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IT departments are continuously taking a larger share of businesses activities, and are
today one of their biggest costs. As they grow, they start to face the same
expectations as other business operations, and more and more people want to have
better insight into what is delivered and how much the delivery costs. Some of the
most pressing needs are to make IT measurable in financial terms, and to make it
possible to analyse all resources used to deliver the service. IT Financial Management
(ITFM) is still in its infancy, but is a process that tackles this problem; the ability to
provide financial data for IT services.
This thesis examines how ITFM is conducted by an internal IT provider of Skandia,
called Skandia IT Services (SITS), and how they would like to see this business
conducted in the future. It includes the processes and the technology associated with
the activity. The thesis also demonstrates how a supporting tool to the ITFM process
would facilitate the internal work, and also help the rest of the departments of
Skandia by providing information that will make IT more transparent, measurable, and
thereby easier to evaluate and analysis. A software tool can also help to explain the
costs related to the different parts of the IT services, what build those costs, and the
business benefits that a specific service generates. This would facilitate decision
making and analysis of the financial situation around IT. These are all problems that
SITS finds at their current practices.
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Populärvetenskaplig beskrivning
IT-organisationer börjar ta större och större plats i bolags affärsverksamhet, och är idag
även en av de största kostnadsposterna. I samband med detta ökar kraven på den IT som
levereras där bland annat fler vill ha bättre insyn i vad som levereras och hur mycket
leveransen kostar. Detta behov av insyn återfinns både hos IT-leverantören och hos deras
kunder. Problem finns emellertid att göra IT mätbart i finansiella termer. IT Financial
Management (ITFM) är ännu i sin linda, men är en arbetsprocess som tar sig an denna
problematik; Att kunna ge finansiell data på IT-tjänster. ITFM är en del av det vidare
begreppet IT Service Management, vilket syftar till att beskriva hur IT som tjänst levereras
på bästa sätt till en kund.
Denna uppsats undersöker hur IT Financial Management bedrivs hos bank- och
försäkringsbolaget Skandias interna IT-leverantör Skandia IT Services (SITS), och hur dessa
skulle vilja att denna verksamhets bedrivs framöver. Uppsatsen undersöker också om det
finns stödverktyg som skulle kunna hjälpa dem att nå sin uppsatta ITFM-vision. Detta görs
genom en undersökning av två verktyg; Service-Now.Com, och Digital Fuel. Dessa verktyg
jämförs i hur bra de kan möta SITS identifierade behov, och hur mycket ett ägarskap
skulle kosta dem. Undersökningen visar att Digital Fuel kan möta uppsatta krav bättre,
men att Service-Now.Com kan göra nästan lika mycket till en lägre kostnad. Detta leder
till att denna uppsats anser att Service-Now.Com möter Skandias behov bäst.
Rapporten bygger på teorier och intervjuer. Teorierna behandlar Service Management, IT
Financial Management, modeller för val av stödverktyg, och deras kostnader. Intervjuerna
skedde dels med personal hos SITS, dels med leverantörerna av stödverktygen. Dessa –
teorierna och resultaten från intervjuer - är sedan sammanförda i en analys som
diskuterar hur ett stödverktyg skulle kunna hjälpa SITS i deras framtida ITFM-arbete
genom att underlätta en stor del av det interna arbetet, samt kunna hjälpa till att
underlätta för Skandias resterande affärsverksamhet genom att bidra med information
som gör IT-organisationen mer transparent och mätbar. Ett verktyg som stöd kan också
hjälpa till att redogöra för hur mycket olika delar av IT kostar, vad som bygger dessa
kostnader, och vilken affärsnytta som IT-leveransen genererar. Detta skulle kunna
underlätta beslutsfattande och analys av den finansiella situationen kring IT, vilka är
problem som SITS ser i deras nuvarande arbetssätt.
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1 Inledning
IT är idag den tredje största kostnadsposten i förvaltningsanslag hos statliga myndigheter
och bolag. Den ligger på uppskattningsvis 20 – 25 miljarder, och överträffas endast av
löner och lokalhyra (Riksrevisionen, 2011, s 9). Alltsom IT fortsätter att växa djupare in i
organisationer, och börjar möta samma affärskrav som andra delar av verksamheten så
stiger också kraven på det som levereras. Detta innebär ett ökat behov av kontinuerlig
processförbättring, dokumentation, och analyser av de resurser som krävs för att leverera
denna tjänst (Mendel & O’Neill, 2009).
Att förstå hur IT ska levereras på bästa sätt kräver strukturer och förhållningssätt, inte
minst då konkurrensen hårdnar och felmarginalerna blir mindre och mindre (PWC, 2010).
Ett möjligt sätt är att se IT som en tjänst. Detta kräver ramverk som kan hjälpa till att
skapa en stabil, säker, och genomtänkt IT-miljö där förändringar kan ske kontrollerat (ITIL
v3 Foundation Handbook, 2009). De processer som tillsammans skapar tjänsten IT kallas
IT Service Management (ITSM). Att förstå ITSM kräver förståelse för vad som är en tjänst
och hur ITSM kan hjälpa en tjänsteleverantör att leverera och hantera dessa tjänster. En
tjänst i detta avseende är att ge värde till en kund genom att hjälpa till att uppnå något
denne vill. Detta utan att kunden behöver handskas med tillhörande risker och kostnader.
ITSM är vad som möjliggör för en tjänsteleverantör att förstå tjänsten som levereras (ITIL
v3 Foundation Handbook, 2009).
IT-tjänster kan vara svåra att kvantifiera. Detta gäller både hur en tjänst används och hur
mycket den kostar att leverera (CIO, 2011). Samtidigt visar undersökningar på att sänkta
IT-kostnader har högsta prioritet för en IT-organisation. Tabell 1.1 visar en undersökning
som bygger på svar från 202 Chief Information Officers (CIOs) och seniora IT-ledare som
fick uttala sig huruvida de tyckte att fem stycken riktmärken hade högre eller lägre
prioritet i deras respektive organisationer 2009 jämfört med 2008. Det påstående som
visade sig ligga högst i fokus var att sänka IT-kostnaderna. Respondenterna i
undersökningen prioriterade efter det ökat utnyttjande av IT för strategisk affärsnytta (IT
Spending and Staffing Benchmarks 2009/2010 computer economics, 2009). Ytterligare en
undersökning gjord på 600 organisationer visar på samma sak; att kostnadsreducerande
åtgärder är det viktigaste just nu för en IT-stöttad verksamhet (Raducha-Grace & Ryan,
2009). Detta är något som är väldigt svårt att genomföra utan att ha kontroll på sin
finansiella situation.
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Tabell 1.1: 202 stycken CIOs samt seniora IT ledare fick värdera hur viktigt fem olika
riktmärken var i deras organisationer år 2009 jämfört med 2008 (tolkad från IT Spending
and Staffing Benchmarks 2009/2010 computer economics, 2009).
Lägre
Samma
Högre
prioritet prioritet prioritet

Riktmärke
1. Minska ITkostnaderna för verksamheten
2. Utnyttja IT för strategiska fördelar
3. Förbättra ITs servicenivåer
4. Uppgradering eller förbättring
av befintliga system
5. Utveckla eller
implementera nya system

4%

24%

73%

9%

46%

45%

10%

54%

36%

22%

51%

27%

36%

41%

23%

IT-organisationer vill alltså sänka sina kostnader, men har inte alltid den kunskap eller de
arbetssätt som krävs för att göra detta. IT Financial Management (ITFM) är ännu i sin
linda, men är den del av ITSM som behandlar denna problematik; Att ge strukturer för
finansiella aktiviteter hos leverantören, och i slutändan kunna leverera IT till det mest
effektiva priset. Finansiell kontroll på sin IT-miljö ger många vinningar. Bland annat
framkommer det vilka delar som är kostnadsdrivare, vad som driver dessa kostnader samt
om det verkligen finns behov för det som levereras (Digital Fuel, 2011a). Företag kan
genom korrekt användande av ITFM få kontroll över vad en tjänst kostar samt hur kritisk
dess resurser är. I de bästa fallen gör de IT-tjänsterna till mer specifika, mätbara och
jämförbara, vilket kan gynna kontakten med kunden. Processen kan även visa på
leveranser som inte längre behövs eller tendenser att det kan finnas värde i att outsourca
sin IT-avdelning (ITIL SS, 2007, s 97).
I takt med ökat behov av finansiell kontroll så blir stödverktygen för att möta dessa fler
och fler. Samtidigt så börjar IT-marknaden nå en viss mognadsgrad. Detta anser Forrester,
som är ett oberoende företag vilka gör marknadsundersökningar riktade mot ledare inom
företag och teknik. Denna mognad gäller både förståelsen för interna processer och för
det värde som en investering i ITFM-verktyg ger till den övriga verksamheten. Samma
organisation spår en drastisk ökning av denna marknad. Figur 1.1 visar vad ITFMmarknaden förväntas omsätta fram tills 2013. Denna marknad inkluderar både
försäljningen av mjukvara, dess underhåll, och eventuella konsulttimmar för att få
arbetssätten på plats (Mendel & O’Neill, 2009).
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Figur 1.1: Framväxande trend för mjukvara som stödjer IT Financial Management (Mendel
& O’Neill, 2009).
En av de branscher som har informationsteknologi som sin absoluta kärnverksamhet är
banker och försäkringsbolag. Dessa organisationer är informationsintensiva och måste
fortsätta att investera i sina IT-tjänster för att hålla sig livs- och konkurrenskraftiga. Detta
gör att de ofta har svårare än andra verksamheter att skära ner på sina IT-kostnader. Den
möjlighet de då har är att se till att få ut så mycket som möjligt av sina system (IT
Spending and Staffing Benchmarks 2009/2010 computer economics, 2009). Ett steg i
denna riktning är att se över sin finansiella verksamhet kring IT, dess tillhörande processer
och eventuella stödverktyg.

1.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur bank- och försäkringsbolaget
Skandias interna IT-organisation Skandia IT Services (SITS) använder sig av ITFM, samt hur
detta arbete kan förbättras (del 1). Detta inkluderar de processer och den teknik som hör
samman med denna verksamhet. Examensarbetet syftar även till att se på de stödverktyg
som finns på marknaden för ITFM idag, och huruvida ett verktyg kan hjälpa SITS att
förbättra sin ITFM-verksamhet (del 2). Den avslutande delen kommer sedan att
undersöka vilket av de presenterade stödverktygen som bäst kan möta krav från SITS (del
3).

1.2 Frågeställningar
För att konkretisera uppsatsen har syftet brutits ner i sex frågeställningar. De tre delarna
av rapporten har genererat två frågeställningar var.
1 Hur använder sig Skandia IT Services av IT Financial Management, samt hur vill de
att denna verksamhet ska se ut i framtiden?
2 Kan ett stödverktyg hjälpa SITS att förbättra sin ITFM-verksamhet, och i så fall
hur?
3 Vilket stödverktyg för IT Financial Management kan bäst möta SITS behov, och
varför?
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1.3 Avgränsningar
Denna uppsats beskriver endast hur en intern IT-leverantör, vars kunder är avdelningar
inom en och samma koncern, kan bedriva sin ITFM-verksamhet. Verksamheten kan skötas
hos bolag med annan struktur, exempelvis med en enskild kund eller som en extern
leverantör med flera olika kunder, men ser då annorlunda ut.

1.4 Bakgrund
Förståelsen för rapporten bygger på viss bakgrundfakta som förståelse kring undersökt
företag och ramverk inom ITSM. Detta gäller SITS och IT Infrastructure Library (ITIL).
Information om dessa presenteras nedan under kommande två avsnitt.
1.4.1 Skandia
Skandia är ett bank- och försäkringsbolag representerat i ett tjugotal länder på fyra
kontinenter; Asien, Australien, Europa och Latinamerika. Huvudkontoret ligger i
Stockholm, och företaget har cirka 5.800 anställda med majoriteten av dessa i Europa.
Skandia bildades 1855, och ägs sedan 2006 av finans- och försäkringskoncernen Old
Mutual1 (Skandia, 2010a). Skandia erbjuder sina kunder livförsäkring, fondsparande,
försäkring, privatvård, gruppförsäkring, och bank (Skandia, 2010b).
2004 skapades en ny IT-enhet på Skandia för att samordna bolagets IT-drift. Enheten fick
namnet SITS och har som roll att produktionssätta och kvalitetssäkra IT, det vill säga ingen
utveckling eller förvaltning av systemen (Computer Sweden, 2006). SITS är ett internt
bolag och har inga vinstkrav på sig. De ska leverera IT till ett så bra pris som möjligt.
Kunderna för SITS finns samlade i tabell 1.2 tillsammans med en uppskattning på den
procentuella fördelningen av hur stor del av intäkterna som respektive kund står för
(Workshop1, 2010-12-16).
Tabell 1.2: SITS kunder och den procentuella fördelningen av hur stor del av intäkterna
som respektive kund står för (Workshop1, 2010-12-16).
Ungefärlig
Kund
procentuell andel av
SITS intäkter
Skandia Norden

65%

Skandia Liv
Skandia Europa &
Latinamerika

25%
10%

1

Internationell försäkringskoncern med huvudkontor i London. Old Mutual har cirka
54.000 anställda (Old Mutual at a glance, 2010).
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Utveckling och förvaltning av IT-systemen sköts för SITS största kund, Skandia Norden, av
Skandia Norden IT (SNIT), och för Skandia LIV av Skandia LIV IT2. Dessa är separata ITavdelningar inom bolagen Skandia Norden och Skandia LIV som båda tillhör
Skandiakoncernen. Kunden av IT är olika affärsområden inom Skandia och IT-tjänsten som
sådan består av två delar. Dels infrastruktur och kvalitetssäkring av SITS, och dels
utveckling samt förvaltning av applikationer/system av SNIT. För att underlätta för kunder
av IT har Skandia valt att låta SNIT sköta den affärsmässiga kundkontakten vad gäller
fakturering och kravställning. IT levereras alltså direkt från SITS till en kund, medan
faktureringen går via SNIT. Organisationens struktur visas i figur 1.2. Idag finns beslut på
att under 2011 ena alla IT-enheter under en organisation med SITS nuvarande Chief
Executive Officer (CEO) som ny CIO för hela nya IT-organisationen (Workshop2, 2011-0310).

Figur 1.2: SITS plats i Skandias organisation och flöden från dem. Mörkröd pil
symboliserar leverans av IT, ljusblå pil symboliserar fakturering av samma tjänst, och tjock
mörkblå pil symboliserar tjänster Skandia för mot slutkund.
Old Mutual, och då även SITS, har hårda besparingskrav på sig. Ett steg i att möta kraven
från ledningen är ett avtal med Logica3 som innebär en outsourcing av nästan all hårdvara
som IT-tjänsterna bygger på. Det innebär att SITS driftar mjukvaran som finns på en
server, men att Logica driftar den faktiska servern samt datorhallen den står i. SITS
fortsätter också att äga de processer som styr och hanterar leveransen av IT (Workshop2,

2

Under den kommande uppsatsen kommer bara SNIT benämnas i denna relation.
Skandia LIV IT följer samma mönster, men uttrycks inte explicit. Detta för att underlätta
för en läsare och undvika upprepningar (författarens kommentar).
3

Logica är ett internationellt IT-tjänstföretag med cirka 39.000 anställda. De erbjuder
exempelvis systemintegration och outsourcing (Logica, 2010).
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2011-03-10). Det ramverk som SITS valt att anamma för att få kontroll över sina processer
heter ITIL (Computer Sweden, 2006).
1.4.2 ITIL
ITIL är ett ramverk som har samlat best practice4 för processer representerade inom
ITSM. Dessa processer behandlar exempelvis hur en störning på IT-systemet behandlas,
hur implementering av ny programvara sker eller hur kontaken med IT-leverantörens
kunder hanteras. Startskottet togs under 1980-talet då Storbritanniens regering började
samla de bästa och mest framgångsrika sätten för större organisationer att sköta sin ITdrift i ett gemensamt bibliotek, ITIL (ITIL Intro, 2007, s 3).
Detta första bibliotek bestod av över 40 böcker. Alltsom IT-verksamheten förändrats så
har även ITIL förändrats och idag befinner vi oss i ITILs tredje version. Grunden i denna
tredje version består av sex stycken böcker (ITIL Intro, 2007, s 3). Böckerna behandlar
Introduction to ITIL Service Management Practices (Intro), Service Strategy (SS), Service
Design (SD), Service Transition (ST), Service Operation (SO) och Continual Service
Improvement (CSI). Dessa täcker tillsammans en hel livscykel för en IT-tjänst. Utöver dessa
publikationer finns även kompletterande läsning som riktar sig mot specifika processer
inom exempelvis en viss industri, samt webbsupport (ITIL Intro, 2007, s 6).
I vissa fall beskriver inte ITIL best practice utan snarare good practice. Detta beror på att
best practice inte är statiskt eller en fast målbild, utan begreppet beskriver bästa vägen
till målet. Denna väg kan förändras om omgivningen förändras eller påverkas, och best
practice kan därför ses som en färskvara. ITIL väljer då att beskriva arbetssätten som good
practice. Vilka dessa arbetssätt är varierar då alla best practice över tid övergår till
rådande norm och då utbytta mot ny best practice (ITIL Intro, 2007, s 4). Organisationer
som använder ITIL ska se ramverket som en grund att stå på vid utvecklingen av sina egna
processer. Ramverket tillsammans med intern kunskap och teknik är vad som enligt ITIL
ger mening åt ITSM-verksamheten (ITIL ST, 2007, s 4 - 5).
Skandia är långtifrån ensamma om att använda sig av ITIL som ramverk för sin ITSMverksamhet. Figur 1.3 visar en undersökning där 92 beslutsfattare inom IT har fått säga
vilken metodik de använder sig av under sitt dagliga arbete (Hubbert, 2010). Spridningen
av ITIL har bidragit till en gemensam terminologi att använda sig av inom ITSM (Sottini,
2009a, s 207).

4

En beprövad aktivitet eller process som har fungerat framgångsrikt hos flertalet
organisationer (ITIL Intro, 2007, s 180).
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Figur 1.3: 92 beslutsfattare inom IT fick ange vilka metodiker de använder sig av i sitt
arbete. Om flera metoder användes så angavs alla (Hubbert, 2010).

1.5 Definitioner
Avsnittet beskriver, de för uppsatsen, viktiga begrepp som används. Detta för att ge en
grund för läsaren, och en gemensam begreppsförståelse i den fortsatta uppsatsen.
1.5.1 Process
En process är ett antal strukturerade aktiviteter som är skapade för att uppnå ett visst
mål. Den har ett antal definierade indata och omvandlar dem till ett visst antal utdata.
Processen kan innehålla ansvar, verktyg, rollbeskrivningar och/eller policyn, med mera.
Allt för att kunna skapa rätt resultat (ITIL SS, 2007, s 26). Processer enligt ITIL har alltid en
utlösande faktor, är mätbar, har en mottagare, och ger ett resultat (ITIL Intro, 2007, s 21).
Ett exempel på en process inom ITIL är Incident Management som behandlar hur en
oplanerad störning på en IT-tjänst bör hanteras av en leverantör. Störningen kan vara ett
fel på en komponent som bygger upp IT-tjänsten. Utlösande faktor till processen i detta
fall är att störningen upptäcks och rapporteras. Incident Managements uppgift är då att
återställa normal tjänstenivå så snart som möjligt och i så stor utsträckning som möjligt
minimera störningens påverkan hos verksamheten. Hur detta resultat uppfylls, det vill
säga hur störnigen klassificeras, prioriteras, loggas, utreds, löses, med mera, beskrivs av
processen tillsammans med den hjälp som kan finnas/krävs i form av verktyg och resurser
(ITIL SO, 2007, s 46 - 55). Just Incident processen har inte till uppgift att lösa
underliggande orsaker till störningar. Detta sköts av en annan process, Problem
Management (ITIL SO, 2007, s 58 - 59).
1.5.2 Stödverktyg
Ett verktyg som hjälper till att bearbeta material. I denna uppsats kommer termen syfta
till en applikation, det vill säga ett program som är skapat för att utföra en specifik uppgift
åt en användare. Här avses ett program som kan hjälpa en organisation att uppnå sina
resultat kring ITFM.
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1.5.3 Tjänst
En tjänst är att leverera värde till en kund genom att hjälpa denne med något den vill
uppnå utan att kunden behöver handskas med tillhörande underliggande risker och
kostnader. Kärnan i tjänsten är att leverera värde till en mottagare (ITIL Intro, 2007, s 5).
1.5.4 Tjänstens värde
Ur kundens perspektiv avgörs tjänstens värde av två delar; dels funktionaliteten
(ursprungligen; utility) på tjänsten och hur väl det möter kundens behov, och dels
tillförlitlighet (ursprungligen; warranty) för tjänsten och om tjänsten levererar rätt saker
vid utlovad tid. Användbarheten beskriver alltså vad kunden får och tillförlitlighet hur det
levereras (ITIL Intro, 2007, s 28 - 29).

1.6 Disposition
Rapporten är uppbyggd av sex kapitel som i sig består av mindre avsnitt. Kapitel två ger
en djupare beskrivning av IT som tjänst, ITFM, och riktlinjer kring val av stöttande ITverktyg. Kapitel tre beskriver arbetsprocessen för denna rapport, vilka beslut som tagits
och varför. Kapitel fyra är delat efter syftets tre delar där den första beskriver dagens
ITFM-verksamhet på SITS (del 1 i syftet), den andra de stödverktyg som kan underlätta
SITS arbete (del två i syftet), och den tredje vilket verktyg som möter SITS krav bäst (del 3
i syftet). Dessa delar analyseras och diskuteras sedan tillsammans i kapitel fem, och
beskriver huruvida ett stödverktyg för ITFM kan hjälpa SITS i deras arbete samt analys på
utfallet av undersökningen. Det avslutande, sjätte, kapitlet sammanfattar slutsatser och
ger förslag på vidare arbete inom området. Längst bak finns en ordlista som kortfattat
beskriver de ord och uttryck som valts att förkortas i denna uppsats samt referens till var
man kan finna ytterligare information om dem.
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2 Teori
Inledningen av denna uppsats beskriver att IT-tjänster kräver strukturer och
förhållningssätt för att kunna levereras på bästa sätt till en kund. Dessa förhållningssätt är
ITSM. Detta kapitel ger en introduktion till detta begrepp för att sedan gå in på, det för
denna uppsats mer intressanta, ITFM. Här beskrivs djupare de delar som ingår samt de
förutsättningar som krävs för en ITFM-verksamhet. Kapitlet avslutas med att ta upp
parametrar att tänka på vid val av stöttande verktyg och hur sådana kan
kostnadsberäknas.

2.1 IT Service Management
Grönroos (1993) beskriver Service Management som förmågan att; (1) förstå nyttan en
kund får genom att använda erbjudanden i organisationen, (2) förstå hur organisationens
personal, teknik och fysiska resurser kan producera och leverera denna nytta, (3) förstå
hur organisationen kan utvecklas för att bevara detta, samt (4) få organisationen att
fungera så att ovanstående uppfylls. Grönroos säger också att Service Management ska ta
ett holistiskt synsätt över en organisation samt ha kunden i fokus (Grönroos, 1993, s 6 7).
Att kunna leverera nytta/värde till en kund kräver att en utformad tjänst är anpassad
efter, och möter de behov som finns. Leveransen sker genom kärn- och bitjänster
(ursprungligen; core och auxiliary services). Grönroos exemplifierar med hur ett hotellrum
är en kärntjänst, och kringutrustning såsom hotellrestaurang och/eller kassaskåp är
bitjänster5 (Grönroos, 1990, s 72 - 73). Tjänstens leverans byggs upp av dessa delar. För
att tjänsten ska ge värde måste dessa utformas för att kunna möta behov från kunder.
Edvardsson (Andersson, Sandén & Waller, 1998, s 32) delar upp kunders behov i primära
eller sekundära, och exemplifierar primära behov med att en kund behöver få tag på en
viss person. Denne väljer att möta det genom att ringa, och sekundära behov uppstår då
genom att få tag på en telefon, personens telefonnummer, med mera. Val av annat
kontaktsätt hade resulterat i andra sekundära behov. Edvardsson (et al., 1998, s 33)
beskriver vidare hur primära behov ska kunna mötas av en leverantörs kärntjänster, och
de sekundära av bitjänster. Detta illustreras i figur 2.1. I fallet med hotellet så kan plats
att sova vara det primära behovet som möts genom kärntjänsten hotellrum. Sekundära
behov kan vara att kunna förvara värdeföremål undertiden man sover, och som då mötas
av bitjänsten kassaskåp.

5

Grönroos (1990, s 74 - 75) gör ytterligare en uppdelning av bitjänster i underlättande
(ursprungligen; facilitating) och supporterande (ursprungligen; supporting) tjänster.
Denna uppdelning är emellertid inte gjord i denna uppsats (författarens kommentar).
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Figur 2.1: Modell över kunders behov och tjänsters utformande (tolkad från Edvardsson et
al., 1998, s 33).
Service Management för IT-tjänster behandlar de fyra punkter Grönroos beskriver, och
syftar till att kunna möta kunders behov av IT. Det handlar om att beskriva hur en ITorganisations förmågor (exempelvis roller, processer, arbetssätt, kunskap) används för att
omvandla dess resurser (exempelvis hård- och mjukvara, finansiellt kapital) till värde för
en kund. ITILs best practise för ITSM beskriver generella processer som sträcker sig över
hela IT-systemet och in i verksamheten för IT-leverantörens kunders (ITIL v3, 2009, s 7 14).
Figur 2.2 illustrerar hur en IT-avdelnings olika komponenter kan vara uppbyggda och
kopplade, såväl internt som externt. Bilden ska ses som ett exempel och utgångspunkt för
beskrivning och är mycket förenklad. Den visar på komponenter som måste hanteras av
ITSM-processer för att kunna leverera IT-tjänster på bästa sätt. För ett internt bolag blir
kunden av tjänsten olika avdelningar inom företaget (i figuren representerad av
affärsverksamhet X, Y, och Z), och IT-tjänsterna (i figuren representerad av IT-tjänst A, B
och C) finns samlade i en servicekatalog. Det är via denna katalog som en
tjänsteleverantör visualiserar sina IT-tjänster mot kunderna. En kund kan där se vilka
tjänster som finns tillgängliga för att kunna matcha en eller flera tjänster mot sina behov.
Servicekatalogen ska visa på nuläget (ITIL Intro, 2007, s 33).
Resurserna som krävs för att leverera en IT-tjänst kallas Configuration Items (CIs). Dessa
kan ha vitt olika karaktär, komplexitet, storlek, med mera, men klassas oavsett som CIs.
Detta oberoende om det handlar om hårdvara, mjukvara, personal, eller
processdokumentation (se figur 2.2). För att underlätta hanteringen av CIs så kan det
ibland vara lämpligt att gruppera dem och hantera dem tillsammans. Detta om de
exempelvis tillhör en och samma IT-tjänst eller ska genomgå samma förändring.
Information om relationen CIs emellan tillsammans med information om själva resursen
finns lämpligen samlade i en databas. ITIL har döpt denna databas till Configuration
Management Database (CMDB). I denna finns information om ett CIs som bör behandla
vilken typ av komponent det är, hur gammal den är, eventuellt vilken version av en
programvara som används, hur den är kopplat till andra CIs, speciella egenskaper som
man behöver känna till vid dess hantering såsom defekter, var den finns, med mera. Den
information som behövs kan vara olika för olika organisationer, men bör inom den vara
enhetlig för att underlätta sökbarheten och hanteringen av ett CI genom hela dess
livscykel (ITIL ST, 2007, s 67 - 69).
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Figur 2.2: Beskrivning av de delar som tillsammans bygger upp ett IT-system. Pilarna visar
vad delarna bygger på (anpassad från ITIL SD, 2007, s 27).

2.2 IT Financial Management
ITFM är den del av ITSM som ger finansiell data på tjänsten IT. Processen ger mätbar data
som kan stå till grund för finansiell analys och därmed beslutsfattande. Figur 2.2
illustrerar hur en tjänst byggs upp av en rad underliggande CIs samt kopplingar dem
emellan. För att ITFM ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs att det går att få fram
data kring varje tjänst representerad i servicekatalogen. Detta för att ge insyn och insikt
för tjänstens kunder samt ge en kontroll för tjänsteleverantören genom att kunna se var,
och varför, kostnader är allokerade där de är. ITFM kan alltså generera både internt och
externt värde åt ett företag (ITIL SS, 2007, s 97 - 98).
Värdet för en IT-leverantör kommer genom att finansiell data från IT kan användas för att
få svar på frågor såsom; Vad kostar en tjänst att leverera? Vilken tjänst kostar mest och
varför? Hur prissätts en tjänst? Hur står sig våra priser mot konkurrenter? Är några
tjänster ineffektiva? Vilka tjänster är mest effektiva? Vilken finansiell förändring ger en
förändring i en tjänst eller strategi? Svar på frågor som dessa kan hjälpa till att förstärka
grunderna i beslutsfattande och ge kontroll över sin servicekatalog (ITIL SS, 2007, s 97 98). Dessa svar ger också en IT-leverantör möjlighet att arbeta proaktivt genom att
analysera data och se trender och tendenser.
Svaren på samma frågor som ger värde internt kan även ge värde externt för en kund
genom att det som levereras, och hur det levereras, blir synligt och transparent. Data kan
visas för kunder och de kan se vad en specifik tjänst kostar och varför. Tjänsterna går att
13

jämföra och kunden kan se om det verkligen är det som levereras som de vill betala för.
Att förstå vad som levereras och till vilket pris möjliggör även att kunna se över
kommande beställningar. I och med att ITFM gör IT-tjänster mätbara så skapar det ett
gemensamt språk mellan IT och affärsverksamheten, med gemensamma termer och
förståelse (ITIL SS, 2007, s 98).
I grunden består ITFM av fyra delar; strategi, budgetering, bokföring samt betalning
(Sottini, 2009a, s 31). Dessa finns visualiserade i figur 2.3 med tillhörande
underaktiviteter. I en organisation bör delarna vara starkt sammankopplade, och ständigt
informationsflöde ske mellan dem. Vikten av detta kan exemplifieras med att ett företag
som har identifierat olika typer av kostnader vid bokföring av IT bör ta med samma namn
och klassificeringar till budgeteringen för att få transparens och tydlighet. Vid
prissättningen för en tjänst, som sker under delen strategi, bör företaget även hämta
information från kostnadsberäkningen av samma tjänst under bokföring (Raducha-Grace
& Ryan, 2009).

Strategi
•ITFM-policies
•Planering
•Utvärdering av ITinvesteringar
•Prissättning

Budgetering
•Årlig budget
•Budgetgranskning
•Prognoser
•Avsteg från budget

Bokföring
•Årsslut
•Periodslut

Betalning
•Betalning för ITtjänsterna

Figur 2.3: Aktiviteter som behandlas av ITFM (Sottini, 2009a, s 31).
2.2.1 Strategi
Denna del behandlar de långsiktiga aktiviteter och de som har stor beslutsgrundande
betydelse för ett företag. Det är under denna punkt som en organisation skapar policys
för ITFM, som beskriver de mål som ska nås, tillhörande riktlinjer för hur målen ska nås,
samt planering av utgifter för att nå dessa. De mål som behandlas kan exempelvis vara
hur organisationen ska budgetera och bokföra alla CIs, och/eller hur verksamheten
kontrolleras finansiellt. Den strategiska delen behandlar även utvärdering av ITinvesteringar, genom att jämföra kostnader med förväntade intäkter, samt prissättning av
befintliga tjänster i IT-leverantörens servicekatalog (Sottini, 2009a, s 33 - 43).
2.2.2 Budgetering
Budgetering syftar till den del av ITFM som hanterar budgeteringen för IT-organisationens
tjänster. Denna punkt säkerställer att föregående budget kontrolleras mot verkliga siffror,
reducerar risken för över- eller underspendering, och ser till att intäkter finns tillgängliga
för att täcka kommande utgifter. Ett företag delar lämpligen upp dessa aktiviteter i
punkterna årlig budget, som säkerställer att rätt finansiell budget sätts för ITleverantörens olika delar, samt budgetgranskning som kontrollerar och övervakar att
tidigare uppsatta mål uppnås. Budgetering inkluderar även prognoser som kan ge resultat
vid en given tidpunkt (exempelvis en uppskattning på förväntat resultat vid årets slut),
och beräkningar av avsteg från budget (Sottini, 2009a, s 44 - 56).
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2.2.3 Bokföring
Den tredje delen av ITFM, bokföring, behandlar beräkningar av faktiska kostnader och
intäkter för en IT-tjänst. Denna aktivitet hjälper leverantören att identifiera
kostnadsdrivare för tjänster, varför de ser ut som de gör, och även beräkna valda
nyckeltal. Beräkningarna ska ske för varje enskild tjänst i IT-enhetens servicekatalog, och
rapporter ska kunna tas fram vid olika tidpunkter som års- eller periodslut (Sottini, 2009a,
s 57 - 61). Dessa rapporter ska ge information, ur IT-leverantörens synvinkel, om ITtjänsternas intäkter och kostnader, skulder och tillgångar på ett sätt som både ITleverantören och dess kunder förstår. För att underlätta detta arbete har ITIL valt att
gruppera kostnader under; kostnadstyp, kostnadsklassificering och kund- eller
tjänsterelatering. Typen beskriver om en kostnad kan ses som hård- eller mjukvara,
personal eller licens, med mera. Klassificeringen beskriver om kostnaden är direkt eller
indirekt, CAPEX eller OPEX6, med mera. Den sista gruppen beskriver om det finns
kopplingar till en specifik kund eller tjänst för kostnaden (ITIL SS, 2007, s 102).
2.2.4 Betalning
Den sista delen heter betalning och hanterar aktiviteter relaterade till att få in betalning
för IT-tjänsterna. Denna del beror till stor del på de avtal som finns till leverantörens
kunder och hur prissättningen sker (Sottini, 2009a, s 62 - 64). Den beror också till stor del
på om kunderna är interna eller externa samt om vinstkrav finns eller inte (RaduchaGrace & Ryan, 2009). Prissättningen bör göras för att uppmuntra förändringar, såsom
styrning mot vissa IT-tjänster, och generera värde för verksamheten som därigenom
tjänar på metoden. Svårigheten ligger i att få detta att göras på ett rättvist sätt. En nyckel
i detta arbete är att IT och dess kunder har en gemensam syn på vad tjänsten levererar
för att kunna se relationen mellan dess värde och pris (ITIL SS, 2007, s 110).

2.3 Förutsättningar för ITFM
De fyra största aktiviteterna inom ITFM berör i stor utsträckning samma saker som
Financial Management för andra delar av en verksamhet. Skillnader finns dock. De flesta
företag sätter en budget för året och då även dess IT-avdelning. Att sätta en budget för IT
är emellertid inte samma sak som att ha en ITFM-verksamhet. I många fall finns en stor
skillnad mellan den IT som köps och den som konsumeras. En tredjedel av IT-stödda
firmor kan inte beräkna kostnaden för sitt IT-system (Cliff, 2006).
Skillnad mellan ITFM och budgetering för IT är, för många företag, att beräkningar inte
sker för varje enskild IT-tjänst utan för IT-avdelningen som stort. IT-tjänsten i fokus ger en
djupare förståelse mellan IT och den resterande delen av verksamheten (ITIL SS, 2007, s
98). Sottini identifierar tre avgörande punkter som måste vara uppfyllda för att ITFM ska
bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Dessa punkter är:

6

Kostnader förknippade med driften kallas ofta Operational Expenditures (OPEX) och
nyutvecklingar eller utbildning Capital Expenditures (CAPEX). Generellt strävar IT-bolag
idag efter att sänka sin OPEX, dvs de operationella kostnaderna (Hubbert, 2010).
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Budgetering och bokföring av varje IT-tjänst.
Regelbundna prognoser för varje IT-tjänst.
Avgöra ett värde för varje IT-tjänst (Sottini, 2009b).

För att punkterna ovan ska kunna uppfyllas för varje enskild IT-tjänst måste vissa
förutsättningar finnas. Organisationen måste besitta en servicekatalog och en CMDB. En
servicekatalog för att beskriva de tjänster som finns, och en CMDB för att beskriva de
bakomliggande komponenter som krävs för leverans av tjänsten. Utöver dessa två saker
krävs ett uppsatt regelverk för att hantera indirekta kostnader. Dessa tre förutsättningar en servicekatalog, en CMDB, och kunskap om hur indirekta kostnader ska hanteras –
krävs enligt Sottini (2009b) för att kunna bedriva ITFM.

2.4 Stödverktyg för ITFM
Om organisationen som ska införa ITFM inte är väldigt liten kommer troligen stödjande
system i form av verktyg att behövas, och ibland mer än ett. Små IT-organisationer kan
klara sig då deras CIs är mer överskådliga till antalet, och inte lika komplext uppbyggda
som i större organisationer. Ett stödverktyg ska hjälpa till att ge struktur och kunna möta
de aktiviteter som finns i ITFM (Sottini, 2009a, s 177 - 179). Det kan då hjälpa till att öka
servicekvaliteten och reducera IT-kostnader. Det kan även minska osäkerhet och
komplexitet, hjälpa till med hantering av data, eller spela upp scenarion vid beslut.
Genom att minska osäkerhet kring en tjänst ökar dess tillförlitlighet och därmed också
tjänstens värde. Samma egenskap hjälper även till att definiera vad som kommer ut från
en process och underlättar därmed arbetet att länka ihop flera processer inom ITSM (ITIL
SD, 2007, s 201 - 203).
En process ska inte behöva anpassas för att passa ett nytt verktyg, verktyget ska istället
stödja processen (ITIL SD, 2007, s 201). ITIL visualiserar processen att välja ITSM-verktyg7
som möter ett företags behov enligt figur 2.4. Figuren visar på hur en organisation bör
inleda med att finna de krav som ställs på ett verktyg och sedan börja söka verktyg (ITIL
SD, 2007, s 204).

7

Det vill säga inte specifik för att välja stödverktyg för ITFM (författarens kommentar).
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1. Vilka krav?

6. Sammanställ
resultat

7. Ranka
produkterna

2. Identifiera
produkter

5. Utse
slutkandidater

8. Välj produkt

3. Välj kriterier

4. Utvärdera
produkterna

Figur 2.4: Modell för att välja stödverktyg (ITIL SD, 2007, s 205).
En nyckelaktivitet i val av verktyg är det första steget; vilka är kraven? Dessa krav går hand
i hand med de behov som finns, och ett sätt att svara på denna fråga är via MoSCoWmetoden. Denna metod går ut på att kategorisera behov som finns efter:





M (Must) - Ett behov som måste uppfyllas av verktyget.
S (Should) - Något som verktyget borde kunna om det är möjligt.
C (Could) - Kan göra detta, så länge som det inte påverkar något annat krav.
W (Won´t/ would) - Något som inte krävs denna gång, men som är bra att få med i
framtiden (Sottini, 2009a, s 182).

Kraven och behoven som uppkommer behöver inte vara sådana som kommer ifrån
processerna. Det kan vara standarder, såsom krav på hårdvara inom ett företag (ITIL SD,
2007, s 204 - 205). Det är också viktigt att inte bara ta de tekniska behoven i beaktande.
Detta innebär exempelvis att inkludera förväntat värde för verktyget, hur stabil lösningen
är, hur lång dess livslängd är och vilka kostnader som finns förknippade med en
investering (Sottini, 2009a, s 182).

2.5 Kostnader för ITFM-verksamhet
Det kommer finnas specifika kostnader för ITFM. Dessa kan delas in i initiala för att sätta
upp processen, samt rullande som kommer leva med under processens livscykel. Att
införa ITFM är förknippat med kostnader som går under kategorin initiala. De rullande
kostnaderna är viktiga att ha i åtanke, men kommer inte in förrän processen är på plats.
Dessa kostnader är de som är förknippade med den dagliga driften av ITFM (Sottini,
2009a, s 24 - 28).
Kostnader som krävs för att implementera ITFM är till stor utsträckning förknippade med
personal och stödjande infrastruktur. Personalkostnaderna hör ihop med design,
implementering av organisation- och processförändringen, projektledning och utbildning.
Kostnader för stödjande infrastruktur gäller exempelvis hårdvara, bandbredd och/eller
stödjande verktyg. De flesta organisationer börjar dock inte från noll och vissa aktiviteter
kommer därför redan vara gjorda. Kostnader som efter implementering krävs för den
dagliga driften är till stor utsträckning personal, material, service, underhåll av
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infrastruktur och/eller stödverktyg, utveckling, och utbildning för att behålla kunskap
(Sottini, 2009a, 24 - 25).
Kostnadsberäkningar för de olika delarna av ITFM görs på olika sätt. Ett sätt att bedöma
kostnaden för att äga ett CI, som exempelvis ett systemstöd för ITFM, över hela dess
livslängd är via beräkning av Total Cost of Ownership (TCO). Detta begrepp tar hänsyn till
både initiala och fortlöpande kostnader (ITIL SS, 2007, s 253). Griliches (2009) tar upp ett
antal punkter som bör inkluderas i en TCO-analys. Dessa är kostnader för hård- och
mjukvara, installation och licenser, drift och utveckling, implementering och träning, samt
säkerhet och uppgraderingar. Uträkningarna bör sträcka sig över minst fem år och
undersöka skalbarheten.
TCO ger kostnaden för ett ägarskap. Detta begrepp säger ingenting om värdet ett
ägarskap medför. Det är något som bland annat kan avgöras genom beräkning av Return
On Investment (ROI) (ITIL SS, 2007, s 112). Begreppet presenteras som en ratio mellan
vinsten av en investerad tillgång och dess kostnad. Svårigheter finns att kvantifiera detta
då det handlar om att avgöra vad som anses med vinst (Investopedia, 2011). En
investering kan i många fall kopplas till en tjänst som levereras, men det kan vara svårt att
se vilken del av tjänsten (eller vilken del av ITSM) som genererar vilket finansiellt värde i
retur (ITIL SS, 2007, s 112).
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3 Metod
Rapporten är indelad i tre delar, vilka krävde tre olika angreppssätt. Fallstudien av SITS
ITFM-verksamhet (del 1) genomfördes genom kvalitativa intervjuer på företaget. Dessa
gav svar på frågor om hur deras verksamhet ser ut idag, och hur de vill att den ska se ut.
Utredningen av systemverktyg krävde en marknadsanalys för att kunna avgöra huruvida
ett system kan hjälpa SITS i deras arbete (del 2). Denna del bygger på fallstudien genom
information om deras nuvarande arbetssätt och hur de skulle vilja att den såg ut. Data
från fallstudien och kring de undersökta stödverktygen sammanfördes sedan till en
undersökning av vilket verktyg som bäst möter SITS krav (del 3). De tre delarna samverkar
enligt figur 3.1 där fallstudien ger indata till utredningen, och både del 1 och 2 ger indata
till undersökningen benämnd del 3. Metoderna för de olika delarna finns beskrivet under
avsnitten 3.1, 3.2, och 3.3.

Del 1. Fallstudie av SITS ITFMverksamhet
Del 2. Utredning av
stödverktyg för ITFM, och
huruvida ett verktyg kan
underlätta SITS ITFMarbete
Del 3. Vilket
stödverktyg möter
SITS krav bäst
Figur 3.1: De tre delarna som tillsammans bygger denna rapport. Fallstudie av SITS ITFMverksamhet (del 1) byggs på med utredning kring huruvida ett stödverktyg för detta kan
hjälpa SITS i deras arbete (del 2), och ger tillsammans indata till undersökningens tredje
del rörande vilket av de undersökta stödverktygen som bäst kan möta SITS krav (del 3).
En stor del av metod- och teoriavsnittet har sin grund i ITIL. Detta ramverk är så pass
använt och erkänt att det här setts som en styrka att kunna förankra resonemang och
påståenden där. Ramverket har under denna studie använts såsom det är tänkt vid
exempelvis implementering av en process inom ITSM, det vill säga som en grund att stå
på för att sedan anpassas till situationen. Det har under arbetets gång setts som viktigt att
vara medveten om ITILs rekommendationer för best practice, samt vara medveten när ett
resonemang avviker och då även varför. Valet av ITIL baseras, förutom dess spridning, på
att det är just detta ramverk som SITS har valt att bygga sina nuvarande processer inom
ITSM på. Det var därför lämpligt att använda begrepp och definitioner från detta ramverk
då dessa till stor del redan var välkända och accepterade.
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Kritik finns mot ITIL genom att det skulle minska kreativiteten genom standarder och best
practice, och därmed göra IT stelbent (Techworld, 2011). Fördelarna av att kunna se på
best practise för ITSM och det gemensamma språket till SITS har dock vägt tyngre under
detta arbete. En stor fördel har även setts i att ITIL tenderar till att vara en praktisk
verktygslåda som kan anpassas efter område och företag. Detta gör att teorierna får mer
relevans och blir mer användarvänliga.

3.1 Fallstudie av SITS verksamhet kring ITFM
Denna rapports första del svarar på de frågor som finns i figur 3.2. Anledningen till att
denna del inleder studien är för att ITFM-verksamheten ska göra det som de inblandade
på SITS vill göra istället för vad ett kommande system kan göra. Verktyget ska stödja
behoven i processen och inte tvärtom. En process ska inte behöva anpassas för att passa
ett nytt verktyg (ITIL SD, 2007, s 201). Exempel på det omvända finns, då en process
anpassas efter ny teknik. Detta gäller exempelvis hela ITs intåg under 60-talet (Tengblad
& Walldius, 2007, s 11). Dessa fall, när ny teknik revolutionerar hela sättet att arbeta, och,
därmed också processerna kring arbetssätten, har dock ansetts så få att de i denna
uppsats inte ansets aktuella.

a) Var står SITS i sin ITFM-verksamhet idag?

b) Hur ser önskad situation ut?

c) Hur tar de sig dit?

Figur 3.2: De frågor som besvaras under uppsatsens första del.
Frågorna i figur 3.2 har sin grund i ITILs modell för kontinuerlig tjänsteförbättring. Denna
modell illustreras i figur 3.3 och visar på sex frågor som bör få svar vid planering och
utveckling av ITSM (ITIL CSI, 2007, s 15). Denna inledande del av studien behandlade tre
av punkterna i modellen och är översatta till frågor som passar för denna undersökning
genom att a) i figur 3.2 har sin grund i punkt 2 i figur 3.3. På motsvarande sätt är b)
hämtad från punkt 3, och c) från punkt 4.
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1. Vilken är
visionen?

6. Hur
fortsätter vi
härifrån?

2. Var är vi
nu?

5. Kom vi
dit?

3. Var vill vi
vara?

4. Hur tar vi
oss dit?

Figur 3.3: ITILs modell för kontinuerlig förbättring av en IT-leverantörs tjänster (ITIL CSI,
2007, s 15).
För att få svar på ovanstående frågor, och för att kunna tillämpa de uppsatta teorierna,
behövdes samtal med inblandande på SITS. Detta inleddes genom en workshop
(Workshop1) med två av de tre personer som arbetar med finans på SITS (se bilaga 1 för
respondenter). Workshop1 varade cirka två timmar och genomfördes i Skandias lokaler i
Stockholm. En preliminär agenda med fyra punkter skickades ut till deltagarna dagen
innan tillfället (se bilaga 2 för den fulla agendan med tillhörande stödanteckningar för
Workshop1). Agendan skapades utifrån de frågor som visas i figur 3.2 och hade för avsikt
att hålla de kvalitativa samtalen på rätt spår.
Under Workshop1 hann två av de fyra punkterna diskuteras (de två första). Därför
bokades en andra workshop in (Workshop2). Även agendan för detta tillfälle skickades ut
via e-post dagen innan. Denna agenda tog dels hänsyn till de frågor som inte behandlades
av det första tillfället, samt några frågor som uppkommit efter första tillfället (se bilaga 3
för den fulla agendan med tillhörande stödanteckningar för Workshop2). Även denna
workshop genomförde under cirka två timmar i Skandias lokaler i Stockholm.
Under Workshop1 uppkom behovet av att få ytterligare förståelse för hur
kostnadsberäkningar på SITS går till idag. Detta då denna aktivitet är relativt komplex. Ett
enskilt tillfälle bokades därför med den person på SITS som har störst insikt i denna fråga.
Detta möte hade enbart som syfte att få klarhet i hur en tjänst kostnadsberäknas idag och
hade därför endast frågeställningen; Hur kostnadsberäknas en tjänst på SITS? Mötet tog
cirka 1 timme.
Identifieringen av de krav som SITS hade på ett eventuellt stödverktyg för deras ITFMverksamhet behandlades av fråga 1c och skedde genom en form av MoSCoW-metod (se
avsnitt 2.4 - Systemverktyg för ITFM - för vidare förklaring av denna metod).
Finansavdelningen på SITS fick själva ranka hur viktigt identifierade behov var för dem
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genom olika nivåer. Behoven omvandlades till krav på stödverktyg, och nivån rankades
löpande under Workshop2. Ett e-postmeddelande skickades ut efter tillfället för att
verifiera att nivån på kravet stämde överens med verkligheten. MoSCoW har fyra olika
nivåer som i denna uppsats översattes till två nivåer; primära och sekundära krav.
Primära är de som i största möjliga mån måste mötas av ett stödverktyg för att det ska
vara aktuellt, och sekundära är de som är bra om de kan mötas, såvida de inte stör något
annat krav. Två nivåer istället för fyra ger en mycket grövre indelning, men fångar
samtidigt in de behov som måste tillgodoses. De primära målen är de som MoSCow
beskriver som måste- och bordekrav. De sekundära kan översättas till de beskrivna som
kan eller är bra att ha i åtanke till framtiden.
Anledningen till att inte alla fyra nivåer användes var med Edvardsons (et al., 1996, s 33)
modell för tjänsteutformande i åtanke (se figur 2.1). Modellen är utformad för tjänster,
men anses här fungera lika bra på en produkt då tjänsteforskning till stor del bygger på
att se tjänsten som just en produkt (Grönroos, 1990). Tjänsten mot kund finns dock
fortfarande i grunden då de behov som SITS identifierat som primära att fylla för ett
verktyg, bygger på vad de vill kunna leverera som kärntjänst8 mot deras kunder. De
sekundära behoven av stödverktyg är de som ska kunna möta sekundära behov hos deras
kunder och därmed utgöra en del av SITS bitjänst. Detta förhållande illustreras i figur 3.4.
Relationen mellan kund och leverantör är alltså två dimensionellt vid utformningen av
kraven på ett stödverktyg.

Figur 3.4: Förhållandet mellan primära/sekundära behov och kärn-/bitjänster hos SITS.
Under samtalen så uppkom det att ett systemverktyg var av intresse även om det inte
uppfyller alla primära krav. Ett till två krav på denna nivå behövde inte vara uppfyllda, och
systemet var då ändå av intresse. Anledningen till detta är att ett verktyg som kan
underlätta några delar är ett steg framåt, och därför aktuellt. Dessa steg skulle kunna tas

8

Kärntjänst är inte ett begrepp som använts av SITS, utan är en parallell dragen av
författaren (författarens kommentar).
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även om inte alla behov är uppfyllda. Med samma motivering sattes inte något värde på
uppfyllnadsgrad för krav på sekundär nivå (Workshop2, 2011-03-11).

3.2 Utredning av stödverktyg för ITFM
Denna andra del av rapporten svarar på de frågor som finns i figur 3.5. Grunden för denna
utredning togs i ITILs modell för val av systemverktyg (som presenteras i figur 2.4) där
första steget är att identifiera de krav som finns på verktyget. Kraven från processerna
kom genom de identifierade behov som SITS finansavdelning hade och som de satte upp
genom MoSCoW-varianten i fråga c) i figur 3.2. Dessa behov användes för att finna ett
verktyg som passade SITS, men även för att föra en generell diskussion kring hur ett
system skulle kunna hjälpa till att överbrygga gapet mellan SITS nuvarande situation och
deras önskade. Denna diskussion förs oavsett verktyg och beskriver hur ITFM kan
bedrivas med stödverktyg, och vilka möjligheter som där finns för SITS. Anledningen till
att denna analys genomfördes var för att kunna ge en mer generell beskrivning av
systemhjälp i arbetssätten utan att vara riktad mot en specifik produkt. Fråga a)
behandlar allstå hur hela SITS ITFM-verksamhet skulle se ut med ett systemverktyg, och
fråga b) utreder hur undersökta systemstöd möter SITS krav.
a) Hur kan ett stödverktyg underlätta SITS ITFMverksamhet?

b) Vilka typer av stödverktyg finns?
•Hur kan verktyget sprida information?
•Finns stödverktyg som möter SITS krav?

Figur 3.5: De frågor som besvaras under uppsatsens andra del.
Andra steget i figur 2.4 är identifiering av verktyg/produkter. De system som undersöktes
kom ursprungligen från tre olika kategorier. Anledningen till att det initialt begränsades
till dessa tre områden var på grund av omfattningen på denna uppsats, alla stöd kunde
inte undersökas och för att se vilket område som mötte SITS krav bäst valdes tre områden
ut. Dessa var en plattformsbaserad lösning i form av Service-Now.Com (SNC), en nischad
lösning mot ITFM i form av Digital Fuel (DF), och slutligen en lösning från ett stort
etablerat företag inom ITSM i form av HP Asset Manager. Av dessa föll HP Asset manager
bort redan under inledande samtalen med SITS då detta var en alltför stor lösning. De såg
inte att behovet av ITFM-verktyg kunde slå den kostnad som en implementation skulle
innebära (Workshop1, 2010-12-16). Hur väl denna lösning skulle ha mött SITS krav är
därför inte utredd.
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Valet av SNC inom kategorin plattformslösning kom genom att SNC är den lösning som
Skandia idag använder som ärendehanteringssystem9 för sina IT-tjänster. En utredning
kring huruvida detta system även skulle kunna möta kraven från finansavdelningen var
därför naturlig. Den nischade lösningen i form av DF kom då de är marknadsledande inom
ITFM och även har varit i samtal med Skandia tidigare om implementering av deras
lösning (Workshop1, 2010-12-16). Det sista valet av HP Asset Manager, inom kategorin
för stora företag, togs då HP är ett stort företag som levererat ITSM-lösningar till Skandia
tidigare. För de två kvarvarande stödverktygen, SNC och DF, undersöktes hur bra de
möter SITS krav genom två kriterier (steg tre i figur 2.4); dels en treskalig gradering, och
dels kostnaden för verktygen. Detta motsvarar steg fyra i modellen; utvärdera
produkterna.
Denna rapport har bara undersökt två verktyg för ITFM. Detta gör att många system som
eventuellt skulle möta SITS krav än bättre kan finnas. De system som är undersökta är
emellertid valda på grund av att det är två system som SITS har visat intresse för, och att
de är stödverktyg som är reella att kunna användas.
3.2.1 Hur verktygen möter SITS krav
Detta utreddes genom att jämföra verktygens prestanda med SITS krav. Graderingen på
skalan är fritt tolkad från ITILs modell för hur väl krav möts av ett stödverktyg (ITIL SD,
2007, s 204). ITILs modell graderar enligt:




Fullt ut - Möter kraven helt.
Konfigurerbart - Verktyget kan, med relativ enkelhet, konfigureras till att möta
kraven och denna konfiguration kommer även följa med över
produktuppgraderingar.
Anpassningsbart - Verktyget måste omprogrammeras och detta kanske behöver
göras vid varje uppgradering.

Den modell som här används har även den tre mätpunkter. Den första av dessa är hämtad
direkt från ovanstående modell, men de andra två mätpunkterna lyder modifierbart och
ej möjligt. Modifierbart är en sammanslagning av de två nivåerna konfigurerbart och
anpassningsbart. Anledningen av sammanslagningen var för att underlätta
kommunikationen med systemleverantörerna. Det gick genom detta att prata om ett krav
var möjligt att möta eller inte. Däremot undersöks inte hur svårt kravet är att nå, något
som kan få konsekvenser för fortsatt arbete inom området när modifieringar ska
genomföras. Den sista mätpunkten skapades för att få en möjlighet att fånga upp krav
som helt missats av ett verktyg. Detta gör att modellen som används i denna rapport för
att undersöka hur bra ett verktyg möter uppsatta krav lyder:




Fullt ut – Möter kraven helt.
Modifierbart – Kraven går att möta, med viss modifikation av verktyget.
Ej möjligt - Verktyget kan ej möta kraven.

9

Ärendehanteringssystemet är där SITS exempelvis rapporterar incidenter, dokumenterar
förändringar som ska ske, med mera (författarens kommentar).
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För att få en överblick över hur väl ett verktyg uppfyller identifierade krav skapades, från
dessa mätpunkter, diagram med två lager enligt figur 3.6. Kraven står utanför den yttersta
linjen och uppfyllnadsgraden redovisas genom vilken nivå som ytan i cirkeln når. Den
yttersta linjen motsvarar fullt ut, och den innanför modifierbart. Finns ingen yta vid kravet
så motsvarar detta att kravet är ej möjligt att möta för verktyget. I figuren så
exemplifieras att krav 1 är uppfyllt fullt ut, krav 2 är ej möjligt och krav 3 modifierbart.
Krav 4 till 11 är alla uppfyllda fullt ut utom krav 10 som är modifierbart.

krav 11
krav 10
krav 9

krav 1
2

krav 2

1

krav 3

0

krav 4

krav 8

krav 5
krav 7

krav 6

Figur 3.6: Exempel på metoden som denna undersökning använder för att illustrera hur
väl ett stödverktyg för ITFM möter de krav som satts upp av SITS.
Dessa bedömningar, hur väl ett verktyg möter SITS krav, är gjorda dels utifrån den
beskrivning som finns kring verktygen på deras respektive hemsida, och dels genom
kontakt med företagen i fråga. Kontakten skedde via e-post, och samma meddelande
skickades till de två verktygsleverantörerna för ITFM. Meddelandet skickades först till
deras respektive informationsadresser; ”info@företaget.com”. Dessa meddelanden
resulterade inte i några svar, och meddelanden följdes därför upp en vecka senare med
telefonsamtal till respektive huvudkontor (båda i Kalifornien, USA). Dessa samtal gav en
kontaktperson (se bilaga 1 för respondenter) hos företagen som sedan fick nästan samma
meddelande (modifierat med namn och vissa artighetsfraser) som tidigare skickades till
info-adressen personligen skickat till sig (se bilaga 4 för detta e-postmeddelande). Svar
erhölls då efter några timmar från DF, och efter tre dagar från SNC. DF svarade på alla
frågor, medan SNC hänvisade till deras wiki-sida på grund av tidsbrist. De erbjöd sig
emellertid att svara på de frågor som inte fått sitt svar via wiki-sidan. Tre krav saknade
svar efter genomgång av denna och dessa skickades till SNC för verifikation. Nya uppdrag
hos SNC gjorde dock att de inte hade tid att kontrollera kraven. Dessa har därför ansetts
vara ej möjliga då ingen information om det motsatta har funnits att tillgå.
Enkelheten i modellen för att undersöka hur bra ett verktyg möter krav – möter helt,
modifierbart, eller möter inte alls - har gjort att det inte har setts som ett problem att
kontakten med leverantörer skett via e-post och telefonsamtal. Dock kan kritik föras kring
arbetssättet genom att kontroll endast bygger på källor från de respektive
leverantörerna, och en leverantör kan tendera att se ljust på sin egen produkt. Då dessa
leverantörer är så pass etablerade, och har referenser från lyckade implementeringar, har
detta emellertid inte ansets vara ett problem under denna uppsats. Sättet att komma
runt denna problematik är att testa verktygen, något som inte är gjort.
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3.2.2 Kostnadsberäkningar för stödverktygen
Kostnaderna för verktygen beräknades genom TCO-modellen för respektive verktyg.
Denna modell tar inte hänsyn till förväntat värde eller den nytta en investering ger som
exempelvis ROI gör. Just att den inte tar hänsyn till förväntad värde är anledningen till att
TCO här används. Detta då värde är något som är mycket svårt att kvantifiera. Rapportens
tidsram möjliggör inte denna typ av analys. En analys av kostnaden för ägarskapet är
omfattande nog. För att hålla dessa TCO-beräkningar hanterbara valdes ett antal
parametrar ut, och dessa fick representera TCO för att implementera och driva verktyget.
Parametrarna finns presenterade i figur 3.7 och är skapade med Griliches komponenter
för TCO-analys i åtanke. Dessa komponenter är dock generella och går inte i detalj in på
vad som exempelvis menas med kostnadskomponenten Implementering. Här har
antaganden fått lov att göras. Modellen, med dess tillhörande parametrar, som använt i
denna rapport visas i figur 3.7 (fullständig modell och gjorda antaganden finns i bilaga 5).
Införande
•Skapa grundinställningar
•Kartläggning av IT-tjänster
•Implementering
•Utbildning
•Säkerhets bedömning
•Projektledning
Drift
•Licenser
•Support
•Hårdvara
•Förvaltning
•Uppgradering

Livslängd
•5år

Figur 3.7: Parametrar som tillsammans ger TCO för systemstöden i denna uppsats.
Arbetet med modellens framtagande skedde iterativt. En första modell skapades som
sedan diskuterades tillsammans med SITS. Detta då de har tidigare erfarenhet av hur
beräkningar bör gå till hos just dem, och de eventuella schablonvärden som kan
användas. Efter diskussionen gjordes smärre modifieringar i modellen som sedan
verifierades av SITS och slutligen användes. Vissa parametrar kan ha förbisetts. Detta
skulle göra TCO-beräkningarna av stödverktygen icke-fullständiga. Då analysen som stort
bygger på att ge det totala värdet för en investering så kan en icke-fullständig analys bara
ge en estimering som visar på tendenser snarare än ett helt tillförlitligt värde. TCOmodellen är även framarbetat tillsammans med parten som ska ta del av undersökningen.
Detta kan medföra bias i undersökningen genom att data kan vridas för att ge en viss
produkt fördelar. Medvetenheten kring detta, samt att grunden finns i extern teori gör att
modellen ändå anses brukbar.
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3.3 Ranking av ITFM-verktygen
Denna avslutande del sammanfogar de två inledande delarna, och beskriver vilket verktyg
som bäst möter SITS krav. Det är därför endast en fråga som besvaras. Detta gjordes
genom en triangulering av undersökta parametrar; hur väl de möter SITS krav och
kostnaden för ägarskapet. Denna aktivitet motsvaras av steg sex i figur 2.4; sammanställ
resultat. Steg 5 - att utse slutkandidater - genomfördes inte då det bara rör sig om två
produkter. Resultatet ledde till en rankning av verktygen som i sin tur ledde till att
verktyget med högst rang ansågs möta SITS krav bäst. Ett krav som möttes fullt ut av ett
stödverktyg fick 2 poäng, ett krav som var modifierbart fick 1 poäng, och ett krav som inte
mötes alls genererade inte några poäng. Poäng från nivån primära krav har genererat
högre poäng än de under sekundära, genom att ett primärt kravs poäng multipliceras
med en faktor 3. Detta visas i tabell 3.1. Exempelvis så genererar ett primärt krav som
möts fullt ut 6 poäng (fullt ut 2 poäng x faktor 3 för primärt = 6), och ett sekundärt krav
som möts fullt ut 2 poäng (fullt ut 2 poäng x faktor 1 för sekundärt krav = 2).
Tabell 3.1: Värden som användes under rankingen av systemverktyg.
Systemverktygets möjlighet
Primära krav
Sekundära krav
att möta SITS krav
(x faktor 3)
(x faktor 1)
Fullt ut (= 2 poäng)

6 poäng (2 x 3)

2 poäng

Modifierbart (= 1 poäng)

3 poäng

1 poäng

Ej möjligt (= 0 poäng)

0 poäng

0 poäng (0 x 1)

Vid poängsättningen av TCO-beräkningarna fick endast det stödverktyg som kunde
erbjuda det lägsta värdet poäng. Denna poäng är satt med tanke på de besparingskrav
som ligger på SITS och Skandia som stort, och ökar med 6 poäng (det vill säga lika mycket
som ett primärt krav som möts fullt ut) beroende på hur stor skillnad det är i TCO-värde
för de undersökta produkterna. Poängfördelningen visas i tabell 3.2 (fullständig modell
och gjorda antaganden finns i bilaga 6). Den rullande poängsättningen, där mindre
skillnad ger mindre poäng, är satt av för att kunna ge ett mer rättvist värde. Dels för att
kunna fånga upp stora skillnader mellan verktygen, dels för att kunna visa på att en viss
skillnad mellan verktygen kan ligga inom felmarginal för beräkningarna.
Tabell 3.2: Tabell som visar poängsättningen för TCO-värde.
Skillnad TCO-värde (högsta
minus minsta)

Antal poäng till produkt
med lägst TCO-värde

Motivering

0 – 500.000 SEK

0 poäng

500.001 – 3.500.000 SEK

6 poäng

3.500.001 – 7.000.000 SEK

12 poäng

Ligger inom felmarginalen
för beräkningarna och
genererar därför inga poäng.
Ökning med två
heltidsresurser.
Som föregående.

7.000.001 – 10.500.000 SEK

18 poäng

Som föregående.
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4 Empiri
Kapitlet är uppbyggt efter de tre delar som utgör denna uppsats; fallstudien av SITS,
utredningen av stödverktyg, och hur de möter SITS krav. Del ett inleder genom avsnitt 4.1
och presenterar SITS nuvarande arbetssätt, samt deras önskemål och krav på kommande
sådana. Stödverktyg som ställs mot dessa önskemål finns i del två som startar i och med
avsnitt 4.2. Här redovisas de system som är undersökta tillsammans med diagram på hur
väl de uppfyller SITS krav och hur mycket ett ägarskap skulle kosta. Denna del avslutas
genom en jämförelse av verktygen som visar på vilket som bäst uppfyller SITS krav i
avsnitt 4.3; Resultat från utredningen av stödverktyg.

4.1 SITS ITFM-verksamhet idag
Den finansiella verksamheten på SITS sköts av den egna finansavdelningen. Avdelningen
har bland annat till uppgift att beräkna kostnader, sätta en budget för IT-avdelningen,
samt ta betalt för tjänsterna som levereras. Kostnaderna för tjänsterna ska stå till grund
för prissättningen och fördelas på ett så rättvist sätt som möjligt över de interna
grupperna och stå till grund för prissättningen. SITS finansavdelning består av tre
personer; Jan Wiberg som bär det övergripande ansvaret och ansvarar för budgetarbetet,
Mattias Forsberg som kostnadsberäknar IT-tjänster, och Stefan Lilja som tar betalt och
sköter mycket av det administrativa arbetet (Workshop1, 2010-12-16).
4.1.1 Kostnadsberäkningar för en tjänst
Kostnadsberäkningar görs individuellt för varje tjänst i servicekatalogen. För att kunna
göra detta på ett funktionellt sätt så har kostnaderna grupperats i kostnadskomponenter.
Strukturen som används bygger på dels Personal, som innehåller kostnader för HR, lön,
sociala avgifter och lokalhyran för olika personalgrupperingar inom SITS (till exempel alla
databas- eller klienttekniker), och dels Technical Towers (TTs) som är de direkta kostnader
som hör ihop med respektive tjänsteområde. Dessa TTs kan innehålla kostnader för
servrar, licenser eller konsulttimmar som går utanför den ordinarie driften. Delarna som
finns i komponenten Personal beskrivs av SITS som standardmässiga. Totalt finns det cirka
10 stycken personalgrupperingar och ca 20 stycken TTs på SITS (Workshop1, 2010-12-16).
Komponenterna i TTs och de för personalen har olika kostnadsställen som får bära
kostnaderna, och alla kostnader måste kunna redovisas antingen via Personal eller via TT.
Figur 4.1 visar ett exempel på de komponenter som bygger upp kostnaden för en
applikation. Den består av allt ifrån mjukvara, licenser, lagring och arbetstimmar.
Arbetstimmarna delas upp mellan de som krävs för den dagliga driften, och de som krävs
utöver detta (Mattias Forsberg, 2010).
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Skötsel av applikation
Mjukvara för applikation

Applikationsmiljö (klass A, B eller C)
Certifikat
SäkerWebb

Managerad databas

Managerad
Applikationsmotor

Webbserver

Datalagring

Utökad Monitorering

Professionella tjänster

Mjukvara för databas och/eller annat mellanlager

Windows Server Operativsystem
Serverinfrastruktur

Figur 4.1: De komponenter som tillsammans bygger upp kostnaden för en applikation
(Mattias Forsberg, 2010).
Att räkna ut hur mycket en tjänst kostar att leverera görs idag med hjälp av Microsoft
Excel. En fil innehåller alla tjänster och de olika kostnadskomponenterna som varje tjänst
består av. Detta gör filen mycket omfattande även om de beräkningar som görs inte är
avancerade. Mattias Forsberg, som har huvudansvaret för att göra kostnadsberäkningar,
är den som har bäst förståelse för hur filen fungerar (Workshop1, 2010-12-16). Forsberg
anser att kostnadsberäkningarna idag är tillräckligt bra och ger en rättvis uppfattning om
kostnader för olika tjänster (Mattias Forsberg, 2010).
Finansavdelningen har upptäckt att vissa kostnader är snedfördelade. Detta på så sätt att
vissa av SITS tjänster får bära en större kostnad än de kanske skulle behöva. Detta jämnas
ut av att de finns en annan tjänst som bär en för liten kostnad. Detta fungerar på grund av
att de inte har vinstkrav på organisationen som sådan. Möjligheten att fördela kostnader
som de vill över SITS gör att de fortfarande håller budget, men med vissa subventioner
mellan olika tjänster (Workshop1, 2010-12-16).
4.1.2 Budgetering
Budgeten arbetas på SITS fram det andra kvartalet under ett kalenderår. Anledningen till
den tidiga tidpunkten är att den ska finnas tillgänglig när SITS kunder börjar sin
budgetprocess under det tredje kvartalet, och då kunna fungera som en indirekt prislista
för kunder när de ska planera för tjänster som de kommer nyttja under det kommande
året. SITS har de senaste åren varit bra på att hålla budget och klara de uppsatta målen
för kostnader (Workshop1, 2010-12-16).
Budgeten tilldelas uppifrån och den ska fördelas på ett så rättvist sätt som möjligt över de
personalgrupperingar som finns. Varje TT har en ansvarig som sätter budget för denna
del. Denna person får de senaste fem årens budget för att inte glömma någon del vid
skapandet av den nya budgeten. Samma person lämnar sedan vidare till Wiberg som
sammanställer till en gemensam för SITS. Finansavdelningen upplever att IT ofta missas
när budget sätts för hela Skandia. Ledningen tror att avdelningen kan leverera nya ITtjänster som möter nya högre krav för samma budget som året innan (Workshop1, 201012-16).
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4.1.3 Prissättning
Prissättningen sker individuellt för varje tjänst. Detta tror SITS är en stor fördel då
bolagets kunder kan se hur priset varierar beroende på hur en tjänst beställs. Beställer en
kund fem telefoner så kostar det dem fem gånger så mycket som att beställa en telefon.
Pris sätts av finansavdelningen tillsammans med SITS Business Relationship Managers10.
Då inga vinstkrav finns så är priset på en tjänst i de flesta fall lika med kostnaden för att
driva samma tjänst. Detta leder till att SITS i stort sett blir ett nollsummespel och inget
överskott finns (Workshop1, 2010-12-16).
Prissättningen har i vissa fall, om förändringar har skett, justerats halvägs in i budgetåret.
Dessa förändringar beror till största del på förändrat antal kunder. Detta då SITS har en
totalbudget att röra sig inom, vilken ska fördelas på kunderna så rättvist som möjligt.
Totalen för Skandia skiljer sig inte avsevärt oavsett om SITS ska leverera IT till två eller till
tre kunder; marginalkostnaderna är väsentligt lägre än styckekostnaderna. Det som skiljer
sig är vad varje enskild kund debiteras för denna IT (Workshop2, 2011-03-10).
Tjänsterna är grupperade och prissättning sker ofta för en hel gruppering. Detta för att
underlätta för kunder att förstå prislistan. Vissa tjänster tar inte SITS betalt för, men dessa
kan vara underliggande för att kunna leverera andra tjänster. Ett sådant exempel är
nätverk som är en absolut nödvändigt för de flesta andra tjänster, men som inte
genererar intäkter (Mattias Forsberg, 2010).
4.1.4 Tekniska förutsättningar på SITS
Förutom ovanstående arbetssätt finns även tekniska förutsättningar för ITFM hos SITS.
Två av dessa är en servicekatalog som visar på bolagets tjänster, och en CMDB som visar
på vilka komponenter som bygger upp infrastrukturen till IT.
4.1.4.1

Servicekatalog

De tjänster som SITS levererar finns representerade i en servicekatalog. Denna katalog
visar på vad SITS kan leverera, och hur de levererar det. För att ge en bättre bild för
verksamheten så är tjänsterna grupperade i en trädstruktur med fem stycken stora
grenar. Dessa är Production IT, Business IT, Security Services, Professional Services och
Support Services som sedan grenar ut i än mindre grenar. Grupperingen Productions IT är
exempelvis delad i Applications Services, Infrastructure Capacity Services och Service
Management Services som i sin tur är delad i mindre delar. Strukturen på hur Production
IT delar sig presenteras enligt figur 4.2. Denna gren är dock inte helt utvecklad utan
ämnar bara visa på uppbyggnaden. Nästan alla tjänster kan varieras i graden av support,
säkerhet, och tillgänglighet. Katalogen finns representerad internt via SITS Intranet. De
tjänster som finns där förändras och speglar det som levereras för stunden. Ingen tjänst
har idag tagits bort med motiveringen att den är för dyr att driva (Workshop1, 2010-1216).

10

Roll som är ansvarig för att vårda och utveckla relationen med IT-leverantörens kunder
(ITIL SS, 2007, s 235).
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Production IT

Application Services

Infrastructure
Capasity Services

Service
Management
Services

Configured
Application
Environment
Hosting

Data Center

Configuration
Management

Managed iSeries
Application Hosting

Network
Connections

Ticket Management

Managed
Mainframe
Application Hosting

Backup

Extended
Monitoring

Conficured and
performed reports

Figur 4.2: En del av SITS servicekatalog som heter Production IT presenterad i en
trädstruktur. Observera att denna figur inte är helt utvecklad utan visar bara på
strukturen. Dessa delar, exempelvis Managed Application Enviroment Hosting delar sig i
fler grenar.
4.1.4.2

CMDB

De komponenter som bygger upp SITS infrastruktur kallas CIs och finns representerade i
deras CMDB, det vill säga den databas där SITS samlar information om de delar som
bygger upp deras verksamhet. De flesta CIs är kopplade till en tjänst i servicekatalogen
och arbete med att öka denna grad pågår idag. Items som finns registrerade består av allt
från servrar, IP-nummer och licenser. SITS CMDB är tillgänglig via deras
ärendehanteringssystem. Dit har SITS, och vissa delar av den resterande verksamheten på
Skandia tillgång. Alla CIs har alla ett kostnadsställe som belastas med komponenten.
Kostnadsstället kan ligga både inom SITS, eller i någon annan organisation hos Skandia
(Workshop1, 2010-12-16).
4.1.5 Önskemål om framtida arbetssätt
Idag är SITS ett nollsummespel vad gäller intäkter och kostnader. Detta gör att det inte
finns överskott för exempelvis utveckling av tjänster. Ett önskemål från SITS sida är att få
använda sig av en mer affärsmässig relation till sina kunder och eventuellt sätta ett högre
pris på sina tjänster för att kunna ta ut ett visst överskott att använda till utveckling
(Workshop1, 2010-12-16). Detta försvåras genom att SITS idag inte står för den
affärsmässiga kontakten med deras kunder. Denna står SNIT för. SITS levererar IT direkt
mot kunden, exempelvis till Skandia Norden, men lämnar faktura till SNIT. Dessa
kompletterar fakturan med de utvecklings och förvaltnings delar som ligger på deras
ansvar, och lämnar den sedan vidare till kunden, Skandia Norden (Workshop2, 2011-0310).
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Avsaknaden av direkt kundkontakt för också med sig att kostnader inte grupperas på
önskvärt sätt. Ett önskemål från SITS sida skulle vara att knyta sina kostnadsställen till de
verksamhetsområden som används ut mot slutkund. Verksamhetsområdena skulle vara
de som Skandia som stort levererar ut mot en slutkund (Workshop2, 2011-03-10), och
kan exempelvis vara fondförsäkring (Skandia, 2011a). Detta för att få en koppling mellan
verksamhetsnyttan och den IT som levereras. Idag kan SITS finansavdelning ge en mycket
god bild på hur mycket olika typer av servrar kostar och vem som betalar för den, men de
kan inte säga vilken affärsverksamhet som använder sig av den. Önskemål från SITS sida
skulle därför vara att gruppera sina tjänster ur servicekatalogen i produktportföljer11 efter
hur de används av verksamheten. En produktportfölj skulle vara alla de IT-tjänster som
möjliggör en specifik verksamhetstjänst ut mot slutkunden. SITS kunder i verksamheten
hos Skandia skulle då på ett helt annat sätt kunna följa sin kostnad för IT genom hela
kedjan (Workshop2, 2011-03-10).
Den stora anledningen som SITS ser med att fördela kostnaderna för IT på ett bättre sätt
genom produktportföljerna är för att kunna hjälpa verksamheten att ta rätt beslut. Detta
genom att knyta an till affärsnyttan, och då bli mer transparenta mot kund som i sin tur
får ett underlag de kan använda för analys av verksamheten. Transparensen bör komma
dels genom att kostnader presenteras så att kunderna förstår den, och dels genom att det
framgår vilka delar som kommer från infrastrukturen och vilka som kommer från
förvaltning (Workshop2, 2011-03-10).
SITS har idag krav på att all information ska finnas i bolagets servicekatalog. I de flesta fall
så är denna katalog även kopplad till bolagets CMDB så att det går att koppla tjänsterna
till CIs. Här ser SITS finansavdelning möjligheter att förändringar på ett CI direkt kopplas
till tjänsten. Förändring på ett CI skulle då generera en förändring i servicekatalogen,
något som idag görs manuellt. Om kopplingen mellan servicekatalog och CMDB fungerar
bra så vore det önskvärt att kunna koppla detta till en kostnadsmodell och
faktureringsverktyg. Detta är något som är eftersträvansvärt att ett verktyg kan göra per
automatik, men om inte detta är möjligt så går det att lösa genom egna
integrationsprogram (Workshop2, 2011-03-10).
För att kunna visa på affärsnyttan och precis vilka delar som ingår i en IT-tjänst så måste
ett framtida arbetssätt kunna möjliggöra för en kund att aggregera en tjänst neråt för att
se vad den består av. Exempelvis genom att kunna se att deras produktportfölj består av
delar för infrastruktur, och för utveckling, med mera. Infrastruktur består i sin tur av tre
delar, där applikationsmiljöer är en, som delvis består av databaser, som bygger på
servrar, och så vidare. Kostnaden för varje server ska samtidigt gå att aggregera uppåt för
ITs del och då kunna se vad dess kostnader består av. Det vill säga en del för förståelsen
för vad en tjänst består av för kunds del, och en del där kostnaderna för tjänsten
redovisas för SITS (Workshop2, 2011-03-10).

11

Produktportföljer är bara ett exempel på benämning för denna typ av gruppering av
tjänster efter hur de används i verksamheten . Denna benämning kommer emellertid
användas under det fortsätta arbetet (författarens kommentar).
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Kunder som beställer något från SITS vet ofta vad de vill ha, men inte vem som ska betala
för den. Detta beror enligt SITS finansavdelning på att de är ett intern bolag. Kunder
räknar då med att det är Skandia som helhet som står för kostnaderna och inte deras
respektive avdelningar. Beställningar kan därför komma in utan något kostnadsställe som
ska bära kostnaderna. Att kunna tydliggöra att IT kostar och synliggöra att SITS inte kan
hantera alla beställningar utan en större budget, eller nya arbetssätt tror
finansavdelningen kan vara ett steg i rätt riktning för att komma till bukt med detta
problem (Workshop1, 2010-12-16).
Skandia har hårda besparingskrav på sig, och detta medför att varje investering måste
kunna motiveras noggrant och behov finnas. Att ge transparens för hela IT verksamhet
direkt mot kund skulle hjälpa beslutsfattare att ta rätt beslut vid investeringar
(Workshop1, 2010-12-16). Detta skulle också ge kunden en möjlighet att bedöma IT och
dess kostnader. Idag förstår kunderna inte kostnaderna. SITS upplever ofta att kunderna
är intresserade av att sänka sina IT-kostnader genom förändringar i deras beteenden och
frågar ofta vad de kan göra för att dra ner på kostnader. Idag medför inte ett minskat
användande hos enskilda kunder nödvändigtvis att den totala IT-kostnaden minskar lika
mycket då kostnaderna delvis bara fördelas på ett annat sätt över Skandia (i och med att
marginalkostnaderna normalt är lägre än styckekostnaderna) (Workshop2, 2011-03-10).
Att kunna möta kunderna behov av ökad synlighet, och mer korrekt kunna visa ITkostnader tror SITS finansavdelning skulle kunna göras via ett hjälpande stödverktyg.
Detta verktyg skulle kunna hjälpa till att organisera tjänsterna och ge en visuell bild för
både SITS kunder och dem själva. Stödverktyget skulle även kunna minska
arbetsprocessen och personalberoendet av vissa arbetsmoment. Detta även om SITS
finansavdelning inte tycker att dagens arbetsinsats är övermäktig (Workshop2, 2011-0310). De besparingskrav som finns på koncernen sätter dock press på kostnad för
ägarskapet av systemet (Workshop1, 2010-12-16).
4.1.6 Krav på framtida stödverktyg
För att kunna möta behov och önskemål som finns, och därmed fylla en funktion hos SITS,
så är kraven på ett framtida verktyg rankade enligt primära, och sekundära. Primära krav
som till största möjliga mån måste mötas av ett framtida systemstöd är enligt SITS
finansavdelning att (1) möjliggöra tankesättet med produktportföljer, (2) kunna
visualisera tjänster/produktportföljers uppbyggnad (det vill säga deras ingående
komponenter), och (3) på ett enkelt sätt generera rapporter som kan hjälpa
verksamheten att fatta rätt beslut. Systemet måste också kunna (4) kopplas ihop med
SITS befintliga servicekatalog och CMDB, samt (5) spridas till användare på ett enkelt sätt.
Verktyget måste också ha möjlighet att (6) se hur prissättningen (för kundens del) och
kostnadsberäkningar (för SITS del) för samma tjänst går till, samt (7) kunna tillhandahålla
en kostnadsmodell i produkten (Workshop2, 2011-03-10).
Sekundära krav som är bra om de möts, såvida de inte stör något annat, är verktygets
möjlighet att (8) kopplas ihop med en faktureringsmodell, (9) minska arbetsinsats vid
kostnadsberäkningar, budgetarbete och prissättning, (10) ge rapporter på avvikelser från
budget, och även (11) ge möjlighet för IT att se på framtida scenarion (Workshop2, 201103-10). Dessa krav - både primära och sekundära - är sammanställda i tabell 4.1.
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Tabell 4.1: SITS krav på systemverktyg klassificerade efter hur viktiga de är att uppfylla.
(observera att numreringen inte har betydelse mer än för refererande).
Primära krav

Sekundära krav

1. Möjliggöra produktportföljer
2. Kunna visualisera uppbyggnad
3. Generera rapporter
4. Kopplas ihop med servicekatalog och
CMDB
5. Spridas till användare
6. Prissättningsdel och
kostnadsberäkningar för samma tjänst
7. Innehålla kostnadsmodell
8. Innehålla faktureringsmodell
9. Minska arbetsinsats
10. Ge rapporter på avvikelser
11. Ge framtida scenarion

4.2 Stödverktyg för ITFM
De system som undersökts är Service-Now.Com (SNC) och Digital Fuel (DF). Båda dessa
företag levererar sina lösningar via Internet som Software as a Service (SaaS). Detta
begrepp innebär att programvara finns och drivs hos en leverantör, och därifrån levereras
över Internet till dess kunder. Ingen lokal installation krävs därför hos användaren, och
kunder till SaaS-lösningar behöver i regel inte betala licensavgifter eller någon
infrastruktur som hör ihop med programvaran. Istället betalas vanligen en avgift varje
månad för support och användande (Wikinvest, 2011).
4.2.1 Service-Now.Com
SNC är en plattform av applikationer som är skapade för att hantera processer inom ITSM,
och än mer specifikt processer beskrivna i ITIL. SNC marknadsför sig som en mix mellan
ITIL v3, web 2.012 och SaaS (SNC, 2011). Plattformen är javabaserad, och åtkomsten till
systemet sker via Internet där de flesta webbläsare kan användas (SNC wiki, 2011a). De
processer som främst finns representerade är de ut ITILs Service Design, Service Transition
och Service Operation13 (SNC wiki, 2011c). SITS använder idag detta
ärendehanteringssystem för sin ITSM-verksamhet (Workshop1, 2010-12-16).
Hösten 2010 släppte SNC en Cost Management Plugin som sedan dess kan aktiveras till
ett företags övriga lösningar. Denna plugin möjliggör att lägga ett så kallat kostnadskort
till alla CIs som bygger upp en tjänst och på så sätt kunna allokera kostnader. Cost

12

Web 2.0 syftar till den senaste generationens webbtjänster. Begreppet är skapat av Tim
O´Reilly och beskriver webbtjänster där användaren kan bidra med innehållet, ha kontroll
över informationen, samt vara interaktiv (O´Reilly, 2005). SNC menar här en affärsmodell
på webben som är användbar och enkel, utan avkall på styrka och flexibilitet (SNC, 2011).
13

IT Financial Management finns beskrivet i Service Strategy (ITIL Intro, 2007, s 11).
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Management pluginen har inga beroende till andra system, men rekommenderat från
SNC är att ha en väl utvecklad CMDB med tillhörande CIs och deras kopplingar. Pluginen
använder data som finns hos dessa, men gör inte ändringar i dem (SNC wiki, 2011b).
SNC beskriver att deras lösning kan:







Aggregera kostnader för CIs till affärstjänster med hjälp av befintliga CMDB
relationer.
Definiera kostnader för CIs.
Spåra engångskostnader för CIs.
Behandla återkommande kostnader.
Allokera kostnader till specifika kunder genom flexibel reglering.
Följa upp planerade och faktiska utgifter från budget (SNC wiki, 2011b).

SNC visar på sin hemsida ett exempel som beräknar kostnaden för att drifta en IT-tjänst
under ett år. Där visas vilka delar det är som driver denna kostnad och hur de är
fördelade. Vad som ingår i tjänsten är upp till en användare att definiera och
beräkningarna kräver att relationer mellan CIs finns tillgängligt hos kunden. SNC beskriver
att kostnaden enkelt kan allokeras på de som ska bära kostnaden enligt önskade regler,
vilket enligt SNC ofta är ett kostnadscenter. Rapporter på kostnader kan sedan tas fram
för antingen ett eller flera kostnadsställen, för ett verksamhetsområde (genom att koppla
kostnadscenter till verksamhetsområdet) eller för en tjänst (en tjänst kan nyttjas av flera
grupper). Dessa kan användas till grund för fakturering och/eller budgetering. Data
används också av SNCs Cost Management plugin för att avläsa trender, kunna
prognostisera från budget eller se på avvikelser för ett visst kostnadsställe eller tjänst
(SNC wiki, 2011e).
Kostnader kan genereras på flera olika sätt i SNC. De två främsta är via kostnadskort som
knyts till varje CI, eller via utförda uppgifter. Kostnadkort kan knytas till CIs manuellt eller
automatiskt via regler; exempelvis att alla servrar av samma typ ska anses kosta lika
mycket. Värdet på det knutna kostnadskortet kan sedan uppdateras manuellt eller
automatiskt via regler; exempelvis att elektricitet ska fördelas på ett visst sätt. Vid
automatiska uppdateringar, gällande både distribution av kostnadskort och dess värde,
sätts fördelningsnycklar manuellt som systemet sedan jobbar efter. Kostnader som istället
genereras via uppgifter kan exempelvis vara incidenthantering. En incident som
klassificeras på ett fördefinierat sätt genererar en kostnad i form av arbetstid och
eventuellt materiel, som vid lösning kan fördelas på de CIs som berördes av incidenten
(SNC wiki, 2011e).
Som tidigare nämnt så är SNC beroende av att relationer mellan CIs finns tillgängliga i
exempelvis en CMDB. Finns dessa relationer så erbjuder SNC ett grafiskt gränssnitt för att
övervaka relationerna och få en överblick av sambanden. Detta görs via en trädstruktur
som är uppbyggd som kunden önskar. Lämpligen via de IT-tjänster som valts (SNC wiki,
2011e).
4.2.1.1

SNC mot SITS krav

Figur 4.3, illustrerar hur SNC möter SITS krav. SITS krav är 11 till antalet och finns
sammanställda i tabell 4.1, och följer här samma numrering. Den yttersta linjen i figur 4.3
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står för att ett krav är helt uppfyllt, och den andra för att det är modifierbart. Finns ingen
yta vid kravet så möter inte systemverktyget kravet alls (ytterligare förklaring till nivåerna
i figuren finns att finna i avsnitt 3.2).

11. Ge framtida
scenarion

1. Möjliggöra
produktportföljer
2

1

10. Ge rapporter på
avvikelser

2. Kunna visualisera
uppbyggnad

3. Generera rapporter

0

4. Kopplas ihop med
servicekatalog och
CMDB

9. Minska arbetsinsats

8. Innehålla
faktureringsmodell

5. Spridas till
användare
6. Prissättningen och
kostnadsberäkningar
för samma tjänst

7. Innehålla
kostnadsmodell

Figur 4.3: Diagram som visar på hur SNC möter vissa av SITS krav fullt ut, och att vissa inte
är möjliga.
4.2.1.2

Kostnad för att äga SNC

TCO-beräkningarna för SNC är sammanställda i tabell 4.2. Tabellen visar på vilka delar
som förknippas med införande och drift. Tabellen ger även en kort beskrivning till vad
beräkningarna avser (se bilaga 5 för ytterligare beskrivning av TCO-beräkningarna).
Beräkningarna i tabellen ger TCO-värdet 1.761.250 SEK för SNC.
Tabell 4.2: TCO för SNC samt de olika delar som bygger värdet.
Kostnadskomponent

Värde

Ytterligare kommentar

Införande
Skapa grundinställningar
Kartläggning av IT-tjänster

240.000

Implementering

120.000

Utbildning

0

Säkerhetsbedömning

0

Projektledning

SNC finns redan på SITS idag och grundinställningarna är
gjorda.

0

Undersökning som kontrollerar hur utvalda tjänster är
uppbyggda för att ge rätt relationer i applikationen. Två
interna heltidsresurser som kartlägger en tjänst per dag.
Initialt 15 tjänster.
Skapa kopplingar, och lägga in befintlig data. Kunskap
kring SNC finns internt. Kostnaden är för en intern
heltidsresurs i tre veckor.
SNC finns redan på SITS idag och utbildningar är gjorda.
SNC finns redan på SITS idag och
säkerhetsbedömningarna är gjorda.
En projektledare som kan driva arbetet under hela
införande fasen. Kostnaden är för 40% av en intern
heltidsresurs i åtta veckor.

128.000

Drift
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Licenser

0

Support14

393.250

Hårdvara

0

Förvaltning
Uppgradering

0

Levereras som SaaS.
Abonnemangsavgiften betalas redan idag. Ingen
ytterligare månadskostnad tillkommer för Cost
Management plugin. Dock bör ett framtida användande
av Finance generera att de får bära en del av kostnaden
för hela ärendehanteringssytemet. En estimering ger 5%
(15 av totalt 300 licenser) går till Finance.
Månadskostnaden kommer från samma utredning som
den för DF, det vill säga sommaren 2009. Detta för att
fånga upp eventuella prisändringar. Kostnaden då var
15
1.573.000 SEK/år (ungefär 131.100 SEK/månad).
Levereras som SaaS.
Det dagliga underhållet, och vidmakthållandet av
applikationen. Kostnaden är för 10% av en intern
heltidsresurs under livslängden.
Levereras som SaaS.

5

Investeringens livslängd i dessa beräkningar.

880.000

Livslängd
Antal år

TCO-värden

TCO första året

742.650

TCO år 2 -5

254.650

Detta ger den totala kostnaden för att äga verktyget i fem
år. Delen för införande är 488.000 SEK och driften
1.273.250 SEK.
Kostnader för att införa verktyget ligger alla under första
året. Därför kommer den kostnaden bli högre än övriga år.
Kostnaden för ägarskapet efter att införandet är gjort.

TCO / 5 år

352.250

Totala kostnaden delat på antal år utan hänsyn tagen till
när investeringen betalas.

TCO

1.761.250

4.2.2 Digital Fuel
DF är ett företag som varit nischat mot att leverera lösningar för ITFM under ett årtionde.
De gör idag detta genom en SaaS-lösning som görs tillgänglig för en kund via Internet och
inte kräver någon hårdvara. Hundratals företag runt om i världen använder DFs ITFMverktyg, exempelvis Dell, Deutche Bank, GE, Nestle och Volkswagen (DF, 2011b).
Produkterna är riktade enbart mot ITFM och erbjuder lösningar för IT Cost, IT Budget &
Planning, IT Showback & Chargeback samt IT SLA & KPi Management (DF, 2011c). DF
menar att ett användande av dessa produkter ger insikt i hur mycket IT kostar, vem som
använder det, samt kopplingen till värdet i verksamheten (DF, 2011d).
Mark Robinson beskriver att deras lösningar för IT Cost och IT Budget & Planning fullt ut
kan möta alla krav som sattes upp av SITS, och mer specifikt att de kan:


14

Visa kopplingar mellan infrastruktur, tekniktjänster, verksamhetstjänster och
slutkunder i en grafisk kostnadsmodell.

Abonnemangsavgiften står för möjligheten att nyttja supporten.
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Detta pris gäller för alla processer som SNC behandlar och inte bara IT Financial
Management.
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Ta datainnehållet från existerande källor (såsom CMDB), eller matas in i
applikationen direkt.
Allokera direkta, indirekta eller gemensamma kostnader med flera olika inbyggda
metoder.
Supportera mer än 150 anpassningsbara rapporter eller vyer med möjlighet att
lägga till fler, vilka även de finns färdiga i applikationen.
Enkelt spridas till användare genom en webbläsare (med rätt rättigheter).
Sätta affärsprocesserna (budgetering, optimering, betalning) i fokus.
Se på avvikelser från budget, och även fånga in behov vid dess skapande.
Spela upp framtida scenarion (Mark Robinsson, 2011-03-29).

Systemet kommer med möjligheten att ta fram rapporter som exempelvis visar på
förändring i TCO-värden, hur tjänster används, enhetskostnader, och alla tjänster
nedbrutna på kostnadstyp och kostnadsställe (DF, 2011a). Historiska data sparas och kan
användas i budgetarbete. Här kan detaljer till budget automatiskt skapas som tar hänsyn
till underliggande kostnader för olika områden, dess trender, samt uppsatta mål.
Automatiska godkännandeflöden (för exempelvis budget) kan byggas in i systemet som
då färdas genom organisationen på ett förutbestämt vis. Systemet håller koll på satt
budget, och kan visa på variation från den eller ge en prognos vid valt tidpunkt (DF,
2011e). DF ITFM-lösningar ger även möjlighet att skapa fiktiva scenarion för att se vad
som skulle hända om vissa parametrar ändras (DF, 2011f), samt analyser på trender för
komponenter och användande (DF, 2011g).
4.2.2.1

DF mot SITS krav

Figur 4.4, illustrerar hur DF möter SITS krav. SITS krav är 11 till antalet och finns
sammanställda i tabell 4.1, och följer här samma numrering. Den yttersta linjen i figur 4.4
står för att ett krav är helt uppfyllt, och den andra för att det är modifierbart. Finns ingen
yta vid kravet så möter inte systemverktyget kravet alls (ytterligare förklaring till nivåerna
i figuren finns att finna i avsnitt 3.2).
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11. Ge framtida
scenarion

1. Möjliggöra
produktportföljer
2

10. Ge rapporter på
avvikelser

2. Kunna visualisera
uppbyggnad
3. Generera
rapporter

1

0

9. Minska
arbetsinsats

8. Innehålla
faktureringsmodell
7. Innehålla
kostnadsmodell

4. Kopplas ihop med
servicekatalog och
CMDB
5. Spridas till
användare
6. Prissättningen och
kostnadsberäkningar
för samma tjänst

Figur 4.4: Diagram som visar på hur DF möter alla SITS krav fullt ut.
4.2.2.2

Kostnad för att äga DF

TCO-beräkningarna för DF är sammanställda i tabell 4.3. Tabellen visar på vilka delar som
förknippas med införande och drift. Tabellen ger även en kort beskrivning till vad
beräkningarna avser (se bilaga 5 för ytterligare beskrivning av TCO-beräkningarna).
Beräkningarna i tabellen ger TCO-värdet 8.877.000 SEK för DF.
Tabell 4.3: TCO för DF samt de olika delar som bygger värdet.
Kostnadskomponent

Värde

Ytterligare kommentar

Införande
Skapa grundinställningar

260.000

Kartläggning av ITtjänster

240.000

Implementering

195.000

Utbildning

70.000

Säkerhetsbedömning

40.000

Projektledning

192.000

Få applikationen anpassad till Skandias miljö. DF är en ny
applikation som troligen kräver konsultstöd utifrån för att
kunna konfigureras på rätt sätt. Kostnaden är för en intern och
50% av extern heltidsresurs i fyra veckor.
Undersökning som kontrollerar hur utvalda tjänster är
uppbyggda för att ge rätt relationer i applikationen. Två
interna heltidsresurser som kartlägger en tjänst per dag.
Initialt 15 tjänster.
Skapa kopplingar, och lägga in befintlig data. DF är en ny
applikation som troligen kräver konsultstöd utifrån för att
kunna implementeras på rätt sätt. Kostnaden är för en intern
och 50% av extern heltidsresurs i tre veckor.
Kommer från undersökning gjord i samband med
implementeringen av nytt ärendehanteringssystem. Priset
kommer därför från sommar 2009. Då beräknat av DF efter
att ha varit på plats på Skandia och utfört tester.
Kontroll att applikationen möter Skandias krav på säkerhet.
Kostnaden är för en intern heltidsresurs i en veckas effektivtid.
En projektledare som kan driva arbetet under hela införande
fasen. Kostnaden är för 60% av en intern heltidsresurs i åtta
veckor.

Drift
Licenser

0

Levereras som SaaS.
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0

Kommer från undersökningen gjord i samband med
implementeringen av nytt ärendehanteringssystem. Priset
kommer därför från sommaren 2009. Då beräknat av DF efter
att ha varit på plats på Skandia och utfört tester. Kostnaden
inkluderar basutbudet för Cost Management med 1 admin och
10 användare. Den avgiften ligger på 102.000 kr/månad.
Levereras som SaaS.
Det dagliga underhållet, och vidmakthållandet av
applikationen. Kostnaden är för 20% av en intern heltidsresurs
under livslängden.
Levereras som SaaS.

5

Investeringens livslängd i dessa beräkningar.

Support

6.120.000

Hårdvara

0

Förvaltning

1.760.000

Uppgradering

Livslängd
Antal år

TCO-värden
TCO

8.877.000

TCO första året

2.573.000

TCO år 2 -5

1.576.000

Detta ger den totala kostnaden för att äga verktyget i fem år.
Delen för införande är 997.000 SEK och driften 7.880.000 SEK.
Kostnader för att införa verktyget ligger alla under första året.
Därför kommer den kostnaden bli högre än övriga år.
Kostnaden för ägarskapet efter att införandet är gjort.

TCO / 5 år

1.775.400

Totala kostnaden delat på antal år utan hänsyn tagen till när
investeringen betalas.

4.3 Resultat från utredningen av stödverktyg
Hur väl de respektive verktyg möter SITS krav finns redovisat under avsnitt 4.2.1.1 och
4.2.2.1. Kostnaden för systemen finns presenterat under 4.2.1.2 och 4.2.2.2. Skillnaden
mellan produkternas TCO är 7.115.750 SEK (8.877.000 – 1.761.250). Hur väl verktygen
möter SITS krav och dess TCO är här sammanställda i två tabeller – 4.4, och 4.5 – för att
generera en poängsumma. Denna summa är sedan ställt mot varandra för jämförelse (se
avsnitt 3.2 för utförligare detaljer kring rankingen och poängsättningen).
Tabell 4.4: Beräkningar av poäng för SNC.
Fullt
ut

Ej
möjligt

Ranking
poäng

Krav

Primärt

1. Möjliggöra produktportföljer
2. Kunna visualisera
uppbyggnad
3. Generera rapporter

x3

2

6

x3

2

6

x3

2

6

4. Kopplas ihop med
servicekatalog med CMDB

x3

2

6

5. Spridas till användare

x3

2

6

6. Prissättningen och
kostnadsberäkningar för
samma tjänst

x3

7. Innehålla kostnadsmodell
8. Innehålla faktureringsmodell
9. Minska arbetsinsats
10. Ge rapporter på avvikelser
11. Ge framtida scenarion

Sekundärt

Modifierbart

0

x3

2
x1

0
6

0

0

x1

2

2

x1

2

2

x1
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0

0

Lägst TCO

18

18

∑ 58
Tabell 4.5: Beräkningar av poäng för DF.
Krav
1. Möjliggöra
produktportföljer
2. Kunna visualisera
uppbyggnad
3. Generera rapporter
4. Kopplas ihop med
servicekatalog med CMDB
5. Spridas till användare
6. Prissättningen och
kostnadsberäkningar för
samma tjänst
7. Innehålla kostnadsmodell
8. Innehålla
faktureringsmodell
9. Minska arbetsinsats
10. Ge rapporter på avvikelser
11. Ge framtida scenarion
Lägst TCO

Primärt

Sekundärt

Fullt
ut

Modifierbart

Ej
möjligt

Ranking
poäng

x3

2

6

x3

2

6

x3

2

6

x3

2

6

x3

2

6

x3

2

6

x3

2

6

x1

2

2

x1

2

2

x1

2

2

x1

2

2
0

0

∑ 50
Poängställnigen i denna ranking blev alltså:



SNC – 58 poäng
DF – 50 poäng

Följaktligen anses SNC uppfylla SITS krav bäst i denna undersökning.
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5 Analys
Vilken typ av ITFM-verksamhet bedrivs på SITS, och hur skulle de vilja att den såg ut?
Finns stödverktyg som kan underrätta, och vad skulle det ge för vinning? Detta kapitel
kommer diskutera frågor som dessa under tre avsnitt. 5.1 diskuterar ITFM-verksamheten
på SITS idag, 5.2 diskuterar ITFM med hjälp av stödverktyg, och den avslutande delen
diskuterar valet av verktyg. Kapitlet bygger på begrepp, presenterade i kapitel två, som
diskuteras tillsammans med data kring SITS nuvarande situation, presenterat i kapitel
fyra.

5.1 ITFM på SITS
SITS har idag mycket de kan använda i sin ITFM-verksamhet. De har en CMDB och en
servicekatalog som till stor del överensstämmer med verkligheten, och de vet hur de ska
hantera indirekta kostnader. Just dessa tre faktorer är de som Sottini identifierar som
grundläggande förutsättningar för att kunna bedriva denna verksamhet. Möjligheterna
finns alltså. Vidare beskriver Sottini tre punkter som måste vara uppfyllda för att ITFMverksamhet ska bedrivas på ett tillfredställande sätt hos en IT-leverantör. Dessa tre
punkter - budgetering och bokföring av varje IT-tjänst, regelbundna prognoser för varje
IT-tjänst, och möjlighet att avgöra ett värde för varje IT-tjänst - är alla mer eller mindre
uppfyllda hos SITS. ITFM-verksamhet bedrivs alltså till viss del, men kan utvecklas.
Kunskapen och materialet för att göra kostnadsberäkningar och bokföring är väl
uppbyggda. Varje tjänst är uppdelad i kostnadskomponenter som alla har ett
kostnadsställe. Det går från beräkningarna att se vad som bygger upp kostnaden i en
tjänst och dess totala summa. Arbetssätten är personalberoende och bygger på tillgång
till ett Microsoft Excel-ark som står till grund för beräkningarna. Detta gör arbetet relativt
svåröverskådligt för en som inte är insatt, men det går att bokföra för varje tjänst.
Rapporter på detta går också att ta fram, och SITS brukar i regel ta fram rapporter för att
se hur budget hålls halvvägs in i budgetåret. De justerar ibland priset för en viss tjänst i
detta läge, men den totala budgeten förblir densamma.
Den del, av Sottinis tre, som inte uppfylls är att kunna avgöra värdet för en IT-tjänst. Detta
är idag svårt då SITS tjänster inte är grupperade på samma sätt som den
verksamhetsnytta de bidrar till. SITS beräknar kostnaden och sätter priset för en IT-tjänst
som används. Verksamheten förstår dock inte dessa beräkningar då de är grupperade på
ett annat vis. Kunskapen finns där, men är inte presenterad på ett tillgängligt sätt. Detta
både genom hur och var data visas. SITS behöver därför bli mer transparenta och redovisa
sina värden på ett sätt så att deras kunder förstår dem. Detta arbete kräver information
och samarbete från verksamheten om hur de vill ha kostnaderna bokförda.
En anledning till att koppling mellan IT-leverans och affärsnytta inte är gjord idag är att
SITS inte har haft den affärsmässiga relationen med IT-kunden. Kontakten har istället
skett via en annan organisation och krav samt behov har varit svåra att diskutera. Detta
gör att de inte kan presentera data som kunden vill, och mycket av det data SITS har går
därför förlorat. Detta är något som med största sannolikhet kommer att förbättras i och
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med sammanslagningen av Skandias olika IT-enheter till en gemensam organisation.
Kontaktytan mellan leverantör och kund blir då samlad till ett ställe.
Den gemensamma organisationens nya CIO är densamma som SITS nuvarande CEO. Detta
kan hjälpa tankar om utökad ITFM-verksamhet att snabbare få fäste i den kommande
organisationen. Hur/om ITFM-verksamhet bedrivs hos exempelvis SNIT är inte undersökt
av denna rapport, och det går därför inte att uttala sig om deras arbetssätt. Behovet av
ökad transparens och spårbarhet på kostnader finns dock från både SITS och
verksamhetens sida, och är något som skulle kunna gynna hela koncernen.
Skandia har besparingskrav på sig. Att ge transparens och förståelse för IT-kostnader
skulle göra IT jämförbart med parametrar som de flesta förstår (det vill säga ekonomiska
termer). En förståelse för vad som driver kostnader kan ge en bild av vad det (kommande)
interna IT-bolaget kan bra respektive dåligt. Det är först när det går att peka på detta som
det går att föra en diskussion kring hur IT levereras mest effektivt. Detta är något som
ligger i både ITs och verksamhetens intresse. Verksamheten vill veta hur de får den mest
prisvärda IT levererad till sig, och IT vill veta vad de behöver förbättra för att inte riskera
att säljas ut på staden. Att IT kan outsourcas är idag, i och med alla molntjänster som
finns tillgängliga, ett reellt hot för IT-leverantörer generellt. Är det något som inte
fungerar eller är kostnadsineffektivt så går det att inom en snabb tidsram ändra på detta.
SITS har också erfarenhet av detta då delar redan idag är outsourcat till Logica.
Undersökningen som presenteras i tabell 1.1 visar på att minskade IT-kostnaderna har
högst prioritet för en IT-organisation. Efter detta prioriteras ökat utnyttjande av IT för
strategisk affärsnytta, följt av förbättrande av servicenivåer. Den strategiska affärsnyttan
är just den som SITS nu efterfrågar koppling till, och servicenivån höjs genom att tjänstens
värde ökar. Detta genom ökad förståelse för vad som levereras och ger därmed möjlighet
att avgöra om det är vad som önskas eller inte. En utvecklad ITFM-verksamhet kan alltså
hjälpa till i de tre högst prioriterade frågorna i en IT-organisation idag.
SITS kan inte göra allt detta själv utan behöver hjälp från verksamheten. Detta då SITS är
mycket måna om att ett framtida arbetssätt för ITFM ska underlätta för verksamheten att
fatta rätt beslut. Dessa behöver involveras för att exempelvis vara delaktiga i
utformningen av produktportföljer. Hur IT används av verksamheten kräver deras
närvaro. Ett steg i denna inblandning kan vara ett gemensamt verktyg för finansiell
hantering av IT.

5.2 ITFM med hjälp av stödverktyg
Om en IT-organisation är stor går det idag knappt att bedriva tillfredställande ITFMverksamhet utan stödjande verktyg. För att kunna genomföra budgetering och bokföring
av varje IT-tjänst, regelbundna prognoser för varje IT-tjänst, och möjlighet att avgöra ett
värde för varje IT-tjänst (de punkter som Sottini tar upp) krävs disciplin och strategi i
framtagning och utformning av data. Detta arbete kräver stödverktyg för att hålla struktur
och ordning när IT-miljöerna innehåller mer och mer data, och blir mer och mer
komplexa. Exempelvis så innebär virtualisering av servrar en svårighet då vissa resurser
därmed delas på nya och varierande sätt.
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Ovanstående är en struktur som ett stödverktyg skulle kunna bidra med. Det skulle även
bidra med en ökad enkelhet i framtagningen av data, minska personalberoende på vissa
områden, och ge större precision. Detta bygger givetvis på att verktyget får ta del av rätt
data; Det vill säga en korrekt CMDB och korrekta kopplingar till tjänster. CMDB finns till
stor del redan idag på SITS, och det som krävs är kopplingar till tjänster/produktportföljer
som ger verksamheten den information de behöver för att kunnat ta rätt beslut. Ett
verktyg skulle här kunna hjälpa till även innan alla kopplingar är gjorda genom att
synliggöra problemet. Data kan då struktureras så att det passar den som ska läsa av det.
På så sätt går det för SITS att visa på hur situationen ser ut idag och hur data visas nu,
samt hur den skulle kunna visas imorgon.
Problem, vilka tidigare uppmärksammats och diskuterats, som SITS upplever med att inte
ha den affärsmässiga kontakten mot kund, och därmed vara oförmögen att synliggöra
infrastrukturiella kostnader för dessa, kommer troligen bli bättre med den enade ITorganisationen. Sammanslagningen av SITS och SNIT gör att de på ett helt annat sätt kan
föra samman kostnaderna för utveckling, förvaltning av applikationer, och infrastrukturen
i en och samma faktura. Denna uppsats går inte in på hur denna sammanslagning görs
bäst. Värt att poängtera är dock att ett verktyg kan underlätta denna process. Detta då
data måste föras samman, inte minst för att kunna skapa en gemensam faktura, och då
måste parterna ensas om hur data ska komma till en viss punkt, samt hur den ska lämnas.
Här skulle ett nytt gemensamt system för ITFM kunna hjälpa till med integrationen genom
att garantera att data är kompatibelt vid sammanslagning.
Att implementera ett nytt verktyg kräver att man tänker till på vad man vill ha ut av det,
och hur det ska används. Detta kräver då också att kontroll av hur processen som sådan
går till. Implementering av verktyg kräver alltså en rannsakning av sig själv som kan vara
nyttig att genomföra vid jämna mellanrum. Detta är inget unikt för implementering av
ITFM-verktyg, utan gäller för stödverktyg till alla processer. Det ger ett tillfälle att se över
arbetssätten; dess processer och rutiner.
Valet av en SaaS-lösning som ITFM-stöd passar för Skandias verksamhet. Denna typ av
lösning för i regel med sig mindre kostnader (vilket passar besparingskraven som finns på
Skandia), och är enkel att sprida till fler användare (vilket passar för att öka insynen). Allt
som krävs är en webbläsare. Detta är något som även kan vara nyttigt om flera
organisationer ska slås samman, eller för att kunna möjliggöra för kunder att följa
beräkningar i samma miljö som de utförs. Ett gemensamt användande ger möjlighet att
kravställa på framtida arbetssätt gemensamt. Detta är något som saknas idag och där ett
verktyg kan bidra med ett steg i att överbrygga detta.
Ett stödverktyg hjälper till att öka ITs transparens, skapa enkelhet, och ge grund för
analys. Detta är saker som hjälper till att öka IT-tjänstens värde mot kund genom att öka
dess funktionalitet och tillförlitlighet. Funktionaliteten beskriver hur väl tjänsten möter
kundens krav. Att kunna visa på kostnader för det som levereras är en grund för att
kunden ska kunna avgöra detta. Ett verktyg bidrar också med minskad osäkerhet vid
framtagning av data och bidrar därmed till tjänstens tillförlitlighet, samt hjälper till att
leverera rätt saker till en kund, och möta dess behov. Båda de undersökta verktygen
uppfyllde de primära behov som SITS hade. Detta gör att verktygen indirekt även möter
de krav som SITS kunder har, och därför även ser till att IT fyller rätt behov hos dessa.
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SITS är mycket måna om att fokus i ett förbättrat arbetssätt kring ITFM ligger i att kunna
möjliggöra för verksamheten att ta bra beslut. Detta är sant, men man får inte glömma
att samma underlag även kommer kunna hjälpa IT att ta bättre beslut och ge en större
förståelse för sin egna finansiella situation. SITS kan se på trender eller kritiska
gränsvärden för sin egen del och agera därefter. En utvecklad ITFM-verksamhet
tillsammans med ett hjälpande verktyg ger möjlighet att arbeta proaktivt med sin
finansiella verksamhet och då alltid kunna ligga ”steget före”. Att arbeta med sin ITFMverksamhet i mer strategiska aktiviteter, som exempelvis att arbeta proaktivt med sin
finansiella verksamhet, är något som inte bedrivs i större utsträckning hos SITS idag.
Strategi är en av de aktiviteter som beskriv inom ITFM. Det är en del som SITS skulle
kunna utöka, och där kan ett verktyg underlätta utökningen. De övriga - budgetering,
bokföring och betalning - bedrivs alla, men har även de delar som kan förbättras.
Budgetering och bokföring är de största aktiviteterna hos SITS idag. Budget fördelas idag
så rättvist som möjligt över SITS grupperingar. Det som ett framtida arbetssätt skulle
kunna möjliggöra är att större transparens för IT kan ge en rättvisare tilldelning av kapital.
Fördelningen över grupperna kan vara densamma, men den totala summan som fördelas
kan bli mer korrekt. Detta är saker som ett verktyg kan hjälpa till med.
Bokföring av tjänsterna sker, som vi tidigare konstaterat, på SITS idag. Denna aktivitet ger
ett värde på tjänsten genom att dela upp den i kostnadskomponenter. Denna indelning
möjliggör för SITS att se om det rör sig om hårdvara, personal, med mera. Det går genom
indelningen även att se om det är en indirekt eller direkt kostnad, om det rör den dagliga
driften, med mera. Detta är två av de tre delar som ITIL rekommenderar att en
tjänsteleverantör delar upp sina kostnader i; kostnadstyp och klassificering. Den sista
delen är kund- eller tjänsterelatering, och är den del som SITS har problem med idag.
Indelning finns genom de kostnadscenter som får bära kostnaderna, men dessa är inte
alltid korrekta. Ett verktyg skulle här kunna hjälpa till att strukturera, minska
arbetsinsatsen, och möjliggöra transparens så att affärsnyttan kan knytas till levererade
IT-tjänster.
Att kunna knyta an till affärsnyttan skulle troligen kunna minska problemet SITS upplever
att kunder beställer nya produkter, men inte har klart för sig att någon måste betala för
dem. Det kommer genom en uppdelning i produktportföljer med största sannolikhet att
bli tydligare vilken enhet som använder vad, och därmed även vem som bör betala för
kostnaden. Betalningen är den sista av de fyra ITFM-aktiviteterna som teorin beskriver.
Detta sker, men är i stor utsträckning knuten till de faktiska kostnaderna. Detta då SITS är
ett internt bolag och inte har vinstkrav på sig. Därför debiteras i stor utsträckning deras
kostnader rakt av. Dock i syfte att ske så rättvist som möjligt. Ytterligare information kring
data, och hur kostnader fördelas genom ett ITFM-verktyg skulle kunna stödja denna
aktivitet.
Ett verktyg kan därmed hjälpa till att stärka SITS i deras ITFM-process på alla de aktiviteter
som beskrivs; strategi, bokföring, budgetering och betalning. Verktyget kan därmed hjälpa
till att stärka ITFM på Skandia som stort, genom att kontinuerligt ge aktuella rapporter
som möjliggöra att ta temperaturen på det finansiella läget, underlätta beslutsfattande,
och proaktivt arbete.
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5.3 Valet av stödverktyg
Högst ranking av de två verktyg som utvärderades mot SITS krav i denna undersökning
fick SNC. Avgörandet kom genom att detta system hade en lägre TCO, och samtidigt
kunde möta tillräckligt många av de krav som SITS satt upp. Dock är inget krav helt
dementerat hos SNC. De poängavdrag som är gjorda har skett på grund av
informationsbrist. Det är därför möjligt att även SNC kan möta alla krav. Dess konkurrent,
DF, kunde möta alla SITS krav, både primära och sekundära, men till en högre kostnad. Att
kostnaden för ett system var av största betydelse vid val för SITS framkom redan i de
tidiga diskussionerna med personal på SITS då det inte var lönt att utreda huruvida en
stor lösning som HP Asset Manager skulle vara aktuell just på grund av kostnadsfrågan.
Detta gjorde också att poängen för lägst TCO var höga.
De primära krav som sattes upp möttes till största majoritet av både SNC och DF (ett
primärt krav av 14 undersökta möttes inte). Detta kan bero på att ITFM som sådan är i sin
linda och kraven därför följer samma mönster. De initiala kraven på denna process
handlar mer om att lyckas etablera tankesättet i organisationen, och inte på
begränsningar i system. Båda stödverktygen kunde därför möta dessa initiala
implementeringskrav. DF har längre erfarenhet av denna process och har hunnit bygga
upp fler referensfall med lyckade implementeringar än SNC. De kunde också möta fler av
de sekundära krav som SITS satte upp. Detta kan tyda på att DF skulle kunna ha större
möjligheter än SNC att möta kommande, och möjligtvis mer komplexa, krav på ITFMverksamhet. Deras hemsida och deras referenskunder tyder på att de kan göra det, och
lite till.
Poängen i rankingen gav SNC 58, och DF 50. Värt att ha i åtanke är att 18 av SNC poäng
kommer från det lägre TCO-värdet. Den lägre kostnaden för SNC kommer till stor del av
att kostnader för införande redan är betalt av SITS idag, och att abonnemangsavgiften kan
delas på flera användare och därmed endast bäras till viss del av finansavdelningen. Utan
TCO-poängen hade DF stått som segrare då de tillhandahåller en kraftfullare plattform för
ITFM-verksamhet. Hur mycket bättre är inte utrett och skulle kräva en undersökning i
förväntat värde för hela organisationen. SNC kan troligen fylla fler behov hos andra
avdelningar än DF som är nischat mot just ITFM.
Denna undersökning använder TCO-analys som metod för att avgöra kostnaden för en
investering. Detta begrepp tar inte hänsyn till det förväntade värde eller nytta som
investeringen kan ge. Det gör istället ROI som är en blandning av vad de kostar idag och
vilket förväntat värde som investeringen ger. Att få värdet av kommande användande är
just denna analys styrka, men samtidigt just den anledningen som gjorde att denna analys
valdes bort; Svårigheten att uppskatta förväntat värde på en investering. En investering
av ett systemverktyg, vilket som, kommer förhoppningsvis höja IT-tjänstens värde. Det
kommer förhoppningsvis även göra att IT-tjänsten kan levereras på ett mer
kostnadseffektivt sätt, men hur mycket mer? Skulle tjänsten öka mer eller mindre i värde
genom olika systemstöd? Troligen. Vilket system som skulle bidra med det störst värdet
för SITS är här inte utrett. Denna utredning nöjer sig med att konstatera att SNC var det
system som mötte SITS krav till det mest förmånliga priset, och var därmed det system
som bäst fyllde SITS behov. Dock krävs en skarp implementering för att fullt kunna avgöra
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om systemet möter kraven eller inte, denna undersökning kan bara se på tendenser för
hur ett framtida användande av ITFM-stödjande verktyg skulle se ut, och få för påverkan.
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6 Slutsatser
SITS bedriver idag ITFM-verksamhet, och de har förutsättningar för att utöka denna än
mer. Idag sker verksamheten främst genom kostnadsberäkningar, budgetering, och
betalning av deras IT-tjänster. Kostnadsberäkningarna kan delas upp i
kostnadskomponenter, och det går därigenom att avgöra vad det är som driver
kostnaderna för en tjänst. Dock saknas kopplingen till verksamhetsnyttan. Samma sak
gäller för budgetering som till stor del bygger på att fördela en total budget på ett så
rättvist sätt som möjligt över SITS grupperingar. Detta görs på ett tillfredställande sätt,
men skulle kunna förbättras genom att verkligen se vilka komponenter som driver vilka
kostnader. Ett behov av ökad transparens av IT finns från både SITS, och verksamhetens
sida, samtidigt som många förutsättningar finns hos SITS. Förutsättningarna kan även bli
än fler i och med sammanslagning av Skandias IT-organisationer som då ökar graden av
affärsmässig relation mellan IT och dess kunder. SITS skulle vilja rikta sin framtida
verksamhet mot att kunna stödja affärsverksamheten hos Skandia än mer i deras beslut
genom att förbättra arbetssätten inom deras ITFM, samt göra data mer tillgängligt för de
som så önskar.
Ett stödverktyg för ITFM skulle kunna underlätta beslutsfattande, finansiell analys, och
proaktivitet hos både SITS och deras kunder. Detta genom att underlätta struktur och
uppbyggnad av IT-tjänsterna som levereras. Data finns idag, men presenteras på ett
bristfälligt sätt. Ett verktyg skulle då kunna göra befintlig data mer tillgänglig, användbar,
och möjliggöra att den presenteras för fler personer i Skandias organisation på ett
förståligt vis. Detta verktyg skulle även initialt kunna hjälpa till att påvisa denna
problematik genom att kunna synliggöra hur data sorteras idag. Det ger därmed ett
nuläge för IT-strukturen som diskussionsunderlag att föra samtalen mot ett börläge. En
annorlunda struktur och ett annat arbetssätt kring ITFM med ett stödverktyg skulle hjälpa
SITS att stärka alla de delar som är viktiga vid ITFM-verksamhet; strategi, bokföring,
budgetering och betalning för varje enskild IT-tjänst som levereras.
System som kan underlätta ITFM-verksamheten, och möta de behov som SITS har i
denna, finns. Behoven som till stor del bygger på att kunna underlätta beslutsfattande för
verksamheten kan fyllas av de båda undersökta leverantörerna SNC och DF. Dessa
tillhandahåller sin lösning som SaaS, vilket är något som väl matchar SITS och hela
Skandias behov genom att hålla ner kostnader och enkelt möjliggöra spridning av
information. DF kunde möta alla krav, medan SNC mötte alla utom tre. DFs ITFMplattform ser, utan något skarpt test av produkterna, därför ut att vara kraftfullare än SNC
och eventuellt vara mer lämpad för att möta kommande behov bättre. Dock kunde SNCslösning möta tillräckligt många krav samt förverkligas till en lägre kostnad, och är därför
det stödverktyg som i denna undersökning fått högst rankingpoäng. Därför anses SNC
möta SITS nuvarande behov bäst.
Att skapa strukturen för verksamheten kräver samarbete mellan SITS och deras kunder.
Kunderna måste involveras i definitionen av de tilltänka produktportföljerna och framtida
arbetssätt. Annars riskerar IT att hamna i samma situation som nu; att kunskapen finns,
men visas fel. En implementering av ett stödverktyg för ITFM skulle öka värdet på den IT
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som levereras, underlätta beslutsfattande, och troligen vara en bidragande orsak till än
mer kostnadseffektiv IT hos bank- och försäkringsbolaget Skandia.
‘Economy does not lie in sparing money, but in spending it wisely.’
Thomas Henry Huxley

6.1 Förslag på fortsatt arbete
Fortsatt arbete med denna undersökning bör ta sig an punkt fem i ITILs modell över
kontinuerlig tjänsteförbättring; Kom vi dit? Detta skulle kräva en installation av valt
verktyg. Först då går det att avgöra om ett verktyg verkligen lever upp till SITS uppsatta
krav, och om verktyget gav de vinningar som man hoppades på. Denna implementering
behöver inte ske i full skala på en gång, utan ett första test skulle kunna genomföras med
en eller ett par tjänster, och där se om konceptet som sådant håller.
Denna undersökning kan även stå till grund för andra företag som funderar på att
förändra sin ITFM-verksamhet. Detta dels genom det teoretiska ramverk som
undersökningen tillhandahåller, och dels genom den modell för att välja verktyg som
ställs upp. Viktigt är då att ge parametrarna rätt betydelse. Här är kostnaden den enskilt
viktigaste komponenten, något som kanske inte är en sanning för andra bolag. Viktigt att
ha i åtanke för den som vill använda rapporten är att den visar hur en intern ITleverantör, som SITS, bör bedriva sin ITFM-verksamhet. ITIL (ITIL v3 Foundation
Handbook, 2009, s 26) identifierar två andra möjliga leveranssätt av IT; som extern part,
eller inom samma organisation (det vill säga inte som ett internt bolag). Dessa övriga
arbetssätt är här bara konstaterade, och inte analyserade. Hur mycket dessa arbetssätt
skiljer sig är därför inte undersökt.
ITFM-verksamheten tar fram data som kan användas för analys. Hur denna analys går till,
det vill säga hur man bäst använder den data som ITFM-verksamheten genererar är inte
nämnvärt undersökt i denna uppsats. Modeller för att avgöra om en tjänst är lönsam eller
inte bör kompletteras, tillsammans med ytterligare klassificering av värde kontra behov.
Detta skulle exempelvis kunna göras genom en modell som bygger på Inventory
Management, fast för tjänster istället för produkter, eller liknande teorier. Grunden är att
kunna få fram ett ramverk för att kunna avgöra om en tjänst är värdefull eller inte.
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Ordlista
Kommande begrepp är de som valts att förkortas genom uppsatsen. Detta avsnitt
förklarar vad förkortningarna står för och beskriver kortfattat vad de innebär. Siffran, som
finns inom parentes i slutet av vissa förklaringen, syftar till det avsnitt i denna uppsats där
ytterligare information av betydelse finns. Finns ingen siffra finns ingen ytterligare
förklaring i texten.
Chief Executive Officer (CEO)
Titel på den som är högst ansvarig inom ett bolag.
Chief Information Officer (CIO)
Titel på den som är högst ansvarig inom en IT-organisation.
Configuration Item (CI)
En komponent, vilken som helst, som krävs för att leverera en IT-tjänst. CIs består
vanligtvis av hård- eller mjukvara, byggnader, personal eller dokumentation (avsnitt 2.1).
Configuration Management Database (CMDB)
En databas som används för att lagra information kring ett IT-leverantörs CIs genom hela
dess livscykel. Informationen är exempelvis namn, version, var den finns och eventuella
relationer till andra CIs (avsnitt 2.1).
Continual Service Improvement (CSI)
Bok inom ITILs tredje version (avsnitt 1.4.2).
Digital Fuel (DF)
Stödverktyg för ITFM (avsnitt 4.2.2).
Introduction to ITIL Service Management Practices (Intro)
Bok inom ITILs tredje version (avsnitt 1.4.2).
IT Financial Management (ITFM)
Process inom ITSM som har till ansvar att hantera en IT-tjänsteleverantörs ekonomiska
strategi, budgetering, bokföring och prissättning för IT-tjänster (avsnitt 2.2).
IT Infrastructure Library (ITIL)
Ett ramverk inom ITSM (avsnitt 1.4.2).
IT Service Management (ITSM)
En samling av specialiserade organisatoriska förmågor som har till uppgift att leverera
värde till en kund genom IT-tjänster (avsnitt 2.1).

50

Return On Investment (ROI)
Ett mått för att beräkna förväntat värde på en investering (avsnitt 2.5).
Service-Now.Com (SNC)
Stödverktyg för ITSM (avsnitt 4.2.1).
Service Design (SD)
Bok inom ITILs tredje version (avsnitt 1.4.2).
Service Operation (SO)
Bok inom ITILs tredje version (avsnitt 1.4.2).
Service Strategy (SS)
Bok inom ITILs tredje version (avsnitt 1.4.2).
Service Transition (ST)
Bok inom ITILs tredje version (avsnitt 1.4.2).
Software as a Service (SaaS)
Begreppet innebär programvara som finns och drivs hos en IT-leverantör, och levereras
över Internet till en kund. Detta innebär att ingen tillhörande infrastruktur krävs lokalt,
och att en kund bara betalar för användandet (avsnitt 4.2).
Skandia IT Services (SITS)
IT-leverantör till Skandia. SITS är ett internt bolag som står för produktionssättning och
kvalitetssäkring av IT-infrastrukturen (avsnitt 1.4.1).
Skandia Norden IT (SNIT)
IT-leverantör till Skandia Norden. SNIT är ett internt bolag som står för förvaltning och
utveckling av IT-applikationer hos Skandia (avsnitt 1.4.1).
Total Cost of Ownership (TCO)
Ett mått som hjälper till vid investeringsbeslut. TCO ger en kostnad för att äga ett CI
genom hela dess livscykel (avsnitt 2.5).
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praktiken. Lund: Studentlitteratur.
Grönroos, C. (1990). Management and marketing: managing the moment of truth in
service competition. Massachusetts: Lexington Books
ITIL Continual Service Improvement. (2007). Norwich: The Stationery Office
ITIL Introduction to ITIL Service Management Practicies. (2007). Norwich: The Stationery
Office
ITIL Service Design. (2007). Norwich: The Stationery Office
ITIL Service Operation. (2007). Norwich: The Stationery Office
ITIL Service Strategy. (2007). Norwich: The Stationery Office
ITIL Service Transition. (2007). Norwich: The Stationery Office
ITIL v3 Foundation Handbook. (2009). Norwich: The Stationery Office
Riksrevisionen. (2011). IT inom statsförvaltningen. Stockholm: Riksdagstryckeriet
Sottini, M. (2009a). IT Financial Management: Best Practice. Van Haren Publishing
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Bilaga 1 – Respondenter
Digital Fuel
Namn

Avdelning

Mark Robinsson

Director of Pre-Sales, EMEA16

Service-Now.Com
Namn

Avdelning

Patrick Malaperiman

Head of Indirect Sales, EMEA

Skandia
Namn

Avdelning

Mattias Forsberg

SITS Finance

Stefan Lilja

SITS Finance

Jan Wiberg

SITS Finance

16

Står för Europe, Middle East and Africa.
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Bilaga 2 - Agenda Workshop1
Utredning av nuläget på Skandia 2010-12-16
Syftet med mötet är att få reda på hur Skandias arbete kring ITFM ser ut idag, samt ta reda på var de vill
vara.

Agenda
 Varför är vi här?
Kort beskrivning av mitt exjobb samt syftet med det.
1. Fallstudie Skandia - nuläge, önskad situation, GAP
2. Utredning av systemstöd - vilka möter Skandias behov
3. Konkret exempel
Vill få reda på vilka behov som finns, så att ett kommande verktyg gör vad Skandia vill göra istället för vad
verktyget kan göra. Processtyrt istället för verktygsstyrt.
ITFM

- ger transparens, gemensamt språk för IT vs kunden
- Finansiellt värde på IT, vilka tjänster kostar mest och varför, vilken påverkan får

förändringar
Strategi, budgetering, bokföring, betalning. Allt med tjänsten i fokus



Var står Skandia i sin ITFM-verksamhet idag?

Frågor som beskriver nuläget. Dvs hur beräknas kostnader för IT-tjänster idag? Hur prissätts IT-tjänster
idag? Olika prissättning för olika tjänster? Vilken info är det som tas fram och presenteras? Hur presenteras
informationen? Finns något verktyg för arbetet? Vilken är målgruppen? Hur skapas en IT-budget (top-down
eller vice versa)? Identifiera interna och externa parter som jobbar med detta? Hur fördelas fasta kostnader?
Hur hanteras indirekta kostnader (exempelvis incidernter, changar på en server)? Med mera.....
Servicekatalog, cmdb, skillnader med Logica?
Olika typer av kostnader? - HW, SW, licenser, personal, underhåll, skatter
Olika klassificeringar av kostnader? - Capex/opex - Dir/Indir
Ses brister i detta arbetssätt? - tidskrävande, personalberoende



Hur ser önskad situation ut?

Önskemål om framtida arbetssätt. Exempelvis; Vilken är önskad målgrupp? Kopplingar till andra processer?
Annat arbetssätt vid beräkningar av kostnader för en tjänst? Mer transparens?



Hur tar vi oss dit?

Behoven som måste mötas får rankas enligt MoSCoW, vilka behov känner Skandia väger tyngst?
(Must have - Should have - Could have - Won´t have this time but later)
Summering av vad vi fått reda på samt berätta vilket som är nästa steg.
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Bilaga 3 - Agenda Workshop2
Utredning av Skandias ITFM-vision
Agenda
 Sammanfattning
Kort intro om vad vi gick igenom under förra mötet, dvs nuläget på Skandia, och att fokus på denna
workshop ska ligga på visionen.



Vision och möjligheter

Vad Skandia vill ha, samt vilka möjligheter de ser.
Frågor som:
o

Vilken information vill ni ha fram? - Hur?

Hur kostnader till en tjänst är uppbyggd?
Info som är ständig aktuell , tillförlitlig och uppdaterad?
Snabbhet och enkelhet i informationsutvinningen?
Möjlighet att skapa “what if”- scenarion?
Möjligheter att kunna se på trender? - För service desk, för användande av resurser/tjänster,
med mera
Se än mer vem som använder en tjänst? - se kopplingen verksamhetsnyttan/värdet till den IT
som levereras i full grad?
o

Hur skulle ni vilja använda data som ni räknar fram?

Analysera kostnader i större utsträckning?
Se på gränsvärden? Se varför eventuella överträdelser inträffar?
Kunna klassificera lönsamma/olönsamma tjänster? - kunna använda som inventory
management?
Ge än större transparens hos SITS?
Veta vad de gör bra och då kunna se hur resurser kan/ska/är möjligt att använda.
o

Vilka vill ni nå med information? - Varför dessa?

Kunder? Old Mutual? BRM? CIO? - vilken insikt de har idag?
Alla eller vissa hos dessa parter? - Skalbarhet?
Vill ni ha kopplingar till andra processer? - Vilka/varför?
SLM, Config. Mgmt, Ch Mgmt, Cap Mgmt?



Hur tar vi oss dit?

Hur nås visionen - helt/delvis
Vad skulle krävas för att kunna implementera en/ett nytt ITFM-verktyg/process?
Old Mutual ser nyttan? Skandia Norden ser nyttan? SITS ser nyttan?
Behoven som måste mötas får rankas enligt MoSCoW, vilka behov känner Skandia väger tyngst?
(primära/sekundära)
Summering av vad vi fått reda på samt berätta vilket som är nästa steg.
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Bilaga 4 – E-postmeddelande till leverantörerna av
ITFM-verktyg
Hi NAMN PÅ KONTAKTPERSON,
My name is Mats Ahlberg, and it was me you talked to on the phone a few minutes ago. Much appreciated that you
take your time! A brief resume of what we talked about; I am a student at Uppsala University, Sweden, and I am
currently writing my master thesis. I write about IT Financial Management and make a case study of a company looking
to implement a product that will help them in this work. During the study it has raised certain requirements that should
be filled by a future tool. I wonder now if SYSTEMLEVERANTÖRENS NAMN products can meet these requirements. Can
you determine this? If not; do you know who can?
The identified requirements are as follows:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Enabling the possibility to collect IT services in “Product Portfolios”; that is, make connections
between objects as you wish.
Visualize the services/ product portfolios building graphical.
Be able to generate reports
Be able to use links in the existing Service catalogue and CMDB.
Be easy to spread to new users.
See how the pricing (for the customer's part) and cost (for the company´s part) is done for the same
service.
Include cost model.
Include billing model.
Provide reports on deviations from budget.
Be able to give future scenarios

I'd also be grateful if it is possible to specify whether the requirements can be met “out-of-the-box” or whether it
requires any modification of the product. If there are any questions or comments feel free to get in touch with me. I can
be reached at this e-mail (mats.pv.ahlberg@gmail.com) or call +46707419791.
Thanks in advance!
Best,
Mats Ahlberg
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Bilaga 5 – Modell för TCO-beräkningar
Nedan visas den modell och de antaganden som stått till grund för denna studies TCOberäkningar. Efter modellen följer vissa schablonvärden från SITS. Dessa värden är satta
för att underlätta SITS utvärdering av verktygen. Vissa värden kan anses höga, men är
konsekvent höga för båda verktygen och anses därför ändå användbara. Tabellen sträcker
sig över tre sidor.
Typ av
kostnad

Kostnadskomponent

Beskrivning

Kostnad för DF

Kostnad för SNC

Införande

Skapa grundinställningar

Få applikationen
anpassad till
Skandias miljö

Kostnad: 0 SEK.
Förklaring: Redan gjort.

Kartläggning av
IT-tjänster

Undersökning som
kontrollerar hur
utvalda tjänster är
uppbyggda för att ge
rätt relationer i
applikationen. Detta
inkluderar att skapa
korrekta kopplingar
i CMDB.

Implementering

Skapa kopplingar,
och lägga in befintlig
data. Konfigurera för
att visa det som
önskas på just SITS.

Utbildning

Konfiguration och
administration.

Personal: 1 intern och
0,5 extern heltidsresurs.
Tid: 4 veckor.
Kostnad: 1000 x 40 x 4
+ 1250 x 20 x 4 =
260.000 SEK.
Förklaring: DF är en ny
applikation som troligen
kräver konsultstöd
utifrån för att kunna
konfigureras på rätt sätt.
Personal: 2 interna
heltidsresurser.
Tid: 1 dag/tjänst.
Kostnad: 2 x 1000 x 8 x
15 = 240.000 SEK.
Förklaring: Samma för
DF och SNC. Om man
enbart är intresserad av
skillnader dem emellan
så kan denna tas bort.
Startar med 15 tjänster.
Personal: 1 intern och
0,5 extern heltidsresurs.
Tid: 3 veckor.
Kostnad: 1000 x 40 x 3
+ 1250 x 20 x 3 =
195.000 SEK.
Förklaring: DF är en ny
applikation som troligen
kräver konsultstöd
utifrån för att kunna
implementeras på rätt
sätt.
Kostnad: 70.000 SEK.
Förklaring: Kommer
från undersökning gjord
i samband med
implementeringen av
nytt
ärendehanteringssystem
. Priset kommer därför
från sommar 2009. Då
beräknat av DF efter att
ha varit på plats på
Skandia och utfört
tester.
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Personal: 2 interna
heltidsresurser.
Tid: 1 dag/tjänst.
Kostnad: 2 x 1000 x 8 x
15 = 240.000 SEK.
Förklaring: Samma för
DF och SNC. Om man
enbart är intresserad av
skillnader dem emellan så
kan denna tas bort.
Startar med 15 tjänster.
Personal: 1 intern
heltidsresurs.
Tid: 3 veckor.
Kostnad: 1000 x 40 x 3 =
120.000 SEK.
Förklaring: Kunskap
kring SNC finns redan på
SITS

Kostnad: 0 SEK.
Förklaring: Redan
genomförd.

Drift

Säkerhetsbedömning

Kontroll att
applikationen möter
Skandias krav på
säkerhet.

Projektledare

En projektledare
som kan driva
arbetet under hela
införande fasen.

Licenser

Licenskostnader för
att äga

Support

Supportkostnader

Hårdvara

Hårdvara som krävs
för den dagliga
driften

Personal: 1 intern
heltidsresurs.
Tid: 1 vecka.
Kostnad: 1000 x 40 x 1
= 40.000 SEK.
Förklaring: Kommer
troligen inte vara heltid i
en vecka, utan snarare
sträcka sig över 4 veckor
med 25% intensitet.
Personal: 0,6 intern
heltidsresurs.
Tid: 8 veckor.
Kostnad: 0,6 x 1000 x
40 x 8 = 192.000 SEK.
Förklaring: Högre än
den för SNC då detta är
en ny applikation och
därför kräver extra
koordinering i
exempelvis träning,
utbildning, och extern
kontakt med DF.
Kostnad: 0 SEK.
Förklaring: Levereras
som SaaS.
Kostnad: 102.000 x 5 x
12 =6.120.000 SEK.
Förklaring: Kommer
från undersökningen
gjord i samband med
implementeringen av
nytt
ärendehanteringssystem
. Priset kommer därför
från sommaren 2009.
Då beräknat av DF efter
att ha varit på plats på
Skandia och utfört
tester. Kostnaden
inkluderar basutbudet
för Cost Management
med 1 admin och 10
användare. Den avgiften
ligger på 102.000
kr/månad. Livslängd
fem år.

Kostnad: 0 SEK.
Förklaring: Levereras
som SaaS.

17

Kostnad: 0 SEK.
Förklaring: Redan gjord.

Personal: 0,4 intern
heltidsresurs.
Tid: 8 veckor.
Kostnad: 0,4 x 1000 x 40
x 8 = 128.000 SEK.
Förklaring: Kunskap
finns kring SNC, därför
lägre än för DF.

Kostnad: 0 SEK.
Förklaring: Levereras
som SaaS.
Kostnad: 0,05 x 5 x
1.573.000 = 393.250 SEK.
Förklaring:
Abonnemangsavgiften
betalas redan idag. Ingen
ytterligare
månadskostnad
tillkommer för Cost
Management plugin. Dock
bör ett framtida
användande av Finance
generera att de får bära
en del av kostnaden för
hela
ärendehanteringssytemet.
En estimering ger 5% (15
av totalt 300 licenser) går
till Finance.
Månadskostnaden
kommer från samma
utredning som den för DF,
dvs sommaren 2009.
Detta för att fånga upp
eventuella prisändringar.
Kostnaden då var
1.573.000 SEK/år17
(ungefär 131.100
SEK/månad).
Kostnad: 0 SEK.
Förklaring: Levereras
som SaaS.

Detta pris gäller för alla processer som SNC behandlar och inte bara IT Financial
Management.
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TCOvärden

Förvaltning

Det dagliga
underhållet, och
vidmakthållandet av
applikationen.

Uppgradering

En större
uppgradering under
livslängden
Detta ger den totala
kostnaden för att äga
verktyget i fem år.

TCO

TCO första året

TCO år 2-5

TCO / 5år

Kostnader för att
införa verktyget
ligger alla under
första året. Därför
kommer den
kostnaden bli högre
än övriga år.
Kostnaden för
ägarskapet efter att
införandet är gjort.

Totala kostnaden
delat på antal år
utan hänsyn tagen
till när investeringen
betalas.

Personal: 0,2 intern
heltidsanställd .
Tid: 5 år.
Kostnad: 0,2 x 1000 x 8
x 220 x 5 = 1.760.000
SEK.
Förklaring:
Beräkningarna sträcker
sig över fem år. DF går
endast mot Cost
Management och anses
därför kräva mer tid av
en enskild person än
SNC.
Kostnad: 0 SEK.
Förklaring: Levereras
som SaaS.
Kostnad: 8.877.000
SEK.
Förklaring: Summering
av ovanstående
kostnader ger 997.000
SEK för införande och
7.880.000 SEK för drift.
Kostnad: 2.573.000
SEK.
Förklaring: Hela
införandet på 997.000
SEK och en femtedel av
7.788.000 SEK för drift
detta år.
Kostnad: 1.576.000
SEK.
Förklaring: En femtedel
av 7.788.000 SEK för
drift detta år.
Kostnad: 1.775.400
SEK.
Förklaring: Totala TCOvärdet på 8.877.000 SEK
delat på fem år.

Personal: 0,1 intern
heltidsanställd .
Tid: 5 år.
Kostnad: 0,1 x 1000 x 8 x
220 x 5 = 880.000 SEK.
Förklaring: TCOberäkningarna sträcker
sig över fem år. Denna
applikation använd för
hela ärendehanteringen
och kunskap kan komma
från flera olika håll.

Kostnad: 0 SEK.
Förklaring: Levereras
som SaaS.
Kostnad: 1.761.250 SEK.
Förklaring: Summering
av ovanstående kostnader
ger 488.000 SEK för
införande och 1.273.250
SEK för drift.
Kostnad: 742.650 SEK.
Förklaring: Hela
införandet på 488.000
SEK och en femtedel av
1.273.250 SEK för drift
detta år.
Kostnad: 254.650 SEK.
Förklaring: En femtedel
av 1.273.250 SEK för drift
detta år.
Kostnad: 352.250 SEK.
Förklaring: Totala TCOvärdet på 1.761.250 SEK
delat på fem år.

Schablonvärden:




Intern heltidsresurs18 = 1000 kr/timme
Extern heltidsresurs = 1250 kr/timme (1000 kr/timmen + moms)
Arbetsdagar på ett år = 220 stycken

18

En heltidsresurs är en person som jobbar 40 timmar i veckan. Värdet inkluderar delar
som löner, förmåner, sociala avgifter, pensionskostnader, ”overhead”, med mera.
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Bilaga 6 – Modell för TCO-ranking
Här visas modellen för att poängsätta TCO-värde tillsammans med de antaganden som är
gjorda under dess skapande (vissa värden är hämtade från bilaga 5).
Skillnad TCO-värde
(högsta minus minsta)

Antal poäng till produkt
med lägst TCO-värde

0 – 500.000 SEK

0 poäng

500.001 – 3.500.000 SEK

6 poäng

3.500.001 – 7.000.000 SEK

12 poäng

7.000.001 – 10.500.000 SEK

18 poäng

…

…

Motivering
Denna nivå genererar inga poäng då den anses ligga inom
felmarginalen för beräkningarna. En skillnad på 500.000
SEK i TCO-värde, ger en skillnad på 100.000 SEK per år.
Detta gör att skillnaden per dag ligger på runt 450 SEK
(100.000/220), vilket motsvarar mindre än en internresurs
timkostnad. Modellen tillåter alltså att en halvtimme per
dag för någon aktivitet är felberäknad och skillnaden
genererar därför inte någon poäng.
3.500.000 motsvarar ungefär två interna heltidsresurser
per år (2x220x8x1.000 = 3.520.000) och anses här
motsvara samma poäng som ett primärt krav. Valet av just
två heltidsresurser kommer av att skillnaden här börjar bli
så pass märkbar. Samma siffra motsvarar då en ökad
månadskostnad för support med 60.000 per år (3.500.000 /
5 / 12 = 58.333).
Följer samma mönster som nivån 500.001 – 3.500.000, med
samma motivering.
Följer samma mönster som nivån 500.001 – 3.500.000, med
samma motivering.
…
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