
• • • • 
AFFARSMASSIG 

•• 
FO RVALTNINGS-
STYRNING OCH 

ITIL (ITSM) 
- en jämförande analys 

PÅSYN:002A 



PÅSYN:002A 

Sedan 1984 har vi deltagit på systemförvaltningsarenan i Sverige, varav de senaste 15 åren även 
som kunskapsutvecklare inom ämnet. Tillsammans har vi varit med i Riksdataförbundets 
(nuvarande Dataföreningen) stora arbete om systemförvaltning, publicerat två 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 260 förvaltningsetableringar 
av vår modell Affårsmässig Förvaltningsstyrning i cirka 60 organisationer. 

Denna rapportserie - PÅSYN - är ett nytt sätt att bidra till kunskapsutvecklingen inom förvalt
ningsområdet. Vi har för avsikt att under de kommande åren kontinuerligt publicera rappor
ter som beskriver olika fenomen inom systemförvaltningsområdet. Alla har det gemensamt att 
vi baserar våra skrifter på egna praktiska erfarenheter samtidigt som de är teoretiskt grundade 
i egen eller annans forskning. 

PÅSYN vänder sig till dig som studerar de här frågorna, dig som arbetar med systemförvaltning 
och dig som av annan anledning vill förstå vad systemförvaltning innebär. 

Denna PÅsYN:002A är resultatet av ett samarbete mellan På AB (Malin Nordström) och 
TeliaSonera Sverige AB (Ann-Margreth Jonsson). Arbetet har syfrat till att jämföra Affärs
mässig Förvaltningsstyrning och ITIL. De grundläggande analyserna som presenteras i rapporten 
genomfördes i samband med att TeliaSoneras förvaltningsmodell, tsm' som bygger på 
Affärsmässig Förvaltningsstyrning, moderniserades våren 2005. 

DANDERYD 2006-08-31 

Malin Nordström & Tommy Welander 



I. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Systemförvaltningsverksamhet bedrivs i organisationer som använder IT-system och tar ofta 

betydande resurser i anspråk. För att styra denna verksamhet används lämpligen någon 
modell för styrning (Nordström, 2005). I denna rapport har vi jämfört modellen Affärsmässig 
Förvaltningsstyrning (Nordström och Welander, 2002) och ramverket Information Technology 
Infrastructure Library (Berkhout m fl, 2001; Bartlett m fl 2001). Bakgrunden är att Affärs
mässig Förvaltningsstyrning (AMFS) används sedan en tid tillbaka inom många organisationer 
för att organisera systemförvaltningsverksamhet, samtidigt som många organisationer beslutat 

att införa ramverket Information Technology Infrastructure Library (mL) för att styra rT
verksamhet. 

Behovet av denna jämförelse väcktes i samband med att TeliaSonera moderniserat sin system

förvaltningsmodell till en ny version benämnd tsm'. tsm' baseras på Affärsmässig Förvaltnings
styrning (Nordström och Welander, 2002) samt de forskningsresultat som presenteras i dok
torsavhandlingen Styrbar Systemförvaltning - att organisera förvaltningsverksamhet med 
hjälp av effektiva förvaltningsobjekt (Nordström, 2005). Inom TeliaSonera införs även ITIL för 
att styra IT-verksamhet vilket fick till följd att vid moderniseringen av modellen jämfördes 
tsm' med ITIL för att identifiera likheter och skillnader. Resultatet av studien presenterades på 
Dataföreningskonferensen Förvaltning 2005 (Dataföreningen, 2005) och rönte där stort 
intresse. Denna rapport grundar sig på den jämförelsen, men är urvecklad till att omfatta 
grundmodellen AMFS. Vi upptäckte nämligen att denna frågeställning var intressant för flera 
organisationer som är i samma situation som TeliaSonera. Vi har valt att skriva denna rapport 

för att de som är intresserade av jämförelsen skall la ta del av våra resultat. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syfret med denna rapport är att analysera hur ramverken AMFS och ITIL förhåller sig till 
varandra. Frågan vi vill besvara är: 

Ai· AMFS och ITIL och 6etmkta som komplementii,~r eller konkunmter i Jtriivan att s')'m 

.fJISlemfai'valtningsverksamhet! 

De analysparametrar som används är förvaltningsverksamhet, förvaltningsobjekt, roller och 
beslutsfora (inkl styrformer). 
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1.3 Avgränsning 
Ramverket ITIL innehåller ett tiotal böcker som omfattar följande områden; The Business 
Perspective, Service Management, Application Management, ICT Infrastructure Management 
och Security Management. Vi har valt att avgränsa oss till området Service Management av 
följande tre skäl; IT Service Management (ITSM) är det område inom ITIL som vanligtvis 
implementeras i organisationer (så är fallet även inom TeliaSonera som var vår utgångspunkt). 
Av de kursutbud som finns tillgängligt om ITIL är ITSM vanligast förekommande hos flera 
utbildningsföretag. Den tredje anledningen är att det svenska forumet itsMF till största delen 
behandlar ITSM-relaterade frågor (www.itsmf.se). Utifrån ovanstående drog vi slutsatsen att 
det är denna jämförelse (AMFS och ITSM) som är den intressanta för organisationer som liksom 
TeliaSonera står i begrepp att använda AMFS och ITIL samtidigt. 

1.4 Målgrupp 
Rapporten vänder sig till dem som arbetar med eller är intresserade av systemförvaltning och 
ramverk/modeller för detta. Vi vänder oss till de intressenter som finns på både strategisk och 
operativ nivå i organisationer. 

1.5Metod 
Rapporten baseras främst på källstudier och intervjuer. Presentationen av Affärsmässig För
valtningsstytning är hämtade från Nordström och Welander, 2002; Nordström och Welander, 
2004 samt Nordström, 2005. Presentationen av ITIL är främst hämtad från Macfarlane och 
Rudd, 2001; Berkhout m fl, 2001; Bartlett m fl, 2001 samt Evans och Macfarlane, 2001. 

Efrersom en av författarna till rapporten (Nordström) är en av upphovsmakarna till AMFS är 
kunskapen om AMFS högre än ITIL. Därför har även intervjuer med ITIL-kunniga personer 
genomförts i strävan att göra en så korrekt presentation och analys av ITSM som möjligt. 
Bland intervjupersonerna finns ITSM-användare, utbildare och konsulter som arbetar med att 
införa ITSM. 
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2. AMFS OCH ITSM - EN PRESENTATION 

I följande avsnitt görs sammanfattande presentationer av AMFS respektive ITSM med utgångs
punkt i valda analysparametrar. I bilaga I återfinns ett underlag i form av frågor vi ställt oss 
och sedan besvarat för AMFS respektive lTlL. Detta material har också legat till grund för vår 
analys som presenteras i avsnitt 3. Frågebatteriet är mer omfattande än de parametrar vi väljer 
att använda som analysunderlag. Vi väljer ändå att bilägga samtliga frågor då detta kan ha ett 
intresse för läsaren. För mer detaljerade beskrivningar av AMFS och ITIL hänvisas till ovanstå
ende litteratur. 

2.1 Affarsmässigforvaltningsstyrning (AMFS) 

Syftet med AMFS är att skapa uppdragsstyrd förvaltningsverksamhet för att säkra att rT-syste
men ger hög verksamhetsnytta. AMFS baseras på forskningsresultat och beprövad praktisk erfa
renhet. Företaget På AB har på uppdrag av ett 20-tal organisationer skrivit dialekter av AMFS, 

där TeliaSoneras tsm' är en sådan dialekt. Vidare har På AB genomfört cirka 260 etableringar 
av AMFS på enskilda förvaltningsobjekt inom ett 60-tal organisationer. 

Modellen har en pragmatisk grundsyn vilket innebär att den skall vara användbar för sitt syfte 
- att organisera förvaltningsverksamhet och därefter bedriva affärsmässig systemförvaltning. 
Grundläggande fundament i modellen är uppfattningen om att alla verksamheter har ett upp
drag, all verksamhet resulterar i ett eller flera resultat (produkter) och att IT-system till sin 
karaktär är integrerade i verksamheter och bör därför i detta sammanhang betraktas ur ett 
verksamhetsperspektiv. Den styrform som förordas är framförallt målstyrning men det finns 
även inslag av handlingsstyrning och kontraktsstyrning. Vid tillämpning av målstyrning utgår 
man från att de som är närmast problemen vet bäst hur de ska lösas. Ett argument för mål
styrning är att mål är mera motiverande för medarbetarna än att explicit tala om hur de ska 
utföra arbetet (Bruzelius och Skärvad, 1989). För att uppfylla den pragmatiska grundsynen 
innehåller AMFS en metod för att införa modellen - en etableringsmetod. I etableringsarbetet 
tas hänsyn till det enskilda förvaltningsobjektets specifika behov. 

Förvaltningsverksamhet 
Förvaltning betral,tas i AMFS som en subverksamhet till objektverksamhet och IT-verksamhet, 
figur I. Objektverksamhet används som generisk benämning på den verksamhet som är aktuell 
för förvaltningsobjektet. 
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OBJEKT
VERKSAMHET IT-VERKSAMHET 

FÖRVALTNINGS
VERKSAMHET 

VERKSAMHETER 
A = Objektverksamhet exkl. förvaltning 
B = Objektnära förvaltning 
C = Förvaltningsstyrning 
D = IT-förvaltning och IT-drift 
E = IT-utveckling 

EiSJl[..l.. Förvoltningsverksomhet som subverksomhet till objekt- och IT-verksomhet 

Förvaltningsverksamhet, d.v.s. det som görs inom ramen för begreppet förvaltning, är definierat 
till fyra huvudalctiviteter; användarstöd, ändringshantering, förvaltningsstyrning samt daglig IT
drift och underhåll. 

AMFS definierar förvaltningsverksamhet till att vara både vidmakthållande och vidareutveckling 
vilket i sig kan vara paradox eftersom förändringar (vidareutveckling) kan utgöra ett hot mot 
stabiliteten (vidmakthållandet) (Thompson, 1967). Detta ställer extra höga krav på organise
randet av förvaltningsverksamheten. Resultatet från förvaltningsverksamheten är ett tillgängligt 
verksamhetsstöd som kan utgöras av arbetssätt för t.ex. fakturering och orderhantering samt 

kunskapsstödjande beskrivningar såsom processbeskrivningar, FAQ:er och användarhandled
ningar. Verksamhetslösningarna används av objektverksamheten i syfte att framställa dess pro
dukter. 

Förvaltningsobjekt 
Iden om att förvaltningsobjektet är centralt i en förvaltningsverksamhet genomsyrar AMFS. Ett 
effektivt förvaltningsobjekt bör innehålla verksamhetslösningar och IT-system. Att identifiera 
förvaltningsobjektet innebär att bestämma vad det är som ska förvaltas inom ramen för ett 

förvaltningsuppdrag. Ett väldefinierat förvaltningsobjektet utgör i AMFS det viktigaste medlet 
för att organisera förvaltningsverksamhet. 

Roller och beslutsfora 
AMFS innehåller en uppsättning ansvarsroller som tillsammans bildar en förvaltningsorganisa
tion, figur 2. Relationen mellan parterna är affärsmässig vilket innebär en win-win situation för 

båda parter. Såväl beställare som leverantör har ett ansvar för en fungerande förvaltningsverk
samhet. Förvaltningsorganisationen är en mikroorganisation, vilket innebär att den liksom en 

projektorganisation, bemannas med personer som har befattningar i basorganisationen. 
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Nivå Part 

BUDGETNIVÅ Objektägare 

BESLUTNIVÅ Objektansvarig 

OPERATIV N IVÅ Objektspecialist mfl. 

IT-systemägare Styrgruppen 

IT-systemansvarig Förvaltn ingsg ruppen 

Driftansvarig 
Utvecklare mfl. 

Figur 2. Förvaltningsorganisation enligt AMFS (Nordström, 2005 s248). 

Förvaltningsorganisationen kan även kompletteras med ett strategiskt skikt som möjliggör 
samordning mellan olika förvaltningsobjekt. Eftersom förvaltningsorganisationen är en mikro
organisation finns även ett antal beslutsfora för att möjliggöra att beslut med både vertikal 
och horisontell riktning kan fattas. I AMFS benämns dessa för styrgrupp och förvaltnings
grupp. 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. 

2.2 IT Service Management (ITSM) 
ITSM syftar till att förbättra kvaliteten på IT-avdelningens serviceåtagande. Ramverket ger 
riktlinjer för hur IT-avdelningen ska organiseras för att kunna leverera IT-tjänster till användaren/ 
kunden på ett tillfredsställande sätt. Ramverket ITIL bildades i slutet på 1980-talet och är pro
ducerad av UK Office of Government Commerce. Med ramverk avses en metamodell som 
innehåller begrepp och som kan innehålla modeller, metoder och verktyg Qayaranta, 1994). 
Ramverket ITSM innehåller processmodeller och roller. Det är upp till varje organisation att 
välja vilka delar av ITSM som ska införas samt i vilken ordningsföljd detta sker men det 
rekommenderas att man börjar med införandet i en verksamhet som fungerar bristf'ålligt. 

Förvaltningsverksamhet 
ITSM-processerna är hjärtat av ramverket ITIL och är uppdelade på två huvudområden, Service 
Support och Service Desk. Förvaltningsverksamhet definieras som en IT-verksamhet och 
objektverksamhetens parter engageras som beställarfunktion (se vidare roller och beslutsfora). 
Service Support fokuserar främst dagliga support- och driftaktiviteter medan Service Delivery 
fokuserar långsiktig planering och förbättring av IT Service. Områdena omfattar tio processer, 
se tabell 1. 
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Tu..b.filLL Processer i Service Management. 

Service Desk * 

Incident Management Service Leve! Management 

Problem Management Financial Management far IT Services 

Conliguration Management Capacity Management 

Change Management IT Service Continuity Management 

Release Management Availability Management 

,.. Service Desk är en funktion och inte en process 

Resultatet av införandet förväntas vara en stabil IT-verksamhet som tillhandahåller bra service, 

god kvalitet och sänker objektverksamhetens kostnader. IT-organisationens åtagande styrs 

med hjälp av Service Leve! Agreement (sLA) som vanligtvis omfattar åtgärdstider, tillgänglighet, 

supportnivåer, ansvar och restriktioner men även säkerhet och terminologi. Relation och 

ansvar mellan olika funktioner beskrivs med hjälp av Operationa1 Leve! Agreement (OLA). 

SLA:er och OLA:er är exempel på det som kallas kontraktsstyrning. Med kontraktsstyrning 

avses "styrning av verksamhet som utförs av externa leverantörer eller interna utförare baserat 

på kontrakt, i form av överenskommelser med bindande verkan" (Bryntse, 2000, s 3). Den 

främsta styrformen i ITSM bör dock betraktas som handlingsstyrning eftersom processerna har 

en så central betydelse för styrning. Med handlingsstyrning avses att sträva efter att medar

betarna gör det som anses bäst för organisationen. Det är ett sätt att utnyttja organisationers 

beprövade erfarenhet (Bruzelius och Skärvad, 1989). 

Förva!tningsobjekt 
Ramverket etableras med en organisatorisk utgångspunkt i hela eller delar av IT-organisationer, 

vilket bör innebära att det är organisationen som sådan som utgör objektet. 

Om så önskas kan t.ex. enbart funktionen Service Desk införas eller processen för kravhante

ring. Vanligt förekommande är att organisationer som tidigare nämnts inför delar av Service 

Management (sM) . Strävan är att tillhandahålla efterfrågad service med minimala störningar 

samt att förbättra IT-verksamheten genom att ställa om från produktion till service. 

Roller och bes!utsfora 
Relationerna mellan parterna (ol!fehverksamhetoch /T-verksamhei) är kundorienterad, d.v.s. 

IT-verksamhetens parter har ansvar för att kunden och användare (customer och use1~ är nöjda 

med levererad service. Kunden äger och betalar för IT Service och användaren nyttjar servicen i 

sitt dagliga arbete. Kundens kontakt med IT-verksamheten sker främst via Service Leve! 



De styrformer som är kursiverade i tatiel/ 2 uppfattar vi som huvudsaklig styrform. Styr
former kan med fördel kombineras för att bli effektiva (Bruzelius och Skärvad, 1989). I AMFS 

är främsta styrformen målstyrning i syfte att göra förvaltningsverksamheten proaktiv och mer 
tilltalade att arbeta med. Det finns även inslag av handlingsstyrning genom framtagna processer 
och kontraktsstyrning i form av överenskommen förvaltningsplan. I ITSM är den huvudsakliga 
styrformen handlingsstyrning med hjälp av processbeskrivningar. Målstyrning finns i form av 
specificerade servicenivåer som beskrivs i SLA:er respektive OLA:er vilka också kan betraktas 
som medel för kontralctsstyrning. Analysen av innehållet i tatie/12 leder oss fram till följande 
slutsats; I AMFS ligger tonvikten vid att göra rätt sak medan i ITSM ligger tonvikten vid att 
göra saker rätt. 

4. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

4.1 Besvarande av frågeställningar 
I detta avsnitt besvaras frågan vi ställde inledningsvis. 

Ai· AMFS oc/, /TIL oc/, betrakta som komplementäm· eller konleummter i strävan att styra system
.forvaltningsverham/,et! 

För att besvara frågan utgår vi från de analysenheter vi skrivit om i tidigare kapitel. 

Förva!tningsverksamhet 
När det gäller förvaltningsverksamhet, d.v.s. det som görs, är ITSM mer detaljerad än AMFS. 

Det föreligger dock ingen motsägelse mellan ramverk och modell. Det som i ITSM betraktas 
som aktiviteter (som beskrivs i processform) finns även med i AMFS men är där underkategorier 
till huvudkategorier. Detta kan dock inte betraktas som en konkurrens utan snarare att en 
bekräfrelse på att såväl AMFS som ITSM verkligen hanterar centrala aktiviteter i en praktisk för
valtningssituation. Detta gäller även betraktelsesättet att systemförvaltning är en kombination 

av stabilitet och förändring. Även om stabiliteten kanske är något mer fokuserad i ITSM delen 
av ITIL. 

Vi tycker att den största skillnaden mellan AMFS och ITSM snarare ligger i det som vi tidigare 
nämnt som perspektivskillnaden kring vad förvaltningsverksamhet är för typ av verksamhet. 
Vi ser en risk att ett införande av ITSM kan påverka den pågående dialogen mellan verksam-
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hetens parter och IT-parter för att förväntas ersättas av SLA:er. Vi har sett exempel på detta i 

praktiken. Även om det vid ett införande av AMFS kan innebära en förvaltningsverksamhet 
som tenderar att bli självgenererande om objektverksamhetens parter fjärmas från verksamheten 
(Nordström, 2005) tror vi att en kontinuerlig dialog mellan de olika parterna är en förutsätt
ning för att kunna leverera verksamhetsstöd och IT-stöd med hög verksamhetsnytta. Detta 
stöds även av Bryntse (2000) som menar att det måste finnas en kontinuerlig dialog även när 

kontralctet (sLA:et) är skrivet eftersom verksamheters förutsättningar förändras löpande. Detta 
ställer krav på kontinuerlig styrning och kommunikation under kontralctsperioden så att graden 
av styrning kan varieras med förutsättningarna (ibid). 

Förvaltningsobjekt 
Som vi tidigare nämnt är det endast i AMFS som förvaltningsobjektet tydligt är uttalat. I 
analysen betraktar vi IT-verksamheten som sådan som objekt inom ITSM. För att göra denna 

analys mer komplett borde även tjänstebegreppet analyseras eftersom det betralctas som leve
rans. I AMFS integreras IT-systemen i leveransen (verksamhetsstödet) och på den punkten upp
fattar vi att det är en skillnad mellan AMFS och ITSM, I ITSM används tjänstebegreppet som 
något ickemateriellt vilket i sin tur tyder på att IT-systemen inte ingår i leveransen. Det är visser

ligen en skillnad i baleomliggande perspektiv, men vi betralctar AMFS och ITSM snarare som 
komplementärer i detta avseende. AMFS har ett tydligt uttalat förvaltningsobjekt, medan 
ITSM:s styrka ligger i väldefinierade processer. Om man kombinerar dessa två parametrar 
borde man erhålla ett kraftfullt stöd som kan användas för att styra förvaltningsverksamhet. 

Roller och beslutsfora (inkl styrformer) 
Slutsatsen avseende roller och beslutsföra blir liknande den från förvaltningsobjektet. Det 
finns en grundläggande skillnad i betralctelsesättet. AMFS har ett affärsmässigt perspektiv där 
ansvar finns hos både kund och leverantör i förvaltningsverksamheten. ITSM har ett mer kund
orienterat synsätt där leverantören har till ansvar att göra kunden nöjd. Båda AMFS och ITSM 

pekar dock på en uppsättning roller för att lyckas med åtagandet. AMFS stipulerar roller per 
objekt medan ITSM stipulerar roller per process. 

Gemensamt för AMFS och ITSM är förvaltningssamverkan i beslutsföra. En kombination av 

dessa borde bli en kraftfull lösning. För varje förvaltningsobjekt kan man tänka sig process
ansvariga för respektive process, t.ex. en incidentmanager som ansvarar för incidenthantering 

i ett (eller flera) specifika förvaltningsobjekt. Även här torde AMFS och ITSM således vara kom
plementärer. När det gäller beslutsföra kan dessa bli konkurrenter, men om man kombinerar 
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objektperspektivet med processperspektivet torde även detta bli komplementärer. Vilken 
benämning man väljer på beslutsföra är en smaksak, även om vår erfarenhet visar att detta 

kan vara stora hinder vid införanden. 

När det gäller styrformer är vår slutsats även här att AMFS och ITSM är komplementärer. Den 
fokuserade målstyrningen i AMFS strävar efter att göra rätt sak medan handlingsstyrningen i 
ITSM strävar efter att göra saker rätt. 

4.2 Slutsats 
Sammanfattningsvis är vår slutsats att AMFS och ITSM kan användas som komplementärer 

trots stora skillnader i bakomliggande perspektiv. AMFS bakomliggande perspektiv kan sam
manfattas som affärsmässigt vilket innebär att objektverksamhetens parter och IT-verksamhe
tens parter har ett gemensamt ansvar men för skilda delar. Inom ITSM är perspektivet snarare 
kundorienterat där objektverksamhetens parters roller är undantaget ansvar för förvaltnings
verksamheten och ansvaret finns hos IT-verksamhetens parter. Användningen av de båda 

modellerna sida vid sida kräver en pragmatisk grundsyn vid införandet. En syntes av de båda 
modellerna ur ett användningsperspektiv bör ge ett kraftfullt stöd i organiserandet och bedri
vandet av systemförvaltning. 

Svaret på vår inledande fråga är således att ramverken både är komplementärer och konkur
renter. Vi vill avsluta vår rapport med att sammanfatta den i följande två meningar som vi 
tycker är talande för AMFS och ITSM som komplementärer; 

AMFS- Fokuserar på att göra rätt sak 
ITSM - Fokuserar på att göra saker rätt 

4.3 Nästa steg 
I framtiden kan det vara intressant att utöka analysen till att omfatta även andra delar av ITIL. 
Det mest intressanta är då troligen Business Perspective och Applikation Management som 
torde ha flera intressanta beröringspunkter med AMFS. För att ytterligare utröna AMFS och 
ITSM som komplementärer respektive konkurrenter är det troligt att en fördjupad produkt/ 
tjänsteanalys och uppdragsanalys bör genomföras. 

Ytterligare en intressant aspekt att studera vidare är införandet av ett nytt arbetssätt. Från På' s 
sida finns en över ro-år lång erfarenhet att införa ett nytt arbetssätt med AMFS som verktyg. 
En av de stora utmaningarna är alltid att fa objektverksamhetens parter och IT-parterna att 
fungera tillsammans för att leverera förvaltningsprodukter med hög kundupplevd nytta. Även 
införare av ITSM talar nu om utmaningarna vid införandet av ITSM och att även objektverk
samhetens parter bör göras delaktiga (Höij och Wallström, 2005). 
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BILAGA I 

Sammanställning av frågor och svar (analysunder/ag) 

fOAGA AMFS ITIL 

Vad är syfte med att använda modellen? Skapa uppdragsstyrd förvaltning ur ell Organisera en processtyrd lforgonisolion 

affärsperspektiv för alt säkra att IT- för alt 1illhandahålla ekerfrågad service 

lösningen s1ödier verksamheten. med rninlmala slörnlngar. 

Vilket är det bakomliggande perspektivet? Affärsmässighet, vilket bio innebär goda Tillhandahålla efterfrågad service med mini-

affärer med säliare och köpare nöida. mala störningar. Förböllring av ffverksam· 

Definiera objekt som tar hänsyn till såväl heten genom att ställa om Iran produktion 

teknik som affär/verksamhet. ("både ulifrån lil! service. 
och inifrån") 

Vilken verksamhet fokuseras? Förvahningsverksamheten som är en mikro· lherksamheten. Affärs/stödverksamheten 

organisation (jämför med projekt- ses som kunder och användare. 

organisation) mellan affärs/ slödverksam· 

heten och ffverksamheten. 

Vad är resultatet? Tillgängliga förvallningsprodukter En stabil IT-verksamhet som tillhondahå!ler 

(ex funktion som fak!ureringl. bro service och god kvalitet. S!yrs mho 

SlA/OlA 
"""-""-·"·-··-· """"··-·-····-·-·····-···-····--·-···-···-···-·-·-···-····-·-··· 

Vilka styrformer rekommenderas? Huvudsak måls!ymlng, men även inslag av Handlingsslyrning. 

hondlingsslyming och kontroklss!yrning. 
··-·---····-··-···-··- ·····-··-····- """""··- ····"··-·"-·"- """""""""""·-···-"--""" 

Hur implementeras modellen/konceptet? Hela konceplet etableras per förvallnings- E1obleras med en arganisalorisk utgångs-

objekt. punkt, i hela IT-organisationen. Man väljer 

de delar av ITIL som man vill ha. 
·--- ··-··-···-·- ······-·-··- ·················-····-···-······-·······- ·······"··-···· 

Vilka styrkor har modellen/ramverket? Rä11 etablerad säkerställer modellen en kas!- Rön etablerad 1ydliggör ramverket proces-

nadseflekliv förvallning som ger hög affärs- ser och roller för IT-verksamheten. 

nylla för verksamhe1en. lnlerna!ionelh ramverk, samma definilioner 

Objektverksamheten identifierad och repre· och begrepp för olika företog. 

senterad. 
·--·--·- -···-·- ······-·-··- ·················-····-····· ··········- ····-···-····-······-····-···-···- ······- ·······-···-·-··-

När är den lämplig att använda? Vid interna förvaltningsuppdrag, men stödjer Organisering av IT-verksamheL 

även externa parters medverkan. S!yrning sker via SlA:er. 
·--··-·-·- ······--·-···-···-·-·-···--····----···- """""""""-'""·-···-··-·-·" 

När är den olämplig att använda? Vid för små förvoltningsobjekt. Vid för stora IT-avdelningar med många 

slödsystem. EnL modellen linns...§ll CM, 

!.ill Incident Mgr IIM), fill Problem Mgr (PM) 

!.illCAB. 

Vad betraktas sam lörvaltningsobjekt? IT-system och verksamhelslösnlngar som Fokus är IT-verksamheten, alt s!yro upp den. 

avgränsas av objektverksomhetens behov Conligurolion ltems (Cl:s) är de inlerna 

(affärsverksamhelens produkler ingClr inte). objeklen för IT-verksamheten som används 

för all sköta den interna slymlngen saml 

skopa ordning och reda på infras1rukturen. 
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Fn "GA forts. AMFS forts. i ITIL forts. 

Hur paketeras leveransen till affärs-- Genom förvaltningsprodukter som kan nytt· Tjäns1er beskrivs i servicekatalogen och 

verksamheten? jos av affärsverksamheten i syfle alt fram- pakeleras l SlA-avtal som tecknas med 

slälla dess produkter. kunden. 

Vad innebär förvahningsverksamhet Kunskapss1öd lanvändarstöd) Främst Service Managemenl·processerna 
(vilka är aktiviteterna)? Ändringshanlering som fokuserar på att erhålla slabila ff. 

Förvaliningsslyrni ng ljänster. 

IT-drift 

Vilka processer beskrivs i modellen? Ändringshantering, lörvollningsslyrning och Service managemen1, som omfattar 11 

support lprocesser som berör såväl verk- processer som säkersläller bra IT-tjänster. 

somhets· som IT-aktörer). (processer berör främsl llaktörer). 

Hur beskrivs processerna? Akliviteter, syfte, innehåll och roller. Processerna finns nedbrutna i steg/aktiviteter. 

Hur identifieras förekommande parter/ Avgörs av hur man avgränsat obiektet. Parter och roller [inom IT finns inlemparler). 
aktörer? Finns lre nivåer: Parler, internparter lnom 

verksamhet och IT sam! roller. 

""""··-··"-"····- ·······- """'"·•·-· ······--······-··"··-- .... ·····-.. ---.-·-·-·-
Vilken relation bör föreligga mellan Affärsmässig (win·win). Kundorienterad. Syftar till all IT ska närma 
parterna? Uppdragsstyrd qrnf med projekl). sig verksamheten, och vilka kontaktytor 

som behövs för alt göra rält saker. 
······-··--· ··-·-· ········-·-······-····-·······-- ·····-· ·············-······-···-··· 

Vilka roller finns i modellen? Objektägare, Objek1ansvarig, lhysfem· En manager/process 1 ex Incident Manager 

ägare och IT-syslemonsvarig saml opera!lva och Problem Manager från Service 

roller vid behov. Management. 
···-··-···-···-····- ·······"·-·-- """······-- """""" ·····"-•··-·-· 

Hur sker styrning av resurser Slyrgrupp IObjektägare och l"f.syslemägare) Tecknade SlA:er slyr IT-verksamheten. 
(budget och personal)? beslular om övergripande mål och budget Resurser och kostnader uppskallos efter 

för förvahningsobjektet. beslutade SlA:er. Uppföljning av SIA görs. 
-···-""""·-··-·""""-···---- ·-·-···---- -·---···---··-·· ············-···-· 

Hur sker den operativa styrningen? Förvohningsgrupp (objektansvarig och IT- CAB {Customer, user + repr från IT) beslutar 

systemansvarig) slyr det operativa arbetet om vilka ändringar som sko genomföras. 

inom beslutade ramar av slyrgruppen. Emergency Cornmitee tillsätts vid akuta 

ärenden. 
-· ----···---·--·-··-----· ··-··----·····-····--·-······--····-·········-······-·"-· 

Ger modellen stöd eller anvisningar om Ja, genom att i roll- och processbeskrivning· I Jo, i de fall dessa täcks av en process. 
kommunikationsvägar mellan aktörer/ orna tala om vilka som kommunicerar l I 
roller? Hur, i så fall? vilka flöden (aktiviteter och processer). i 

! 
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Utgivna rapporter: 
PÅSYN:OOIA; Sryrbar Systemförvaltning 

PÅSYN:oorn; System Maintenance Management 

PÅSYN:002A; Aff:-irsmässig Förvalcningsstyrning och ITIL (nsM) 

PÅSYN:002B; Business Oriented Maintenance Management and ITIL (nsM) 

PÅSYN:003A; Interna Affarer med interaktion 

PÅSYN:004A; Bibehållna SOX-kontroller med hjälp av pm3 

PÅSYN:005A; .se - ur ett systemförvalrningsperspektiv 

PÅSYN:005B; .com - from a maintenance management perspective 

PÅSYN:oo6A; Att fö rvalta SOA lösningar med hjälp av pm' 
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