är överenskomna och upprätthålls. 
• Kontinuerliga kontroller för att säkerställa SOX-kraven är genomförda. 
• Icke produktrelaterade ändringar (t ex SOX-kontrolle1) är hanterade enligt fastställd process 
för ändringshantering och SOX krav inom området uppfyllda. 

• Förändringar i produktutbudet som påverkar verksamhetsstöd och IT-system är omhänder
tagna och införda i förvaltningsobjektet, 

• Servicenivåer (tillgänglighet, svarstider mm) enligt SLA är överenskomna och uppfyllda. 

(20) 
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Förvaltningsorganisation 
Med utgångspunkt i pm3 identifierades nedanstående roller i förvaltningsetableringen (for att 
forvaltningsarbetet ska hanteras så effektivt som möjligt skapades även beslutsfora såsom styr- och 
forvaltningsgrupp) i enlighet med figur 4. 

Part Verksamhetsnära IT-nära förvaltning Utgör basen i 
Nivå förvaltning 

Budgetnivå Objektägare IT-systemägare Styrgrupp 

Beslutsnivå Objektansvarig IT-systemansvarig Förvaltningsgrupp 

Operativ nivå - 6 Apftlikationsansvarig Arbetsgrupper 
Dri !ansvarig 

Figur 4. Förvaltningsorganisation enligt p»I 

För dessa roller skapades rollbeskrivningar, vilka baserades på pm3 och kompletterades med 
fördelning av ansvar för respektive SOX-kontroll. Exempelvis blev resultatet att Objektägaren 
ansvarar för de kontroller som reglerar behörighetstilldelning och IT-systemägare för kontroller 
som reglerar tekniska förutsättningar, t ex loggar och backup. Anpassningen resulterade i en 
specifik kolumn för SOX-kontroller (se vidare bilaga 2). 

Vid etableringens inledning bemannade IT-parten rollerna IT-systemägare och IT-system
ansvarig. Bemanning av rollerna Objektägare och Objektansvarig saknades dock helt. 
Generellt fanns en mycket svag koppling mellan verksamhets- och IT-parter i förvaltnings
affären. När arbetet avslutats hade en affärsmässig bemanning av förvaltningsorganisationen 
etablerats på så sätt att den part som ansvarade för Business Control bemannar rollerna inom 
verksamhetsnära förvaltning och IT-parten rollerna inom IT-nära förvaltning. 

I dag är det för tidigt att göra en fullständig utvärdering av resultatet, men en effekt som med 
säkerhet har uppnåtts är tydligheten i kravställning och ansvarsfördelning mellan verksam
hets- och IT-parterna, vilket bidragit till att uppnå kraven i SOX-certifieringen. 

• Förvaltni ngsuppdraget krävde ingen verksam hetsspecial ist på operativ nivå. 
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Ett annat bidrag som pm3-etableringen gett är tydlighet i leveransen från förvaltningsorgani
sationen samt tydlighet i vilken part som är leveransens primära och formella mottagare. 
Slutligen anses etableringen har medfört bättre dialog mellan objekt- och IT-verksamhetens 
parter och därmed skapat potential för effektivisering av leveranser mellan parterna. 
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6. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Hittills har frågeställningar runt SOX i mångt och mycket handlat om att etablera kontroller 
samt att få revisorernas godkännande i årsredovisningen för 2006 (avser de flesta svenska SOX
berörda foretag). För att det arbete som genomförts fram till 2006-12-31 inte ska degenerera 
eller försämras i kvalitet, är det nu viktigt att förvaltningsfasen tar vid och ansvaret där tydlig
görs. 

Arbetet med att etablera de kontroller som krävs enligt SOX lämpar sig bra att bedrivas i ett 
specifikt förändrings-/implementeringsprojekt, där finansiella flöden gås igenom med utgångs
punkt i objekt- och IT-verksamhetens processer. Sedan kontrollerna är etablerade, dokumen
terade och godkända kan upprätthållandet anses vara ett förvaltningsuppdrag och hanteras av 
en affärsmässig förvalmingsorganisation enligt pm3 • Det som skiljer SOX-relaterade från icke 
SOX-berötda förvaltningsobjekt, är då att ansvaret för säkerställande av de etablerade SOX
kontrollerna (se praktikfallet i föregående avsnitt) kompletterar resterande förvaltningsuppdrag. 

En av skälen till att pm3 lämpar sig för att upprätthålla SOX-kontrollerna är dess sätt att han
tera förvaltningsobjekt, vilket gör det möjligt att bryta ner mer eller mindre komplexa verk
samheter på aktivitetsnivå, formulera uppdrag samt att därefter tydliggöra och fördela ansvar. 
Tabell 6 visar hur de olika tillstånd som uppnås genom etablering av pm3, kan kompletteras 
av mer SOX-relaterade tillstånd. 

(23) 
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Tabell 6. SOX-relaterade tillstånd som uppnås genom etablering och tillämpning av pm3 

Modellkomponent SOX•relaterade tillstånd som uppnås genom etablering 
och tillämpning av pm3 

Tydliga förvaltningsuppdrag • Förvaltnidfsverksamheten är uppdragsbaserad och resurssäkrad 
(budgetera med koppling till berörda ledningsfunktioner. 

• Förvaltningsuppdraget är riskhanterat, målstyrt och Fastställt i årliga 
förvaltningsplaner. 

Effektiva förvaltningsobjekt • Förvaltningsobjektet är preciserat och nedbrutet i form av verk-
samhetsmässiga och tekniska komponenter (verksamhets- respektive 
IT-stöd) 

• Förvaltningsobjektet är avgränsat av de resultat och produkter 
som dess marknad (ob;ektverksamheten) skapar. 

Beskrivna, förstådda • Förvaltningsaktiviteter är identifierade, positionerade och beskrivna 
och accepterade i form av processer. 
förvaltni ngsprocesser 

• Förvaltningsarbetet bedrivs strukturerat med utgångspunkt i 
beskrivna processer. 

• Förvaltningsverksamheten Följs upp och utvärderas löpande. 

Affärsmässiga 
Förvaltningsorganisationer 

• Förva ltningsorganisationen ger en \ydlig bild av ansvariga befatt-
ningshavare avseende såväl verksam~ets- som IT-uppdrag. 

• Relationen mellan parterna präglas av ett vinna-vinna förhållande. 

• Ansvarsroller är klargjorda avseende ansvar, befogenheter och 
arbetsuppgifter. 

Ovanstående tillstånd uppnåddes då pm3 användes för att etablera SOX-kontroller inom 
TeliaSonera (se praktikfallet i avsnitt 5. 4). Detta utan att några anpassningar gjordes av referens
modellen. 

För de flesta förvaltningsobjekt och organisationer är det valbart att bygga upp en förvalt
ningsverksamhet som karaktäriseras av ordning och reda (dvs "endast" betingat av effektivitet 
och ekonomiska terme,). I dessa organisationer bidrar pm3 till effektivt resursutnyttjande och 
ett gott arbetsklimat genom att berörda parter upplever att det är tydligt vilket uppdrag som 
ska uppnås och vem som ansvarar för vad. I organisationer som lyder under SOX är det däre
mot tvingande att ha en god intern kontroll baserad på ordning och reda i manuella eller 
automatiserade rutiner och processer. I dessa organisationer bidrar pm3 till den struktur och 

( 2 4) 
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dokumentation som krävs för att ge bolagsledningen underlag för att intyga att fungerande 
interna kontroller är etablerade och upprätthållna. 

Slutligen är vår uppfattning att analysen av tillämpning av pm3 torde vara vidareförbar till 
förvaltningssituationer som påverkas av andra regelverk av samma typ (tex Bolagskoden 7, 

Basel8, EuroSOX och HIPAA9), där det är viktigt att komplettera linjeorganisationens styrning 
med horisontellt samverkande styrningsfunktioner i organisationen. 

7 Svenska kod för bolagsstyrn ing; regelverk med syfte att bidra till förböttrad styrning av svenska bolag . www.bolagsstyrning .se 
1 Regelverk om kapitaltöckning vid förl uster för kreditinstitut och värdepappersbalag . www.fi.se 
9 Regelverk för reg istrering i sjukjournaler www.hhs.gov; www.hipaa .org 
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7. REFERENSER 

I detta kapitel ger vi spårbarhet till de källor som inte tidigare angivits som www-källor i fot
noter men som använts i utarbetandet av rapporten. 

Avsnittet som presenterar SOX (avsnitt 2) bygger på följande material; 

• Testa den interna kontrollen (2006). FAR Förlag, Stockholm. 

• lT Governonce lnstitute, CobiT 4.0 Control Objectives Management Guidelines Moturity Models. 

• Dyker!, L (2007). Intern kontroll enligt SOX och den svenska bolagsstyrningskoden - hur gör vi? Utbi!dningsmaterial, lRD 
Revision och Rådgivning. 

• Lundqvist, K. TeliaSonero Broadband Services, SOX-säkring med hjälp av tsm3, Konferensmateria/, "Diskutera systemför
valtning" Dataföreningen mors 2007. 

Presentationen av pm3 (avsnitt 3) är hämtad från; 

• Nordström, M. och Welonder, T. /2006) pm' - på maintenance management medel. Piece of Cake AB, Danderyd. 

• Nordström, M. och Welonder, T. (2007). Mera Affärsmässig lärvoltningsstyrning - en bok om /syslem-)förvoltning. 
Dataföreningen Kompetens, Stockholm i samarbete med Studentlitteratur, Lund. 
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OBJEKTSKISS 

Fält A: 
Objektverksamhet 

Prissättning av samtals-
poster avseende fast 
telefoni 

Framställning av statistik 
och rapporter för upp-
följninre av faktureraå 
fast te efoni 

Prissatt fakturerings-
underlag 

Statistik och rapporter 
för uppföjning av 
fakturera fast telefoni 

OBJEKT· 
VERKSAMHET 

FÖRVALTNINGS· 
VERKSAMHET 

IT· 
VERKSAMHET 

A C E 

Fält B C och D: 
Förvaitningsverksamhet 

S.u~ort 
An ringshantering 
För va ltni ngsstyrn i ng 
Drift 

Verksamhetsstöd IT·sistem 
Kvalitetssäkrade datamängder Pro uktionsmiljö och testmiljö 
för faktureri'J och UP,pfölj- för IT-systemet 
ning avseen e fast telefoni 

Förbindelse mellan AXE-
Säker lagring av samtalsposter stationer och IT-systemet med 

tillhörande routrar och modem 

System- och driftdokumentation 

~stem-utvecklingsstrategi för 
I -systemet 

Fält E: 
IT-verksamhet 

Skapande av 
samtalsposter i 
nätelement tex 
AXE-stationer 

Närli~gande 
IT-stö : 
AXE-stationer 
Styrdatasystem 
och andra när-
liggande IT-stöd 

( Ull.AGA I ) 
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SOX-ANPASSADE ROLLBESKRIVNINGAR 

Objektägare 

Ansvar • Att affärs- och stödverksamheter har behovsanpassade business 
solutions tillgäng liga 

• Att förvaltningsobjektet följer gällande lagar, interna styrdokument 
och beslutade processer 

• Att förva ltningsobjektet har en aktuell förvaltningsplan 

• Att förva ltningsorganisationens effektivi tet och efterlevnad till laiar, 
in terna styrdokument och bes lutade processer utvärderas periodis t 

Befogenhet • Inneha för ob jektet erforderlig attesträtt (inkl utökning av resurser} 

• Mandat att teckna avta l enligt förva ltningsplanen 

Arbetsuppgi fter • Fastställa förvaltningsplanen tillsammans med IT Systemägare 

• Ordförande vid styrgruppsmöten 

• Bemanna Objektansvarigrollen 

• Bemanna roller på operativ nivå i samråd med berörda resursägare 

• Säkerställa att relevanta styrdokument kommer ti ll Objektansvarigs 
kännedom 

• Faststä lla kostnader utanför förvaltningsplan 

SOX kontroll 

• 2.6 
• 4.5 

( UI LAGA 2) 
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SOX-ANPASSADE ROLLBESKRIVNINGAR forts. 

IT-Systemägare 

Ansvar • Att tillgodose affärs- och stödverksamhetens behov av lämplig IT-
solution enligt ställda krav 

• Att IT solutions och förvaltningspersona l {inklusive externa parter) 
följer gällande lagar, interna styråokument och beslutade processer 
avseende IT 

Befogenhet • Inneha för objektet erforderlig attesträtt {inkl utökning av resurser) 

• Mandat att upphandla och teckna avtal med externa IT-parter 
enligt förvaltningsplan 

Arbetsuppgifter • Tillsammans med Objektägare fastställa förvaltningsplanen 

• Deltaga vid styrgruppsmöten 

• Bemanna IT-Systemansvarigrollen 

• Bemanna IT-roller på operativ nivå i samråd med berörda resursägare 

• Teckna avtal med externa IT-parter samt att följa upp dessa 

• Säkerställa att relevanta styrdokument kommer till lT-Systemansvarigs 
kännedom 

• Godkänna kostnader utanför förvaltningsplan 

SOX kontroll 

• 2 .2B 
• 2.6 
• 2.7 
• 2.8 
• 3. 14 
• 3.6 
• 4 .5 
• 4.6B 
• 4.7B 
• 4.16 
• 4 .23 
• 4 .24 

(BILAGA 2) 
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SOX-ANPASSADE ROLLBESKRIVNINGAR forts. 

Objektansvarig 

Ansvar • Att verkställa förvaltningsplanens mål inom givna ramar på ett 
kostnadseffektivt sätt 

• Att förvaltningens business solutions är användbara för affärs- och 
stödverksamheten 

Befogenhet • Att avropa mot ingångna avtal 

• Att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan 

Arbetsuppgifter • Planera, styra och leda förvaltningsarbetet i enlighet med gällande 
lagar, interna styrdokument och beslutade processer 

• Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med IT-Systemansvarig 

• Godkänna ändringar och leveranser från IT-parter inom förvalt-
ningsplan 

• Upprätta löpande förvaltnings-dokumentation och rapporteringsrutiner 

• Avvikelserapportera till styrgruppen 

• Prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen och göra 
formella beställningar till Objektägare 

• Föredra ärenden utom förvaltningsplanen för styrgruppen 

• Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter inom 
objektet samt att vid behov starta nya 

• Leda förvaltningsgruppsmöten 

• Omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv 

• Utvärdera förvaltningsverksamhetens effektivitet och efterlevnad till 
lagar, interna styrdokument och beslutade processer 

SOX kontroll 

• 2.6 
• 4.5 

( BILAGA 2) 
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SOX-ANPASSADE ROLLBESKRIVNINGAR forts. 

IT-Systemansvarig 

Ansvar • Att verkställa förvaltningsplanens mål avseende IT solutions 

• Att externa IT-parter styrs med hjälp av kontrakt 

• Att tekniska samband fungerar tillfredsställande 

Befogenhet • Att avropa mot ingångna avtal 

• Att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan 

Arbetsuppgifter • Planera, styra och leda IT-Förvaltningen i enlighet med gällande 
lagar, interna styrdokument och beslutade processer 

• Utarbeta förvaltn ingsplan tillsammans med Objektansvarig 

• Avvikelserapportera till IT-Systemägare och Objektansvarig 

• Samordna interna/externa leverantörer 

• Följa Uff) utfallet av Förvaltningens IT-kostnader och rapportera 
utfallet til Objektansvarig och styrgruppen 

• Ställa krav på berörda utvecklingsprojekt ur förvaltningsperspektiv 

• Utvärdera IT-Förvaltningens effektivitet och efterlevnad ti ll lagar, 
interna trdokument ocn beslutade processer samt rapportera 
utfallet til Objektansvarig och styrgruppen 

SOX kontroll 

• 2.2B 
• 2.6 
• 2.7 
• 2 .8 
• 3.14 
• 3 .6 
• 4 .5 
• 4 .6B 
• 4.7B 
• 4 . 16 
• 4 .23 
• 4 .24 

( BILAG A 2) 
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