
Självständigt arbete på avancerad nivå

Independent degree project - second cycle

IT-styrning och förvaltningsstyrning
IT Governance and Maintenance Management

IT- och förvaltningsstyrningsmodeller
En fallstudie om Sveriges mest använda förvaltningsstyrningsmodell pm3

Nathalie Jonsson
Matilda Rydstedt



IT- och förvaltningsstyrningsmodeller – 2016-05-20
En fallstudie om Sveriges mest använda Nathalie Jonsson
förvaltningsstyrningsmodell pm3 Matilda Rydstedt

MITTUNIVERSITETET
IKS Informations- och kommunikationssystem

Examinator: Aron Larsson, aron.larsson  @miun.se
Handledare: Håkan Sundberg, hakan.sundberg  @miun.se
Författare: Nathalie Jonsson, najo11  0  1  @student.miun.se, Matilda Rydstedt, 
mary1102  @student.miun.se
Utbildningsprogram: Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp
Huvudområde: IT-styrning och förvaltningsstyrning
Termin, år: 10, 2016

ii

mailto:xxxxx@miun.se
mailto:xxxxx0000@student.miun.se
mailto:xxxxx0000@student.miun.se
mailto:najo1101@student.miun.se
mailto:najo1101@student.miun.se
mailto:najo1101@student.miun.se
mailto:najo1101@student.miun.se
mailto:xxxxx@miun.se
mailto:xxxxx@miun.se
mailto:xxxxx@miun.se


IT- och förvaltningsstyrningsmodeller – 2016-05-20
En fallstudie om Sveriges mest använda Nathalie Jonsson
förvaltningsstyrningsmodell pm3 Matilda Rydstedt

Sammanfattning
Syftet med denna studie är att kunna ge rekommendationer till utveckling och
förbättringar av modeller som kan tillämpas vid IT-styrning av modeller för
systemförvaltning. Arbetet undersöker brister i införandet och användandet av
modellen pm3 samt modeller som är inspirerade av pm3.  Studiens mål är att
besvara frågeställningarna som behandlar (1) vilka kritiska framgångsfaktorer
som har en påverkan för styrning av systemförvaltning samt för modellen pm3

och (2) hur förvaltningsstyrningsmodeller och pm3 kan utvecklas och förbättras.
Den kvalitativa studien är en fallstudie där en enkätundersökning och två olika
intervjusteg har  utförts.  Urvalet  av respondenter  har gjorts  med ett  specifikt
syfte som speglar de utvaldas kvaliteter och relevans för studien samt med en
geografisk spridning. Studien resulterade i en mängd kritiska framgångsfaktorer
för  modellen  pm3 där  en  del  av  dessa  kan  anses  som  generella  för  alla
förvaltningsstyrningsmodeller.  Resultatet  påvisar  även  behovet  av  en
förvaltningsstyrningsmodell  som är  anpassad  för  det  agila  arbetssättet  samt
behovet av en modell anpassad för olika storlekar av organisationer. Vilket är
ett område som förvaltningsstyrningsmodeller och pm3 bör utvecklas inom.

Nyckelord:  IT-styrning,  förvaltningsstyrning,  förvaltningsstyrningsmodeller,
pm3, kritiska framgångsfaktorer.
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Abstract
The purpose of this study is to provide recommendations to further develop and
improvements of models which can be applied to IT governance models for
system maintenance.  The work investigates  gaps  in  the  implementation  and
using phase of the model pm3 and also models which are inspired in pm3. The
aim of the present paper is to answer the research questions which are related to
(1) which critical  success factors  that  have an impact  on the governance of
system maintenance  management  and  also  for  the  model  pm3 and  (2)  how
maintenance management models can further be developed and improved. This
qualitative study is a case study in which a questionnaire and interview in two
steps have been completed. The sample of respondents have been made with a
specific purpose that reflects the selected qualities and relevance of the study
and also with a geographical distribution. The study resulted in a number of
critical  success  factors  for  the  model  pm3 where  some  of  these  can  be
considered  as  general  for  all  maintenance  management  models.  The  results
shows the need of a maintenance management model that is designed for the
agile working method and suitable for all types and sizes of organisations. It is
an  area  where  maintenance  management  models  and  pm3 need  to  develop
within. 

Keywords: IT  governance,  maintenance  management,  maintenance
management models, pm3, critical success factors.
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Terminologi
I detta kapitel presenteras viktiga begrepp och förkortningar som ingår i denna
studie.  En  del  av  de  begrepp  som  används  i  arbetet  har  ingen  svensk
översättning, vilket  leder till att det förekommer engelska ord i rapporten. Detta
är något som är svårt att undkomma inom detta område som behandlar IT.

Akronymer och förkortningar

AM/Cycle Application Maintenance Cycle en 
förvaltningsstyrningsmodell som användes i slutet av 
80-talet och början på 90-talet, men som aldrig fick 
ett genombrott.

COBIT Control Objectives for Information and Related 
Technology tillhandahåller riktlinjer och basta praxis 
for hanteringen av IT-processer.

FOA Förvaltningsobjektarkitektur är en illustration och 
beskrivning av en organisations samlade mängd 
förvaltningsobjekt och grunden för den 
interorganisatoriska styrstruktur som behöver skapas 
för att styra förvaltnings- och utvecklingsuppdrag.

ISO International Organization for Standardization ar 
varldens storsta utvecklare av standarder. ISO ar en 
ickestatlig organisation som ar ett natverk av 
nationella standardinstitut från 156 lander.

ITIL Information Technology Infrastructure Library ett 
processbaserat ramverk som baseras på tjansters hela 
livscykel och består av fem steg. ITIL syftar till att ge
vagledning for att tillhandahålla kvalitativa IT-
tjanster, processer samt funktioner.

ITm5
Information Technology Maintenance at Five Levels 
och är ett webbaserat ramverk för systemförvaltning.

ITSM Information Technology Service Management  
handlar om  implementering och hantering av 
kvalitativa IT- tjanster som uppfyller 
verksamhetskraven. Hantering av IT-tjanster utfors av
IT- tjansteleverantor med hjalp av en lamplig 
blandning av manniskor, processer och 
informationsteknik. Se aven tjanstehantering. 

IT-verksamhet I denna rapport benämns den verksamhet som bedrivs

ix



IT- och förvaltningsstyrningsmodeller – 2016-05-20
En fallstudie om Sveriges mest använda Nathalie Jonsson
förvaltningsstyrningsmodell pm3 Matilda Rydstedt

av organisationers IT-avdelningar som IT-
verksamhet.

Kärnverksamhet I denna rapport benämns det som en del 
organisationer gett t.ex. namnet affärsverksamhet, 
kärnverksamhet, verksamhet eller objektverksamhet  
med benämningen kärnverksamhet.

Pm3 PÅ Maintenance Management Model definieras som 
en IT-styrningsmodell med en inriktning mot 
förvaltningsstyrning. I denna studie kommer denna 
modell att benämnas synonymt med 
förvaltningsstyrningsmodell.

Styrning av 
förvaltning

Är ett begrepp som kommer att betraktas som en del 
av IT-styrning.

Systemförvaltning och
förvaltning

Är två begrepp som i denna studie kommer att anses 
betyda samma sak.
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, problemmotivering, övergripande
syfte samt avgränsningar. Detta följs av studiens konkreta och verifierbara mål,
en översikt av rapporten samt en beskrivning av författarnas bidrag.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Ända  sedan Riksdataförbundet  myntade  termen  systemförvaltning  år  1987  i
Sverige  med  inspiration  från  USA har  en  utveckling  skett  inom  området
(Riksdataförbundet, 1987). Medvetenheten kring IT- och systemförvaltning har
ständigt ökat i Sverige sedan början av 1990-talet. Nya aktörer har dykt upp på
marknaden  och  metoder  för  att  organisera  och  bedriva  en
systemförvaltningsverksamhet har förfinats. (Nordström och Welander,  2007)
Systemförvaltning handlar om att underhålla och vidareutveckla IT-system för
att stödja kärnverksamheten i sitt dagliga arbete. Enligt PÅ AB (2014a) utgör
IT-förvaltning över tiden vanligtvis  cirka 80 procent av en organisations IT-
budget.  Därför  skapas  stort  utrymme  för  besparingar  när  förvaltningen
organiseras och effektiviseras. Enligt Nordström (2014) handlar IT-styrning om
att skapa styrbarhet och överblickbarhet i en organisations IT-verksamhet. Idag
finns det olika modeller och metoder för att utföra IT-styrning.  Enligt The IT
Governance Institute (2003) syftar dessa modeller och metoder till att hjälpa en
organisation att använda sina resurser inom IT på ett bättre sätt. Forskning visar
enligt  Weill  och  Ross  (2004)  att  en  god  IT-styrning  kan  ge  upp  till  20-40
procent  högre  avkastning  på  redan  gjorda  IT-  investeringar.  Enligt  Brandt
(2010)  var  kostaderna  för  systemförvaltning  i  Sverige  cirka  100  miljarder
kronor per år när en uppskattning gjordes år 2007. 

Enligt  Sneed  och  Brössler  (2003)  måste  en  organisation  som  arbetar  med
förvaltning  definiera  vad  som  är  inom  ramen  för  framgång  med  dess
förvaltning. Den forskning som finns menar ofta att framgång nås genom att
öka  användarnas  tillfredsställelse  och  samtidigt  minska  på  kostnader  för
förvaltning.  Detta  kan  anses  vara  en  utgångspunkt,  men  det  är  enbart  en
förenkling  av  en  mycket  komplicerad  fråga,  som  kräver  vidare  forskning.
(Sneed & Brössler, 2003)

Under  ett  möte  med Dataföreningen i  Sverige  under  år  2009 var  det  enligt
Brandt (2010) i första hand förvaltningsstyrningsområdet som mer parten hade
en vilja att fördjupa sig i när det handlar om systemförvaltning. Det tros enligt
Brandt (2010) bero på att det förekommer brister i det praktiska arbetssättet för
att styra förvaltningsarbete.

Enligt Brandt (2012) var det från början när systemförvaltningsbegreppet tog
sin  form  under  1980-talet  meningen  att  enbart  informationssystem  skulle
förvaltas. Vilket även enligt Brandt (2012) står uttryckt i flera av de definitioner
som finns. Med tiden menar Brandt (2012) att det har skett en utveckling och
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nya idéer, behov och synsätt har uppstått. Brandt (2012) anser att det nu finns
diskussioner om att förutom förvalta IT-system även förvalta processer, tjänster,
funktioner och övrigt som exempelvis dokument, nätverk och telefoni. Brandt
(2012)  anser  att  huvudpunkten  ändå  är  att  förvalta  IT-system,  vilket  är  ett
faktum som inte försvinner även om arbetet sker enligt ett  tjänsteperspektiv.
Tanken med att förvalta processer har från början varit att integrera IT-system
och kärnverksamhetsprocesser för att kunna förvalta dem tillsammans (Brandt,
2012). I Sverige idag finns det till störst del två forskare som bedriver eller har
bedrivit  forskning  om  systemförvaltning  och  IT-styrning.  Dessa  två  har
utvecklat  två  olika  modeller  inom  området,  Nordström  (2005)  och  Brandt
(2005). Men denna forskning kan anses vara begränsad. Detta då den enbart
bedrivs tillsammans med universitet i Sverige och är vinklad till att undersöka
hur dessa modeller bör fungera och inte hur de egentligen fungerar i praktiken.

Enligt Fortune och White (2006) används kritiska framgångsfaktorer med olika
utgångspunkter, till exempel för att alltifrån studera ett enskilt projekt till  att
studera  en  hel  organisations  strategiska  inriktning.  Därmed  kan  även
undersökning av en modell som tillämpas i organisation läggas till i området
som kan undersökas med hjälp av kritiska framgångsfaktorer (Fortune & White,
2006).  En kritisk framgångsfaktor är enligt  Rockart och van Bullen (1986) ett
begränsat  område  där  faktorer  kan  identifieras  som  kritiska  för  att  en
organisations resultat ska bli  tillfredsställande och kunna garantera framgång
för den enskilde, en avdelning eller en organisation. Enligt Ward och Peppard
(2002) används faktorerna för att styra inriktningen på organisationers mål för
att hantera resurser och tid för att kunna säkerställa dess framgång. Tan, Cater-
Steel och Toleman (2009) menar att kritiska framgångsfaktorer är ett allmänt
forskat område.  Sethibe,  Campbell  och McDonald (2007) anser att  det finns
begränsad  forskning  inom IT-styrning  och  kritiska  framgångsfaktorer,  vilket
kan anses som underligt eftersom IT-styrning har blivit allt mer avgörande för
dagens organisationer.  Systemförvaltning anses enligt Nordström (2014) vara
en delmängd av begreppet IT-styrning. 

PÅ i Sverige Maintenance management model, även känt som pm3, är Sveriges
mest sålda förvaltningsstyrningsmodell. Enligt PÅ AB (2014b) har pm3 blivit en
de facto standard  för förvaltningsstyrning i Sverige. Pm3 har sålts till många
kunder i olika branscher runt om i hela Sverige, såsom exempelvis CSN, Telia,
Scania, IF, Svenska spel, HSB och Stockholms landsting (PÅ AB, 2014c). Men
enligt  experter  som varit  verksamma i  organisationer  som köpt  in  pm3,  har
många organisationer problem med att implementera och använda sig av denna
modell.

1.2 Övergripande syfte
Detta  arbete  kommer  att  undersöka  brister  i  införandet  och  användandet  av
modellen pm3 samt modeller som är inspirerade av pm3. Syftet är att kunna ge
rekommendationer  till  utveckling  och  förbättring  av  modeller  som  kan
tillämpas vid IT-styrning av modeller för systemförvaltning.
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1.3 Avgränsningar
Studien  är  begränsad  till  att  endast  fokusera  på  modellen  pm3 samt  en
kombination  av  pm3 och  andra  modeller.  Studien  syftar  även  till  att  enbart
inrikta sig på området för förvaltning och inte utveckling, dock går det inte helt
att avgränsa då dessa områden har en tydlig koppling. Modellen pm3 kommer
enbart  att  studeras  genom  frågeformulär  och  intervjuer  och  baseras  då  på
personers åsikter och erfarenheter och därmed inget praktiskt arbete.

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Målet med denna studie är att besvara följande frågeställningar:

• Vilka  kritiska  framgångsfaktorer  påverkar  modeller  för  styrning  av
systemförvaltning?

• Vilka kritiska framgångsfaktorer finns det för pm3?

• Hur kan pm3 utvecklas och förbättras? 

1.5 Översikt
I kapitel 2 redovisas relevanta teorier för studiens område, i kapitel 3 beskrivs
de metoder som använts genom undersökningen. Utifrån insamlad data i form
av enkätundersökning och intervjuer presenteras i kapitel  4 studiens resultat. I
kapitel  5 redovisas  analys  samt  diskussion  följt  av  kapitel  6 där  arbetets
slutsatser presenteras.

1.6 Författarens bidrag
Författarna har i samma omfattning varit delaktiga i arbetets alla delar såsom
undersökning,  sammanställning,  analys  och  rapportskrivning.  Detta  för  att
säkerställa  arbetets  kvalitet.  Exempelvis  har  resultatet  från  enkäter  och
intervjuer  sammanställts  och  tolkats  tillsammans,  vidare  har  alla  rapportens
delar granskats av båda författarna.
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2 Teori
I  kapitel  2 redogörs  för  tidigare  forskning  inom  området  IT-styrning  och
systemförvaltning. I kapitel 2.2-2.9 presenteras de teorier som ligger till grund
för  denna  studie.  I  figur  1 illustreras  en  sammanställning  av  det  teoretiska
ramverk som sammanställts för denna undersökning. Där kan ses hur de olika
teorierna som valts är relaterade till varandra. 

Figur 1: Sammanställning av det teoretiska ramverk som används i denna studie.

2.1 Tidigare forskning
År  1969  beskriver  Robert  Riggs  utförligt  i  sin  artikel  systemförvaltningens
svårigheter.  Enligt  Brandt  (2004) dröjer det  fram till  år  1973 då nästa  stora
händelse  sker.  Då  ger  standardiseringskommissionen  ut  handboken  113  för
systemutveckling. Detta år ger även Langefors ut en bok som Brandt (2004)
anser har inflytande på sättet att betrakta informationssystem även idag. Enligt
Nordström (2014) introducerades systemförvaltningsbegreppet år 1979 vid ett
seminarium av  Svenska  samfundet  för  informationsbehandling  (SSI).  Ett  år
senare  startar  Riksdataförbundet  ett  omfattande  projekt  där  begreppet
systemförvaltning sprider sig (Brandt, 2004). Projektet sträckte sig från 1980 -
1987 och var det första arbetet om systemförvaltning i Sverige. Det syftade till
att skapa en generell begreppssfär för att underlätta för vidare forskning inom
området  (Nordström,  2014).  Enligt  Nordström  (2014)  gjordes  även  ett
ställningstagande under riksdataförbundets projekt som syftade till att förändra
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styrningen av systemförvaltningen. Detta innebar en strävan om att ansvaret för
IT-systemen  skulle  förflyttas  från  IT-verksamheten  till  kärnverksamhetens
avdelningar för att på så vis öka engagemanget hos verksamhetens avdelningar
(Nordström, 2014). År 1980 ger även Lientz och Swanson (1980) ut Software
Maintenance management som beskriver systemförvaltningsarbetet inom 487
företag  i  USA.  Det  är  den  första  publicerade  akademiska  avhandlingen  om
systemförvaltning i USA.

Den amerikanska standardiseringskomissionen, National Bureau of Standards
and Technology publicerade flertalet rapporter under år 1984 vilka definierade
begreppet  Software Maintenance. Två år senare presenterar Riksdataförbundet
projektet  systemförvaltning  vid  Norddata,  som  då  var  den  största  nordiska
konferensen.  (Brandt,  2004)  År  1990  startade  Intressegruppen  som  vid  ett
senare  tillfälle  bytte  namn  till  Referensgruppen  för  systemförvaltning  där
arbetet  inledningsvis  bestod  av  att  skapa  en  definition  av  begreppet
systemförvaltning.  År  1992  presenteras  den  första  svenska
licentiatavhandlingen  i  systemförvaltning  av  Brandt  (1992)  med  titeln  Hur
beskriver man systemförvaltning. Fortsättningsvis fem år senare presenteras den
första doktorsavhandlingen av Lindvall (1997) med titeln An Emperical Study
of  Requirements-Driven  Impact  Analysis  in  Object-Oriented  Software
Evolution.

År  1998  ger  Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers  (IEEE)  ut  en
standard  vid  namn  1219 Standard of  Software  Maintenance (Brandt,  2004).
Året efter,  1999, ger även ISO/IEC ut en standard inom samma område vid
namn Software Maintenance. (Brandt, 2004)

Med  inspiration  av  Lientz  och  Swansons  (1980)  undersökning  har  Brandt
(2005, 2012) utfört fem liknande enkätundersökningar i Sverige. Detta under
åren  1991,  1994,  1997,  2008  och  2012  med  syfte  att  kartlägga  hur
systemförvaltningsarbetet  bedrivs i Sverige,  varje gång fick 200 av Sveriges
största företag möjligheten att delta (Brandt, 2012). Detta för att Brandt (2005)
sedan  skulle  kunna  jämföra  resultaten.  Brandt  (2005)  anser  att
undersökningarna  från  Sverige  och  USA gav  liknande  resultat.  Den  största
skillnaden  i  resultatet  var  enligt  Brandt  (2005)  storleken  på
informationssystemen och att IT-avdelningarna var betydligt större i Sverige.
Genomgående i undersökningarna anser Brandt (2005) att respondenterna från
Sverige  upplever  större  problem med  systemförvaltningsarbete  jämfört  med
respondenterna från USA.

Den undersökning som gjordes år 2012 riktade sig främst till IT-chefer samt IT-
direktörer och svarsfrekvensen var 11 procent. Av de som tillfrågades arbetade
91  procent  inom  IT-verksamheten  och  9  procent  inom  kärnverksamheten.
Resultatet  i denna undersökning visar att  21 procent av de resurser som ska
fördelas  till  systemutveckling,  systemförvaltning  och  annat  har  tilldelats
systemutveckling, vilket är en förändring från tidigare undersökningar där 32
till  46  procent  tilldelats  systemutveckling.  Systemförvaltning  tilldelas  51
procent av resurserna och annat 28 procent. En delad mening kan finnas om vad
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som  egentligen  ska  tillhöra  annat  som  exempelvis  om  support  ska  tillhöra
förvaltning eller annat. Enligt Brandt (2012) har liknande undersökningar gjorts
i USA och där har resultatet gett att hela 70 till 80 procent av de IT-relaterade
resurserna  tilldelats  systemförvaltning.  Undersökningens  resultat  visar  att  de
personer som arbetar med systemförvaltning är jämnt fördelade mellan kärn-
och  IT-verksamheten.  ITIL  är  enligt  Brandts  (2012)  undersökning  den
vanligaste  standarden,  ramverket  eller  modellen  som  används  vid
systemförvaltningsarbete  med  39  procent.  Pm3 används  av  21  procent  vid
systemförvaltningsarbete och resterande organisationer använder sig av andra
modeller  såsom COBIT eller  ITm5 eller  egendesignade  standarder,  ramverk
eller modeller. När en liknande undersökning gjordes år 2008 visade den enligt
Brandt (2010) att 37 procent av Sveriges största företag inte använder sig av
någon standard, ramverk eller modell för sitt förvaltningsarbete. Det var även
då cirka 39 procent som använde sig av ITIL och de resterande 24 procenten
använde sig av andra standarder,  ramverk eller  modeller.  (Brandt,  2010)  En
fråga i  undersökning som gjordes  år 2012 handlade om vilket  begrepp som
används i första hand, där cirka 75 procent svarade systemförvaltning och cirka
20 procent IT service management. (Brandt, 2012) Vilket inte skiljer sig från
den  undersökning  som  gjordes  år  2008  då  18  procent  svarade
systemförvaltningsbegreppet och 74 procent IT service management. 

Nordström presenterade sin licentiatavhandling år 1995 där hon bland annat
identifierade förvaltningsstyrning som en aktivitet i en förvaltningsverksamhet
(Nordström,  2014).  Enligt  Nordström  (2014)  fick  företaget  PÅ  AB,  där
Nordström  själv  var  engagerad  i  uppdrag  att  utarbeta  flertalet
förvaltningsstyrningsmodeller mellan åren 1997 och 2005. Detta skulle ge en
ökad  kunskapsutveckling  och  en  förhoppning  om en  standardisering  för  att
underlätta för organisationer genom att  förflytta  fokus från modellutveckling
och  förvaltning  till  införandet.  Nordström  (2014)  menar  att  denna
kunskapsutveckling  bidrog  till  grunden  för  doktorsavhandlingen  som  hon
presenterade år 2005 med titeln  Styrbar systemförvaltning (Nordström, 2005).
Efter Nordströms presentation av doktorsavhandlingen lanserades pm3s första
version. År 2009 deltog Nordström (2014) i ett forskningsprojekt som gav ett
resultat  av en kunskapsprodukt:  förvaltningsobjektsarkitektur (FOA). I denna
period  upptäckte  även  Nordström (2014)  begreppet  IT governance  eller  IT-
styrning på svenska.  Nordström (2014) menar  att  förvaltningsstyrning direkt
kan relateras till IT-styrning och kan anses vara en delmängd av IT-styrning.

Brandt  (2004)  har  gjort  en  sammanställning  och  tolkning  av
systemförvaltningens definitioner med tiden, se tabell  1. Enligt Brandt (2004)
finns den en spridning i de utvalda definitionernas betydelse och bredd inom
området.  Vidare  anser  Brandt  (2004)  att  det  inte  finns  någon  trend  krig
definitionerna. 

Tabell 1: Utveckling av systemförvaltningens definition. (Brandt, 2004)

Nr Källa Definition År

1 Riggs The activity associated with keeping operational 1969
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computer systems continuously in tune with the 
requirements of users, data processing operations, 
associated clerical functions, and external demands from
govermental and other agencies

2 Ogdin

Maintenance is the continuing process of keeping the 
program running, or improving its charactersistics.. (&) 
program modification has its objective the adaption to a 
change environment

1972

3 Boem
Software update is result in a changed functional 
specification… (&) software repair leaves the functional
specification intact

1976

4 SIS
Varje aktivitet avsedd att bibehålla en enhet i eller 
återställa densamma till ett tillstånd i vilket enheten kan 
fungera som avsett

1977

5 Canning

The word ´maintenance´ is used here in its broadest 
sense, to include error corrections, changes (also called 
modifications or amendments), enhancements, and 
improvements to existing software

1978

6 Lehman
For software the term maintenance is generally used to 
described all changes made to a program after its first 
installation

1980

7 Lientz & Swanson

(i) Corrective - dealing with failures in processing, 
performance, or implementation,
(ii) Adaptive - responding to anticipated change in the 
data or processing environments,
(iii) Perfective - enhancing processing efficiency, 
performance, or system maintability

1980

8 McClure

Maintenance is the function of keeping software on an 
operational mode. The maintenance function involves 
correcting software errors in the specifications, design, 
code and performance requirements; and modifying the 
software to comply with users requests, changes in the 
operating environment, and data requirements.

1981

9 Fjelstad & Hamlen

Maintenance is the change to an existing program, using
or modifying an existing approach or design, then 
understanding and modifying or expanding existing 
program logic

1983

10
National Bureau of 
standards and 
Tecnology

Software maintenance is the performance of those 
activities required to keep a software system operational
and responsive after it is accepted and placed into 
production

1984

11 RDF

Systemförvaltning är den sammanfattande benämningen
för de åtgärder som fordras för att administrera och 
hantera ett system i drift som inte ingår i begreppet 
systemdrift eller är av annan typ av vidareutveckling

1987

12 F B Data
De åtgärder som krävs för att hantera, underhålla och 
administrera ett system i drift - åtgärder som ej ingår i 
driftbegreppet

1988
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13 Programator
Alla insatser som behövs för att ett ADB-system 
stadigvarande skall fungera effektivt för sin verksamhet

1990

14 Stadskontoret

Systemförvaltning är en sammanfattande benämning på 
de åtgärder som krävs för att administrera och hantera 
ett system i drift - och som inte täcks av begreppet drift. 
Drift avses behandling av data. Förvaltning avser 
behandling av systemet. Systemförvaltning innebär att 
man löpande följer systemets “beteende” avseende 
viktiga egenskaper som t.ex. systemanvändning, svarar 
för systembesiktning/systemdiagnos, systemsäkerhet, 
handböcker och metoder, ändringshantering, bevakning 
av kompetens, samordning, ansvarsfördelning, 
dokumentation och avtal av olika slag.

1990

15 ISF

Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för 
att administrera och hantera ett informationssystem i 
drift, så att det under dess hela livstid effektivt bidrager 
att uppfylla verksamhetens mål

1991

16 Pigoski Maintenance occurs after the product is in operation 1996

17 IEEE Std 1219

Modification of a software product after delivery to 
correct faults, to improve performance or other 
attributes, or to adapt the product to a modified 
environment

1998

18 Brandt

Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för 
att styra, administrera och verkställa 
systemförvaltningsarbetet av existerande objekt och 
stödja användandet

1998

19 Brandt

Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för 
att förbereda, styra, administrera och verkställa 
förändringsarbetet av existerande objekt och stödja 
användandet

2000

20 Kajko-Mattson
Software maintenance is the totaly of activities required 
to provide cost effective support to a software system

2001

2.2 Service Management
Enligt  Grönroos  (1994)  har  de  sex  olika  områdena:  marknadsföring,
verksamhetsstyrning,  organisationsteori,  mänskliga  resurser,  förvaltning,
servicekvalitet  samt  företagsledare  och konsulter  gett  inverkan och påverkat
utformningen  av  service  management.  Albrecht  (1988)  definierade  service
management som:

“Service management is a total organizational approach that makes quality of
service,  as  perceived  by  the  customer,  the  number  one  driving  force  for  the
operations of the business”. 

Medan Grönroos (2015) har definierat service management som:

“Service  management  is  understanding  how to  manage  a  business  in  service
competition, that is, in a competitive situation where service is the key to success
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in the marketplace, regardless of whether the core of the offering is a service or a
manufactured product.”.

Grönroos (1990, 2007/2008) beskriver service management som att det handlar
om förståelse. Det handlar om att förstå vilket värde som uppstår för kunden i
samband med konsumtion eller användande av en organisations erbjudande och
hur dess tjänster själva eller  tillsammans med information,  fysiska produkter
eller andra materiella ting, bidrar till ett värde. Det handlar om att förstå hur
kvaliteten  i  kundrelationer  bidrar  till  att  skapa  värde  och  att  detta  värde
förändras med tiden. Det handlar om att förstå hur en organisation och alla dess
beståndsdelar  såsom  människor,  tekniska  och  fysiska  resurser,  system  och
kunder, kan producera och leverera den upplevda kvalitet och stödja kundernas
värdeskapande.  Service  Management  handlar  också  om  att  förmå  en
organisation att fungera på ett sådant sätt att den upplevda kvalitet, värde och
målsättning  uppnås  av  berörda  parter.  För  att  kunna  uppnå  detta  måste  ett
företag  i  en  situation  där  det  råder  tjänstekonkurrens  veta  vilken  upplevd
kvalitet  och  vilket  stöd  en  kund  söker  för  värdeskapande  i  de  dagliga
aktiviteterna  och  processerna.  De  bör  även  veta  hur  man  skapar  det  stöd
kunderna söker för värdeskapande samt veta hur man hanterar de resurser som
företaget förfogar över för att uppnå servicebaserat värdeskapande. (Grönroos,
1990, 2007/2008) 

Grönroos (2015) anser att det även är viktigt att påvisa att service management
kräver en dynamisk syn på verksamhetsledning. Det räcker inte att bara förstå
vilka värden eller  fördelar  som kunderna söker  idag.  Grönroos (2015) anser
även att  det  är  viktigt  att  förstå  att  den upplevda kvaliteten och värdet  som
produceras förändras med tiden. I tabell  2 beskrivs en sammanfattning av sex
principer som bör eftersträvas inom service management.

Tabell 2: Principer för service management. (Grönroos, 2015, 2015/2015)

Princip Kommentar

1.Vinstekvationen och 
affärslogik

Det är den upplevda 
tjänstekvaliteten som 
skapar vinst.

Beslut om extern och 
intern effektivitet såsom 
kundtillfredsställelse, 
produktivitet för arbete 
och kapital måste 
integreras. 

2. Handlingsfrihet och 
befogenhet att fatta 
beslut 

Beslutsfattandet måste 
decentraliseras och ske så 
nära gränssnittet mellan 
organisation och kund 
som möjligt. 

Vissa strategiska beslut 
måste fattas centralt. 

3. Organisationsstruktur Organisationen måste 
struktureras och fungera 
på ett sätt att huvudmålet 

Detta kräver ofta en platt 
organisation utan onödiga
skikt.
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blir att mobilisera de 
resurser som krävs för 
frontlinjens verksamhet. 

4. Verksamhetsstyrning Chefer och arbetsledare 
fokuserar på att 
uppmuntra och stödja de 
anställda. 

Så få reglerade 
övervakningsrutiner som 
möjligt, även om vissa 
måste få finnas kvar. 

5. Belöningssystem Belöningssystemens fokus
bör vara inställt på 
skapandet av upplevd 
kvalitet.

Alla relevanta aspekter av
tjänstkvalitet bör tas i 
beaktande, även om inte 
alla aspekter kan 
införlivas i 
belöningssystemen.

6. Mätning Kundernas 
tillfredsställelse med 
tjänsternas kvalitet bör 
utgöra fokus när 
företagets prestationer 
mäts.

För att kunna övervaka 
produktivitet och intern 
effektivitet kan interna 
mätkriterier behövas.

2.3 IT Service Management
IT Service Management (ITSM) definieras enligt Haverblad (2007) som: 

“Ett  begrepp som innebär service-  och kundfokus,  tjänsteorientering,  målstyr-
ning och prestandamätning, kvalitetsledning samt processorientering för att leve-
rera och ge support på IT-tjänsterna.” 

Enligt Haverblad (2007) sträcker sig ITSM från driftsättning till avveckling av
IT-tjänster.  Galup,  Ronald,  Quan,  och  Conger,  (2009)  samt  Mesquida,  Mas,
Amengual  och  Calvo-Manzano  (2012) beskriver  att  ITSM  även  är  en
processinriktad  disciplin  och  hamnar  under  det  gemensamma  begreppet
processförbättring  där  Total  Quality  Management  (TQM),  Six  Sigma  och
Business Process Management (BPM) inkluderas. ITSM står som en ram för att
anpassa  kopplingen  mellan  kärnverksamheten  och  IT-verksamheten  inom
organisationen. Detta för att möjliggöra för organisationen att kunna leverera
IT-tjänster till sina kunder av högsta kvalitet och även följa de Service levels
agreements (SLA) som upprättats. 

Enligt  Haverblad  (2007)  måste  ramverket  anpassas  efter  den  specifika
organisationen då alla ser olika ut. De processer som ramverket för IT Service
Management  omfattar  kan  delas  in  i  två  olika  delar:  supportprocesser  och
leveransprocesser.

Supportprocesserna är  på en operativ  nivå och leveransprocesserna är  på en
taktisk  nivå.  Enligt  Haverblad  (2007)  omfattar  supportprocesserna
incidenthantering, problemhantering, ändringshantering, hantering av lansering
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och konfigurationshantering. Dessa processer omfattar dagliga aktiviteter för att
ge  support  för  leveranser  av  IT-tjänsterna  till  kunden.  Leveransprocesserna
inkluderas  av  kapacitetshantering,  tillgänglighetshantering,  kontinuitets-
hantering, servicenivåhantering samt identifiering och allokering av kostnader.
Leveransprocesserna är relaterade till den årliga planeringen.

Utvecklingen  av  ITSM  inleds  med  Information  Technology  Infrastructure
Library (ITIL). Som sedan vidare har lett till den internationella standarden ISO
20000.  Under  utvecklingsförloppet  har  även  exempelvis  COBIT  bidragit.
(Galup et al., 2009) 

McNaughton, Ray och Lewis (2010) beskriver ITSM som en nyckelfaktor. Där
IT  management  funktionen  omfattar  affärsinriktad  service  support  där  IT-
tjänster  förvaltas  och  planeras  tillsammans  med  affärsprocesserna.  Cots  och
Casadesús (2015) har identifierat många olika standarder, verktyg och ramverk
som finns inom området för ITSM, dessa är exempelvis ITIL, CMMI-SVC,
COBIT, ISO 20000, ISO 27001, LEAN IT, USMBOK, PMBOK, Six Sigma,
PRINCE2,  ISO  9001,  ValIT  och  ISO  38500.  Många  av  dessa  behandlar
överlappande  områden  eller  är  komplement  till  varandra.  Enligt  Cots  och
Casadesús  (2015)  och  McNaughton  et  al.  (2010)  är  det  en  av  alla  dessa
standarder  som utmärker  sig inom området  och har  fått  en större  betydelse,
spridning och utveckling vilket är ITIL.

2.4 IT-styrning
Enligt De Haes och Van Grembergen (2004) finns det ett antal olika definitioner
för vad IT-styrning är, här följer tre olika definitioner:

“IT governance is the organizational capacity exercised by the board, executive
management and IT management to control the formulation and implementation
of  IT strategy and in this  way ensuring the  fusion of  business  and IT.” (Van
Grembergen, 2002)

“IT governance  is  the  responsibility  of  the  board  of  directors  and  executive
management. It is an integral part of enterprise governance and consists of the
leadership  and  organisational  structures  and  processes  that  ensure  that  the
organisation’s  IT  sustains  and  extends  the  organisation’s  strategies  and
objectives.”. (IT Governance Institute, 2003)

“IT governanace: Specifying the decision rights and accountability framework to
encourage desirable behavior in the use of IT”. (Weill & Ross 2004)

Även  om  de  två  första  definitionerna  skiljer  sig  anser  De  Haes  och  Van
Grembergen  (2004)  att  de  båda  är  fokuserade  på  att  skapa  en  länk  mellan
kärnverksamhet och IT-verksamhet. IT-styrning handlar enligt De Haes och Van
Grembergen (2004) om att utföra och förändra IT för att kunna möta nuvarande
och framtida krav på affärer och dess kunder. Simonsson (2005) håller med om
att det finns många definitioner av IT-styrning, men i huvudsak handlar det om
att skapa ordning och reda i IT-organisationen. Enligt Simonsson (2005) är det
också  viktigt  att  tydliggöra  ansvarsfördelningen  mellan  IT-verksamhet  och
kärnverksamhet. Detta för att IT ska kunna stödja kärnverksamheten på bästa
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sätt. I figur 2 beskrivs processen för IT-styrning, enligt IT Governance Institute
(2000).

   

Figur 2: Process för IT-styrning. (IT Governance Institute, 2000)

IT Governance Institute (2000) presenterar kritiska framgångsfaktorer inom IT-
styrning som är följande:

• IT-styrningens  aktiviteter  ska  vara  integrerade  med  organisationens
styrprocesser och ledarskapsbeteenden.

• IT-styrningen ska fokusera på organisationens mål, strategiska initiativ
samt användning av teknik för att förbättra kärnverksamheten.

• Aktiviteter  definieras  med  syfte,  dokumenteras  och  genomförs  med
avseende på organisationens behov.

• Förvaltningsmetoder används  för  att  öka  effektiviteten  inom  IT-
processerna.

• Organisatoriska rutiner ska fastställas.

• Kontrollrutiner  ska  definieras  för  att  undvika  avbrott  i  den  interna
kontrollen och översikten.

• Integration och samverkan av de komplexa IT-processerna.

• En  revisionskommitté  bör  upprättas  för  att  övervaka  en  oberoende
revisor med fokus på IT.

2.5 Förvaltningsstyrning
Enligt  Bergvall  och  Welander  (1996)  definieras  systemförvaltning  enligt
följande: 

“Arbetet  med att  kontinuerligt  ändra och styra informationssystem, i  syfte att
säkerställa systemets nytta i verksamheten.”
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Crespo  Márquez  (2007)  anser  att  European  standard definierar
förvaltningsstyrning enligt följande: 

“All the activities of the management that determine the maintenance objectives
or priorities, strategies, and responsibilities and implement them by means such
as  maintenance  planning,  maintenance  control  and  supervision,  and  several
improving the methods including economical aspects in the organization.”

Brandt  (2005)  anser  att  systemförvaltning  behövs  för  att  ändra
informationssystem och  tjänster  och  stödja  kärnverksamheten  med  hjälp  av
olika användarstöd, se figur 3. Systemförvaltning har enligt Brandt (2005) inget
självändamål utan dess syfte är att stödja kärnverksamheten.

Figur 3: Systemförvaltningens relation med IS-T och KV. (Brandt, 2005)

Enligt Garg och Deshmukh (2006) blir det allt viktigare att ha en fungerande
förvaltningsverksamhet,  vilket  också  leder  till  att  det  är  viktigt  att  ha  en
fungerande förvaltningsstyrning. Detta tros enligt Garg och Deshmunkh (2006)
bero på den automatisering och mekanisering som sker på marknaden idag, där
produktionsutrustning  och  olika  system  ersätter  produktionspersonal.  Enligt
Brandt  (2010)  anses  förvaltningsstyrningen  vara  uppbyggt  som  figur  4
illustrerar.  Brandt  (2010)  delar  upp  förvaltningsstyrningen  i  tre  nivåer:
strategisk, taktisk och operativ. Där den strategiska inriktningen är på två till
fem år alternativt längre. Den taktiska förvaltningsstyrningen har inriktning mot
det kommande verksamhetsåret och den operativa handlar om förvaltningen i
dagsläget. Pilarna i figurer illustrerar vikten av att tillämpa samma begrepp och
termer inom alla nivåer samt inom de närliggande omgivningarna, kärn- och IT-
verksamhet.
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Figur 4: Förvaltningsstyrning enligt Brandt (2010).

Systemförvaltningens  aktiviteter  är  enligt  Norström  (1993)  följande:
ändringshantering, utvärdering, användarstöd, utbildning samt drift. Det största
området  inom  systemförvaltningen  är  ändringshantering  och  består  enligt
Nordström (1993)  utav  sju  olika  aktiviteter  vilka  är:  initiering,  prioritering,
beredning,  ändring,  test,  införande  samt  information  och  utbildning.
Utvärdering  inom  systemförvaltning  kan  antingen  vara  utvärdering  av
informationssystemet  eller  utvärdering  av  systemförvaltningsarbetet.  För  att
lyckas med systemförvaltning har Bergvall och Welander (1996) tagit fram de
viktigaste faktorerna för framgång:

• Projektifierad systemförvaltning

• Förvaltning av informationssystem

• Tydliga ansvarsroller

• Frambringa affärsmässighet

• Positionera systemförvaltningen

• Upprätta rutiner

Bergvall  och Welander  (1996) menar  att  de definierade framgångsfaktorerna
bör  vara  förstådda,  beskrivna  och  accepterade  för  att  lyckas  med
systemförvaltningen.  Först  när  dessa  krav  uppfylls  blir  framgångsfaktorerna
använda. Även Brandt (2004) nämner flera kritiska framgångsfaktorer för att
lyckas med förvaltningsarbete, och dessa är:

• Uppdaterade verktyg

• En god helhetsbild

• Förbättringar koncentrerade 
där de behövs

• Förvaltningsorganisation

• Tydliga och aktuella 
rollbeskrivningar

• Fokus på förvaltning från 
företagsledning och chefer
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• Goda mätverktyg

• Inget tidsslöseri på 
blankettfylleri

• Strategier för förvaltning

• Nyttoberäkningar av 
förvaltningsarbetet

• Insikt om vad 
förvaltningsarbete är

• Förvaltningsavtal

• Kompetenta medarbetare

Det  finns  enligt  ITm5 (2016a)  tre  nyckelområden för  att  kunna lyckas  med
förändringsarbete för styrning av förvaltning:

• Ledningens engagemang

• Grundläggande ordning och reda

• Rimlig ambitionsnivå

Sneed  och  Brössler  (2003)  har  identifierat  åtta  stycken  kritiska
framgångsfaktorer för förvaltning:

• Bevara funktionalitet

• Bevara kvalitet

• Kontrollera komplexitet

• Undvika ökad volatilitet

• Kontrollera kostnad

• Regelbundna lanseringar

• Upprätthålla kundnöjdhet

• Täcka kostnader

2.6 Projektledning
Project Management Institute (2008) definerar projektledning som: 

“The application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activites to
meet project requirements.”. 

Antvik och Sjöholm (2014) definierar projektledning på ett liknande sätt som:

“Project management involves planning, organizing, governance, monitoring and
reporting of all project components as well as motivation the project team and ot-
her involved parts in order to achieve the project objectives.”. 

Project Management Institute (2008) anser att  ett projekt kan delas in i fem
olika  processgrupper  vilket  är: initiera,  planera,  genomföra,  övervaka  och
kontrollera  samt avveckla. Antvik och Sjöholm (2014) anser  att  projekt  och
projektledning har blivit viktiga kompetensområden för såväl medarbetare som
chefer i företag och andra organisationer, eftersom allt fler verksamheter och
uppgifter i samhälle och näringsliv organiseras i projektform. 

15



IT- och förvaltningsstyrningsmodeller – 2016-05-20
En fallstudie om Sveriges mest använda Nathalie Jonsson
förvaltningsstyrningsmodell pm3 Matilda Rydstedt

Enligt  Hagen  och  Park  (2013)  är  det  välkänt  i  litteratur  som  handlar  om
projektledning att en projektledares handlingar, aktiviteter och egenskaper kan
ha en signifikant påverkan på hur bra ett projekts resultat blir. Enligt Lane och
Klande (2004) kan en ledares beteende ha en stor inverkan på hur lyckat ett
projekt blir och hur bra en organisation är. Enligt Hagen och Park (2013) är
acceptans av otydlighet en vanligt förekommande faktor i litteratur som handlar
om projektledning. Hagen och Park (2013) anser att detta är en faktor som kan
skilja en effektiv ledare från en ineffektiv ledare. Öppen kommunikation mellan
ledare och medlemmar i ett projekt är även det enligt Hagen och Park (2013) en
kritisk faktor som spelar en viktig roll. Munns och Bjeirmi (1996) har även de
identifierat faktorer som kan vara kritiska för projektledning och hur lyckat ett
projekt blir beroende på det. Dessa faktorer är:

• Tillräcklig grund för projektet

• Oplanerad avveckling av 
projektet

• Otillräckligt engagemang från 
ledningen

• Otydliga definitioner av 
arbetsuppgifter

• Avsaknad av 
projektledningsmetoder

• Ledarskapsmetoder tillämpas 
på fel sätt

• Fel person som projektledare

• Brist på engagemang i 
projektet

Fortune  och  White  (2006)  har  gjort  en  litteraturstudie  där  sextiotre
publikationer  studerats  för  att  identifiera  kritiska faktorer  för projektledning.
Faktorerna som har identifierats är:

• Stöd från ledningen

• Tydliga realistiska mål

• Hållbar och detaljerad 
projektplan som hålls 
uppdaterad

• God kommunikation och 
återkoppling

• Engagemang från användare 
och klient

• Kvalificerad projektgrupp

• Effektiv förändringsledning

• Kompetent projektledare

• Tillräcklig budget

• Organisationskultur och 
struktur

• God prestanda för leverantörer,
entreprenörer och konsulter

• Planerad avveckling och 
granskning samt acceptans för 
eventuella misslyckanden

• Tillhandahållande av 
yrkesutbildning

• Politisk stabilitet

• Rätt val av projektmetodik och 
verktyg
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• God grund för projektet

• Tillräckliga resurser

• Bra ledarskap

• Tillämpning av beprövade eller
bekanta tekniker

• Realistisk tidsplan

• Risker inventerade, 
analyserade och förebyggda

• Projektsponsor

• Olika synvinklar

• Tidigare erfarenhet av 
projektledning

• Miljöpåverkan

• Storlek på projektet, t. ex. 
komplexitet, inblandade 
personer och varaktighet

• Effektiv uppföljning och 
kontroll

2.6.1 Projekt
Project Management Institute (2008) definierar ett projekt som: 

“In project management a project consists of a temporary endeavor undertaken
to create a unique product, service or result.”. 

Enligt Manning (2008) kan ett projekt också definieras som: 

”Temporary  rather  than  permanent  social  systems  or  work  systems  that  are
constituted  by  teams  within  or  across  organizations  to  accomplish  particular
tasks under time constraints.” 

Enligt Gustavsson (2013) är det vanligt att definiera ett projekt med hjälp av de
tre parametrarna tid, kostnad och resultat eller omfattning, oavsett om det är ett
projekt som arbetar med ett  agilt  eller  traditionellt  arbetssätt.  Det kan enligt
Gustavsson (2013) illustreras som en triangel, se figur 5.

 

Figur 5: Projekttriangel. (Gustavsson, 2013)

Morris  och Hough (1986) identifierade redan under 80-talet  faktorer  som är
kritiska för att ett projekt ska lyckas. De faktorer de har identifierat är: 

• Realistiska mål • Tredje parter 
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• Konkurrens

• Kundtillfredsställelse

• Definierat mål

• Lönsamhet

• Tillgänglighet på marknaden

• Implementationsprocessen

• Det upplevda värdet av 
projektet

Munns och Bjeirmi (1996) har även de identifierat flera faktorer som påverkar
ett projekts resultat och hur lyckat ett projekt blir. Genom en litteraturstudie har
de identifierat följande faktorer:

• Mål

• Projektadministration

• Tredje parter

• Relationer med kunder

• Mänskliga faktorn

• Upphandling och avtal

• Juridiska/rättsliga avtal

• Politik

• Produktivitet och effektivitet

• Konflikter

• Lönsamhet

2.7 Förändringsledning
Jacobsen (2012/2013) definierar förändring som: 

“En organisation har förändrats när den uppvisar olika drag vid (minst) två olika
tidpunkter” 

Jacobsen (2012/2013) identifierar två centrala element hos förändringar: tid och
objekt.  Författaren menar  att  det  är  omöjligt  att  införa förändringar  utan ett
tidsperspektiv.  Jacobsen  (2012/2013)  beskriver  objektet  som en organisation
och knyter ihop elementen där en organisation måste kunna beskrivas vid en
specifik tidpunkt och vidare kunna jämföras vid en senare tidpunkt. 

Enligt Helm Mills, Dye och Mills (2009) kan en förändring till exempel vara
antingen  planerad  eller  oplanerad.  Planerad  förändring  anses  vara  när
organisationen är medveten om vad som sker, har tankar kring förändringen och
bestämmer sig för att vara en del av den. Oplanerad och framväxande är när
organisationen är omedveten om vad som sker och inte kan påverka det.

Enligt  Helm  Mills  et  al.  (2009)  finns  det  tre  olika  nivåer  av  förändring:
organisationsnivå,  gruppnivå och individnivå.  På organisationsnivån planeras
olika  strategier  som Business  Process  Re-engineering  (BPR).  På gruppnivån
sker  förändringar  genom  olika  arbetsprocesser  och  på  individnivå  sker
förändringar av behov, attityder och uppfattningar.
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Enligt  Alvesson  och  Sveningsson  (2007/2008)  finns  det  både  interna  och
externa krafter bakom organisationsförändring som ses som ett direkt resultat
av  påverkan  från  politiska,  kulturella,  tekniska  samt  ekonomiska  faktorer.
Globaliseringen brukar ofta nämnas som en viktig ekonomisk utvecklingsaspekt
och medför internationalisering som ställer höga krav på att organisationerna
måste standardisera och centralisera.  Detta kan genomföras genom att  införa
och använda ett  kontrollsystem som exempelvis  Balanserade styrkort  (BSC)
eller Total Quality Management (TQM). Enligt författarna kan globaliseringen
tas till en ytterligare nivå då tekniken påverkar organisationer på olika sätt. Nya
arbetsmetoder kan införas och arbetet kan ske på distans. Enligt Alvesson och
Sveningsson (2007/2008) följer ofta organisationer den för nuvarande trenden
och förändras efter det som är populärt för stunden. Interna krafter som ligger
bakom förändringar kan ha att göra med ny teknik, nya människor i centrala
positioner  och revidering av huvuduppgifter  till  följd  av nya tjänster.  Enligt
Alvesson och Sveningsson (2007/2008) kan en snabb expansion medföra att
organisationen kan behöva förändras. 

2.7.1 Ledarrollen
Att  leda  en  förändring  är  enligt  Stichler  (2011)  den  största  och  viktigaste
utmaningen en ledare kommer att ha. Vikten ligger i att utveckla sig själv och
sin verktygslåda för att uppnå så goda resultat som möjligt inom organisationen.
Hagen  och  Park  (2013)  anser  att  en  ledare  som anammar  en  ledarstil  som
främjar  innovativa och anpassningsbara beteenden, hjälper och bidrar  till  att
skapa förändringsinriktade organisationer. Det finns många olika teorier för hur
en  ledare  bör  tänka  och  agera  vid  förändringsarbete.  McAllaster  (2004)
presenterar en modell vid namn The five P´s of change. Dessa fem P:n är:

• Smärta (Pain)

• Process (Process)

• Politik (Politics)

• Belöning (Payoff)

• Uthållighet (Persistence)

Enligt McAllaster (2004) är smärta en ypperlig drivkraft för förändring. Många
personer och organisationer  ändras  bara genom smärta  då de inte  har  några
andra  alternativ  kvar.  Dock  finns  det  olika  typer  av  smärta:  dålig,  bra  och
påtvingad,  vilka  är  viktiga  att  särskilja.  Dålig  smärta  kan  vara  när
organisationen står inför en ekonomisk katastrof, vilket i längden medför att de
anställda jobbar för mycket och drabbas av farlig stress. Bra smärta kan vara
om människor  inom organisationen  exempelvis  jobbar  övertid,  vilket  skulle
kunna medföra att organisationen växer. Påtvingad smärta är den bästa enligt
McAllaster (2004) om den används på ett proaktivt sätt. När en ledare tillämpar
påtvingad  smärta,  fattas  besluten  direkt  och  en  förändring  påbörjas.
(McAllaster, 2004)
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Processer  används  flitigt  idag  för  att  lösa  problem inom organisationer.  De
processer  som bör  användas  inom organisationer  för  att  stödja  förändringar
skiljer  sig  åt  beroende på organisation,  problem och möjlighet.  Lawson och
Price (2003) nämner några viktiga faktorer som har inverkan på förändring. De
anställda  måste  förstå  anledningen  till  förändring  och  instämma.
Organisationsstrukturen måste stödja förändring och de anställda måste även ha
rätt kompetens för att bidra till införandet av förändringen. (Lawson och Price,
2003)

McAllaster  (2004) påpekar  vikten  av  politik,  vilket  har  en  stor  inverkan på
oranisationskulturen. Belöning är en viktig del i en förändring där McAllaster
(2004) menar att chefer inom organisationen ofta gör stora förändringar utan att
tänka  på  individen.  Gerdsri,  Assakul  och  Vatananan  (2010)  instämmer  att
belöning är en viktig del. De högre uppsatta inom organisationen brukar ofta
erhålla exempelvis en bonus, kampanj eller andra möjligheter. Det är dock långt
ifrån  alla  inblandade  i  förändringen  som  får  sådana  möjligheter.  Enligt
McAllaster  (2004)  är  uthållighet  också  en  viktig  del  och  avgörande  då
organisationer ofta är resistenta mot förändring.

Gerdsri et al. (2010) beskriver en modell vid namn ADKAR som består av fem
element för att förbereda människan för förändring. ADKAR-modellen omfattar
följande element:

• Medvetenhet (Awareness)

• Önskan (Desire)

• Kunskap (Knowledge)

• Förmåga (Ability)

• Förstärkning (Reinforcement)

Enligt  Gerdsri  et  al.  (2010)  är  förståelsen  inom  organisationen  viktig  vid
förändring.  Att  förstå  varför  förändringen  ska  ske  och  vad  som händer  om
förändringen inte utförs. Att  motivera sina medarbetare att  förändra och öka
viljan att delta i förändringen är även det en viktig punkt i förändringsarbetet.
Författaren  nämner  även  att  kunskap  om  förändringen  krävs  för  att  öka
motivationen och påpekar  även vikten av förståelsen kring både interna och
externa faktorer. En intern faktor kan vara en persons tillfredställelse och en
extern faktor av förstärkning kan vara en belöning för utfört arbete. (Gerdsri et
al., 2010)

2.7.2 Kultur
Efter  att  Kroeber  och  Kluckholm  (1952)  granskat  över  etthundra  olika
definitioner av vad kultur innebär sammanfattade de sin egen definition:

“Culture consists in patterned ways of thinking, feeling and reacting, acquired
and trasmitted mainly by symbols,  constituting the distinctive achievements  of
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human  groups,  including  their  embodiment  in  artifacts;  the  essential  core  of
culture consists of  traditional (i.e historically derived and selected) ideas and
especially their attached values”

Enligt Haverblad (2007) är kultur en form av oskrivna regler som formas av
normer, antaganden, värderingar, historier, riktlinjer, regler samt myter. En del
organisationer  är  väl  medvetna  om  den  kultur  som  står  som  grund  för
organisationen och jobbar aktivt för att de anställda ska ta del av den medan
andra inte är lika medvetna och aktiva. Haverblad (2007) påpekar även att olika
nivåer inom företaget kan vara formade av olika kulturer. Senior och Swailes
(2010)  beskriver  vikten  av  kulturförändringen  inom  organisationsförändring
och  menar  att  genom att  bedöma  de  kulturella  riskerna  kan  organisationen
precisera var motståndet mot förändring kan uppstå på grund av kompatibilitet
mellan strategi och kultur.  Enligt Senior och Swailes (2010) möjliggör detta
valet för chefer att antingen ignorera kulturen, leda runt kulturen, försöka ändra
kulturen så att den anpassas mot strategin eller ändra strategin så att den passar
in i kulturen. Senior och Swailes (2010) påvisar dock att ignorera kulturen inte
är att fördra.

2.8 Införandeprocess för modeller och metoder
Enligt  Ørvik  et  al.  (1999)  se  Päivärinta,  Sein,  &  Peltola  (2010)  är
införandeprocessen en process som de flesta modeller eller metoder behöver
genomgå för att bli användbara, då de implementeras i en ny organisation. I
figur  6 beskrivs  denna  införandeprocess.  Denna  process  beskriver  hur  en
modell  eller  metod  utvecklas,  anpassas  och  används.  I  detta  exempel  har
organisationen tre delprocesser som är tolkning, införande och användning. Det
finns också fyra sekventiella beroenden mellan dessa som är där modellen eller
metoden beskrivs, förstås, anpassas och används. I denna process deltar olika
personalenheter,  där  var  och  en  av  dessa  enheter  har  sina  paradigm.  Dessa
paradigm definieras som de underliggande och grundläggande antaganden och
övertygelser som processen grundas på. (Ørvik et al. (1999) se Päivärinta et al.
(2010))

Figur 6: Införandeprocess för modeller och metoder. (Inspirerad av Päivärintaet al., 2010)
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2.9 Modeller och ramverk för IT- och 
förvaltningsstyrning
Brandt (2005) anser att en förvaltningsmodell kan definieras som: 

“En idealiserad  bild  av  hur  man  rekommenderar  att  bedriva
systemförvaltningsarbetet”. 

Modellen  ska  innehålla  alla  aktiviteter  och  artefakter  som  förekommer  i
förvaltningsarbetet.  Nordström  (2005)  definierar  systemförvaltning  som  det
arbete  som  kontinuerligt  styr,  stödjer,  vidmakthåller  och  vidareutvecklar
permanenta förvaltningsprodukter. Där IT-system ingår som delar, och syftar till
att säkerställa tillgänglighet och avsedd nytta i kärnverksamheten. Enligt Brandt
(2004) kan allt material som beskriver hur ett förvaltningsarbete ska bedrivas
anses vara förvaltningsmodeller. Dessa verk är exempelvis en handbok, guide
eller standard för eller i systemförvaltning (Brandt, 2004). 

Enligt  Brandt  (2005)  illustrerar  figur  7 systemförvaltningsmodellers
tillämpningsområde.  Förvaltningsobjektet  i  figuren  kan  exempelvis  vara  ett
system eller tjänst. Systemförvaltaren avser alla kategorier av systemförvaltare.
Figuren påvisar även att systemförvaltningsmodeller kan användas och vara till
stöd för andra roller än enbart systemförvaltare, som till exempel nyanställda
och externa konsulter. Brandt (2005) anser även att systemförvaltarna stödjer
medarbetare både inom och utanför modellen.

Figur 7: Systemförvaltningsmodellers tillämpningsområde. (Brandt, 2005)

Enligt Wallace och Webber (2015) finns det olika IT-styrningsmodeller att välja
på där Van Grembergen (2012) anser att ITIL och COBIT är ett exempel på
generella modeller. En gemensam faktor för alla modeller som finns är enligt
Wallace och Webber (2015) att modellerna kombinerar aktiviteterna som nämns
nedan för att kontrollera den ovisshet som råder inom IT.
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• Resultatmätning

• Motivering av de resurser som används

• Ansvarighet och öppenhet

• Kontroll av genomfört arbete

• Samordning av utfört arbete inom olika områden

• Överensstämmelse  mellan  interna  samt  externa  policyer  och
förordningar

• Säkerställa att IT möter organisationens behov

Wallace och Webber (2015) menar att med rätt IT-styrningsmodell anpassad för
den specifika organisationen med väl utformade policyer och förordningar kan
organisationen  på  ett  enkelt  sätt  kontrollera  och  styra  IT  och  garantera  ett
maximalt värde till kärnverksamheten.

2.9.1 Application Maintenance Cycle
Enligt  Brandt  (2005)  var  Application  Maintenance  Cycle (AM/Cycle)  en
systemförvaltningsmodell med ambitionen: 

“Systemförvaltningsmodellen ska vara integrerad med utvecklingsmodellen. Det
saknas idag en generell övergripande systemförvaltningsmodell.”. 

Brandt (2012) anser  att  modellen bygger på IBM:s systemutvecklingsmodell
Application Development Cycle (AD/Cycle). Där tanken bakom dessa modeller
enligt  Brandt  (2005)  var  att  använda  AD/Cycle  för  systemutveckling  och
AM/Cycle för systemförvaltning, men AM/Cycle kom aldrig till någon praktisk
användning. Enligt Brandt (2005) ger denna modell en bra bild över hur det
sågs på systemförvaltning vid slutet på 80-talet och början på 90-talet. 

Enligt  Brandt  (2005)  består  kärnan  i  AM/Cycle  av  ändringshantering  med
koppling till nio olika typer av förvaltningsverktyg, se figur 8. I jämförelse med
svenska modeller som kommit år 2005 saknar AM/Cycle enligt Brandt (2005)
en systemförvaltningsorganisation med definierade roller.  Detta anser Brandt
vara  en  allvarligt  brist  i  modellen.  Brandt  (2012)  anser  att  flera  brister  i
modellen  är  att  den  saknar  flera  aktivitetskategorier  i  jämförelse  med andra
modeller,  som  exempelvis  styrning,  kvalitetssäkring,  samarbetsformer  och
dokumentation.
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Figur 8: Systemförvaltningsmodellen AM/Cycle. (Brandt, 2005)

2.9.2 Generell modell för förvaltningsstyrning
Crespo  Márquez,  Moreu  de  León,  Gómez  Fernández,  Parra  Márquez,  och
López Campos (2009) har med hjälp av en litteraturstudie kommit fram till en
generell modell för förvaltningsstyrning, se figur 9. De tre första byggstenarna i
modellen  handlar  om  förvaltningens  effektivitet.  De  fjärde  och  femte
byggstenarna  handlar  om  att  säkerställa  effektiviteten  i  förvaltning.
Byggstenarna  sex  och  sju  handlar  om  förvaltning  och
livscykelkostnadsbedömning  och  till  sist  handlar  byggsten  åtta  om  att
säkerställa kontinuerligt förbättringsarbete för förvaltning. (Crespo Márquez et
al.  2009) I figur  10 illustreras metoder som skulle kunna användas för varje
byggsten.
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Figur 9: En generell förvaltningsstyrningsmodell. (Cerspo Márquez et al. (2009))

 

Figur 10: Verktyg som är användbara för förvaltningsstyrning. (Cerspo Márquez et al. (2009))

2.9.3 ISO/IEC Standarder
I kapitel  2.9.3.1-2.9.3.5 presenteras de ISO/IEC standarder som berör studiens
område. I figur 11 beskrivs områden som enligt Brandt (2010) kan inkluderas i
förvaltningsstyrning. I denna studie har hänsyn tagits till tre av dessa standar-
der. Författarna har även adderat två standarder till studien. Dessa är ISO/IEC
12207 och ISO/IEC 27000 och berör viktiga aspekter inom området.
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Figur 11: ISO standardernas relation med förvaltningsstyrning. (Brandt, 2010)

2.9.3.1 ISO/IEC 20000

Enligt  Disterer  (2009)  och  Dugmore  (2006)  har  ISO  20000  sedan  år  2005
utvecklats för ITSM som en standard för tillhandahållande av IT-tjänster. Med
syftet att sprida en gemensam förståelse över förvaltning av IT-tjänster i hela
världen. Enligt Dugmore (2006) omfattar ISO 20000 aspekter av ITSM som är
kopplad till 80 procent av de totala utgifterna inom IT. Standarden är uppdelad i
två olika delar. Del ett omfattar en specifikation av den formella standarden och
beskriver kraven för att erhålla en certifikation. Del två omfattar bland annat en
djupare förklaring av kraven och även rekommendationer för genomförandet.
Enligt Disterer (2009) var det 421 företag år 2009 som hade ISO certifierat sig
inom denna standard och antalet har ökat och förväntas även fortsatt att göra det
under de kommande åren.

2.9.3.2 ISO/IEC 12207

ISO/IEC 12207 är ett fastställt och gemensamt ramverk för livscykelprocesser
för  programvara,  med  en  väldefinierad  terminologi  som  refererar  till
programvaruindustrin.  Denna  standard  innehåller  processer,  aktiviteter  och
uppgifter som kan tillämpas vid förvärv av system- och programvaruprodukter
samt tjänster. Detta under leverans, utveckling, drift, förvaltning och avyttring
av programvaruprodukter och programvarudelen av ett system. Detta oavsett
om det sker internt eller externt i en organisation. Denna standard innehåller
även  systemdefinitioner  som  behövs  för  att  lägga  en  grund  för
programvaruprodukter och tjänster. ISO/IEC 12207 innehåller även processer
som  kan  användas  för  att  definiera,  styra  och  förbättra  livscykelprocesser.
Standarden kan användas ensam men går även att kombinera med andra som
exempelvis ISO/IEC 15288 som kan användas vid förvärv av ett system som
innehåller programvara. (ISO, 2014)

2.9.3.3 ISO/IEC 14764

ISO 14764 är en standard för förvaltningsprocessen. Standarden är ett ramverk
för  hur  underhåll,  utvärdering  och  anpassning  bör  gå  till  för  specifika
programvaror. Detta med tillämpning av verktyg, tekniker och metoder som kan
användas  vid  dess  underhåll.  Enligt  Brandt  (2005)  kommer  grunderna  och
begreppen från standarden ISO 12207 där ISO 14764 beskriver mer i  detalj
systemförvaltningsprocessen.  Denna  standard  kännetecknas  enligt  Brandt
(2004) av att systemförvaltningen är indelad i dessa delprocesser:
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• Processimplementering/förvaltningsetablering

• Problem och modifieringsanalys

• Modifieringsimplementation

• Förvaltningsgranskning/acceptans

• Migration

• Avveckling

2.9.3.4 ISO/IEC 38500

ISO/IEC  38500  är  ett  ramverk  som  riktar  sig  åt  medlemmar  i  styrande
ledningsorgan  som  exempelvis  chefer,  verkställande  direktörer  och  ägare.
Standarden  består  av  riktlinjer  som  ska  stödja  medlemmarna  att  på  ett  så
effektivt och accepterat sätt använda IT inom organisationer både i nutid och
framtid.  Processerna  kan  styras  av  IT-specialister  eller  affärsenheter  inom
organisationen eller externa tjänsteleverantörer. Standarden passar alla typer av
organisationer av alla storlekar som ser styrningen av IT som en delmängd av
den organisatoriska styrningen. (ISO, 2015)

2.9.3.5 ISO/IEC 27000

ISO/IEC  27000  är  en  samling  av  standarder  för  hantering  av
informationssäkerhet. Denna standard ska hjälpa organisationer att hålla dess
informationstillgångar  säkra,  såsom  finansiell  information,  immateriella
rättigheter,  personalinformation  eller  information  som  anförtrotts  till
organisationen av en tredje part. Den mest kända standarden i denna samling är
ISO/IEC  27001:2013  som  ger  krav  på  ett  ledningssystem  för
informationssäkerhet  (LIS).  Ett  LIS  är  ett  systematiskt  tillvägagångssätt  för
hantering av känslig företagsinformation samt för att den ska förbli säker. Det
omfattar människor, processer och IT-system med tillämpning av riskhantering.
(ISO,  2013a)  ISO/IEC  27001:2013  specificerar  kraven  för  att  upprätta,
genomföra,  underhålla  och  ständigt  förbättra  ett  ledningssystem  för
informationssäkerhet  inom ramen  för  en  organisation.  Standarden  innehåller
även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker som
kan  anpassas  till  organisationens  behov.  Kraven  i  ISO/IEC  27001:2013  är
avsedda  att  kunna  tillämpas  av  alla  organisationer,  oavsett  typ,  storlek  och
natur.  (ISO,  2013b)  Standarden  kan  användas  i  små,  medelstora  och  stora
företag inom alla sektorer som vill hålla sina informationstillgångar säkra (ISO,
2013a).

2.9.4 Control Objectives for Information and Related 
Technology
Enligt Hussain och Siddiqui (2005) är Control Objectives for Information and
Related Technology (COBIT) utvecklad av IT Governance Institute. Syftet med
ramverket COBIT är att  ge ledningen en IT-styrningsmodell  att  arbeta kring
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som stödjer arbetet  i  att  hantera och kontrollera  information och tillhörande
teknik  (IT Govenance  Institute,  2000).  COBIT har  implementerats  i  många
organisationer  runt  om  i  världen  sedan  starten  år  1996.  COBIT  baseras
ursprungligen  på  ISACA  och  har  sedan  utvecklats  genom  växande
internationella,  tekniska  samt  professionella  och  branschspecifika  standarder.
Enligt  IT Governance Institute  (2000) är  COBIT relativt  liten i  storlek men
försöker  ändå vara  lyhörda  och realistiska kring organisationers  behov samt
även vara oberoende av tekniska IT-plattformar inom organisationerna. I figur
12 presenteras  IT-processen  för  COBIT  med  fyra  olika  områden  vilka  är:
planering och organisation,  förvärv och genomförande,  leverans  och support
samt övervakning.

IT Governance Institute  (2000) beskriver  COBIT som ett  hjälpmedel  för  att
organisationen ska uppnå sina mål. Detta genom att information tillhandahållas
genom  IT-styrning,  som  måste  utövas  av  organisationen  för  att  på  så  vis
säkerställa att IT-resurser förvaltas av IT-processerna.

 

Figur 12: IT-process för COBIT. (IT Governance Institute, 2000)

2.9.5 Information Technology Infrastructure Library
Enligt Galup et al. (2009) utvecklades ITIL under 1980-talet av the British Go-
vernment´s Central Computer and Telecommunications agency. Pollard och Ca-
ter-Steel (2014) beskriver ITIL som ett hjälpmedel för processförbättringar för
att stödja IT-kunniga att utveckla och bistå med en förstklassig service. ITIL
version 3 publicerades  2007, reviderades  2011 och baseras på tjänsters hela
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livscykel. ITIL består av fem steg vilka är: tjänstestrategi, tjänsteutformning,
tjänsteöverlämning, tjänstedrift och kontinuerlig serviceförbättring. (Office of
Government Commerce, 2007) Kontinuerlig serviceförbättring ger en vägled-
ning för att skapa och upprätthålla värde för kunderna. Detta kan uppnås genom
övergång och drift av tjänster samt förbättrad design. Enligt Office of Govern-
ment Commerce (2007) kombineras även principer, rutiner och metoder från
kvalitet,  förvaltning och förändringsarbete vilka ingår i  området kontinuerlig
tjänsteförbättring. För att upprätthålla kvaliteten är PDCA- hjulet ett komple-
ment och sammanlänkad med tjänstestrategi, design och övergång. I figur  13
presenterar en illustration av ITILs huvudområden.

 Figur 13: Grundläggande områden inom ITIL. (Inspirerad av Office of Government
Commerce, 2007)

De ITSM processer som stöds av ITIL är Incidenthantering, problemhantering,
förändringsledning, hantering av lansering, konfigurationshantering, hantering
av  tjänstenivå,  ekonomihantering  av  IT-tjänster,  kontinuitetshantering  av  IT-
tjänster, tillgänglighetshantering och kapacitetshantering. (McNaughton et al.,
2010)

2.9.6 TickIT
Enligt  Wallace  och  Webber  (2015)  är  TickIT  ett  programvarusystem  för
kvalitetsbedömning utvecklat  i  Storbritannien och Sverige som syftar  till  att
förbättra effekten i kvalitet för processhantering. Till skillnad mot många andra
IT-styrningsmodeller fokuserar TickIT fullständigt på programvarukvalitet utan
någon komponent relaterad till förbättring av verksamhetens prestanda. Därför
brukar  TickIT  användas  tillsammans  med  andra  IT-styrningsmodeller  som
exempelvis ITIL. Enligt Wallace och Webber (2015) är målet med TickIT att
förse programvaruindustrin med ett ramverk för hanteringen av kvaliteten inom
programvaruutvecklingen  genom  att  utveckla  effektiva  kvalitets
hanteringssystem. Wallace och Webber (2015) redogör för vad som inkluderas
vilket presenteras nedan:
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• Publikation av material för att hjälpa programvaruorganisationer att tyda
ISO 9001, vilket är en standard för kvalitetsledning.

• Lära, välja och registrera nya revisorer med kompetens och erfarenhet
inom IT.

• Upprätta  regler  för  ackrediteringar  av  certifieringsorgan  som  är
involverade i mjukvarusektorn.

2.9.7 Information Technology Maintenance at Five Levels
ITm5 står enligt Brandt (2012) för Information Technology Maintenance at Five
Levels och är ett webbaserat ramverk för systemförvaltning. ITm5 (2016b) anser
att  deras modell  är  ett  taktiskt ramverk för systemförvaltning.  Enligt  Brandt
(2012) kan systemförvaltning bedrivas på olika nivåer, för att anpassas efter en
organisations ambitionsnivå och dess verkliga behov. ITm5 (2016b) grundar sig
i en mognadsmodell med fem olika nivåer och tre olika dimensioner. De tre
dimensionerna är baserade på andra modeller, som exempelvis CMMI, BPM
samt COBIT och är:

• Organisationsförmåga -  speglar  hur  bra  en  organisation  är  på  att
återanvända kunskap och följa upp sitt arbete. På den lägsta nivån inom
denna  dimension  är  organisationen  reaktiv,  händelsestyrd  och
återanvänder  inte  kunskap.  I  den  högre  nivån  arbetar  organisationen
proaktivt med ständiga förbättringar samt att dess processer och styrning
är optimal.

• Beskrivningsnivå -  handlar  om  dokumentation  och  hur  väl  system,
processer, roller och arbetssätt är dokumenterade. I den lägsta nivån är
beskrivningar  obefintliga  eller  sumeriska,  föråldrade  eller  felaktiga.  I
den högre nivån är beskrivningar väl underhållna, lättillgängliga samt
uppdaterade och aktuella. 

• IT-mognad  -  handlar  om  hur  väl  en  verksamhet  hanterar  sina  IT-
lösningar och investeringar. I den lägsta nivån har organisationen endast
grundläggande  system  som  har  fokus  på  kostnadsbesparingar.  I  den
högsta nivån använder kärnverksamheten IT som ett verktyg för att växa
och har även kontroll på sina IT-behov.

ITm5 (2016b) anser att det krävs mer än bara denna modell för att nå de högsta
nivåerna av IT-mognad. De anser att kultur, synsätt samt attityder påverkar en
organisations mognad, men även organisationens värdegrund och viljan att vara
bland de främsta spelar sin roll.

2.9.8 PÅ Maintenance Management Model
PÅ Maintenance Management Model, även känt som pm3, är en förvaltnings-
och portföljstyrningsmodell (PÅ AB, 2014d). På i modellens namn står för PÅ
AB,  vilket  är  ett  företag  som grundades  år  1997  och  det  är  de  som äger,
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förvaltar och utvecklar modellen pm3 (PÅ AB, 2014e). Enligt PÅ AB (2014e) är
syftet med pm3:

“Syftet med pm3 är att organisera systemförvaltningsverksamhet så att den kan
bedrivas på ett affärsmässigt sätt.”

Målet  med  pm3 är  att  skapa  en  samverkan  mellan  kärnverksamhet  och  IT-
verksamhet.  (PÅ AB,  2014f)  Från  början  fanns  definitionen  att  pm3 var  en
förvaltningsstyrningsmodell, men på senare år har den enligt Nordström (2014)
definierats  om  som  en  IT-styrningsmodell  med  en  inriktning  mot
förvaltningsstyrning. 

Pm3 har  sålts  till  både den privata  och den offentliga sektorn,  alla  typer  av
organisationer anses kunna använda sig av pm3. Exempel på kunder som PÅ AB
(2014e)  arbetar  med  är:  HSB,  Arbetsförmedlingen,  ICA,  Försvarsmakten,
Stockholms läns landsting, IF, SPV och Skanska. (PÅ AB, 2014e) 

PÅ AB (2014g) definierar själva pm3 som: 

“Pm3 är en de facto standard för förvaltningsstyrning i Sverige.”.

2.9.8.1 Historia och utveckling

Intresset  för  förvaltning  ökade  under  90-talet  och  det  skedde  även  många
diskussioner om hur problemen som uppstod kring förvaltning kunde hanteras.
I många organisationer betraktades förvaltning som ett problem som inte hade
någon  optimal  lösning,  det  kostade  pengar  och  ansvarsrollerna  var  oklara.
Malin Nordström och Tommy Welander har bedrivit förändringsarbeten kring
förvaltning och studerat förvaltningsverksamheter. Malin Nordström har även
forskat  inom  förvaltningsstyrning  och  kombinerade  det  med  PÅs  praktiska
erfarenheter,  vilket  resulterade  i  förvaltningsstyrning  med  ett  affärsmässigt
perspektiv. Affärsmässig förvaltningsstyrning var då något unikt på marknaden
och pm3 är en vidareutveckling av detta koncept. Den första versionen av pm3

som  produktpaketerades  och  lanserades  år 2006  har  sin  grund  i  Malin
Nordströms  doktorsavhandling  Styrbar  systemförvaltning.  Därefter  har
utvecklingsarbetet kring pm3 fortsatt och det har kommit en ny version nästan
varje  år  med  vissa  tillägg,  se  figur  14.  Idag  är  pm3 en  förvaltnings-  och
portföljstyrningsmodell som används för att kunna skapa ordning i det enskilda
förvaltningsuppdraget,  men  även  för  att  kunna  hantera  organisationens  hela
uppdragsportfölj, med avseende på förvaltning och utveckling. (PÅ AB, 2014h)
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Figur 14: Tidslinje för utvecklingen av pm3. (PÅ AB, 2014h)

2.9.8.2 Modellkomponenter

Pm3 består enligt PÅ AB (2014i) av fyra olika modellkomponenter som kan
tillämpas både för objektstyrning, se figur 15 och för portföljstyrning, se figur
16. Nedan beskrivs modellkomponenterna för objektstyrning:

• Effektiva förvaltningsobjekt - objekten delas in och avgränsas beroende
på  hur  verksamheten  i  fråga  bedrivs.  Varje  objekt  ska  innehålla  en
kombination av verksamhets- och IT-komponenter,  som är paketerade
som förvaltningsprodukter. (PÅ AB, 2014i)

• Tydliga  förvaltningsuppdrag -  för  att  kunna  uppnå  tydliga
förvaltningsuppdrag ska varje uppdrag beskrivas ur ett verksamhetsnära
och IT-nära perspektiv på vidmakthållande och vidareutveckling. Detta
ska göras i en förvaltningsplan, uppdraget ska även beskrivas i form av
mål för att klargöra vad som ska uppnås. (PÅ AB, 2014i)

• Affärsmässiga  förvaltningsorganisationer -  i  en  affärsmässig
förvaltningsorganisation  är  det  viktigt  att  det  finns  tydliga  roller  och
mandat  mellan  verksamhets-  och  IT-parter.  Det  ska  även  finnas  ett
gemensamt uppdrag med fokus på sina respektive områden. (PÅ AB,
2014i)

• Beskrivna,  förstådda  och  accepterade  förvaltningsprocesser -  i  pm3

används processbeskrivningar för att styra förvaltningsuppdraget. Dessa
beskrivningar  ska  klargöra  hur  styrningen  ska  genomföras  av
förvaltningsorganisationens olika ansvarsroller. (PÅ AB, 2014i)
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Figur 15: Modellkomponenter för pm3 vid objektstyrning. (PÅ AB, 2014i)

Modellkomponenter för portföljstyrning:

• Verksamhetsorienterad  FOA -  för  att  vara  effektiva  beskrivs
förvaltningsobjekt i en verksamhetsorienterad FOA. (PÅ AB, 2014i)

• Styrbar  förvaltningsportfölj -  i  förvaltningsportföljen  beskrivs
organisationens samlade mängd förvaltningsuppdrag. (PÅ AB, 2014i)

• Interorganisatorisk styrstruktur - med förvaltningsobjektarkitektur som
grund  kan  en  gränsöverskridande  struktur  konstrueras  som fastställer
styrning på olika nivåer. (PÅ AB, 2014i)

• Synkroniserade  styrprocesser -  för  att  en  förvaltningsverksamhet  ska
vara styrbar ska en årlig portföljstyrningsprocess göras. Denna ska vara
synkroniserad med den ordinarie budgeten och verksamhetsprocessen.
Förvaltningsstyrning ska även vara en del av organisationens verksam-
hetsplanering. (PÅ AB, 2014i)

Figur 16: Modellkomponenter för pm3 vid portföljstyrning. (PÅ AB, 2014i)

2.9.8.3 Förvaltningsverksamhet

Enligt Nordström och Welander (2007) är en förvaltningsverksamhet det som
görs inom ramen för det  som är förvaltning.  I  modellen pm3 görs en tydlig
skillnad mellan en organisation vilket är vem som gör något och verksamhet
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vilket  är  det  som  görs  (PÅ  AB, 2014d).  PÅ  AB  (2014b)  menar  då  att
förvaltningsverksamheten skulle bli  mindre påverkad vid en omorganisering.
För att beskriva en systemförvaltning använder Nordström och Welander (2007)
olika underkategorier av verksamhetsbegreppet: objekt-, förvaltnings- och IT-
verksamhet. En kärnverksamhet kan egentligen användas för att beskriva vilken
verksamhet  som helst.  Det  är  här  som pm3 beskriver  skillnaden  mellan  en
organisation  och  en  verksamhet,  till  exempel  kan  det  finnas  många
organisatoriska  enheter  i  en  organisation  som  bedriver  kärnverksamheten
försäljning.  Förvaltningsverksamhet  avser  det  arbete  som  görs  i  en
förvaltningssituation. IT-verksamhet är det arbete som görs för att hantera IT-
system. Arbetet med IT-system brukar ofta delas in i de tre huvudaktiviteterna:
IT-utveckling,  IT-förvaltning  och  IT-drift.  (Nordström  &  Welander,  2007)  I
figur  17 beskrivs  relationen  mellan  de  tre  olika  verksamhetstyperna.  Där
förvaltningsverksamheten (C) utgör en länk mellan kärnverksamheten (A) och
IT-verksamheten  (E).  I  förvaltningsverksamheten  (C)  sker  även
förvaltningsstyrning  av  den  objektnära  förvaltningen  (B)  och  den  IT-nära
förvaltningen (D). (Nordström & Welander, 2007)

 

Figur 17: Relationen mellan de tre centrala typerna av verksamhet. (Nordström & Welander,
2007)

En förvaltningsverksamhet kan enligt Nordström och Welander (2007) brytas
ned  i  aktiviteter.  En  förvaltningsverksamhets  huvudsakliga  aktiviteter  är:
förvaltningsstyrning,  användarstöd,  ändringshantering  samt  underhåll  och
daglig drift.

2.9.8.4 Förvaltningsorganisation

Som definierats i förgående kapitel är en verksamhet vad som görs, det vill säga
de handlingar som utförs. Dessa handlingar måste utföras av någon eller några
och i en förvaltningsverksamhet är det enligt Nordström och Welander (2007)
förvaltningsorganisationen.  Det  är  förvaltningsorganisationen  som  genomför
förvaltningsaktiviteter.  Förvaltningsorganisationen  ska  byggas  med  hjälp  av
olika ansvarsroller som är avsedda att komplettera de ordinarie befattningarna i
organisationen,  se  tabell  3.  Förvaltningsorganisationens  olika  nivåer  är
relaterade till operativa respektive strategiska styrningsaktiviteter. Detta genom
att den operativa styrningen genomförs på beslutsnivå, den avser även att styra
den  operativa  nivån.  På  besluts-  och  budgetnivå  genomförs  de  strategiska
styrningsaktiviteterna, men beslut fattas alltid på budget- eller strategisknivå.
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Rollbenämningarna är generella och är upp till organisationen själv att benämna
utifrån egna ansvar och befogenheter. (Nordström & Welander, 2007)

Tabell 3: En förvaltningsorganisation enligt pm3. (Nordström & Welander, 2007)

Part Objektnära
förvaltning

IT-nära
förvaltning

Denna nivå
skapar basen iNivå

Budget Objektägare IT-systemägare Styrgrupp

Beslut Objektansvarig IT-systemansvarig Förvaltningsgrupp

Operativ Objektspecialist
Driftansvarig

Applikationsansvarig

2.9.8.5 Förvaltningsobjekt

Enligt  Nordström  och  Welander  (2007)  måste  en  förvaltningsverksamhet
förvalta något för att vara meningsfull och de benämner detta något som ett
förvaltningsobjekt.  Det  är  förvaltningsobjektet  som  är  grunden  till  hela
organiseringen, vilket är aktiviteterna som en förvaltningsorganisation ansvarar
för.  I  figur  18 illustreras  en  objektmodell,  där  den  utskurna  delen  i  figuren
representerar  ett  förvaltningsobjekt  i  en  förvaltningsverksamhet.  Ett
förvaltningsobjekt  innehåller  verksamhet  och  IT-stöd.  I  modellen  tillhör  de
yttersta  skikten  (1)  affär/uppdrag  och  (2)  produkt/tjänst/process/funktion
verksamheten och skikten (3) applikation och (4) teknisk plattform IT-stödet.
Marknaden ligger  utanför  skikten  i  modellen.  I  objektmodellen är  principen
enligt Nordström och Welander (2007) att en organisations affär/uppdrag ska
utgöra gränssnittet  mot  dess marknad.  Om marknaden förändras måste  även
organisationens affärer/uppdrag och produkter/tjänster förändras för att anpassa
sig till marknadens behov. IT-systemet och den tekniska plattformen anpassas
oftast inte i samma takt. (Nordström & Welander, 2007)

 

Figur 18: Objektmodell där den utskurna delen illustrerar ett förvaltningsobjekt. (Nordström &
Welander, 2007)

2.9.8.6 Förvaltningsobjektarkitektur

Enligt  PÅ  AB  (2014b) är  en  förvaltningsobjektarkitektur  (FOA)  en
visualisering  av  en  organisations  totala  mängd  förvaltningsobjekt.
Linnéuniversitetet (2016) som är en av de organisationer som tillämpar pm3 har
definierat FOA på samma sätt. Enligt Linnéuniversitetet (2016) är det FOA som
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är grunden för den interorganisatoriska styrstruktur som behöver skapas för att
kunna styra förvaltnings- och utvecklingsuppdrag. De anser även att FOA är en
metod  för  att  skapa  en  styrstruktur.  Det  bör  också  enligt  Linnéuniversitetet
(2016) finnas en portföljstyrgrupp även kallad FOA-styrgrupp. Denna grupp är
ägare av FOA och den totala uppdragsportföljen. En uppdragsportfölj består i
sin tur av förvaltnings- och utvecklingsportföljer. Denna grupp utgörs ofta av en
redan  befintlig  gruppering  i  organisationen  och  det  är  dessa  som  beslutar,
prioriterar  samt  ger  förutsättningar  inför  kommande  perioder.  I  figur  19
illustreras  det  som kan  anses  vara  nivå  ett  i  en  FOA.  Den har  tre  stycken
objektfamiljer  som är  kärnverksamhet,  stödverksamhet  och  IKT-verksamhet.
Nivå  två  i  en  FOA  är  där  dessa  objektfamiljer  bryts  ner  till  flera
förvaltningsobjekt, se figur 20.

 

Figur 19: Nivå 1 för objektfamiljer i en FOA. (PÅ AB, 2014f)

 

Figur 20: Nivå 2 för förvaltningsobjekt i en FOA. (PÅ AB, 2014f)

2.9.8.7 Förvaltningsprodukt

PÅ AB (2014b) definierar en förvaltningsprodukt som:

 “Förvaltningsorganisationens leverans som innehåller verksamhets- och IT-kom-
ponenter samt den vidareförädling som förvaltningsorganisationen bidrar med.”. 

Medan Linnéuniversitetet (2016) definierar det som: 
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“Resultatet från förvaltningsverksamheten som används av objektverksamhetens
parter. Förvaltningsprodukterna utgör den samlade leveransen från förvaltnings-
organisationen”. 

Vidare  anser  Linnéuniversitetet  (2016)  att  parterna  i  den  verksamhetsnära
förvaltningsverksamheten har det yttersta ansvaret för att förvaltningsprodukter
är  ändamålsenliga.  Det  är  även  de  som  ska  ansvara  för  ingående
verksamhetskomponenter. Komponenterna som berör IT och är en delmängd av
förvaltningsprodukterna ansvarar de parter som bedriver IT-nära förvaltning för.
(Linnéuniversitetet,  2016)  I  figur  21 illustreras  förvaltningsobjekt  med
förvaltningsprodukter innehållande verksamhets- och IT-komponenter.

 

Figur 21: Förvaltningsobjekt med förvaltningsprodukter och tillhörande verksamhets- och IT-
komponenter. (PÅ AB, 2014f)

2.9.8.8 Affärsmässighet

I pm3 finns det en grundtanke att alla i förvaltningsorganisationen bör ha en
inställning och ett beteende som genomsyrar affärsmässighet Detta för att nå
framgång. För PÅ AB (2014f) betyder begreppet att alla parter i en verksamhet
oavsett  om de tillhör IT eller kärnverksamheten har ett  gemensamt uppdrag.
Detta  uppdrag är  att  skapa nytta  och värde för kärnverksamheten utifrån de
identifierade behoven. Detta uppdrag ska finnas beskrivet i förvaltningsplanen
med en kombination av verksamhetsnära och IT-nära mål i deluppdrag. Det är
viktigt  med  samarbete  mellan  dessa  parter  och  det  är  de  olika  parternas
vidareförädling  som  ger  ett  pålitligt  och  ändamålsenligt  stöd  till
kärnverksamheten. En grundprincip i pm3 är att alla i ett förvaltningsuppdrag
ska tillföra ett vidare förädlingsvärde. I det gemensamma uppdraget fokuserar
olika parter på olika ansvarsområden, relationen som då finns måste utgå från
affärsmässighet och ska tydliggöras i förvaltningsplanen. I figur  22 illustreras
ett  gemensamt uppdrag där olika parter  har  ansvar för olika delar.  (PÅ AB,
2014f)
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Figur 22: Illustration av hur kärnverksamhet och IT-verksamhet kan samarbeta i det
gemensamma uppdraget. (PÅ AB, 2014f)

2.9.8.9 Införandeprocess

Enligt Nordström (2014) kan det ibland uppstå missförstånd för deltagare och
användare av pm3.  Detta tros bero på att pm3 har fått  olika innebörd i  olika
organisationer. För att minska dessa missförstånd har Nordström (2014) gjort en
införandeprocess som specifikt beskriver pm3, denna illustreras i figur 23.

 

Figur 23: Införandeprocessen anpassad för pm3. (Inspirerad av Nordström, 2014)
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3 Metod
I detta kapitel presenteras den metod som har används i studien för att besvara
forskningsfrågorna.  Kapitel  3.1 beskriver  det  vetenskapliga  angreppssättet,  i
kapitel  3.2 redogörs metoden för datainsamling, kapitel  3.3 presenterar analys
av data, kapitel  3.4 omfattar metodanalys och slutligen presenteras etiska och
samhälleliga aspekter i kapitel 3.5.

I figur  24 illustreras  studiens  övergripande  forskningsdesign.  Studien  inleds
med en litteraturstudie för att  författarna ska få en överblick av ämnet samt
skapa underlag för studiens teoretiska ramverk. Sedan utförs en fallstudie där
modellen  pm3 anses  vara  fallet  och  data  samlas  med  hjälp  av  en
enkätundersökning samt två intervjusteg. Enkäterna i undersökningen har gjorts
med utgångspunkt i införandeprocessen för att få en övergripande bild av de
organisationer som använder sig av pm3 samt en överblick av pm3. Intervjusteg
ett  har  formats  med  utgångspunkt  i  enkäterna  samt  utifrån  de  kritiska
framgångsfaktorer som tagits fram genom litteraturstudien. Intervjusteg två har
haft  utgångspunkt  i  de  kritiska  framgångsfaktorer  som  tagits  fram  via
intervjusteg  ett.  Dessa  kritiska  framgångsfaktorer  har  diskuterats
förutsättningslöst och har inte behövt behandlat endast pm3. Då meningen med
intervjusteg två är att komma fram till och diskutera eventuella lösningar för
dessa  kritiska  framgångsfaktorer,  samt  andra  utmaningar  med
förvaltningsstyrningsarbete. Resultatet analyseras sedan för att komma fram till
rekommendationer  till  utveckling  och  förbättring  av  modeller  som  kan
tillämpas vid IT-styrning av modeller för systemförvaltning.
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Figur 24: Studiens övergripande forskningsdesign.

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Enligt  Saunders,  Lewis  och  Thornhill  (2009)  finns  det  många  olika
forskningsstrategier som kan väljas när en undersökning ska göras. De anser att
det är svårt att avgöra om den ena strategin är bättre än den andra, men anser att
vissa strategier är bättre lämpade för en induktiv metod medan en del är bättre
för en deduktiv metod.  Forskningsstrategier  kan användas för undersökande,
beskrivande  eller  förklarande  forskning.  Vid  en  jämförelse  av
forskningsstrategier  finns  det  enligt  Yin  (2014)  tre  olika  aspekter  att  ta  i
beaktande: (1) typ av forskningsfråga, (2) kontroll av faktiska händelser och (3)
fokus på aktuella händelser. I tabell  4 illustreras dessa aspekter och hur de är
relaterade  till  fem  av  de  vanligaste  forskningsstrategierna:  experiment,
urvalsundersökning, arkivanalys, historisk studie och fallstudie. I tabellen går
det även att avläsa vilken strategi som passar till vad.

Tabell 4: Olika typer av forskningsstrategier. (Yin, 2014)

Forskningsstrategi
Typ av

forskningsfråga
(1)

Kontroll av
faktiska

händelser
(2)

Fokus på
aktuella

händelser? 
(3)

Experiment Hur, varför? Ja Ja

Urvalsundersökning
Vilka, vad, var,
hur många, hur

mycket?
Nej Ja

Analys av källor/ Vilka, vad, var, Nej Ja/Nej
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Arkivanalys
hur många, hur

mycket?

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) och Yin (2014) är den empiriska
undersökningsmetoden fallstudie ett passande val då forskningsfrågor som hur
eller  varför ska besvaras. Det saknas även helt eller delvis kontroll över den
situation  som  studeras  och  fokuset  är  aktuella  händelser  i  ett  socialt
sammanhang. En fallstudie bygger på empiriska källor, sammanhörande data
samt teoretiska hypoteser vid insamling och analys av data.

I denna studie har forskningsstrategin fallstudie tillämpats, detta har gjorts med
hjälp  av  utformning  av  ett  teoretiskt  ramverk,  frågeformulär,  samt  två
intervjusteg.  En fallstudie  är  passande eftersom att  de forskningsfrågor  som
ställs är formulerade med ord som exempelvis hur samt att kontroll saknas för
faktiska händelser, däremot läggs fokus på aktuella händelser.

3.1.1 Deduktivt tillvägagångssätt
Enligt Yin (2013) finns det två olika tillvägagångssätt vid forskning, induktivt
och  deduktivt,  vilka  är  motsatser  till  varandra.  Vid  ett  induktivt
tillvägagångssätt börjar forskaren enligt Johannessen och Tufte (2003) med att
samla in data till empiri med avsikt att hitta generella mönster som sedan kan
göras till teorier alternativt generella begrepp. Bryman och Bell (2011) anser att
ett induktivt tillvägagångssätt ofta är iterativt där forskaren behöver återkoppla
mellan empiri och teori. Ett deduktivt tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i
teorin enligt Johannessen och Tufte (2003). Detta bekräftas av Ruane (2006)
som också anser att utgångspunkten är teoretisk data och utifrån den försöker
forskaren att generera ett resultat. Enligt Johannessen och Tufte (2003) innebär
en deduktiv ansats en avledning från det generella till  det konkreta.  Det vill
säga att generella påståenden såsom teorier testas med hjälp av empiriska data.
Enligt Bryman och Bell (2011) brukar en deduktiv ansats oftast tillämpas vid
kvantitativ forskning och en induktiv ansats vid kvalitativ forskning. Bryman
och Bell (2011) anser även att det alltid kan finnas undantag till detta generella
påstående.  Detta  är  fallet  i  denna  studie  där  ett  deduktivt  tillvägagångssätt
tillämpas vid kvalitativ forskning. Då studien har som utgångspunkt att först
studera tidigare forskning samt utforma ett  teoretiskt  ramverk.  För att  sedan
studera  verkligheten  genom  att  göra  en  enkätundersökning  samt  två
intervjusteg.

3.1.2 Kvalitativ forskning
I  denna  studie  har  kvalitativa  forskningsmetoder  valts  för  att  besvara  de
forskningsfrågor som är presenterade i kapitel 1.4. Detta då dessa frågor syftar
till att besvara frågor såsom hur och varför. Hennink, Hutter och Bailey (2010)
anser  att  kvalitativa  forskningsmetoder  är  passande då  studien  syftar  till  att
besvara frågeställningar med fokus på hur, varför och vad. Enligt Yin (2013) är
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en  fallstudie  en  vanligt  förekommande  kvalitativ  forskningsmetod,  som
används  då  syftet  med  studien  är  att  få  djupgående  kunskap  om  det  som
studeras.

3.2 Datainsamling
Datainsamlingen i denna studie har gjorts genom att först samla in sekundär
data  och sedan primär data.  Denna data  har  sedan granskats,  bearbeta  samt
sammanställts  till  ett  slutresultat  för  studien.  I  kapitel  3.2.1 presenteras  hur
studiens  sekundär  data  samlats  följt  av  kapitel  3.2.2 som  redogör  för  hur
primärdata samlats för studien.

3.2.1 Sekundär data
Enligt Christensen, Andersson, Carlsson och Haglund (2001) är sekundärdata
den data som redan finns tillgänglig då studien ska genomföras. Data har vid ett
tidigare tillfälle samlats in med ett annat syfte än de aktuella studien. Sekundär
data  kan  vara  i  form  av  information  som  finns  tillgänglig  inom  offentliga
databanker eller information som finns tillgänglig inom organisationer. Studiens
sekundär  data  är  baserad  på  litteratur  hämtad  från  Mittuniversitetets
bibliotekskatalog samt från olika databaser på internet med relevant forskning
för  den  teoretiska  referensramen.  Även  webbaserade  källor  har  bidragit  till
studiens sekundärdata, där till exempel information om aktuella ISO standarder
har  hämtats  från  webbsidan  www.iso.org.  Detta  då  det  är  ett
standardiseringsorgan med levande aktuell information. Med hjälp av sekundär
data har kritiska framgångsfaktorer identifierats för befintliga modeller samt det
teoretiska ramverkets områden.

3.2.1.1 Litteraturstudie

En litteraturstudie är enligt Cronin, Ryan och Coughlan (2008) en objektiv och
kritisk analys av sammanställd forskning och annan litteratur av det ämne som
studeras. En väl utförd litteraturstudie omfattar information från många olika
källor och innehåller inga personliga fördomar. Enligt Bryman och Bell (2011)
finns det goda anledningar till att utföra en litteraturstudie där du som forskare
kan ta  lärdom av andra forskares  misstag.  Litteraturstudien  kan även hjälpa
forskaren komma fram till lämpliga forskningsfrågor. Enligt Bryman och Bell
(2011) finns det olika sätt att utföra en litteraturstudie. I den här studien har en
utförlig genomgång av tidigare forskning gjorts, då Bryman och Bell  (2011)
anser att det är ett sätt som lämpar sig bäst inom kvalitativ forskning. Syftet
med  litteraturstudien  är  att  få  en  teoretisk  grund  för  denna  studies
forskningsområde.  Studiens  forskningsfrågor  är  baserade  på  litteraturstudien
där  både  litteratur  hämtad  från  Mittuniversitetets  bibliotekskatalog  samt
vetenskapliga artiklar hämtade från olika databaser har tillämpats. Exempel på
sökord  som  har  använts  är:  Maintenance  Management,  Maintenance
Management models,  IT Governance och  Change management. Även sökord
innehållande  Critical  success  factors tillämpades  då  litteraturstudien  även
syftade till att sammanfatta dessa för det teoretiska ramverket.
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3.2.2 Primär data
Enligt Christensen et al. (2001) behöver en studie ofta mer information än den
som redan  finns  tillgänglig.  Christensen  et  al.  (2001)  anser  att  primär  data
består av den information som samlas in genom den aktuella studien med hjälp
av olika tekniker. Den här studiens primär data baseras på frågeformulär samt
två intervjusteg. Inledningsvis utfördes enkätundersökningen för att identifiera
vilka organisationer som tillämpar eller har tillämpat pm3 samt grundläggande
tankar  om  pm3. Vidare  utfördes  intervjuer  för  att  identifiera  kritiska
framgångsfaktorer,  fördjupa  kritiska  framgångsfaktorer  samt  identifiera
modellens  utmaningar.  Tillvägagångssättet  för  enkätundersökningen  och
intervjuerna presenteras närmare i kapitel 3.2.2.1-3.2.2.2.

3.2.2.1 Frågeformulär

Enligt  Denscombe  (2009)  grundas  ett  frågeformulär  på  skriftlig  information
från  respondenterna  som syftar  att  besvara  de frågor  som forskaren  valt  att
ställa. Ett frågeformulär kan användas inom många olika forskningssituationer
och är produktiva när ett stort antal respondenter ska tillfrågas som är spridda
över en stor geografisk yta.  Enligt Denscombe (2009) kan ett  frågeformulär
vara lämpligt att använda när det sociala klimatet är öppet för att få ärliga svar
från respondenterna. Det bör även finnas ett behov av standardiserad data med
identiska frågor. Detta är anledningen till att ett frågeformulär har tillämpats i
studiens  första  del  istället  för  intervjuer.  Det  finns  många  olika  typer  av
frågeformulär  men  i  denna  studie  tillämpas  internetbaserade  frågeformulär.
(Denscombe,  2009).  Detta  då  tid  och  resurser  för  studien  är  begränsad.
Eftersom även respondenterna hade begränsad tid men god datorvana så ansågs
internetbaserade  frågeformulär  vara  ett  bra  alternativ.  Frågeformuläret  är
webbaserat och är utformat som en webbsida på internet där respondenterna
kan  besvara  frågorna.  Enligt  Denscombe  (2009)  är  fördelarna  med  detta
snabbhet och exakthet. Designen på formuläret kan utformas på ett simpelt sätt
samt att respondenten enkelt kan skicka formuläret. Svaren kan sedan inläsas
direkt  i  ett  kalkylprogram där  svarsstatistik  kan ses  av forskarna.  Nackdelar
med webbaserat frågeformulär är att det kräver mer tekniskt kunnande och att
det  är  beroende  av  människor  som besöker  webbsidan  (Denscombe  2009),
vilket forskarna har tagit hänsyn till i den här studien. I den här studien har ett
mejl skickats ut innehållande en länk och information om webbsidan. Det finns
olika typer av frågor som kan ställas i ett frågeformulär. Öppna frågor är frågor
som låter respondenten utforma sitt egna svar där frågorna brukar vara korta
och svaren från respondenterna brukar vara långa. Fasta frågor är sådana frågor
där forskaren instruerar respondenten att svara genom de svarsalternativ som
forskaren  tagit  fram.(Denscombe,  2009)  Den  här  studiens  frågeformulär
kombinerar öppna och fasta frågor för att få fram bra, användbar data anpassad
till studiens frågeställningar. Utformningen av det frågeformulär som använts i
denna  studie  har  haft  sin  utgångspunkt  i  den  införandeprocessmodell  som
beskrivits  i  kapitel  2.8. För  att  passa denna undersökning har  de två stegen
organisation och utvärdering lagts till i processen, se figur 25. Detta för att ge
information om den organisation som respondenten arbetar i samt utvärdering
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för  att  få  information  om  pm3 utvärderats  då  den  använts  ett  tag  i
organisationen. Frågorna i frågeformuläret som använts återfinns i Bilaga A.

Figur 25: Införandeprocess med tillägg.

3.2.2.2 Intervju

Intervjuer är en användbar datainsamlingsmetod när forskaren vill få förståelse
för människors åsikter,  uppfattningar,  känslor och erfarenheter.  Det finns tre
olika  typer  av  intervjuer:  strukturerade  intervjuer,  semistrukturerade  och
ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer kan liknas med frågeformulär
som besvaras ansikte mot ansikte. Dessa är användbara då forskaren vill ha en
stark  kontroll  över  frågorna  och  svarens  utformning.  Vid  semistrukturerade
intervjuer finns ett färdigt formulär med ämnen och frågor som ska behandlas
och besvaras,  där intervjuaren är inställd på att  vara mer flexibel än vid en
strukturerad  intervju.  Detta  gör  att  svaren  kan  bli  mer  öppna  och  den
intervjuade får möjlighet att utveckla sina tankar och kan tala mer utförligt om
ämnet. Vid en ostrukturerad intervju börjar intervjuaren med att introducera ett
ämne och låter sedan den intervjuade tala fritt om ämnet. Forskarens roll vid en
sådan  intervju  är  att  avbryta  vid  så  få  tillfällen  som  möjligt.  Det  är  den
intervjuades tankar och idéer som ska stå i centrum. (Denscombe, 2009) I den
första intervjudelen av denna studie användes semistrukturerade intervjuer. De
semistrukturerade  intervjuerna  i  den  första  delen  av  studien  användes  för
personer som valts ut då vetskap funnits att de är kunniga inom området. Denna
intervjutyp valdes eftersom att  intervjuarna vill  kunna styra intervjun för att
hålla  sig  till  ämnet  och  få  svar  på  viktiga  frågor.  Samtidigt  som  det  ges
möjlighet  till  egna  tankar  och  funderingar  genom  att  inte  erbjuda  färdiga
svarsalternativ. I den första intervjudelen fick även respondenterna plocka ut tio
stycken som de själva ansåg vara de mest kritiska framgångsfaktorerna som
tidigare  identifierats  genom  studiens  teoretiska  ramverk.  I  studiens  andra
intervjudel användes även då semistrukturerade intervjuer med en utgångspunkt
i de kritiska framgångsfaktorer som identifierats i studiens tidigare intervjuer.
Detta för att kunna ge ett djup i studien och en fördjupning i de identifierade
kritiska  framgångsfaktorerna.  Under  studiens  andra  intervjudel  diskuterades
även framtiden för  förvaltningsstyrning  och modellen  pm3.  Underlag  för  de
båda intervjustegen återfinns i Bilaga B.

Intervjuer kan enligt Denscombe (2009) utföras både individuellt och i grupp.
Vid individuella intervjuer är det enbart forskaren och den som blir intervjuad
som deltar.  Fördelar  med  dessa  intervjuer  är  att  det  är  färre  personer  som
behöver  hitta  en  passande  tidpunkt,  de  uppfattningar  och  synpunkter  som
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uppkommer under intervjun påverkas inte av någon annan och de är även lättare
att hålla kontrollen över. Gruppintervjuer fungerar i princip på samma sätt som
individuella intervjuer. De kan dock vara svårare att samordna gruppintervjuer.
Fördelar kan vara att de ger fler åsikter till samma fråga och en möjlighet till
diskussion  kring  frågor  och  teman.  (Denscombe,  2009)  I  denna  studie  har
individuella  intervjuer  utförts,  där  båda  forskarna  deltagit  men  endast  en
respondent. Detta för att ge alla deltagare möjligheten att svara på alla frågor
utifrån  sina  egna  tankar  och  erfarenheter  utan  att  påverkas  av  andra.
Intervjuerna har utförts på plats hos respondenterna samt via telefon.

3.2.2.3 Urval

Både frågeformuläret och intervjuerna är baserade på ett subjektivt urval där
respondenter  medvetet  valts  ut  för  att  så  värdefull  data  som möjligt  skulle
kunna erhållas. Respondenterna har valts ut med ett specifikt syfte som speglar
de utvaldas kvaliteter och relevans för undersökningen vilket också Denscombe
(2009) menar att ett subjektivt urval bör göra. Enligt Denscombe (2009) bör en
kvantitativ  undersökning  omfatta  fler  än  trettio  respondenter  för  att  öka
trovärdigheten av resultatet. Eftersom en kvalitativ studie ofta använder sig av
noga  utvalda  respondenter  kan  därför  antalet  vara  färre.  Trettiotre  stycken
erbjöds besvara studiens frågeformulär och tjugosju valde att delta. Vid urvalet
av  respondenter  för  enkätundersökningen  valdes  personer  med  koppling  till
rollerna  i  pm3s  förvaltningsorganisation  som  presenteras  i  tabell  3,  kapitel
2.9.8.4. De  roller  som  är  mest  relevanta  för  enkätundersökningen  är
objektägare,  objektansvarig  och  IT-systemansvarig.  Detta  då  den  här
undersökningen  till  störst  del  ses  utifrån  ett  verksamhetsperspektiv.  Dessa
respondenter har även en spridning inom privat och offentlig sektor samt en
geografisk  spridning  från  Malmö  i  söder  till  Luleå  i  norr.  Vid  urvalet  för
intervjuer valdes det i första steget fem personer som är kunniga inom området
och som gett ett gott intryck via enkätundersökningen. Även dessa har en god
spridning  inom  offentlig  och  privat  sektor.  Vid  intervjudel  två  valdes  två
personer  med  ett  noga  samtycke  av  andra  experter  inom  området  för  att
säkerställa deras kompetens En av personerna från den privata sektorn och en
från den offentliga sektorn.

3.2.2.4 Fallstudie

Principen med en fallstudie är enligt Denscombe (2009) en undersökning som
riktar  sig  mot  enskilda  enheter  istället  för  ett  stort  urval,  vilket  Yin  (2014)
bekräftar. Denscombe (2009) och Yin (2014) anser att det är inriktningen på
bara  en  enda  undersökningsenhet  som utmärker  en  fallstudie.  Denna  studie
kommer att begränsa sig till  modellen pm3 som anses vara studiens fall  och
därmed undersökningsenhet. Detta för att kunna få en djupare förståelse för hur
personer  som  arbetat  med  modellen  anser  att  den  fungerar  i  dagsläget.
Målsättningen med en fallstudie är enligt Denscombe (2009) att undersöka det
enskilda fallet för att kunna belysa det generella. Denna studies fallstudie har
huvudämnet modeller för styrning av systemförvaltning där pm3 betraktas som
fallet  och kritiska framgångsfaktorer som analysobjektet.  För att  kunna hitta
dessa kritiska framgångsfaktorer får respondenter möjligheten att deltaga i en
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enkätundersökning om modellen. Vidare intervjuas personer som har tidigare
erfarenhet av pm3.

3.3 Analys av data
I denna studie har först en analys av enkäter genomförts och vidare en analys av
intervjuer  för  att  generera  studiens  slutliga  resultat.  Dessa analyser  beskrivs
ingående i kapitel 3.3.1-3.3.2.

3.3.1 Analys av enkäter
Enligt Yin (2013) finns det egentligen ingen strikt ordning att utföra en analys
inom kvalitativ forskning, men den kan heller inte anses vara helt ostrukturerad.
Därför har Yin (2013) sammanställt en cykel för hur analysen kan genomföras,
se figur  26.  Denna studie kommer därför att analysera data som är genererad
från enkätundersökningen genom Yins (2013) fem faser. I fas ett där analysen
börjar sammanställs data genom att sortera anteckningar och annan insamlad
data. Detta innebär att data ordnas, till exempel  en databas. I fas två bryts data
ner  i  mindre  delar  och  omorganiseras  i  andra  passande  grupper.  Detta  kan
upprepas flera gånger därav de dubbelriktade pilarna i figuren. Fas tre innebär
att  data  sammanställs  i  exempelvis  listor  eller  tabeller,  vilket  även  kan
underlätta  omorganisering  och  rekombinering  av  data.  Även  här  finns
dubbelriktade  pilar  för  att  illustrera  att  demontering  och  remontering  kan
upprepas flera gånger. I fas fyra tolkas data, även här finns dubbelpilar i figuren
för att illustrera att forskaren kan gå tillbaka till någon av de förgående faserna
vid behov. I den femte fasen dras slutsatser för hela studien, denna fas relateras
till den fjärde fasen, tolkning av data, och via den till  de förgående faserna.
(Yin, 2013) 

 

Figur 26: Tillvägagångssätt vid analys av kvalitativ data och dess fem faser. (Inspirerad av, Yin,
2013)
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3.3.2 Analys av intervjuer
Den analysmetod som har använts vid analys av intervjuer är innehållsanalys.
Enligt Denscombe (2009) och Bryder (1985) är innehållsanalys en metod för att
analysera  innehållet  i  alla  typer  av  dokument.  Denna  metod  kan  enligt
Denscombe (2009) tillämpas på vilken text som helst oavsett om innehållet är i
form av bilder, ljud eller en skrift för att konfrontera fakta och problem till data
för  beskrivning  och  analysering.  I  denna  studie  har  en  del  intervjuer
dokumenterats  genom anteckningar  och några  av  intervjuerna  har  spelats  in
med  samtycke  av  respondenten.  För  att  bearbeta  detta  material  har  en
innehållsanalys  gjorts  för  att  identifiera  kritiska  framgångsfaktorer.  Detta
eftersom att respondenterna intervjuats utan vetskapen om att forskarna söker
dessa faktorer.  En innehållsanalys liknar det tillvägagångssätt  som beskrivs i
figur  26. Forskarna började med att analysera den insamlade datan genom att
göra en första sammanställning av alla intervjuer. För att sedan gruppera dessa
efter de steg som finns i införandeprocessen med tillägg, se figur 25. Vidare har
materialet  tolkats  med  utgångspunkt  att  hitta  kritiska  framgångsfaktorer.
Materialet  har sedan bearbetats  genom att gruppera dem enligt vad som kan
vara  en  kritisk  framgångsfaktor.  Om en grupp fått  tillräckligt  med underlag
anses det vara en kritisk framgångsfaktor. Där ett tillräckligt underlag för en
kritisk framgångsfaktor anses vara en faktor som de organisationer som lyckats
har  lyckats  med  samtidigt  som  de  organisationer  som  har  misslyckats  har
misslyckats  med  denna  faktor.  Ett  ytterligare  underlag  som  anses  vara
tillräckligt  för  att  vara  en  kritisk  framgångsfaktor  är  när  den  är  vanligt
förekommande hos de organisationer som har misslyckats. Under dessa steg har
även data kunnat omgrupperas för att den passat in bättre i en annan grupp.
Denscombe (2009) anser att en styrka med innehållsanalys är att den möjliggör
en kvantifiering av innehållet i en text, vilket leder till att metoden är tydlig och
underlättar för forskare som skulle vilja upprepa samma studie. Därför har en
innehållsanalys tillämpats i denna studie då forskarna vill säkerställa studiens
reliabilitet för intervjuerna då de kan vara kritiska för studiens objektivitet. 

3.4 Metoddiskussion
Enligt Yin (2014) är det viktigt att vid en empirisk studie utvärdera kvaliteten
för den valda forskningsstrategin.  Detta  kan göras genom att  undersöka och
utvärdera studiens validitet och reliabilitet. 

3.4.1 Validitet
Denscombe (2009) definierar validitet som: 

“Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att
erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra.”

Enligt  Yin  (2014)  finns  det  tre  typer  av  validitet  att  ta  hänsyn  till  vid  en
fallstudie:  begreppsvaliditet,  intern  validitet  och  extern  validitet.
Begreppsvaliditet är ett mått som syftar till att mäta om ett begrepp verkligen
speglar det begreppet syftar till att uttrycka. Intern validitet beror på om studien
verkligen undersöker det den utger sig att undersöka och den externa validiteten
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beror  på  hur  generaliserbart  studiens  resultat  är.  I  denna  studie  har
begreppsvaliditeten  stärkts  genom  användning  av  flera  olika  källor  vid
datainsamling.  Källor  som  ligger  till  grund  för  denna  studie  är  i  form  av
vetenskapliga artiklar,  tryckt litteratur,  rapporter samt enkäter  och intervjuer.
Studiens datainsamling och analys har beskrivits i detalj för att kunna stärka
dess interna validitet. Arbetet har även granskats kontinuerligt av handledaren
från universitetet för att kunna säkerställa dess riktighet. För att stärka studiens
externa validitet har vetenskapliga metoder och modeller använts.

Vid användning av  intervjudata i  en studie  är  det  enligt  Denscombe (2009)
viktigt att ta hänsyn till frågan:  Hur vet man att informanten talar sanning?.
Detta  kan  vara  svårt  att  kontrollera  vid  frågor  som  berör  informantens
uppfattningar,  känslor  och  erfarenheter.  Det  finns  några  praktiska  kontroller
som kan  göras  för  att  bedöma  trovärdigheten  i  det  som berättas  under  en
intervju. Detta är: kontrollera data med andra källor, kontrollera utskriften med
informanten, kontrollera rimligheten av data och leta efter teman i utskrifterna.
I  denna  studie  säkerställs  detta  genom att  data  samlas  från  olika  typer  av
experter  inom  området,  som  arbetar  i  olika  typer  av  organisationer.  Datas
rimlighet  kommer  att  säkerställs  genom  att  data  jämförs  från  flera  olika
intervjuer med dessa experter.

3.4.2 Reliabilitet
Reliabilitet  syftar  enligt  Yin  (2014)  till  förmågan  att  kunna  återupprepa
undersökningen under samma omständigheter på ett likartat eller identiskt sätt
och att studien då ska leda till samma resultat och slutsatser. Undersökningen
bör  genomföras  på  ett  systematiskt  sätt  för  att  minimera  felaktigheter  och
slarvfel. Denna studie har genomförts på ett systematiskt sätt och för att stärka
studiens  reliabilitet  har  tillvägagångssättet  varit  så  tydligt  och  öppet  som
möjligt.  Frågeformulären  och  intervjuerna  har  transkriberats  och  granskats
noga. Data har även dokumenterats kontinuerligt och säkert. Enligt Denscombe
(2009) kan intervjueffekten påverka både forskare och respondent, vilket kan
leda till att en annan forskare hade fått ett annat svar på samma fråga. Olika
forskare  kan  även  tolka  frågor  och  svar  på  olika  sätt  och  det  kan  leda  till
varierande  svar  på  samma  intervjufrågor.  För  att  säkerställa  detta  har  båda
författarna deltagit vid alla intervjuer för att sedan föra en diskussion om hur de
upplevt  respondenternas  svar,  för  att  på  så  sätt  få  ett  mer  generaliserbart
resultat.  En innehållsanalys har även använts vid analys av intervjuer,  vilket
enligt Denscombe (2009) anser underlätta för forskare som vill upprepa samma
studie.

3.4.3 Objektivitet
I undersökningar som denna är det enligt Yin (2014) viktigt att ta hänsyn till att
respondenternas svar är deras egna uppfattningar och åsikter, vilket kan påverka
svaren  i  den  mån  att  de  kan  bli  subjektiva.  Det  är  även  viktigt  att  beakta
författarnas samt respondenternas närvaro vid intervjuerna. Då detta enligt Yin
(2014) kan påverka intervjusvaren samt studiens  resultat.  I  denna studie har
detta säkerställs  genom att  båda författarna deltagit  aktivt  vid alla intervjuer
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samt att respondenterna haft en spridning inom det studerade området genom
exempelvis olika typer av organisationer och roller.

3.5 Etiska och samhälleliga aspekter
Denscombe (2009) anser att alla forskare ska vara etiska. Detta vid insamling
av data, i analysprocessen och vid publicering av undersökningens resultat och
slutsats. En forskare förväntas: respektera deltagarnas rättighet och värdighet,
undvika att deltagarna lider någon form av skada för sin medverkan och arbeta
på ett sätt som är ärligt samt som respekterar deltagarna integritet. Det är dock
inte  bara  av  dessa  moraliska  skäl  som en  forskare  bör  arbeta  på  ett  etiskt
försvarbart  sätt,  utan  det  finns  också  praktiska  skäl.  Detta  eftersom  att
allmänhetens  skydd  mot  en  samvetslös  insamling  och  användning  av  data
skrivits in i lagstiftningen. (Denscombe, 2009)

I denna studie har hänsyn tagits till de tillfrågade deltagarna genom att de fått
vara anonyma och inte namngivits i undersökningen. De organisationer de är
representanter för har heller inte namngivits. Deltagarna har fått gett samtycke
till att deltaga i undersökningen. De som intervjuats ansikte mot ansikte har fått
skriva  på  ett  samtyckesformulär,  se  bilaga  C.  Medan  de  som kontaktas  via
telefon har fått gett ett muntligt samtycke. Respondenterna har fått tillräckligt
med information om studien för  att  de ska kunna förstå  forskningens syfte,
metoder och förväntade resultat. Deltagarna har även fått information om vad
de  förväntas  bidra  med  till  studien  och  hur  lång  tid  deltagandet  tar.  När
deltagaren fått all information den anses behöva har den getts möjligheten att
välja om den vill fortsätta att delta i undersökningen.
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4 Resultat
I kapitel  4 presenteras det genererade resultatet för denna studie. I kapitel  4.1
presenteras  de  kritiska  framgångsfaktorerna  som har  identifierats  genom en
litteraturstudie, följt av kapitel 4.2 som presenterar det resultat som framkommit
genom  en  enkätundersökningen.  I  kapitel  4.3 redovisas  det  resultat  som
genererats i intervjusteg ett följt av kapitel 4.4 där resultatet som har framställts
genom intervjusteg två presenteras.

4.1 Kritiska framgångsfaktorer framtagna ur litteratur
I  tabell  5 presenteras de kritiska framgångsfaktorer  som har identifierats  för
förvaltningsstyrning,  förvaltningsstyrningsmodeller  och  IT-styrningsmodeller
utifrån litteratur. I tabellen är det markerat om det är en kritisk framgångsfaktor
för det  område som återfinns  i  det  teoretiska ramverket.  Dessa områden är:
service management (SM), IT-styrning (ITS), IT service management (ITSM),
förändringsledning (FL), projektledning (PL) samt projekt (P). För en översikt
av alla  kritiska framgångsfaktorer  som har  identifierats  för alla  områden,  se
bilaga D.

Tabell  5: Identifierade  framgångsfaktorer  för  förvaltningsstyrning  samt  IT-  och
förvaltningsstyrningsmodeller.

Område
SM ITS ITSM FS

ITM/
FSM

FL PL P Referenser
Kritiska framgångsfaktorer

Kundtillfredsställelse/ 
Kundfokus

Grönroos (1990, 2007/2008)
Morris & Hough (1986)
Sneed & Brössler (2003)

Ledningens engagemang Gerdsri et al. (2010)
Grönroos (2015, 2015/2015)
ITm5 (2016a)
Fortune & White (2006)

Kvalitets- och resultatmätning 
samt goda mätverktyg

Brandt (2004)
Grönroos (2015, 2015/2015)
Haverblad (2007)
Wallace & Webber (2015)

Medvetenhet om hur 
organisationens resurser ska 
användas

Brandt (2004)
Grönroos (1990, 2007/2008)
Wallace & Webber (2015)

Rätt kompetens Brandt (2004)
Fortune & White (2006)
Lawson & Price (2003)
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Bevara kvalitet Grönroos (2015, 2015/2015)
Sneed & Brössler (2003)

Rätt anpassat ramverk och 
modeller för organisationen

Fortune & White (2006)
Haverblad (2007)
Wallace & Webber (2015)

Tydliga och realistiska mål Fortune & White (2006)
ITm5 (2016a)
Morris & Hough (1986)
Stichler (2011)

Effektiv uppföljning och 
kontroll

Fortune & White (2006)
IT Governance Institute 
(2000)
Sneed & Brössler (2003)
Wallace & Webber (2015)

Fastställandet av organisatoriska
rutiner

Bergvall & Welander (1996)
IT Governance Institute 
(2000)

Uppdaterade och rätt verktyg Brandt (2004)
Fortune & White (2006)
Stichler (2011)

En god helhetsbild av 
organisationen

Brandt (2004)
IT Governance Institute 
(2003)

Strategier för förvaltning Brandt (2004)

Upprättande av avtal Brandt (2004)
Munns & Bjeirmi (1996)

Förvaltningsorganisation Brandt (2004)

Tydliga och aktuella 
ansvarsroller

Bergvall & Welander (1996)
Brandt (2004)

Förståelse för vad 
förvaltningsarbete är

Brandt (2004)
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Nyttoberäkningar av 
förvaltningsarbetet

Brandt (2004)

Grundläggande ordning och 
reda

ITm5 (2016a)
PÅ AB (2014h)
Simonsson (2005)

Bevara funktionalitet Sneed & Brössler (2003)

Undvika ökad volatilitet Sneed & Brössler (2003)

Regelbundna lanseringar Sneed & Brössler (2003)

Frambringa affärsmässighet Bergvall & Welander (1996)

Täcka kostnader Sneed & Brössler (2003)

Ansvarighet och öppenhet Wallace & Webber (2015)

Samordning av utfört arbete 
inom olika områden

Wallace & Webber (2015)

Överensstämmelse mellan 
interna och externa policyer och 
förordningar

Wallace & Webber (2015)

Säkerställande av att IT möter 
organisationens behov

Wallace & Webber (2015)
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4.2 Svar från frågeformulär
I kapitel 4.2.1-4.2.6 presenteras de svar som genererats från den undersökning
som gjorts med hjälp av frågeformulär.

4.2.1 Organisation
I denna undersökning har endast större organisationer med mer än 250 anställda
deltagit. Den minsta organisationen har ungefär 270 anställda och den största
organisationen har cirka 40000 anställda. Av de som deltagit i undersökningen
är 66,7 procent verksamma i den offentliga sektorn och 33,3 procent inom den
privata sektorn. 26 procent av de som svarat är endast verksamma i Sverige och
74 procent har även verksamhet utanför Sverige. De flesta organisationer har
svarat att de har en hierarkisk organisationsstruktur. Med undantag för en del
som säger sig ha en matrisorganisation. I överlag finns det en strävan om att ha
ett  agilt  arbetssätt  i  de  organisationer  som tillfrågats  i  denna  undersökning.
Ungefär hälften har lyckats och säger sig arbeta agilt. De resterande säger att de
är under utveckling med arbetssättet med undantag för två organisationer inom
den offentliga sektorn som endast tillämpar ett traditionellt arbetssätt. Det finns
även de som kommenterar att deras arbetssätt beror på vilken kund de arbetar
med,  men  att  det  agila  arbetssättet  har  en  ökande  efterfrågan.  När
respondenterna  beskriver  sin  relation  mellan  IT-verksamhet  och
kärnverksamhet är svaren spridda, exempel på svar presenteras nedan:

• IT-verksamheten är en stödfunktion till kärnverksamheten.

• Relationen är reglerad i förvaltningsstyrningsmodellen som i detta fall är
pm3.

• Relationen är olika beroende på vilket verksamhetsområde som avses.

• Fortfarande ett för stort avstånd mellan IT- och kärnverksamheten.

• Det fanns en avdelning som stärkte kopplingen mellan IT-verksamheten
och kärnverksamheten när pm3 användes. 

• Relationen är problematisk med ett stort antal intressenter. Den kräver
styrning  med  processer,  långsiktiga  planer,  lyhördhet,  tålamod  och
respekt för varandras roller.

• Systemägarna finns i kärnverksamheten och det är även dem som har
hand  om  budgeten.  I  IT-verksamheten  finns  förvaltningsledarna,  det
finns dock inga förvaltningsledare i kärnverksamheten.

• Samverkan mellan IT- och kärnverksamhet sker i förvaltningsobjekten.

• Relationen mellan IT- och kärnverksamheten är uppsatt enligt pm3 för
kärn-  och  stödverksamheterna.  Infrastrukturverksamheten  är  dock
lämnad utanför pm3.
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• Det finns en nära god relation mellan IT- och kärnverksamheten.

• Beställare och verksamhetsutvecklare finns på affärssidan.

I figur 27 presenteras vilken förvaltnings- och IT-styrningsmodell som används
i de tillfrågade organisationerna. Vid svar  övriga modeller kan modellen vara
inspirerad av pm3.

Figur 27: Sammanfattning av respondenternas svar för vilken styrmodell de använder

.

4.2.2 Underliggande paradigm och värderingar
I  figur  28 illustreras  fördelningen  huruvida  respondenterna  upplever  sina
organisationer som öppen för förändringar.

Figur 28: Respondenternas svar huruvida deras organisationer är öppen för förändringar.

Det  har  även  inkommit  andra  intressanta  svar  angående  underliggande
paradigm och värderingar, vilka redovisas nedan:

• Pm3 ger möjlighet att styra på ett bra sätt.
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• Egentligen passar pm3, men vi har med oss mycket gammalt arbetssätt
med som vi blandar med. På pappret passar modellen bra.

• Vi behöver bli bättre på att tillämpa vissa delar inom pm3.

• Modellen kan uppfattas  för  stor  för  oss,  men fungerar  på mångt  och
mycket.

• Pm3 passade inte vår organisation då budgetprocessen försvårades. P.g.a.
budget till objekten som inte hörde hemma på avdelningarnas budget.

• Pm3 används inte längre då styrningen inte gick ihop med övriga delar
inom organisationen.

• Pm3 passar delvis men eftersom det i drift och support passar bättre med
ITIL har vi en kombination av dessa två modeller.

• Pm3  fungerar  bra  för  vår  organisation  men  det  förkommer  många
dubbelfunktioner mellan förvaltningsmodellen och det agila arbetssättet.

• I  teorin passar  pm3 vår  organisation,  då vi  har  ca.  200 IT-system att
förvalta. Dock är det svårare i praktiken p.g.a. en rad faktorer som t.ex.
särintressen,  decentraliserat  ansvar,  ofta  ett  reaktivt  arbetssätt  och
svagheter  i  ägarskapet.  Pm3 passar  oss  eftersom  det  inte  går  att
åstadkomma styrning utifrån ett konsernperspektiv utan ett gemensamt
arbetssätt.

Av de som besvarat denna undersökning har ungefär 40 procent svarat att de
valde  pm3 just  för  att  det  är  en  välkänd  och  etablerad  modell.  27  procent
svarade att de inte vet varför modellen valdes. Övriga har till exempel svarat att
deras ledning eller ekonomistab styrt detta beslut, modellen ger möjlighet till
bra  konsulthjälp  samt  för  att  bli  en  verksamhetsstyrd  förvaltning.  En
organisation pekar på att valet styrdes av vikten att förvaltningsobjekten delas
in utifrån verksamheten och för att skapa ett samarbete mellan IT-verksamhet
och kärnverksamhet. En annan respondent anser att pm3 är enkel och lätt att
anpassa  till  den  egna  organisationen  samt  att  modellen  passar  bra  i  en
beställarorganisation. En organisation beskrev att företaget PÅ AB hade flera
konsulter med djup kunskap och erfarenhet att hjälpa organisationer att införa
förvaltning, vilket avgjorde deras val.

4.2.3 Utformning
12 procent av respondenterna har svarat att organisationen inte alls har påverkat
utformningen av  pm3 för  deras  egna  organisation.  15  procent  är  likgiltiga  i
frågan om organisationen har varit med och påverkat utformningen. 35 procent
anser att organisationen har varit med och påverkat modellutformningen och 38
procent av respondenterna anser att organisationen i stor utsträckning varit med
och anpassat modellen för sin egen organisation. På frågan om pm3 är anpassad
efter  den  egna  organisationen  har  7  procent  svarat  att  de  enbart  köpt  in

55



IT- och förvaltningsstyrningsmodeller – 2016-05-20
En fallstudie om Sveriges mest använda Nathalie Jonsson
förvaltningsstyrningsmodell pm3 Matilda Rydstedt

grundmodellen av pm3 och inte gjort någon anpassning. 23 procent har svarat
att  de  har  grundmodellen  med  en  liten  grad  av  anpassning  till  den  egna
organisationen.  39  procent  av  respondenterna  anser  att  deras  organisation
tillämpar  grundmodellen  med  en  anpassning.  23  procent  av  respondenterna
anser att de har grundmodellen med en stor anpassning och 8 procent anser att
de har en helt anpassad modell till den egna organisationen.

65 procent av respondenterna anser att de har tydliga rollbeskrivningar för alla
roller i deras organisation. 32 procent har svarat att det finns rollbeskrivningar
för de flesta roller och 4 procent av respondenterna har svarat att de inte har
tydliga rollbeskrivningar. I figur 29 visas fördelningen för bemanning i de olika
organisationernas förvaltningsorganisation.

Figur 29: Förvaltningsorganisationernas bemannings fördelning.

4.2.4 Införande
På frågan om i hur stor utsträckning organisationerna har lyckats implementera
pm3 besvarar  4  procent  att  de  inte  lyckats  implementera  modellen  alls,  12
procent anser att de ha lyckats implementera pm3 till en liten del. 32 procent
anser att de har lyckats mindre bra i implementationen. 36 procent har lyckats
implementera pm3 och 4 procent anser sig har lyckats implementera modellen i
stor  utsträckning.  12  procent  av  respondenterna  anser  att  det  inte  finns  ett
motstånd i den egna organisationen för modellen pm3. 28 procent anser att det
finns ett litet motstånd. 44 procent av respondenterna är likgiltiga i frågan om
det finns ett motstånd till modellen i den egna organisationen och 4 procent har
svarat att det finns ett ganska stort motstånd till modellen. 12 procent har inte
besvarat  frågan.  I  figur  30 presenteras  svaren  för  om  det  utförts  någon
utbildning om pm3 i organisationen.
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Figur 30: Respondenternas svar för huruvida en utbildning har skett om pm3.

4.2.5 Användande
I dagsläget anser respondenterna att deras organisationer befinner sig i den fas
som illustreras i figur 31.

Figur 31: Den fas som respondenterna anser sin organisation befinna sig i.

Av de organisationer som inte längre använder sig av pm3 anser respondenterna
att orsaken är exempelvis ett ledningsbeslut, ändrad styrning till processtyrning
eller att pm3 inte längre passar. Flera respondenter vet inte orsaken till varför
pm3 slutat att användas i organisationen. De 40 procent som svarade att de har
lyckats med införandet av modellen anser även att användandet av modellen
fungerar bra. Av dessa var det ungefär 18 procent som svarade att modellen
fungerar  bra  och 9  procent  anser  att  pm3 fungerar  mycket  bra.  Ungefär  13
procent av respondenterna svarade att användningen av pm3 fungerar bra med
vissa anmärkningar som till exempel att modellen skulle fungera bättre om det
tydliggjorts  för vad,  varför  och hur modellen ska användas.  Vissa menar  att
modellen är för tungrodd för en liten organisation. Andra respondenter anser att
modellen kräver ett långsiktigt arbete och tålamod. Pm3 kräver engagemang av
både ledningen och förvaltarna i det enskilda förvaltningsobjektet.  Dessutom
tillkommer styrning på övergripande nivå som ställer nya krav men som skapar
ett större värde för organisationen som helhet. En organisation anser att det tar
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tid att införa pm3 beroende på resurser och acceptans inom verksamheten. En
organisation som är  nöjd med modellen anser att den fungerar mycket bra om
den införs i hela organisationen och att det hålls fast vid objektindelning utifrån
kärnverksamheten, samt styrs utifrån levande dokument. En respondent påvisar
vikten  av  att  gamla  styrmodeller  ersätts.  Anledningen  till  att  en  annan
organisation  inte  använder  pm3 är  att  den  inte  skiljer  på  utveckling  och
förvaltning. Däremot använder organisationen en egenutvecklad process som är
inspirerad av pm3 för att tillgodose sina behov.

4.2.6 Uppföljning och utvärdering
50  procent  av  respondenterna  svarat  att  modellen  har  utvärderats  i  deras
organisation  och  de  resterande  50  procent  har  svarat  att  modellen  inte  har
utvärderats. Respondenterna är eniga om att det finns utmaningar med att arbeta
med pm3. Nedan följer en lista som sammanfattar dessa utmaningar:

• De mallar och exempeldokument som fås vid köp av en modellicens för
pm3 är inte av en särskilt hög kvalitet.

• Utmaningen är att lösa ekonomistyrningen, eftersom IT-verksamhet och
kärnverksamhet vanligen har var sin budget som ska följas upp, medan
förvaltningsplaners budget  handlar  om både kärnverksamhets-  och it-
resurser.

• Att högsta ledningen ska efterfråga en modell för systemförvaltning och
vara sponsor för införandet.

• Pm3 är en oflexibel och tungrodd modell.

• Att få verksamhetsförvaltningen att fungera.

• Många dokument och formalia som måste anpassas till organisationens
behov. Det ställer krav på att en modellansvarig anpassar materialet för
att det ska kunna användas på ett bra sätt.

• Den största utmaningen är att vara mer verksamhetsstyrd. 

• Att anpassa styrningen till den egna organisationen.

• Teori  som måste  förstås.  Revirtänkande  som  måste  tonas  ner.  Ökad
fokus på planering.

• Politiska beslut.

• En  risk  med  pm3 som  förvaltningsmodell  är  att  ledningen  och
utvecklingsavdelningen inte alltid har kontroll på förvaltningsdelarna.

• Att  kunna  förklara  och  förstå  nyttan  med  användandet  av  en
förvaltningsmodell.
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• Att få kärnverksamheten att förstå och ta sin beställarroll mot den IT-
nära förvaltningen.

• Att få kärnverksamheten att arbeta på det sätt modellen egentligen avser.

• Att kombinera pm3 med agila utvecklingsmetoder och arbetssätt.

• Att efterleva modell och inte falla tillbaka i gamla arbetssätt.

• Ansvarsområden.

• Att  ha  uttalade  och  namngivna  affärsägare  som  agerar  aktivt  enligt
ansvaret i modellen.

• Bemanning och tid.

Respondenterna anser att nyttan med att använda pm3 är följande:

• Modellen skapar en enhetlig styrning utifrån verksamhetens behov.

• Pm3 ger en bättre prioritering av som ska göras.

• Modellen ger tydlighet och ökad samverkan mellan två parter som har
ett gemensamt ansvar men för skilda delar.

• Pm3 ger  ett  tydligt  fokus  på  verksamhetsstyrd  förvaltning  och
utveckling.

• Med  pm3 skapas  en  strukturerad  förvaltningsstyrning  och
förvaltningsplanering.

• Pm3 möjliggör kontroll för alla system och behov av förändringar på ett
strukturerat sätt.

• Med pm3 skapa ordning och reda i förvaltningsorganisationen.

• Med pm3 fås en målstyrning och kontroll på hur ekonomin används.

• Pm3 skapar en samverkan mellan kärnverksamhet och IT-verksamhet.

• Med pm3 läggs fokus på affärerna och verksamheten.

• Pm3 skapar  ett  enhetligt  arbetssätt,  samt  tydliga  kanaler  för
verksamheten.

• Pm3 ger en verksamhetsstyrd alternativt en affärsstyrd IT-verksamhet.

4.3 Resultat för intervjusteg 1
I detta kapitel presenteras det resultat som har genererats från de intervjuer som
har utförts. Intervjuerna har haft utgångspunkt i de kritiska framgångsfaktorer
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som identifierats i litteraturen samt från den enkätundersökning som gjorts. I
kapitel  4.3.1-4.3.7 presenteras  resultatet  med  utgångspunkt  i
införandeprocessen med tillägg för andra viktiga faktorer som har påvisats i
studien.  I  bilaga  E presenteras  en  sammanställning  av  de  identifierade
framgångsfaktorerna som genererats.

4.3.1 Underliggande paradigm och värderingar
De flesta tillfrågade organisationerna har tidigare använt sig av föregångaren
Affärsmässig  systemförvaltning till  pm3.  Därför  var  det  sedan  en  naturlig
övergång till modellenpm3 då den lanserades. Ett annat vanligt svar är att pm3

infördes eftersom det är en etablerad modell och att det inte finns några andra
kända modeller på marknaden. De flesta respondenter som intervjuats anser att
pm3 börjar bli en föråldrad modell då den anses vara fyrkantig och förespråkar
hård  styrning.  Detta  anses  vara  något  som  går  emot  dagens  utveckling  av
organisationer då den hierarkiska organisationsstrukturen ersätts allt mer av en
platt  organisationsstruktur.  Medan  ett  fåtal  respondenter  anser  att  pm3 kan
användas  av  alla  organisationer.  Ett  fåtal  respondenter  anser  att  ITIL  är
tydligare än pm3 och menar att de skiljer sig åt genom att pm3 är ett ramverk
som handlar om styrning medan ITIL handlar om processer och hur man ska
göra det som står i förvaltningsplanen. En organisation har dock svårt att kunna
kombinera pm3 och ITIL. I  tabell  6 presenteras de kritiska framgångsfaktorer
som  har  genererats  via  intervjuerna  för  underliggande  paradigm  och
värderingar. Enligt respondenterna är det ett problem i många organisationer att
affärs- och IT-verksamheten ses som två isolerade öar som vill samma sak, där
IT ofta är de som driver denna fråga.

Tabell 6: Kritiska framgångsfaktorer för underliggande paradigm och värderingar.

Alla respondenter • Använd en etablerad modell, vilket pm3 
anses vara

Ett fåtal respondenter • Förenkla modellen då den anses vara en 
teoretisk och akademisk modell

• Skylla inte på modellen när något annat är 
det egentliga problemet

Endast en respondent • Människor är olika
• Förstå hur pm3 kan kombineras med agila 

metoder

4.3.2 Införande
De flesta respondenterna tycker att det finns mycket svåra begrepp i materialet
för pm3, men även svåra och specifika ord inom förvaltningsområdet. Ett fåtal
respondenter har stött på oväntade motstånd vid införande av pm3, en del från
IT-sidan och en del från verksamhetssidan. Detta tros bero på att personerna i
fråga känner att deras position är hotad eller att deras arbetsuppgifter ändras. En
respondent  anser  att  organisationer  är  dåliga  på  förändringsarbete  vilket
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försvårar  för  ett  införande  av  en  ny  modell.  Flera  respondenter  tycker  att
materialet  som  fås  vid  inköp  av  pm3 inte  är  av  god  kvalitet.  De  kritiska
framgångsfaktorer som identifierats för införande av modellen redovisas i tabell
7.

Tabell 7: Kritiska framgångsfaktorer vid införande av pm3.

Alla respondenter • En sponsor är viktig att ha för modellen 
under hela livscykeln men viktigast vid 
införandet

• Mognadsgraden i organisationen är viktig att
tänka på

• Förvaltningsorganisationen ska utses 
hierarkiskt

• Tillämpa förändringsledning

De flesta respondenter • Låt införandet ta tid
• Viktigt med passande team
• Pm3 bör anpassas efter den egna 

organisationen och dess behov

Ett fåtal respondenter • Använd ADKAR för förändringsledning för 
att t.ex. bearbeta motstånd och förenkla

• Rätt ambitionsnivå
• Införande av pm3 bör ske som ett projekt
• Satsa mer på utbildning
• Ta hjälp av en kunnig konsult vid införande 

av modellen

Endast en respondent • Anpassa FOA till den egna organisationen
• Börja med FOA 1.0 och utveckla den sedan
• Ha inga andra projekt igång som påverkar 

vid införande av modellen
• Vid införande av modellen är det bra att ha 

en projektledare för införandeprojektet som 
inte är en del av 
förvaltningsstyrningsmodellen

4.3.3 Användande
De flesta respondenterna anser att kärnverksamheten vill driva IT-frågor i en
högre grad när pm3 införts. Ett fåtal respondenter tycker även att det fått större
kontroll  för  sina  IT-kostnader.  Respondenterna  anser  även  att  det  inte  finns
någon tydlig gräns mellan utveckling och förvaltning. Det råder dock en delad
mening om det ska finnas en gräns eller om utveckling och förvaltning ska ingå
under samma tak. Ett fåtal  respondenter känner sig trygga med att  diskutera
användandet av modellen med varandra,  där de kan använda ett  gemensamt
språk och utbyta erfarenheter. Ett fåtal respondenter anser att kärnverksamheten
måste förstå sin roll som beställare och se sina behov. En respondent tycker att
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det  går  att  få  stora  förändringar  med  små  medel  med  hjälp  av  pm3.  En
respondent anser att pm3 är svår att använda i kombination med avtalshantering.
Ett  fåtal  respondenter  tycker  att  det  är  svårt  att  använda  pm3 i  mindre
organisationer men även att pm3 är svag när det gäller aktivitetshantering. En
respondent anser att det inte finns något problem med att använda sig av pm3

när agila arbetssätt tillämpas, dock hade denna respondent inte någon erfarenhet
av  denna  kombination.  En  respondent  anser  att  samarbetet  mellan  IT-
verksamheten och kärnverksamheten förbättrats i stor utsträckning med hjälp av
deras  förvaltningsstyrningsmodell  som  är  inspirerad  av  pm3. De  kritiska
framgångsfaktorer som har identifierats för användandet av modellen redovisas
i tabell 8.

Tabell 8: Kritiska framgångsfaktorer för användandet av pm3.

De flesta respondenter • Kärnverksamheten bör ha kompetensen att 
ställa krav på IT-verksamheten

• Ta med förvaltningen redan från början i 
projekten för att öka förståelsen för det som 
sedan ska förvaltas

• Hänsyn måste tas till verksamhetsplanen för 
att den inte ska krocka med 
förvaltningsplanen

• Tydliggör gränsen mellan utveckling och 
förvaltning

• Viktigt att introducera nya personer med pm3

Ett fåtal respondenter • IT-kunniga bör arbeta i kärnverksamheten
• Kärnverksamheten bör se sina egna behov
• Upprätthåll information 
• Samarbete mellan kärnverksamhet och IT-

verksamhet

Endast en respondent • IT- och kärnverksamhet bör ha samma 
drivkraft

• Tillräckliga resurser i kärnverksamheten
• Optimalt att styra från kärnverksamheten
• Förvaltningsorganisationen bör vara 

organiserad som övriga organisationen

4.3.4 Uppföljning och utvärdering
I  organisationer  som  tillämpar  pm3 är  det  ovanligt  med  nytto-  eller
effektuppföljningar  samt  utvärderingar.  Trots  detta  anser  de  flesta  av
respondenterna att de fått en större verksamhetsnytta med hjälp av pm3. En del
organisationer har gjort så kallade omtag för modellen, där de låtit konsulter
studera dess verksamhet för att förbättra sitt användande av modellen. En del
organisationer har inte kommit längre än till användande av modellen och har
endast  tillämpat  pm3 i  några  få  år.  Några  respondenter  har  nämnt  att
modellicensen för pm3 inkluderar material för att göra mätningar av modellen.

62



IT- och förvaltningsstyrningsmodeller – 2016-05-20
En fallstudie om Sveriges mest använda Nathalie Jonsson
förvaltningsstyrningsmodell pm3 Matilda Rydstedt

Men  detta  material  anses  vara  av  en  mindre  god  kvalitet.  Är  syftet  för
organisationer som inför pm3 att  skapa någon form av nytta,  vilket det  i  de
flesta fall anses vara, måste nyttan kunna mätas.

4.3.5 Styrning
De flesta respondenterna anser att förvaltning får alldeles för lite resurser, det
tros bero på att utvecklingsprojekt prioriteras högre och får mer resurser. Ett
fåtal respondenter anser att systemförvaltningsgrupper bör tillämpas för att ge
bättre  styrning  och  prioritet  av  aktiviteter.  I  tabell  9 presenteras  de  kritiska
framgångsfaktorer  som  har  genererats  via  intervjuerna  för  styrning  vid
tillämpning av pm3.

Tabell 9: Kritiska framgångsfaktorer för styrning vid tillämpning av pm3.

Alla respondenter • Ledningens engagemang
• Förståelse för att IT finns för att 

kärnverksamheten har ett behov
• Undvik dubbla budskap från chefer då det 

lätt skapar förvirring

De flesta respondenter • Tillräckligt med resurser för förvaltning
• Tydliggör styrgrupp tidigt i 

införandeprocessen
• Tydliggör ansvarsfördelning tidigt i 

införandeprocessen

Ett fåtal respondenter • Mandat
• Maktbalanser

Endast en respondent • Tydliggör för hur IT-resurserna ska styras
• Vid kombination av pm3 och det agila 

arbetssättet bör planeringshorisonten 
anpassas t.ex. använd pm3 i en högre 
styrningsnivå

• Styrningsdelen i modellen bör anpassas till 
den egna organisationen

• För att skapa verksamhetsnytta måste 
aktiviteterna styras från kärnverksamheten

• Styrgruppen bör kunna prioritera vad som 
skall göras

• Minska nyckelpersonsberoende
• Politik

4.3.6 Roller
En respondent anser att det har varit svårt att tillsätta roller enligt de föreskrifter
som finns för modellen men även då det saknats intresse för att vilja ha någon
av  rollerna  i  förvaltningsorganisationen.  Den  minsta  organisationen  i  denna
undersökning anser  att  de  är  för  små  för  modellen  och  har  därför  svårt  att
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bemanna alla roller som modellen förespråkar. Just denna organisation har hela
sin förvaltningsorganisation bemannad med personer från IT-verksamheten då
de även saknar kompetens i kärnverksamheten. De flesta respondenter anser att
nya  chefer  och  ledare  kan  få  arbetet  med  modellen  att  stanna  av.  Därför
förespråkas ett metodstöd där nya personer får möjligheten att introduceras till
modellen, men metodstödet kan även vara bra att falla tillbaka till om modellen
inte  efterföljs.  En respondent  anser att  en platt  organisation inte  har  samma
behov av att bemanna alla roller som en traditionell organisation. I  tabell  10
presenteras de kritiska framgångsfaktorerna som har identifierats för roller vid
tillämpning av pm3.

Tabell 10: Kritiska framgångsfaktor för roller.

Alla respondenter • Viktigt med bra förvaltningsledare

Ett fåtal respondenter • Rollerna i förvaltningsorganisationen måste 
bemannas med intresserade personer

Endast en respondent • Viktigt att hålla sina roller
• Viktigt med tydliga rollbeskrivningar
• Undvik att hoppa över viktiga roller i 

modellen då det kan skapa problem med 
styrning

4.3.7 Under modellens hela livscykel
Alla respondenter är överens om att  pm3 skapar en bra överblick över deras
organisationers förvaltning. De anser även att pm3 skapar ordning och reda då
det gäller förvaltning. Ett fåtal respondenter tycker att verksamheten visar ett
intresse för  förvaltning  och pm3 om de kan se vinsten  med tillämpandet  av
modellen. Ett flertal respondenter tycker att pm3 handlar om styrning av vad
som  görs  med  organisationens  pengar.  I  tabell  11 presenteras  de  kritiska
framgångsfaktorer som har identifierats för modellens hela livscykel.

Tabell 11: Kritiska framgångsfaktorer som har identifierats för modellens hela livscykel.

Alla respondenter • God kommunikation
• Rätt person på rätt plats
• Viktigt att alla i förvaltningsorganisationen 

håller sina roller

De flesta respondenter • Ha ett metodstöd eller styrgrupp att falla 
tillbaka till

Endast en respondent • Ta inte bort viktiga delar i modellen då det 
kan skapa problem med styrningen
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Under  intervjuerna  har  respondenterna  valt  ut  följande  kritiska
framgångsfaktorer  utifrån  litteraturen.  Dessa  presenteras  nedan  med  den
viktigaste först och sedan med en fallande ordning enligt respondenterna.

• Ledningens engagemang

• Förvaltningsorganisation

• Effektiv uppföljning och 
kontroll

• Säkerställande av att IT möter 
organisationens behov

• Kundtillfredsställelse/Kundfok
us

• Rätt kompetens

• Rätt anpassat ramverk och 
modeller för organisationen

• Tydliga och realistiska mål

• En god helhetsbild av 
organisationen

• Tydliga och aktuella 
ansvarsroller

• Bevara kvalitet

• Grundläggande ordning och 
reda

• Ansvarighet och öppenhet

• Samordning av utfört arbete 
inom olika områden

• Kvalitets- och resultatmätning 
samt goda mätverktyg

• Medvetenhet om hur 
organisationens resurser ska 
användas

• Fastställandet av 
organisatoriska rutiner

• Strategier för förvaltning

• Förståelse för vad 
förvaltningsarbete är

• Frambringa affärsmässighet

4.4 Resultat för intervjusteg 2
Respondenterna anser att det är viktigt att veta varför pm3 väljs som modell för
den egna organisationen, varför den införs och vad som är målet. Har detta inte
tagits i beaktande vid införandet missas ett viktigt strategiskt beslut som sedan
kan bli dyrt. En respondent tycker att det är viktigt att få sina medarbetare att
förstå att pm3 är ett sätt för styrning och inte lösningen på alla organisationens
problem  med  förvaltning  och  hur  det  ska  arbetas  med  den.  Något  som
respondenten anser vara bra för pm3 är styrningsdelen, men att modellen är svag
vid aktivitetshantering. Denne respondent anser även att ITIL kan vara ett bra
komplement då den innehåller processer för hur arbetet ska utföras. ITIL kan
dock vara svårt att förstå för verksamhetssidan. Pm3 anses däremot vara lättare
att förstå för verksamhetssidan. Utvecklingen av modellen pm3 anses dock skett
i  en  långsam takt  i  förhållande  till  ITIL.  Modellen  måste  utvecklas  och då
speciellt mot tankesätten inom det agila arbetssättet och lean, vilket är något
som båda respondenterna påpekar. En respondent arbetar i en flödesorienterad
organisation, vilket leder till att de har problem med pm3. Detta eftersom pm3
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förespråkar  en  ägare  till  ett  objekt  och  system.  Men  i  en  flödesorienterad
organisation leder det till att ett objekt får flera ägare, vilket också försvårar för
rollfördelningen  i  enlighet  med  pm3 bekräftar  en  av  respondenterna.  Från
intervjuerna  framkommer  även  att  pm3 är  tydlig  då  det  gäller  vem  som
bestämmer  vad,  vilket  kan  vara  bra  vid  exempelvis  driftsättning  där  någon
måste  vara  den  som  tar  beslutet  att  sätta  något  i  drift.  Överlag  anser
respondenterna att pm3 är bra då det gäller tankar kring säkerhet, eftersom det
alltid  finns  någon  som  är  ansvarig.  Respondenterna  är  även  eniga  om  att
organisationer  som tar  fasta  på alla  delar  i  pm3 får  det  svårt  att  arbeta  som
modellen förespråkar. Anpassas istället de viktigaste delarna i pm3 går det att
använda modellen på ett bra sätt, vilket anses vara att använda modellen för
endast  styrning  av  förvaltningen.  Detta  då  respondenterna  anser  att  endast
ramarna  för  modellen  fungera  bra  men  innehållet  kan  anses  som föråldrat.
Under intervjuerna framkom att en matrisorganisation kan ha lättare att ta till
sig pm3 som modell då de har en friare styrning. De anses även ha ett större
behov av att bli styrda. En respondent anser att det kan uppstå konflikter mellan
chefer och ledare som finns i linjeorganisationen och de ansvariga i modellen
pm3. En respondent anser att detta kan leda till ett motstånd vid införande av
pm3 då en del personer kan uppleva ett hot mot sin roll och position. Ett annat
problem som respondenterna  påpekar  är  att  pm3 kräver  mycket  resurser  för
bemanning av roller. En nytta som anses med pm3 är att modellen skapar tydliga
beslutskanaler för verksamheten. Kärnverksamheten har ofta problem med att ta
sin roll som beställare, de uttrycker ofta vad de vill ha istället för att se till det
behov  som  de  har.  En  viktig  faktor  som påvisas  under  intervjuerna  är  att
meningen  med  IT  är  att  de  ska  vara  ett  stöd  till  kärnverksamheten  och
tillfredsställa deras behov på ett bra sätt. IT bör därför inte ses som en enskild
del i en organisation utan integreras med den övriga verksamheten. En av de
intervjuade arbetar i en väldigt stor organisation och anser att organisationen
kan vara för stor för modellen i vissa skeden, då de förvaltar väldigt många
förvaltningsobjekt och förvaltningsorganisationerna kan blir stora.

Genom dessa intervjuer har följande kritiska framgångsfaktorer identifierats:

• Identifiera syftet och målet med modellen

• Viktigt med medvetenhet om varför pm3 tillämpas av organisationen

• Anpassa modellen efter den egna organisationen

• Styr förvaltningen enligt en etablerad modell eller ramverk

• Kärnverksamheten måste ta sina roller i förvaltningen

• Ta hänsyn till andra intressenter och partners

• Skapa tillit vid samarbeten

• Tydliga roller och rollbeskrivningar
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• Acceptans

• Ledningens engagemang

• Förankra modellen väl i hela organisationen

• Gott  samarbete  mellan  IT-  och  kärnverksamheten  för  att  kunna fatta
gemensamma beslut

• Politik
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5 Analys och diskussion
I  kapitel  5.1 presenteras  en  analys  och  diskussion  om  vilka  typer  av
organisationer som använder sig av pm3 och varför. I kapitel 5.2 presenteras de
underliggande  paradigm  och  värderingar  som  påverkar  införande  och
användande av modellen pm3. Detta följs sedan av kapitel  5.3 som behandlar
åsikter  och tankar  om utmaningar  och framgångsfaktorer  med införandet  av
modellen. I kapitel 5.4 diskuteras och analyseras användandet av pm3, vidare i
kapitel  5.5 presenteras tankar och åsikter om uppföljning och utvärdering av
modellen. Slutligen i kapitel  5.6 analyseras framgångsfaktorer och utmaningar
under modellens hela livscykel.

5.1 Organisation
Meningen med ett  införande av modellen pm3 i  en organisation är att skapa
strategier och rutiner för ett fungerade förvaltningsarbete, en god helhetsbild
samt ordning och reda. Många respondenter är medvetna om detta och håller
med till viss del, trots att resultatet visar att många egentligen inte är medvetna
om varför pm3 införts.  Modellen ska även skapa tydliga ansvarsfördelningar
men också en öppenhet mellan IT- och kärnverksamheten för att  få dem att
tillsammans frambringa organisationens affärsmässighet. Det är mestadels stora
företag som använder sig av pm3 detta eftersom modellen anses passa företag
med  många  objekt  och  system.  I  denna  studie  har  mestadels  stora  företag
deltagit, men det har även framkommit att en organisationer känner sig för liten
för modellen, dessa har ungefär 270 medarbetare. Samtidigt har en väldigt stor
organisation med ungefär  40000 anställda deltagit  och de anser sig vara för
stora  för  modellen,  vilket  tyder  på  att  pm3 är  känslig  för  storleken  på
organisationen. Pm3 är en modell som förespråkar en hård styrning och passar
därför bättre i organisationer som har en hierarkisk organisationsstruktur, även
om  en  del  av  de  organisationer  som  är  inkluderade  i  denna  studie  är  en
matrisorganisation. Det finns ett mönster hos respondenterna som tyder på att
det  är  den  hierarkiska  organisationsstrukturen  som  passar  bäst  ihop  med
modellen pm3 och även det traditionella arbetssättet  Då de som lyckats bäst
enligt denna studie är organisationer med en hierarkisk organisationsstruktur.
Detta tros bero på att dessa organisationer redan är vana vid att vara hårt styrda.
Rollerna faller därför naturligt i dessa organisationer och det blir inte konflikter
mellan olika roller då de redan är vana att bli styrda ovanifrån. Även om en del
som tror att pm3 passar för en matrisorganisation då de anses behöva en hårdare
styrning,  där  anses  dock  medarbetarna  vara  svårare  att  styra.  För  en
matrisorganisation  är  det  svårt  att  hitta  de  rätta  rollerna  i
förvaltningsorganisationen då de inte har som vana att styra varandra på det sätt
som pm3 förespråkar. 

Det agila arbetssättet efterfrågas mer och mer idag, dock beror detta på vilken
organisation det talas om. Då en del organisationer inte kan och inte ska arbeta
agilt eftersom politik styr deras verksamhet, som exempelvis kommuner och
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landsting. Det som är gemensamt för de organisationer som valt att införa pm3

är  att  de  vill  tillämpa  modellen  för  att  skapa  en  bättre  relation  mellan  IT-
verksamheten  och  kärnverksamheten,  vilket  enligt  forskning  alltid  varit  ett
förekommande  problem  till  exempel  uppmärksammade  Riksadataförbundet
detta  redan  under  1980-talet  (Nordström,  2014).  Detta  är  något  som  är
problematiskt  för  de flesta  organisationer  och  även om relationen har  blivit
bättre finns det fortfarande mycket att jobba på. IT-verksamheten ska vara en
stödfunktion  till  kärnverksamheten,  vilket  i  många  fall  är  svårt  för
kärnverksamheten att förstå. Meningen med pm3 är att kärnverksamheten ska
vara en beställare och förmedla sitt behov till IT-verksamheten. För att detta ska
fungera måste alla roller i förvaltningsorganisationen vara bemannade på rätt
sätt enligt modellen, eftersom flera organisationer har svårt att bemanna sina
roller  är  detta  ett  problem. Resultatet  från enkätundersökningen visar  att  44
procent av de som tillämpar pm3 har bemannat sina roller med flest personer
från  IT-verksamheten,  vilket  då  kan  förstöra  för  samarbetet  mellan
kärnverksamheten  och  IT-verksamheten  då  modellen  förespråkar  en  jämn
fördelning (Nordström & Welander, 2007). Det kan även göra att det saknas
kompetens för kärnverksamheten och de har även svårt att se verksamhetens
behov. I de fall där förvaltningsorganisationen är bemannad med flest personer
från kärnverksamheten finns ett bättre arbetsklimat och behoven är tydligare.
Ett  annat  problem med  bemanning  av  roller  kan  vara  i  organisationer  som
arbetar enligt flöden. Där kan ett objekt få flera ägare vilket kan skapa problem
i  modellen.  När  det  gäller  förvaltnings-  och  IT-styrningsmodeller  är  det
vanligast  att  använda sig av en kombination av modellerna pm3 och ITIL. I
denna  studie  har  46,4  procent  svarat  att  de  har  en  kombination  av  dessa
modeller. Där pm3 används för styrning och ITIL för aktivitetshantering. Vilket
kan vara en bra kombination när pm3 anses vara svag vid aktivitetshantering
men bra vid styrning. Medan en del har valt att enbart tillämpa en av dessa
modeller. En del har även en annan typ av modell men dessa kan i de flesta fall
liknas  med pm3.  I  de fall  när  organisationen inspirerats  av  pm3 visar  denna
undersökning att de lyckats bättre, då de i en större utsträckning har anpassat
modellen till den egna organisationen. 

5.2 Underliggande paradigm och värderingar
De flesta av organisationerna anser sig vara öppna för förändringar hela 67,9
procent,  vilket  är  intressant  eftersom att  det  är  något  som påverkar  i  vilken
utsträckning  en  förändring  lyckas.  Även  om en del  av  dessa  organisationer
lyckats  implementera  pm3 finns  det  fortfarande  problem med  modellen.  En
faktor  som  tros  påverka  hur  lyckad  en  modell  blir  i  en  organisation  är
människan, vilket även bekräftas av Fortune och White (2006) och Munns och
Bjeirmi (1996). Pm3 är något som de flesta tycker passar bra på pappret dock
har de svårt att tillämpa modellen i stor utsträckning i praktiken. 

För en del organisationer har det varit naturligt att övergå till pm3 då modellen
lanserades,  eftersom de  använt  en  föregångare  som förespråkat  ett  liknande
arbetssätt. Något som är förvånande är att modellen pm3 oftast valts på grund av
att det är en etablerad och erkänd modell samt ett ledningsbeslut. Något som
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också har påverkat beslutet är att det inte finns någon annan etablerad modell på
marknaden. En del vet inte ens varför modellen införts. En modell bör väljas
utifrån en organisations egentliga behov och medvetenhet om varför modellen
ska införas och vad som är  målet  med den bör  finnas.  En annan åsikt  som
kommit fram under studien om pm3 är att modellen kan anses vara föråldrad
och  även  går  emot  dagens  utveckling  av  organisationer.  En  trend  i  dagens
organisationer är att människan sätts allt mer i fokus och tillåts att arbeta fritt,
vilket  är  något  som bör  utvecklas  och  anpassas  i  modellen  pm3.  Det  finns
trender inom det mesta, idag är en trend att använda sig av pm3 men trender är
föränderliga. Ska pm3 vara kvar i den position som de har idag måste modellen
anpassas. Något som måste tas i beaktande är att IT- och kärnverksamheten ses
som två isolerade öar som egentligen vill samma sak, pm3 har förbättrat detta
hos en del organisationer men det är något som flera organisationer måste jobba
på. Det kan vara ett utvecklingsområde för modellen pm3.

Eftersom både offentlig och privat sektor använder sig av modellen pm3 har
författarna  till  denna  studie  valt  att  benämna  affärsverksamhet  som
kärnverksamhet  istället  då  några  organisationer  inte  anser  sig  ha  någon
affärsverksamhet. Något som PÅ AB anser vara modellens starka sida är att pm3

frambringar  affärsmässighet  inom  organisationer.  Detta  kan  tyckas  vara
motsägelsefullt  då många organisationer  inom offentlig  sektor  inte  anser  sig
själva ha någon affärssida av organisationen. Det skulle kunna ha en koppling
till att just organisationerna inom offentlig sektor lyckas sämre med modellen.
Organisationer  inom privat  sektor  har  naturligt  en  affärssida  och en  IT-sida
inom  verksamheten  där  målet  alltid  är  att  frambringa  affärsmässighet.
Organisationer inom offentlig sektor kan inte ha det vinnande konceptet utan
måste hitta en annan sida att  uppnå vinning genom modellen.  Även om den
offentliga sektorns kärnverksamhet kan liknas med en affärsverksamhet. Något
som framkommit i denna studie är att syfte och mål för varför modellen ska
användas  är  en  kritisk  framgångsfaktor.  Denna kritiska framgångsfaktor  kan
organisationer inom offentlig sektor ha svårt att definiera på ett bra sätt.

5.3 Införande
Då det är 60 procent av organisationerna i denna undersökning som inte lyckats
implementera modellen helt eller inte alls finns det förbättringsområden. Något
som är en viktig faktor för att ett införande av modellen pm3 ska bli lyckat är
ledningens  engagemang.  Detta  är  en  faktor  som är  viktig  i  många  fall  för
organisationer men även när en modell generellt ska införas, oavsett vilken typ
av modell det är. Det är viktigt att ha ett tydligt mål och syfte med införandet av
pm3, är detta något som inte tas hänsyn till kan det sedan kosta organisationen
dyrt  eftersom det kan leda till  att  förståelse för modellen saknas. Det måste
finnas  en  medvetenhet  i  organisationen  om  varför  pm3 ska  finnas  för  att
modellen  ska  kunna  förankras  nedåt  i  organisationen.  Något  som  också
förespråkas för att en implementation ska bli lyckad är att införandet sker med
hjälp  av  ett  projekt.  Det  är  bra  om  projektledaren  inte  är  med  i
förvaltningsorganisationen, utan bara driver arbetet med projektet framåt. Något
som även bör finnas i organisationers tanke är att  det underlättar att  inte ha
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andra projekt i gång samtidigt som kan påverka införandet av modellen. Det
kan  även  vara  bra  att  ta  hjälp  av  kunniga  konsulter,  dessa  kan  vara  från
företaget PÅ AB men i de flesta fall föredras att ta hjälp av andra konsulter på
grund av höga kostnader.  Något som också förespråkas är en sponsor under
införandet av modellen men även under modellens hela livscykel. En sponsor
bör vara en person från ledningen som visar ett stort intresse för modellen och
sprider  det  vidare  i  organisationen.  Det  är  viktigt  att  ta  hänsyn  till
organisationens mognadsgrad när en modell  ska införas.  Detta  för att  kunna
anpassa modellen på ett bra sätt till den egna organisationen. Det är även viktigt
att  anpassa sin ambitionsnivå till  vad organisationen är mogen att ta till  sig.
Något  som  också  spelar  en  roll  vid  ett  införande  av  en  modell  är
organisationens resurser och verksamhetens acceptans.

Det  är  viktigt  att  förstå  att  ett  införande  av  en  ny  modell  handlar  om
förändringsledning, oavsett vilken modell som ska införas. Det är viktigt att låta
ett införandeprojekt ta tid. Med hjälp av ADKAR kan ett gott förändringsarbete
bedrivas  vilket  även  bekräftas  av  Gerdsri,  Assakul  och  Vatananan  (2010).
ADKAR  kan  hjälpa  organisationer  att  exempelvis  bearbeta  motstånd  samt
anpassa modellen till den egna organisationen. Generellt sätt är organisationer
väldigt dåliga på förändringsarbete och ger det inte den tid det kräver.

Något mer som behöver tid vid ett införande är utbildning av medarbetarna, för
att  kunna  skapa  en  förståelse  för  vad  förvaltningsarbete  egentligen  är.
Medvetenheten om vad förvaltningsarbete  är  finns  det  en avsaknad av.  I  en
tredjedel av organisationerna i denna undersökning har det inte ens förekommit
någon utbildning av modellen trots att den tillämpas. Det har visat sig att det
finns  många  svåra  begrepp  inom modellen  vilket  kan  försvåra  arbetet  med
införandet. Materialet som fås vid inköp av pm3 anses inte vara av hög kvalitet
vilket också har en påverkan vid införandet. En annan aspekt som uppkommit
under studien är att pm3 är lättare att förstå för kärnverksamheten i jämförelse
med  att  förstå  ITIL,  då  den  innehåller  ett  språk  som  förutsätter  ett  större
tekniskt  kunnande.  Något  som  är  specifikt  för  modellen  pm3 är  att
förvaltningsorganisationens  roller  bör  utses  hierarkiskt  där  till  exempel
objektägare utser  objektansvarig och objektägare IT utser  objektansvarig IT.
FOA bör anpassas till den egna organisationen där en bra start kan vara att börja
med FOA 1.0 och sedan utveckla den vidare. Detta för att skapa en överblick av
organisationens alla förvaltningsobjekt. Det är även viktigt att tidigt i införandet
förmedla  vilka  roller  som  finns  och  vilka  som  ska  bemanna  dessa  för  att
medarbetarna ska kunna ta till sig information och anpassa sig till sin roll. Det
är därför viktigt med tydliga rollbeskrivningar, dessa beskrivningar kan även
vara bra att falla tillbaka till om arbetssättet börjar ta ett annat spår. 

Något som också upptäcks under studien är att organisationer med någon typ av
metodstöd  eller  styrgrupp  som  upprätthåller  och  kontrollerar  att  modellen
efterföljs  är  en  framgångsfaktor.  Detta  eftersom  att  de  40  procent  av
organisationerna som har lyckats har någon form av en sådan grupp. Detta stöd
bör  finnas  med  från  början  i  införandeprojektet  för  att  sedan  ta  över  när
projektet är färdigt. Stödet finns till för att stötta medarbetarna i sitt arbete samt
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för att introducera nya medarbetare med pm3. Detta är en väldigt viktig aspekt
då en person skulle kunna rasera hela modellens betydelse i en organisation. 

Vid införandet går det att se ett mönster för de 40 procent av organisationerna
som anser  sig  ha lyckats.  De förespråkar  till  exempel  att  låta  införandet  av
modellen  ta  tid,  definiera  syfte  och mål,  kommunicera  och införa  modellen
genom ett  projekt.  Detta  för  att  få  en  tydlighet  i  organisationen  om varför
modellen införs. Att låta införandet ta tid ger även medarbetarna en bra grund
för att kunna utbilda sig och få förståelse för modellen. De som anser sig ha
lyckats tillhör de 38 procent som har varit med och anpassat modellen i en stor
utsträckning efter den egna organisationen.

5.4 Användande
Eftersom  nästan  hälften  av  alla  organisationer  i  denna  undersökning  har
besvarat  att  de  befinner  sig  inom  fasen  användning  är  det  intressant  att
analysera  detta  djupare.  Av  dessa  anser  40  procent  att  modellen  fungerar
alltifrån mycket bra till bra med vissa anmärkningar. De övriga 60 procenten
anser att modellen fungerar mindre bra och har förbättringsområden. Mindre
organisationer anses ha det svårare med användandefasen. Detta på grund av
bristande resurser i den mån att inte alla roller kan bemannas, samtidigt som
organisationerna  inte  kan  ta  bort  viktiga  roller  då  det  kan  ge  en  för  liten
styrgrupp. Det är viktigt att ledningens engagemang lever kvar även i denna fas
och att organisationerna tänker långsiktigt.

Trots  att  det  finns  ett  tydligt  problem när  det  gäller  samarbetet  mellan  IT-
verksamheten och kärnverksamheten,  vill  kärnverksamheten driva IT-frågor i
en högre grad när pm3 har införts. En del tycker även att  det har fått  större
kontroll  för sina IT-kostnader.  Det  som är ett  förekommande problem är  att
kärnverksamheten har svårt att se sin roll som beställare till IT-verksamheten.
Detta tros bero på att kärnverksamheten saknar kompetensen att se sina egna
behov och kommer  ofta  med ett  specifikt  önskemål  om vad de  vill  ha.  En
lösning på detta skulle kunna vara en tjänst där en IT-kunnig person arbetar ute i
kärnverksamheten  för  att  se  dess  behov och förmedla  detta  vidare  med rätt
språk  till  IT-verksamheten.  Detta  bör  vara  en  extern  person  som  ser
verksamheten  med  nya  ögon  och  kan sätta  detta  i  ett  helhetsperspektiv  för
organisationen.  Vilket  kommer  att  skapa  en  gemensam drivkraft  mellan  IT-
verksamheten och kärnverksamheten. I de organisationer som är nöjda med pm3

har detta samarbete blivit mycket bättre med hjälp av modellen. Intervjusvaren
tyder dock på att det fortfarande finns förbättringar som kan göras och det är
endast en organisation i denna undersökning som är nöjd med samarbetet.

Huruvida det ska finnas en tydlig gräns mellan utveckling och förvaltning råder
en  delad  mening.  Det  finns  de som tycker  att  det  ska  vara  en  tydlig  gräns
samtidigt som det finns de som tycker att det inte ska finnas någon gräns. Detta
bör undersökas vidare, men att dessa två påverkar varandra är ett faktum. Något
som bör tas i beaktande tidigt under ett utvecklingsprojekt är förvaltningen, för
att senare veta vilket förvaltningsobjekt som berörs av utvecklingen. Detta för
att det inte ska finnas några oklarheter när projektet övergår till förvaltning. Då
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nya  projekt  kan  påverka  exempelvis  hur  organisationens  FOA  eller
förvaltningsobjekt kommer att se ut i ett senare skede. En annan viktig aspekt är
att alltid hålla modellen uppdaterad, för att vara med i tiden och inte ha någon
föråldrad information. 

De flesta är överens om att pm3 är stark när det gäller styrning men svag vid
aktivitetshantering.  De som har  kombinerade  modeller  använder  sig  ofta  av
kombinationen  pm3 och  ITIL.  Där  pm3 tillämpas  för  styrning  och  ITIL för
aktivitetsprocesserna.  Medan  andra  har  slutat  att  använda  pm3 och  enbart
använder sig av ITIL. Den fråga som då uppkommer är hur deras styrning sker,
i  denna  studie  har  det  framkommit  att  den  övergripande  styrningsdelen
fortfarande är inspirerad av pm3. En annan lösning på detta problem skulle vara
att förnya sig och byta ut hela modellen. Ett alternativ är att använda sig av
modellen  ITm5 (2016b)  för  att  styra  sitt  förvaltningsarbete,  vilket  är  en
övergripande styrningsmodell  för  förvaltningsarbete.  ITm5 är  baserad  på  väl
etablerade modeller,  ramverk och standarder och har haft  sin utgångspunkt i
Brandts  forskning.  Denna  modell  har  en  större  dokumenterad  grund  i
jämförelse med modellen pm3 som är en kommersiell modell och grundar sig i
Nordströms  forskning.  ITm5 är  dock  inte  lika  väl  etablerad  och  erkänd  på
marknaden  som  pm3,  men  fortsätter  organisationer  att  uppfatta  pm3 som
föråldrad och att denna modell är på väg ur tiden krävs snart en ny trend och en
ny modell  på marknaden. Detta skulle mycket väl kunna vara just  ITm5 om
modellen  kan  marknadsföras  på  rätt  sätt  och  i  rätt  kombination  med  andra
ramverk eller modeller. Det största fokuset som modellen ITm5 (2016b) har är
att  anpassa  sin  modell  efter  organisationens  mognadsgrad.  En  faktor  som
framkommit i denna studie är just att organisationers mognadsgrad är en viktig
aspekt.

Modellen  pm3 har  börjat  att  anses  som  föråldrad,  då  delvis  material  och
aktivitetshantering  byts  ut  av  organisationerna  då  det  inte  längre  passar  för
dagens arbetssätt. Därför kan det vara en idé med modellen pm3 att använda det
som är  en  styrka  med  modellen  och  sedan  använda  komplement  av  andra
modeller och ramverk för att få en komplett  modell.  En annan aspekt är att
kombinera pm3 med den generella modellen för förvaltningsstyrning som har
utvecklats av Cerspo Márquez et al. (2009). Styrkan med denna modell är att
den beskriver vilket etablerat verktyg som kan användas i en viss fas vid arbete
med förvaltning.

Eftersom många använder sig av kombinationen pm3 och ITIL därför är  det
intressant att jämföra deras styrkor. Dessa två modeller kompletterar varandras
styrkor. Men ITIL är starkare runt om i världen än pm3. Vilket gör att PÅ AB
inte kommer att kunna komma ikapp dess utveckling. Däremot har de en global
chans  att  kunna  konkurrera  med  styrningsdelen.  Något  som också  behöver
utvecklas  med  modellen  är  kombinationen  med  det  agila  arbetssättet  som
efterfrågas allt mer. En idé med hur pm3 skulle kunna användas vid tillämpning
av det agila arbetssättet är att modellen används i en högre styrningsnivå. Där
endast det yttre skiktet  av modellen tillämpas med andra arbetssätt i  de inre
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skikten.  Utvecklas  modellen  oavsett  om  det  är  med  namnet  pm3 eller  ej,
kommer den förmodligen att ha en chans även globalt. 

5.5 Uppföljning och utvärdering
Något som är intressant om utvärdering är att ingen vet riktigt hur detta ska gå
till, trots att hälften säger att de har utvärderat modellen och en tredjedel säger
sig vara i denna fas. Några organisationer har tagit hjälp av konsulter för att
göra omtag av modellen och försöka att utöka sitt användande av den. Något
som bör förbättras är sättet att kunna mäta nyttan med användandet av pm3. Just
för att kunna visa på nytta och skapa ett  större intresse i kärnverksamheten,
eftersom att de blir mer intresserade när de kan se nyttan med modellen. Det
måste finnas ett krav på att uppnå det mål som satts upp med modellen och det
måste därför även kunna mätas om detta har uppnåtts. Detta skulle även kunna
vara en hjälp för att öka förståelsen till varför modellen finns i organisationen.
Något som också är intressant är att effektiv uppföljning och kontroll värderas
högt  när  respondenterna  får  välja.  Detta  kan  tolkas  olika  då  de  kan  mena
uppföljning om hur modellen efterlevs eller dess resultat. Dock finns det ändå
en anledning till att kunna mäta detta. En annan faktor som värderats högt är
goda mätverktyg, vilket också är intressent då det verkar finnas en avsaknad av
sådana inom området.

5.6 Under modellens hela livscykel
I denna undersökning finns det ett mönster som tyder på att de 40 procent som
har lyckats med införandet av modellen även har lyckats med användandet av
modellen,  då  det  även  är  40  procent  som anser  att  denna fas  fungerar  bra.
Därför  anses  införandet  av modellen vara det  mest  kritiska,  vilket  även har
framkommit under studiens intervjudelar.

En viktig  faktor  som uppkommer  i  alla  steg  av  denna studie  är  ledningens
engagemang och denna faktor  bekräftas  även i  litteraturen  av  Gerdsri  et  al.
(2010),  Grönroos (2015,  2015/2015),  ITm5 (2016a)  samt Fortune och White
(2006). Något som är en vanligt förekommande åsikt är att förvaltningen alltid
får för lite resurser, vilket kan vara i form av både kompetens och ekonomi.
Detta tros bero på att utvecklingsprojekt prioriteras då de är mer spännande för
organisationen. En aspekt som ofta faller bort i förståelsen för detta är att en
organisations system kan vara väldigt kritiskt avgörande för en verksamhet. Ett
exempel är landstingens system som ofta används av våra sjukhus, skulle ett
system ligga nere kan viktig information missas för en patient. Utan förvaltning
kan inte de nyutvecklade systemen underhållas. 

Det är viktigt att alla chefer och ledare är överens i organisation om en modell
ska  införas.  Skulle  till  exempel  IT-chefen  säga  en  sak  och  chefen  för
kärnverksamheten säga en annan skulle dubbla budskap skapas och kunna leda
till en negativ inställning till modellen bland medarbetarna. Det är viktig att ha
tydliga  maktbalanser  och  att  rätt  person  har  rätt  beslutsmandat.  Det  kan
underlätta arbetet och minska beslutsled. För att uppnå en bättre styrning med
hjälp av modellen är det bra att skapa systemförvaltningsgrupper med mandat
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att kunna fatta beslut och prioritera aktiviteter. Det är viktigt att dessa grupper
är sammansatta på ett bra sätt med rätt kompetenser och människor som kan
samarbeta med varandra.  Något  som kan vara ett  problem vid styrning som
modellen  pm3 förespråkar  är  att  politik  är  med  och  påverkar  många  av  de
organisationer som använder sig av pm3, vilket kan göra att modellen inte kan
användas till fullo.

Under hela modellens livscykel är det viktigt att tydliggöra hur IT-resurserna
ska  styras.  Ett  förslag  är  att  det  är  kärnverksamheten  som  hjälper  till  att
prioritera dessa för att deras behov ska kunna tillfredsställas. För att kunna göra
detta  måste  även  kärnverksamheten  vara  med  och  styra  IT-verksamhetens
aktiviteter. En fördel med pm3 är att den skapar en god säkerhet, eftersom det
alltid finns en roll med ett beslutsmandat. Till exempel finns det alltid en person
som måste ge sitt godkännande vid en driftsättning. Pm3 medför att det alltid
finns en person som är ansvarig för vad som utförs. Men detta förutsätter att
rollerna fullföljs.

Det är viktigt att förvaltningen har bra och intresserade förvaltningsledare för
att förvaltningsarbetet ska fungera. Det har varit svårt för en del organisationer
att få roller som förvaltningsledare attraktiv. En lösning på detta skulle vara att
få fler att förstå att denna roll kan liknas med att vara en projektledare. Det är
även viktigt att det finns ett intresse för förvaltning hos de övriga personerna i
förvaltningsorganisationen  för  att  skapa  ett  fungerande  förvaltningsarbete.
Metodstödet som förespråkats i tidigare kapitel kan även vara bra att använda
sig av om arbetet skulle gå sämre och personer skulle komma på fel spår. Det är
då  viktigt  att  metodstödet  innehåller  tydliga  och  aktuella  rollbeskrivningar.
Något  som även  kan vara  kritiskt  för  modellen  är  att  en  del  organisationer
experimenterar med sina roller. Vilket kan göra att viktiga roller missbedöms
och skapar problem för styrningen samt att det kan skapa förvirring angående
modellen. Det är även viktigt att inte hoppa över viktiga delar i modellen då
detta även anses vara en kritisk faktor. Men detta råder det en delad mening om
då det även anses vara bra att enbart tillämpa de delar som är viktiga för den
egna  organisationen.  En  del  anser  att  det  är  svårt  att  använda  sig  av  hela
modellen och arbeta exakt som modellen förespråkar. Det är flera som har svårt
att veta vilken del av pm3 som är den bästa för sin egna organisation. Enligt
resultatet i denna studie är till störst del styrningen som anses vara styrkan med
pm3. 

Något  som  är  viktigt  under  modellens  hela  livscykel  är  kommunikationen
genom hela  organisationen  för  att  undvika  onödiga  missförstånd  genom de
beslutskanaler som finns. Det är även viktigt att rätt person med rätt kompetens
är på rätt plats för att effektivisera arbetet.

En kritisk framgångsfaktor som värderas högt hos respondenterna när de fick
välja  faktorer  under  intervjusteg  1,  är  kundtillfredsställelse  och  kundfokus.
Vilket är något som kan betraktas som förvånande då inga respondenter lagt
fokus på detta när de besvarat intervjufrågorna. Dock har denna kritiska faktor
en koppling till  studiens teoretiska ramverk, och ses det till  en organisations
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hela IT-leveransprocess bör kunden anses som det viktigaste. Något som kan
vara bra att ta i beaktande inom modellen är även att anpassa den för att kunna
interagera med exempelvis andra intressenter och partners. Det kan vara viktigt
för att kunna skapa en bra relation och tillit.
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6 Slutsatser
I  kapitel  6.1 presenteras studiens slutsatser.  Följt  av studiens implikationer i
kapitel  6.2 och  en  metoddiskussion  i  kapitel  6.3,  som  sedan  följs  av
samhälleliga och etiska aspekter i kapitel 6.4 och till sist presenteras förslag till
vidare forskning i kapitel 6.5.

6.1 Slutsats
Nyhetsvärdet för denna forskning är att bidra till området förvaltningsstyrning
och  systemförvaltning,  samt  till  modellen  pm3 och  hur  denna  modell  kan
förbättras. Denna studie leder till att organisationer kommer att kunna tillämpa
denna modell i en större utsträckning men även till nya idéer och tankar kring
ämnena förvaltningsstyrning och systemförvaltning. Målet med detta arbete var
att  besvara  studiens  forskningsfrågor  samt  att  undersöka  hur
förvaltningsstyrningsmodellen  pm3 kan  tillämpas  på  ett  bättre  sätt.  Det  som
karaktäriserar förvaltningsstyrningsmodeller och förvaltningsstyrningsarbete är
att alla organisationer på ett eller annat sätt vill ha fungerande IT-system och en
samverkan mellan  IT-verksamheten  och kärnverksamheten.  För  att  detta  ska
kunna uppnås finns det kritiska framgångsfaktorer som måste vara uppfyllda. 

Denna studie har utifrån svar från en enkätundersökning och två intervjusteg
kommit fram till att det finns en rad generella kritiska framgångsfaktorer inom
området. Dessa faktorer anses generella då de uppkommer i svaren för både de
som tillämpar pm3 och de som säger sig inte ha pm3. Kritiska framgångsfaktorer
vid  införande  av  en  systemförvaltningsmodell  anses  vara  ledningens
engagemang  och  sponsorer  detta  för  att  kunna  förankra  modellen  i  hela
organisationen, vilket endast kan göras av ledningen och starka sponsorer då de
har störst trovärdighet. Det är även viktigt att definiera ett tydligt mål och syfte
med modellen för att kunna skapa förståelse för införandet hos medarbetarna.
Vilken  typ  av  systemförvaltningsmodell  alternativt  modeller  måste  anpassas
efter organisationens egentliga behov. Eftersom denna undersökning tyder på
att organisationer väljer förvaltningsstyrningsmodell efter trender. Det är viktigt
att ta hänsyn till förändringsarbete då organisationen måste vara mogen för den
förändring som sker  vid  införandet  av en systemförvaltningsmodell.  Hänsyn
måste tas till  exempelvis den mänskliga faktorn,  utbildning av medarbetarna
och kommunikation i  alla  led.  I  införandefasen är det  även viktigt  att  tidigt
upprätta  och  förmedla  tydliga  rollbeskrivningar  för  att  medarbetarna  ska
acceptera och förstå sina roller. Det är även viktigt att rätt person får rätt roll i
förvaltningsorganisationen för att säkerställa dess kompetens. Under modellens
tillämpning  är  det  fortfarande  viktigt  att  ha  en  engagerad  ledning  och  en
sponsor,  då  en  person  kan  rasera  en  hel  modell.  Därför  är  det  viktigt  att
organisationen har en gemensam styrning och styr sin förvaltningsorganisation
på ett liknande sätt som den övriga organisationen. En annan faktor är att ha en
gemensam  drivkraft  mellan  IT-verksamheten  och  kärnverksamheten,  för  att
skapa ett  gemensamt arbete  mot samma mål.  Det  är  även viktigt  att  ha rätt
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resurser  att  arbeta  med,  både  då  det  handlar  om  medarbetare  men  även
ekonomi. Att inkludera förvaltningen tidigt i utvecklingsprojekt är även det en
faktor att ta hänsyn till, då det är förvaltningen som sedan ska underhålla dessa
projekt och de måste veta hur deras framtida system ser ut. Slutligen visar även
denna studie att det är viktigt att ha en uppdaterad förvaltningsstyrningsmodell
och att utvärdering av modellen är en viktig faktor att ta hänsyn till.  Övriga
generella kritiska framgångsfaktorer återfinns i resultatet i kapitel 4. 

Utifrån svar från en enkätundersökning och två intervjusteg har denna studie
kommit fram till att det råder delade meningar om modellen pm3 men alla är
eniga om att det finns förbättringsområden och kritiska framgångsfaktorer för
modellen  har  identifierats.  För  att  modellen  ska  fungera  måste  det  finnas
engagemang från ledningen samt sponsorer, detta är faktorer som är viktigast
vid införandet men är även viktiga under hela modellens livscykel. Införandet
av modellen bör ske som ett projekt då de organisationer som har lyckats har
gjort detta och några som har misslyckats har inte gjort det. Det är också viktigt
att ta hänsyn till organisationens mognadsgrad för att kunna definiera rätt mål
för den egna organisationen och göra rätt anpassning av modellen. Finns målet
och syftet tydligt definierat och kommuniceras rätt i organisationen skapar det
en  bra  grund  för  att  den  ska  acceptera  modellen  och  ta  till  sig  den.
Förvaltningsorganisationen måste anpassas till den egna organisationen, det är
dock viktigt att rollerna är tydligt definierade och att rollfördelningen är jämnt
fördelad  mellan  IT-verksamheten  och  kärnverksamheten.  Den  jämna
fördelningen  skapar  en  bra  grund  för  att  ha  en  bra  samverkan  mellan  IT-
verksamheten och kärnverksamheten. För att organisationer ska lyckas fullt ut
med modellen bör de ha rätt kompetenser och rätt resurser för att kunna bedriva
en förvaltningsverksamhet. En annan aspekt som är kritisk för pm3 är storleken
på organisationen, då det har framkommit i denna studie att modellen är svår att
använda i båda för små och för stora organisationer. Organisationsstrukturen är
även den en faktor som avgör hur lyckat arbetet med modellen blir, då denna
studie visar att de med en hierarkisk organisationsstruktur har lyckats bättre. De
organisationer som har använt sig av någon form av metodstöd eller styrgrupp
har lyckats bättre med sitt arbete, då de tar hand om modellen och håller den
uppdaterad. Slutligen är utvärdering något som är kritiskt för modellen, då det
framkommit att materialet som behandlar det området för modellen är av dålig
kvalitet och det finns inte ett riktigt svar på hur en utvärdering av modellen kan
göras. För en fullständig lista av kritiska framgångsfaktorer för modellen pm3,
se bilaga E.

För att pm3 ska behålla sin starka marknadsposition måste modellen förnyas och
anpassas  till  de  nya  arbetssätt  som  organisationer  börjar  att  tillämpa.  Ett
exempel på ett sådant arbetssätt är det agila, vilket är något som idag efterfrågas
på marknaden. Därför måste det inom en snar framtid finnas en modell som kan
kombinera systemförvaltningsarbete med det agila arbetssättet. Denna modell
behöver inte vara en vidareutveckling av modellen pm3 utan det skulle kunna
vara en nyutvecklad modell. En annan utveckling av modellen pm3 skulle kunna
vara att  inrikta modellen på det som är bra och fungerande med den, vilket
denna  studie  visar  är  den  övergripande  styrningen.  Den  övergripande
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styrningsdelen  bör  kombineras  med  andra  kompletterande  modeller  och
ramverk. Pm3 har också ett utvecklingsområde när det gäller att vara anpassad
till flera storlekar av organisationer. Idag passar pm3 för större organisationer,
men är känslig för att organisationerna blir för liten för modellen men är även
känsliga för om de blir för stora. Ett exempel på detta är problemet att pm3 har
många roller och kräver därmed mycket personal för att kunna bemanna alla
roller. En annan utmaning som funnits länge är att få ett fungerande samarbete
mellan kärnverksamhet och IT-verksamhet. Detta är ett problem som inte kan
lösas  med  modellen  pm3  trots  att  det  sägs  vara  en  samverkansmodell.  En
rekommendation som skulle kunna underlätta för detta problem är att  ha en
extern tjänst  placerad i  kärnverksamheten som ser kärnverksamhetens behov
och kan förmedla detta till IT-verksamheten. Denna tjänst bör vara någon med
kunskaper  inom  IT.  Detta  för  att  kunna  se  organisationen  ur  ett
helhetsperspektiv  och  agera  som en  länk  mellan  kärnverksamheten  och  IT-
verksamheten.  

6.2 Implikationer
Vårt bidrag till forskningen är nya kritiska framgångsfaktorer inom området för
förvaltningsstyrning  och  systemförvaltningsarbete  samt  för  modellen  pm3.
Därmed anses studiens forskningsfrågor besvarade och arbetets mål är uppfyllt.
Genom att ta till sig dessa kritiska framgångsfaktorer går det att förbättra och
utveckla  bättre  modeller  för  styrning  av  systemförvaltning.  Resultatet  från
denna studie rekommenderas till organisationer som vill förbättra och utveckla
sina modeller för styrning av systemförvaltning. Men även till personer som vill
arbeta  vidare  med  att  utveckla  modeller  inom detta  område.  Modellen  pm3

rekommenderas  till  organisationer  med  en  hierarkisk  styrstruktur,  samt  till
organisationer  som  vill  ha  en  övergripande  modell  för  sin  styrning  av
systemförvaltning.  Vidare  rekommenderas  en  kombination  av  en  del  av  de
modeller som behandlats i denna studie, som exempelvis pm3 för styrning och
ITIL för aktivitetshantering.

6.3 Metoddiskussion
Metoden  som  har  använts  i  denna  studie  för  att  ta  fram  kritiska
framgångsfaktorer  för  modellen  pm3 samt  generellt  för
förvaltningsstyrningsmodeller är noga utvald för vad som passar denna typ av
undersökningar. Givetvis hade ett säkrare och bättre resultat kunna genereras
om fler organisationer som använder sig av sådana modeller involverats. Dock
tros detta inte ha en påverkan på resultatet då studien omfattar en stor spridning
av  organisationer  och  respondenter.  Dessa  är  noga  utvalda  för  vad  som
karaktäriserar en organisation som tillämpar denna typ av modeller. Hade fler
organisationer inkluderats hade det kunnat led a till en kvantitativ studie och
kvaliteten  på  resultatet  hade  kunnat  försämrats.  Resultatet  kan  i  viss  mån
uppfattas som subjektivt, men eftersom det går att se ett gemensamt mönster i
respondenternas svar anses studiens resultat vara av god kvalitet och kan vidare
ses som objektivt. 
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Studiens resultat var delvis väntat som exempelvis att lednings engagemang och
resurser var ett problem inom området. Men det har även uppkommit oväntade
aspekter som till exempel att agila arbetssätt är en stor utmaning för området
just nu. 

6.4 Samhälleliga och etiska aspekter
Författarna har under hela studien varit noga med att informera alla deltagare i
både enkätundersökningen men även under alla intervjuer att deras information
behandlas  konfidentiellt  samt  att  de  kommer  att  vara  anonyma  under  hela
studien. Detta för att skydda enskilda medarbetare och deras organisationer. Att
skapa fungerande förvaltningsstyrningsmodeller effektiviserar organisationer i
form av tidsbesparing och resursåtgång, vilket är två viktiga aspekter som är
avgörande för en organisations framgång. Detta kan leda till att organisationen
får med tid och resurser till att förbättra andra områden inom organisationen.
Att ha ett fungerande förvaltningsarbete skapar en säkerhet för en organisations
system, vilket även har en påverkan på andra organisationer och samhället i
stort.  Detta  då  förvaltningsstyrningsmodeller  används  av  bland  annat  våra
kommuner och landsting.

6.5 Vidare forskning
Framtida  studier  inom  detta  område  bör  undersöka  huruvida  pm3 kan
kombineras med lean och det agila arbetssättet. Vidare bör det undersökas hur
pm3 fungerar med andra typer av styrstrukturer än de hierarkiska. Detta är något
som  efterfrågas  på  marknaden  idag  men  är  inget  som  är  inkluderat  i  den
nuvarande  pm3-modellen.  Något  som också  bör  undersökas  närmare  är  hur
nyttan med pm3 ska kunna mätas. Då flera organisationer i denna studie säger
sig vara i utvärderingsfasen, men ingen har ett bra svar på frågan om hur nyttan
med pm3 egentligen  kan mätas.  En annan aspekt  som även  bör  undersökas
vidare  är  hur  förvaltningsstyrningsmodeller  och  pm3 kan anpassas  efter  alla
storlekar på organisationer, då pm3 i dagens läge endast är anpassad för större
organisationer. Denna studie har resulterat i en rad kritiska framgångsfaktorer
för just modellen pm3, det bör därför undersökas vidare om alla dessa faktorer
kan anses som generella för alla förvaltningsstyrningsmodeller.
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Bilaga A: Enkätfrågor
Enkät - pm3 som förvaltningsstyrningsmodell

Om ni inte använder pm3 i  den organisation ni arbetar i just nu, svara gärna
utifrån den organisation där du arbetat med  pm3. Arbetar ni i en organisation
som inte längre använder sig av  pm3 men har tidigare gjort det, svara gärna
utifrån när ni använde er av pm3.

Om er organisation

 Hur många anställda är ni i hela er organisation?

• 11-49

• 50-99

• 100-149

• 150-199

• 200-249

• 250 <

 Är ni verksamma inom den privata eller den offentliga sektorn?

• Privata sektorn

• Offentliga sektorn

 Är ni verksamma enbart i Sverige eller även i andra länder? Vilka i så
fall?

 Hur ser er organisationsstruktur ut? Sett till hela er organisation.

 Vilket arbetssätt strävar ni efter? T.ex. agilt eller traditionellt?

 Hur ser er relation ut mellan er kärn- och IT-verksamhet?

 Vad har ni för förvaltningsstyrnings- eller IT-styrningsmodell?

• Pm3

• ITIL

• COBIT
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• En kombination av pm3 & COBIT

• En kombination av pm3 & ITIL

• En kombination av pm3, ITIL & COBIT

• Annat: 

Värderingar

 Är er organisation öppen för förändringar?

• Väldigt öppen och nyfiken

• Öppen

• Mindre öppen

• Inte alls öppen

 Passar modellen pm3 för er organisation? Varför eller varför inte?

 Varför valde ni just pm3?

Utformning av pm3

 Har ni som organisation varit med och påverkat hur pm3 ska vara 
utformad för att passa just er organisation? 
1 = Inte alls, 5 = I stor utsträckning

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

 I hur stor utsträckning är pm3 anpassad efter er organisation?
1 = Grundmodellen utan någon anpassning, 5 = Modellen är helt 
anpassad efter organisationen

• 1

• 2

• 3

• 4
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• 5

 Hur många arbetar i er förvaltningsorganisation?

 Hur ser er organisationsstruktur ut för er förvaltningsorganisation?

 Finns det tydliga rollbeskrivningar? 
1 = Det finns inga eller de är otydliga, 5 = Det finns tydliga för alla 
roller

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

 Hur ser rollfördelning ut i er förvaltningsorganisation?

• Rollerna  är  till  störst  del  bemannade  av  personer  från  IT-
verksamheten

• Rollerna  är  till  störst  del  bemannade  av  personer  från
kärnverksamheten

• Rollerna är lika fördelade mellan IT- och kärnverksamheten

Implementering

 Har alla i er organisation fått en utbildning om pm3?

• Ja

• Nej

• Enbart berörda parter

• Annat:

 I hur stor utsträckning har ni lyckats implementera pm3?
1 = inte alls, 5 = I stor utsträckning

• 1

• 2

• 3
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• 4

• 5

• Annat: 

 Finns det ett motstånd hos er mot pm3?
1 = inte alls, 5 = I stor utsträckning

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• Annat: 

Användning

 I vilken fas är ni just nu i organisationen då det gäller pm3?

• Tankar om att införa pm3

• Införande

• Utbildning

• Användning

• Utvärdering

• Använder inte modellen längre

 I vilken utsträckning använder ni pm3 i er organisation idag?
1 = Inte alls, 5 = I stor utsträckning

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

 Om ni inte längre använder modellen, varför?
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 Hur fungerar användandet av modellen pm3 enligt dig?

Utvärdering

 Har modellen utvärderats när den använts i er organisation ett tag?

• Ja

• Nej

 Vad finns det för utmaningar med modellen pm3 enligt dig?

 Vad är nyttan med att använda modellen pm3 enligt dig?
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Bilaga B: Intervjuunderlag
Del 1

Frågor till alla respondenter

• Valdes  modellen  enbart  för  att  den  är  en  vedertagen  och  etablerad
modell?

• Hur  ser  er  rollfördelning  ut  i  förvaltningsorganisationen  och  hur
fungerar den?

• Vad har ni gjort för anpassningar till er organisation?

• Varför passar pm3 er organisation?

• Hur fungerar relationen mellan IT- och kärnverksamhet?

• Hur har ni arbetat med det motstånd som kan finnas mot modellen?

• Har er modell utvärderats? Varför/ varför inte?

• Vad gjordes för att övertyga högsta ledningen att gå med på att införa en
modell för systemförvaltning?

• Har ni det stöd ni behöver från ledningen? Finns den en sponsor?

• Vad finns det generellt för utmaningar med systemförvaltningsmodeller?

• Hur ser er resursfördelningen ut mellan utveckling och förvaltning?

• Tycker du att förvaltning får tillräckligt med resurser?

• Har ni lyckats få en verksamhetsstyrd förvaltning med hjälp av pm3?

• Hur fungerar användandet av modellen pm3 enligt dig?

• Vad tycker du fungerar bäst med pm3?

• Vem  har  bestämt  vem  som  ska  ha  vilken  roll  i
förvaltningsorganisationen?

• Har ni lyckats få en verksamhetsstyrd förvaltning med hjälp av pm3?

• Tycker ni att det är en modell att arbeta vidare med i er organisation?
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• Hur arbetar ni med de utmaningar som finns med pm3? T.ex. att inte
ramla tillbaka i gamla arbetssätt.

• Hur mycket  resurser  lägger  ni  på  förvaltning  i  förhållande  till  andra
delar i organisationen? Eller annat som ligger under ramverket pm3?

• Har ni fått en större kontroll på IT-kostnader och verksamhetsnytta med
hjälp av pm3?

• Vill kärnverksamheten driva IT-frågor i en högre grad nu? Vad tror du
att det beror på?

Frågor specifika för enskilda respondenter

• Varför har ni inte valt att ha ursprungsmodellen för pm3?

• På vilket sätt har ni tagit inspiration av pm3?

• Hur fungerar  pm3 och  ITIL tillsammans?  Vilken  modell  används  till
vad?

• Hur är det att implementera en modell där en organisation är “mindre
öppen”?

• Varför har ni inte lyckats implementera pm3 i en stor utsträckning ännu?

• Varför har ni valt att inte ha några objektfamiljer?

• Varför har ni valt att ha flest roller bemannade med personer från IT?

• Varför  har  ni  valt  att  ha  flest  roller  bemannade  med  personer  från
kärnverksamheten?

• Hur har ni arbetat med utmaningen att kärnverksamheten ska förstå sin
beställarroll mot den IT-nära förvaltningen?

• Varför anses modellen vara oflexibel och tungrodd?

Del 2

• Vad är din relation till pm3?

• Vad tycker du är kritiska framgångsfaktorer med pm3?

• Vad tycker du är kritiska framgångsfaktorer med förvaltningsstyrning?

• Vad tycker du generellt om modellen pm3? Förklara.

• Vad tycker du om de kritiska framgångsfaktorer som vi har identifierat?
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• Diskussion om pm3, lean och det agila arbetssättet.

• Har du några mer synpunkter eller funderingar?
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Bilaga C: Samtyckesformulär
Samtyckesformulär för deltagande i intervju

Forskare
Nathalie Jonsson (najo1101@student.miun.se)
Matilda Rydstedt (mary1102@student.miun.se)

Civilingenjörsstudenter på masternivå, industriell ekonomi
IKS Informations- och kommunikationssystem, Mittuniversitetet

Vi skulle vara tacksamma om du vill deltaga i vår studie inom området för IT-
styrnings- och förvaltningsstyrningsmodeller. Var vänlig och läs mer ingående
information om examensarbetet och villkor för att deltaga i undersökningen ne-
dan. Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna via mejl.

Om examensarbetet
Detta arbete kommer att undersöka brister i införandet och användandet av mo-
dellen pm3 samt modeller som är inspirerade av pm3. Syftet är att kunna ge re-
kommendationer till utveckling och förbättringar av modeller som kan tilläm-
pas vid IT-styrning av modeller för systemförvaltning. Intervjun kommer omfat-
ta frågor kring modellen pm3 och hur organisationer upplever arbetet med mo-
dellen.

Deltagande i studiens intervju
Du som är tillfrågad att deltaga i studiens intervju ingår i en grupp noga utvalda
personer med rätt kompetens och erfarenheter inom området. Lämnade uppgif-
ter under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och du som deltagare
kommer att vara anonym under hela studien.

Vi beräknar att intervjun kommer att ta 1 timme där du som respondent erbjuds
tala fritt  kring ämnet för IT- och förvaltningsstyrningsmodeller samt besvara
frågor kring arbetet av modellen pm3. Som tack för ditt deltagande kan du få en
kopia av studiens färdigställda rapport.

Genom att underteckna detta samtyckesformulär intygar jag att jag läst och för-
stått innehållet av detta formulär och ger min tillåtelse att deltaga i undersök-
ningen.

________________________ ________________________

Datum, namn, (deltagare) Datum, namn, (forskare)

________________________
Datum, namn, (forskare)
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Bilaga D: Sammanställning av 
kritiska framgångsfaktorer som 
identifierats i litteratur
I denna bilaga presenteras alla kritiska framgångsfaktorer som har identifierats i
litteratur under denna studie.

Område
SM ITS ITSM FS

ITM/
FSM

FL PL P
Referenser

Kritiska framgångsfaktorer

Förståelse för kundvärde och att 
det är föränderligt

Grönroos (1990, 2007/2008)

Kundfokus Grönroos (1990, 2007/2008)
Haverblad (2007)
Munns & Bjeirmi (1996)

Kundtillfredsställelse Grönroos (1990, 2007/2008)
Morris & Hough (1986)
Sneed & Brössler (2003)

Dynamisk syn på 
verksamhetsledning

Grönroos (2015)

Ledningens engagemang Gerdsri et al. (2010)
Grönroos (2015, 2015/2015)
ITm5 (2016a)
Fortune & White (2006)

Medvetenhet om konkurrenter Grönroos (1990, 2007/2008)
Morris & Hough (1986)

Kvalitets- och resultatmätning 
samt goda mätverktyg

Brandt (2004)
Grönroos (2015, 2015/2015)
Haverblad (2007)
Wallace & Webber (2015)

Medvetenhet om hur 
organisationens resurser ska 
användas

Brandt (2004)
Grönroos (1990, 2007/2008)
Wallace & Webber (2015)
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Tillräckliga resurser Fortune & White (2006)

Rätt kompetens Brandt (2004)
Fortune & White (2006)
Lawson & Price (2003)

Så få reglerade 
övervakningsrutiner som möjligt

Grönroos (2015, 2015/2015)

Organisationsutveckling Grönroos (1990, 2007/2008)

Avgörande strategiska beslut bör
fattas centralt

Grönroos (2015, 2015/2015)

Platt organisation utan onödiga 
skikt

Grönroos (2015, 2015/2015)

Bevara kvalitet Grönroos (2015, 2015/2015)
Sneed & Brössler (2003)

Anpassad ledarstil Fortune & White (2006)
Hagen & Park (2013)
IT Governance Institute 
(2000)

Otydliga definitioner av 
arbetsuppgifter

Fortune & White (2006)
IT Governance Institute 
(2000)

Rätt anpassat ramverk och 
modeller för organisationen

Fortune & White (2006)
Haverblad (2007)
Wallace & Webber (2015)

Tydliga och realistiska mål Fortune & White (2006)
ITm5 (2016a)
Morris & Hough (1986)
Stichler (2011)
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Fokusera på organisationens mål Haverblad (2007)
IT Governance Institute 
(2000)

Fokusera strategiska initiativ IT Governance Institute 
(2000)

Tillämpning av beprövade eller 
bekanta tekniker

Fortune & White (2006)
IT Governance Institute 
(2000)

Effektiv uppföljning och 
kontroll

Fortune & White (2006)
IT Governance Institute 
(2000)
Sneed & Brössler (2003)
Wallace & Webber (2015)

Fastställandet av organisatoriska
rutiner

Bergvall & Welander (1996)
IT Governance Institute 
(2000)

Upprättandet av en 
revisionskommitté

IT Governance Institute 
(2000)

Aktiviteter ska vara integrerade 
med styrprocesser

IT Governance Institute 
(2000)

Integration och samverkan av 
IT-processer

IT Governance Institute 
(2000)

Servicefokus Grönroos (2015, 2015/2015)
Haverblad (2007)

Tjänsteorientering Grönroos (2015, 2015/2015)
Haverblad (2007)

Processorientering Haverblad (2007)
IT Governance Institute 
(2000)
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Uppdaterade och rätt verktyg Brandt (2004)
Fortune & White (2006)
Stichler (2011)

En god helhetsbild av 
organisationen

Brandt (2004)
IT Governance Institute 
(2003)

Strategier för förvaltning Brandt (2004)

Upprättande av avtal Brandt (2004)
Munns & Bjeirmi (1996)

Förvaltningsorganisation Brandt (2004)

Tydliga och aktuella 
ansvarsroller

Bergvall & Welander (1996)
Brandt (2004)

Förståelse för vad 
förvaltningsarbete är

Brandt (2004)

Nyttoberäkningar av 
förvaltningsarbetet

Brandt (2004)

Grundläggande ordning och 
reda

ITm5 (2016a)
PÅ AB (2014h)
Simonsson (2005)

Bevara funktionalitet Sneed & Brössler (2003)

Undvika ökad volatilitet Sneed & Brössler (2003)
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Regelbundna lanseringar Sneed & Brössler (2003)

Frambringa affärsmässighet Bergvall & Welander (1996)

Täcka kostnader Sneed & Brössler (2003)

Ansvarighet och öppenhet Wallace & Webber (2015)

Samordning av utfört arbete 
inom olika områden

Wallace & Webber (2015)

Överensstämmelse mellan 
interna och externa policyer och 
förordningar

Wallace & Webber (2015)

Säkerställandet av att IT möter 
organisationens behov

Wallace & Webber (2015)

Förståelse för förändring Gerdsri et al. (2010)

Engagemang i organisationen 
och av berörda parter

Fortune & White (2006)
Gerdsri et al. (2010)
Munns & Bjeirmi (1996)

Drivkraft för förändring McAllaster (2004)

Belöningssystem McAllaster (2004)
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Uthållighet McAllaster (2004)

Tillräcklig och god grund för 
projektet

Fortune & White (2006)
Munns & Bjeirmi (1996)

Oplanerad avveckling av 
projektet

Munns & Bjeirmi (1996)

Realistisk och detaljerad 
projekt- och tidsplan som hålls 
uppdaterad

Fortune & White (2006)

God kommunikation och 
återkoppling

Fortune & White (2006)

Effektiv förändringsledning Fortune & White (2006)

Risker inventerade, analyserade 
och förebyggda

Fortune & White (2006)

Projektsponsor Fortune & White (2006)

Planerad avveckling och 
granskning samt acceptans för 
eventuella misslyckanden

Fortune & White (2006)

Politik Fortune & White (2006)
Munns & Bjeirmi (1996)

Mänskliga faktorer Fortune & White (2006)
Munns & Bjeirmi (1996)
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Tidigare erfarenhet av liknande 
arbete

Fortune & White (2006)

Organisationskultur och struktur Fortune & White (2006)

God kvalitet på leverantörer, 
entreprenörer och konsulter

Fortune & White (2006)

Storlek på projektet, t. ex. 
komplexitet, inblandade 
personer och varaktighet

Fortune & White (2006)

Tillhandahållande av 
yrkesutbildning

Fortune & White (2006)

Miljöpåverkan Fortune & White (2006)

Lönsamhet Morris & Hough (1986)

Tredje parter Morris & Hough (1986)

Implementationsprocessen Morris & Hough (1986)

Tillgänglighet på marknaden Morris & Hough (1986)

Upplevt värde av projektet Morris & Hough (1986)
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Konflikter Munns & Bjeirmi (1996)

Effektivitet (Grönroos, 2015, 
2015/2015)
IT Governance Institute 
(2000)
Hagen och Park (2013)
Munns & Bjeirmi (1996)

Projektadministration Munns & Bjeirmi (1996)
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Bilaga E: Sammanställning av 
kritiska framgångsfaktorer som 
denna studie har resulterat i

• Använd en etablerad modell, vilket pm3 anses vara

• Förenkla modellen då den anses vara en teoretisk och akademisk modell

• Skylla inte på modellen när något annat är det egentliga problemet

• Människor är olika

• Förstå hur pm3 kan kombineras med agila metoder

• En sponsor är viktig att ha för modellen under hela livscykeln men vikti-
gast vid införandet

• Mognadsgraden i organisationen är viktig att tänka på

• Förvaltningsorganisationen ska utses hierarkiskt

• Tillämpa förändringsledning

• Låt införandet ta tid

• Viktigt med passande team

• Pm3 bör anpassas efter den egna organisationen och dess behov

• Använd ADKAR för förändringsledning för att t.ex. bearbeta motstånd
och förenkla

• Rätt ambitionsnivå

• Införande av pm3 bör ske som ett projekt

• Satsa mer på utbildning

• Ta hjälp av en kunnig konsult vid införande av modellen

• Anpassa FOA till den egna organisationen

• Börja med FOA 1.0 och utveckla den sedan

• Ha inga andra projekt igång som påverkar vid införande av modellen
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• Vid införande av modellen är det bra att ha en projektledare för införan-
deprojektet som inte är en del av förvaltningsstyrningsmodellen

• Kärnverksamheten bör ha kompetensen att ställa krav på IT-verksamhe-
ten

• Ta med förvaltningen redan från början i projekten för att öka förståel-
sen för det som sedan ska förvaltas

• Hänsyn måste tas till verksamhetsplanen för att den inte ska krocka med
förvaltningsplanen

• Tydliggör gränsen mellan utveckling och förvaltning

• Viktigt att introducera nya personer med pm3

• IT-kunniga bör arbeta i kärnverksamheten

• Kärnverksamheten bör se sina egna behov

• Upprätthåll information 

• Samarbete mellan kärnverksamhet och IT-verksamhet

• IT- och kärnverksamhet bör ha samma drivkraft

• Tillräckliga resurser i verksamheten

• Optimalt att styra från verksamheten

• Förvaltningsorganisationen bör vara organiserad som övriga organisatio-
nen

• Ledningens engagemang

• Förståelse för att IT finns för att kärnverksamheten har ett behov

• Undvik dubbla budskap från chefer då det lätt skapar förvirring

• Tillräckligt med resurser för förvaltning

• Tydliggör styrgrupp tidigt i införandeprocessen

• Tydliggör ansvarsfördelning tidigt i införandeprocessen

• Mandat

• Maktbalanser

• Tydliggör för hur IT-resurserna ska styras
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• Vid kombination av pm3 och det agila arbetssättet bör planeringshori-
sonten anpassas t.ex. använd pm3 i en högre styrningsnivå

• Styrningsdelen i modellen bör anpassas till den egna organisationen

• För att skapa verksamhetsnytta måste aktiviteterna styras från kärnverk-
samheten

• Styrgruppen bör kunna prioritera vad som skall göras

• Minska nyckelpersonsberoende

• Politik

• Viktigt med bra förvaltningsledare

• Rollerna i förvaltningsorganisationen måste bemannas med intresserade
personer

• Viktigt med tydliga rollbeskrivningar

• Undvik att hoppa över viktiga roller i modellen då det kan skapa pro-
blem med styrning

• God kommunikation

• Rätt person på rätt plats

• Viktigt att alla i förvaltningsorganisationen håller sina roller

• Ha ett metodstöd eller styrgrupp att falla tillbaka till

• Ta inte bort viktiga delar i modellen då det kan skapa problem med styr-
ningen

• Identifiera syftet och målet med modellen

• Viktigt med medvetenhet om varför pm3 tillämpas av organisationen

• Styr förvaltningen enligt en etablerad modell eller ramverk

• Kärnverksamheten måste ta sina roller i förvaltningen

• Ta hänsyn till andra intressenter och partners

• Skapa tillit vid samarbeten

• Acceptans

• Gott  samarbete  mellan  IT-  och  kärnverksamheten  för  att  kunna fatta
gemensamma beslut
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