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Abstract 

Change is inevitable when software is built and deployed. It’s not particularly problematic 

to manage change if there is just one system. But in a large global IT organization, with 

several systems and people who develop, problems may arise. If organizations don’t control 

change, change will control the organization. Software Configuration Management (SCM) 

is a set of activities to manage change by identifying objects that are likely to change, 

establishing relationships among them, managing different versions of the objects, 

controlling the changes imposed and reporting on the changes made. A way to support the 

work of SCM is to follow standards. A standard can be compared to a type of rule, but also 

a directive. In this study we examined how a multinational organization applies standards 

within SCM. We examined the challenges with applying standards. We also examined 

whether there are deviations from standards, and in such cases why did the deviations 

arise and what are the following consequences? The study is based on a qualitative case 

study that employed interviews with developers, IT architects, operations manager and 

solution leader. The result of this study shows that some of the challenges in applying 

standards within SCM are: legacy systems, globalization, CMDB and ITSM-related tools 

(and their processes). The study also shows that standardization within maintenance is 

complex and that it’s easily breach and forgotten. The study shows that the consequence of 

this is that the developers must constantly compromise with standards. The result of this 

compromise is that it’s possible to carry out the business, but the solutions may not meet 

standards. In this study we concluded that the organization need to direct more attention 

towards maintenance, and less on new development.  

 

Förord 
Vi vill tacka vår handledare Göran Landgren vid Umeå universitet för det stöd och de 

diskussioner han bidragit med under denna studie. Vi vill även rikta ett tack till Pär 

Mattsson, Volvo ITS, som lagt ner mycket tid och bidragit med intressanta och lärorika 

diskussioner. Avslutningsvis vill vi även tacka alla medverkande i studien för att de visat stort 

intresse och engagemang. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Idag består de flesta stora IT-lösningar av komplexa system som i sin tur består av många 

olika komponenter. En komponent kan vara allt ifrån en applikation, en server eller till och 

med bestå av ett mindre system. Mellan dessa komponenter kommer inte sällan både fysiska 

och logiska relationer att uppstå. Lägg till detta att det ständigt tillkommer nya komponenter 

och befintliga komponenter kräver förändring, vilket leder till att även hanteringen blir minst 

sagt komplex. Om en förändring i någon komponent behöver genomföras, bör det också 

finnas information och kunskap om hur komponenterna är relaterade till varandra, då en 

förändring av en komponent kan ha inverkan på andra komponenter. Relationerna och 

kopplingarna mellan komponenterna bör därför vara dokumenterade och hanterade. 

Hanteringen av alla komponenter i en IT-miljö är följaktligen ofta ett problem för en 

organisation på grund av att de är så sammansatta. (Haverblad 2004).  

IT-systemen spelar en central roll i en organisation och är därför en viktig del för att 

organisationen på ett effektivt sätt ska kunna bedriva den verksamhet den syftar till. En 

vanlig missuppfattning är att ett IT-system inom en organisation fungerar automatiskt när 

det väl är testat och implementerat. Detta är dock långt ifrån verkligheten. Alla 

organisationers verksamhet förändras med tiden, med tanke på vad som efterfrågas, vilket 

tillvägagångssätt som anses vara bäst och hur man fortfarande kan tjäna pengar. Dessa 

frågeställningar är vad som driver och motiverar organisationer till att förändras. Om 

organisationerna inte själva driver förändringsprocesserna, kommer förändringen att 

kontrollera organisationerna (Pressman, 2010).  

Som en konsekvens av ett okontrollerat kaos som kan uppstå blir exempelvis leveranser av 

mjukvara försenade och kvalitén blir försämrad. Inom IT-verksamheten i en organisation är 

därför förändringarbetet en oerhört viktig process för att etablera och upprätthålla systemets 

prestanda, funktionalitet och kvalitet. För många organisationer riktas förändringsarbetet 

mot de redan befintliga systemen. Det handlar alltså inte om en förändring av grunden i 

systemen utan snarare om en del av dessa.  

Förändring av ett system är ofrånkomligt även om de betraktas som färdigutvecklade. 

Förändringsarbete kan dock skapa förvirring inom ett projekt. Förvirringen kan uppstå på 

grund av att utförda förändringar inte har analyserats, rapporterats, loggförts, eller att 

ändringar inte har testats tillräckligt noggrant för dess syfte. Ett sätt att kontrollera detta är 

genom Software Configuration Management (SCM). SCM kan kortfattat beskrivas som en 

uppsättning aktiviteter lämpliga för att hantera ett förändringsarbete. Detta görs genom att 

identifiera de komponenter som mest troligt kommer utsättas för till exempel förändring, och 

etablera relationer mellan komponenterna. Aktiviteter för att definiera hur olika versioner av 

samma komponent ska hanteras samt att styra och rapportera över de ändringar som 

genomförts är andra aktiviteter inom SCM (Pressman, 2010). För att på ett bra sätt kunna 

hantera mjukvarukonfiguration kan organisationer använda sig utav standarder.  
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Det är vanligt att en standard för en organisation kan bestå utav en kombination av andra 

standarder (Brunsson & Jacobsson, 1998). En organisations interna standard kan därmed 

exempelvis bestå av standarder hämtade från ISO alternativt Arbetsmiljöverket. En standard 

innehåller endast principer och inte riktlinjer för hur en organisation ska tillämpa dem. Det 

är generellt sett problematiskt att tillämpa standarder eftersom alla organisationer lever i en 

egen komplex ”unik” miljö. 

Idag övergår många organisationer från att arbeta produktbaserat till att arbeta 

tjänstebaserat. Detta är tänkt att göra organisationer mer konkurrenskraftiga, ökad 

produktivitet genom ett effektivare arbetssätt och nyttjande av resurser. Den tjänstebaserade 

strategin ger även organisationer tydligare kommunikationskanaler och tillhandahållandet av 

tjänster efter kundens krav, vilket gör kunder nöjdare (Haverblad, 2004).  

I den här uppsatsen redogörs för hur Volvo arbetar med SCM och dess tillhörande 

standarder. IT Service management (ITSM) är ett tjänstebaserat-sätt att organisera och 

effektivisera de IT-processer som är relevanta vid leverans och support av IT-tjänster. ITSM i 

sig består inte utav några ramverk för vägledning. För att stödja de processer som finns för de 

organisationer som bedriver tjänstebaserad verksamhet kan organisationerna använda sig av 

ITIL (Information Technology Infrastrucure Library). ITIL är det mest använda och 

accepterade ramverk inom ITSM. ITIL är ett standardiserat och leverantörsoberoende 

ramverk som kan anpassas för organisationer, oberoende av dess storlek eller bransch. Volvo 

har nyligen implementerat ITSM och ITIL i organisationen. Ovanstående begrepp förklaras 

mer grundligt senare, för att läsaren lättare ska förstå området och det resonemang som 

studien ämnar att föra. 

Ett IT-systems totala livscykel kan delas in i tre större faser, utveckling, drift och 

avveckling. Det finns mycket forskning som kretsar kring utvecklingen av nya system, fast 

utvecklingen utgör en väldigt liten del i ett systems totala livscykel. Den här studien fokuserar 

på redan driftsatta system och applikationer och arbetet med hanteringen kring dessa. 

Driftsatta system står inför många utmaningar. Införandet av nya tjänster och kraven på 

tjänsterna ökar ständigt (Haverblad, 2004), och då konfigurering och hantering av mjukvara 

utgör stor del av ett system eller en applikations totala livscykel är detta område viktigt. 

Alla organisationer strävar efter att föra ett så effektivt och kvalitetssäkert arbete som 

möjligt. För att kontrollera detta arbetar organisationer med standarder. Standarder spelar 

därför en central roll och det är därför intressant att undersöka hur en organisation tillämpar 

sina standarder. 
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1.2 Problemformulering 

Som beskrivet ovan står en organisations driftsatta IT-system ständigt inför nya utmaningar 

då den verksamhet som systemet ska stödja hela tiden förändras. I det sammansatta 

förändringsarbetet använder organisationer standarder för att effektivisera och kvalitetssäkra 

sitt arbete. Vilken betydelse dessa standarder har i verkligheten är intressant på många sätt 

och vis.  

Följande frågeställningar är centrala i denna uppsats:  

 Hur tillämpar Volvo standarder inom SCM? 

 Vilka utmaningar är vanliga och hur hanteras de? 

 Vilka avsteg från standards sker och vilka blir de positiva och negativa effekterna av 

detta? 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur en organisation – Volvo - 

tillämpar standarder inom SCM. Målsättningen är att skapa djupare förståelse för 

mjukvarukonfigurationshantering och hur standarder tillämpas. Detta har vi gjort med 

hjälp av kvalitativa intervjuer samt relaterad litteratur i syfte att försöka besvara 

ovanstående frågeställningar.  

1.4 Avgränsning 

En organisation kan använda flera IT-system som stöd för sin verksamhet, precis som den 

organisation som studeras i denna uppsats. Volvo har upplevt att de processer som nyligen 

har tagits fram inte har blivit noggrant använda i relation till utvecklingen av deras Windows-

applikationer. Organisationen anser att det troligen finns utrymme för förbättringar. Vid en 

förändring av processemodellerna uppstår det, enligt organisationen, kompromisser mellan 

teoretiska och praktiska modeller. Det kommer alltid att finnas situationer när processen inte 

stödjer det praktiska arbetet att fatta beslut.  

Denna studie behandlar enbart de processer och standarder som berör 

mjukvarukonfigurationshantering av Windows-applikationer inom organisationen. 

Organisationen bedriver även mjukvarukonfigurationshantering av andra system som 

härstammar från stordatorvärlden, dessa processer och standarder kommer dock inte denna 

studie att beröra närmare. 
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1.5 Standard 

I denna studie behandlar vi standarder, därför är det av vikt att definiera vad som avses en 

standard. En standard kan liknas med både en slags regel och ett direktiv. Enligt Brunsson & 

Jacobsson (1998) skiljer sig dessa från normer av två avseenden, de är explicita och har en 

tydlig upphovsman, men standarder skiljer sig även från direktiv och regler i den menening 

att de är frivilliga. Definitionen av standard är: 

“Standard: ett dokument upprättat i samförstånd och fastställt av erkänt organ, 

som för allmän och upprepad användning ger regler, vägledningar eller 

egenskaper för aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största möjliga reda i 

visst sammanhang.(SS-EN 45020)” Brunsson & Jacobsson (1998, s. 17) 

1.6 Begreppsordlista 

Förkortning Beskrivning  

CM Configuration Managemen 3.0 

SCM Software Configuration Management 3.0 

CI Configuration Item 3.1 

SCI Software Configuration Item 3.1 

CSR Configuration Status Report 3.1 

CMDB Configuration Management Database 3.2 

ITSM IT Service Management 3.3 

ITIL IT Infrastructure Library 3.4 

VIAP Volvo group IT Infrastructure Policy 4.3 

DPF Development Practices & Frameworks 4.3 

DRS Development Runtime & Support 4.3 

ISGDP4IT Information System Global Development  

Process for IT 

4.3 

 



9 

 

2. Metod och genomförande 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för val av metod. Vi valde att göra en kvalitativ 

fallstudie, här nedan redogörs varför vi har valt denna metod. Sedan kommer vi redogöra för 

studiens genomförande, hur vi samlat in och bearbetat data för studien samt vilken litteratur 

vi använt. Avslutningsvis granskar vi kritiskt den metod vi valt att använda. 

2.1 Metodval 
Med utgångspunkt från uppsatsens syfte, problemformulering och frågeställningar valde vi 

att göra en kvalitativ fallstudie. Syftet med studien var att undersöka hur en organisation 

tillämpar standarder inom SCM, samt följder av tillämpningarna. Ur artiklar samt böcker 

som behandlar mjukvarukonfigurationshantering analyserade vi området och noterade 

centrala begrepp, som vi sedan valde ut och redogör för i vår relaterade forskning. Baserat på 

detta genomförde vi sedan en fallstudie på en organisation i försök att besvara 

problemformuleringarna.  

Holme & Solvang (1997) skiljer på olika metodologiska angreppssätt, kvantitativa och 

kvalitativa metoder, detta med utgångpunkt från det som ska undersökas. En kvalitativ 

metod har inte inriktning mot att pröva om de slutsatser som kan dras har generell giltighet. 

En kvalitativ metod används primärt för att skapa förståelse. Författarna skriver att det 

centrala i en kvalitativ metod är att samla in information i syfte att skapa djupare förståelse 

av det som studeras, samt att beskriva helheten av miljön som detta omfattar.  

Holme & Solvang (1997) citerar Holter (1982) och beskriver att i kvalitativa metoder står 

forskarnas uppfattningar och analys i centrum och den informationen som insamlats går 

eller kan inte förvandla till siffror eller mängder, likt en kvantitativ metod. Backman (1998) 

anser att fallstudier är ett särskilt passande utvärderingssätt, där studieobjekten är mycket 

komplexa. Termen fallstudie används på olika sätt men vi använder definitionen av en 

fallstudie, med en undersökning av ett fenomen i sin realitsiska miljö eller kontext.  

Den forskning som bedrivs med kvalitativ metod använder sig ofta av fallstudier. Backman 

(1998) använder sig av Yin’s (1989) definition av fallstudier. Definitionen betonar att 

fallstudien undersöker ett fenomen i den tilltänka miljön där skiljelinjerna mellan fenomen 

och kontext inte är givna. Det är troligast på grund av dessa villkor fallstudier är populära. 

Fallstudier tycks vara särskilt användbara då studieobjekten ofta är väldigt komplexa. 

Fallstudier inriktar sig på att förklara, förstå eller beskriva omfattande händelser, system 

eller organisationer som inte går att undersöka med annan metodik (Backman, 1998).  

2.2 Datainsamling 
Vid sökandet av litteratur och relaterad forskning uppmärksammade vi att det inte finns 

särskilt mycket skrivet om standarder inom SCM. När vi hade bestämt oss för att genomföra 

en fallstudie behövde vi även bestämma vilken datainsamlingsmetod vi skulle använda oss 

av. Två uppenbara alternativ fanns att välja på, observationer eller intervjuer. Valet föll på 

intervjuer eftersom vi ansåg att det är mest tidseffektivt. Detta är något Hartman (1998) 

instämmer med. Datainsamlingsmetoden blev därmed kvalitativa intervjuer. Här nedan 
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kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt, förberedande litteraturgranskning, 

utformandet av intervjuguide, urval av respondenter med mera. 

2.2.1 Förberedande litteraturgranskning. 

För att kunna bedriva en fallstudie på bästa möjliga sätt, startade arbetet med en 

förberedande litteraturgranskning. Vi började med att sätta oss in i begrepp och relaterade 

områden ur ett brett perspektiv, för att sedan koncentrera oss på det specifika området. Då vi 

anser att studiens område är komplext, var denna process nyttig för att kunna förstå hur vi 

skulle gå vidare i arbetet. Detta sätt att jobba på är även något Backman (1998) instämmer 

med. Baserat på litteraturgranskningen kunde vi sedan identifiera relevanta teman i syfte att 

utforma en intervjuguide med mål att svara på formulerade frågeställningar. 

2.2.2 Intervjuguide 

Som stöd för de intervjuer som genomfördes utformade vi en intervjuguide att ha som 

utgångspunkt och för att ge intervjuerna en struktur. Den halvstrukturerade 

intervjumetodiken beskriver Kvale (1997) som ett samtal med en bestämd styrning med 

utgångspunkt från intervjuguiden. Holme och Solvang (1997) framhåller att intervjuguiden 

eller det underlag som används vid intervjuerna, skapas utefter forskarens uppfattningar vad 

som anses vara viktigt för studien. En intervju som är för hårt styrd gör det svårt för 

intervjupersonen att presentera sina personliga åsikter. En intervjuguide ger istället 

möjligheten till ett mer öppet samtal med tillfälle att gå in djupare inom somliga områden. 

Samtalet kan med andra ord lättsamt styras i önskvärd riktning.  

Kvale (1997) menar att frågorna i en intervjuguide har två huvudsakliga ändamål. Den 

första syftar till att få fram information som berör forskningsfrågan och ämnesområdet. Det 

andra är på ett dynamiskt sätt bedriva samtalet framåt på ett naturligt sätt. Den intervjuguide 

vi utformat tar utgångpunkt i Kvales (1997) resonemang gällande allmänna inledande frågor, 

att svaren som ges har stor möjlighet för uppföljning med djupare frågor samt utvinna mer 

koncentrerad information. Intervjuguiden inleds med några personliga frågor för att klargöra 

personens roll inom organisationen samt erfarenhet, även för att skapa en naturlig inledning 

på intervjun. Intervjuguiden går att finna i sin helhet i bilaga 1. 

2.2.3 Urval 

Efter att ha valt metod, tillvägagångssätt samt utformat intervjuguide gjorde vi ett urval av 

respondenter. Då denna studie är genomförd på Volvo diskuterade vi med vår handledare 

från Volvo vilka ur personalen som berörs av studiens område. Vi gjorde därmed ett 

ändamålsenligt urval, vilket innebär att det finns en idé bakom valet av intervjupersoner och 

att dessa ska ge stöd för forskningen (Hartman, 1998). Vi valde att göra ett ändamålsenligt 

urval på grund av att vi hade ett specifikt område att samla in data om. Vi kom fram till att de 

personer som berörs av studiens omfattning är personer med roller liknande IT-arkitekter, 

systemutvecklare, driftsansvariga och kravhanterare. Samtliga intervjupersoner har en 

relation till utveckling av Windows-applikationer, och anses därmed kvalificera sig som 

relevant för studien. Vi genomförde sedan intervjuer med sju personer inom organisationen, 

där rollerna omfattar de ovan nämnda. Erfarenheten bland intervjupersonerna skiljde sig 

något åt, då någon respondent hade över 35 års erfarenhet medan någon annan hade några 
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års erfarenhet. Majoriteten av respondenterna hade en utvecklingsteknisk roll vilket vi fann 

som mest relaterat till studiens område, vi fann det dock nödvändigt att intervjua en 

driftansvarig och kravhanterare. Detta för att inte gå miste om något perspektiv. Här nedan 

presenteras de respondenter som vi intervjuade. 

 

2.2.4 Genomförande av datainsamling 

Studien har genomförts i sin helhet på den studerade organisationen. Detta möjliggjorde att 

datainsamlingen blev relativt smidig, då vi kunde knacka på hos respondenterna och fråga 

om de kunde tänka sig ställa upp för intervju. Samtliga intervjuer genomfördes på 

respondenternas kontor, vilket gjorde att respondenten kunde känna sig bekväm i sin 

vardagliga miljö. Intervjupersonerna fick innan intervjuns start en kort presentation av oss, 

samt en orientering av studiens område. Vid detta tillfälle informerades också 

svarspersonerna om att de får förbli anonyma, dock skulle deras yrkesroll lyftas, eftersom vi 

ansåg att detta kunde vara av värde för uppsatsen. Sedan frågade vi intervjupersonen om det 

var acceptabelt att vi spelade in intervjun.  

Till sist redogjorde vi för att intervjun inte skulle upplevas som ett förhör, huruvida väl 

intervjupersonen följde sina standarder, utan att vi var nyfikna studenter som försöker 

undersöka om det finns någon problematik med att förhålla sig till standarder, och i sådana 

fall varför. Denna orientering hade två anledningar. Den första var att respondenterna fick 

möjlighet att samtycka till intervju, blir informerade om konfidenstialitet och de 

konsekvenser deras medverkan skulle komma att innebära. Detta är något som Kvale (1997) 

anser som av stort värde för att bibehålla forskningsetik. Den andra anledningen går att 

härleda till att respondenten ska kunna svara på frågorna ärligt och tryggt, utan att uppleva 

sig förhörda, samt som en informell introduktion till studiens område. Vi närvarade båda vid 

intervjuerna, vi delade dock på ansvaret för intervjuerna, mest för att få en helhet. Vi 

kompletterade dock varandra bra med spontanta intervjufrågor. 

Respondent Befattning 

A IT-arkitekt 

B Utvecklare 

C IT-arkitekt 

D IT-arkitekt 

E Utvecklare 

F Kravhanterare 

G Driftsansvarig 
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Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner med tillhörande 

inspelningsapplikationer. Att spela in intervjuerna är något Kvale (1997) rekommenderar, då 

kan intervjuaren fokusera på att lyssna på svaret och på ett bättre sätt fokusera på 

intervjupersonen istället för att föra anteckningar. När intervjun var avslutad gavs 

respondenten möjlighet att ställa frågor till oss, eller om respondenten ville lyfta något i 

relation till det vi diskuterat, som inte getts utrymme för. Kvale (1997) framhäver att detta 

tillvägagångssätt är bra för att rätta ut frågetecken om studiens syfte, eller för att utveckla 

eller understryka något resonemang. 

2.2.5 Transkribering 

Efter att intervjuerna genomförts, transkriberade vi dessa. En intervju analyseras inte ofta 

direkt efter inspelning hävdar Kvale (1997). Istället brukar intervjuerna översättas till text via 

transkribering på grund av att underlätta analysarbetet. Utskrifterna är återgivna med högsta 

möjliga noggrannhet för att kunna efterlikna de faktiskta intervjuerna. Kvale (1997) menar 

dock att transkriberade intervjuer inte kan ses som exakt ordagranna, då en omedveten 

tolkning av svaret är ofrånkomligt vid översättning, vilket är något som måste tas i beaktning. 

Kvale (1997) anser att om intervjuerna består av allmänna åsikter kan de beskrivas mer 

koncist vid transkriberingen och till viss del omformuleras. Till exempel har långa pauser 

samt vissa utfyllnadsord tagits från transkriberingen. 

2.2.6 Forskningsetik 

För att värna om intervjupersonernas konfidentialitet använde vi oss av ett fingerat namn. 

Intervjupersonen blev således anonym i studien, men eftersom yrkesrollen var av värde för 

studien åskådliggjordes rollen.  

2.2.7 Analysmetod 

Den analysmetod vi har använt är av ad-hoc basis. Detta beskriver Kvale (1997) som en 

metod som angriper en analys av textmaterialet för att utröna kategorier samt fenomen. 

Dessa tillsammans kan beskriva strukturer i materialet som har betydelse för studien. Kvale 

(1997) menar att detta arbetssätt inte är något specificerat arbetssätt, utan här tillåts 

forskaren att fritt använda olika metoder för att analysera text. Detta arbetssätt handlar 

exempelvis om att lägga märke till mönster och göra jämförelser eller att räkna frekvensen av 

olika uttalanden och åsikter. Under arbetet med studien växte strukturer fram allt eftersom 

resultatet från intervjuerna analyserades. Detta är något som Kvale (1997) beskriver som ett 

vanligt förekommande händelseförlopp, att strukturer kan upptäckas i samband med att 

arbetet fortskrider. Analysen blev därmed en kontinuerlig process för oss och sågs inte som 

en bestämd process, utan analysfasen sågs mer som ett rörligt arbetsflöde. 

2.3 Litteratursökning 
Med intervjuer som grund genomförde vi sedan artikelsökningar för att få stöd för de 

berättelser som respondenterna uttryckte. I samband med att deras berättelser analyserades, 

uppstod möjlighet att använda ämnesord vilka relaterade till de fenomen och teman som 

framkom. Sökning efter relaterad forskning och litteratur genomfördes bland annat vid 

Umeå Universitets Bibliotek, Google Scholar, IEEE Xplore Digital Library samt ACM Digital 
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Library. Sokörd vi använde både enskilt samt i kombination med varandra var bland annat: 

Software Configuration Management, SCM, Standard, Standardization, ITIL, ITSM, 

CMDB, Configuration Management Database, Problems, Challenges, Implementation, 

Globalization, Adaption, Opportunities. 

När vi insåg att ämnet och området är stort och komplext har vi valt att koncentrera oss på 

de artiklar och litteratur som på ett bra sätt passar in i de uppkomna strukturerna. Detta 

gjorde vi för att på ett bra sätt kunna belysa de specifika ämnesområden. Efter att 

intervjuerna analyserades och kategoriserades genomförde vi även ytterligare sökningar efter 

relaterad litteratur och forskning. Detta blev alltså en löpande process för oss, att säkerställa 

analys med adekvata källor. 

2.4 Metodkritik 

2.4.1 Metodval 

Fallstudier har kritiserats av somliga. De menar att metoden har en avsaknad av noggrannhet 

eftersom forskaren inte följer några systematiska processer. Detta kan leda till oaktsamhet, 

diskutabel datainsamling eller att en enskild individs åsikt kan generalliseras. Värt att notera 

är att denna problematik mycket väl även skulle kunna uppstå vid observationsstudier, 

enkätundersökningar eller granskning av tidigare forskning (Yin, 2007). 

För att upprätthålla en så hög noggrannhet som möjligt var vi noga med att inte förkasta 

insamlad data i ett tidigt skede, utan vi sparade all insamlad data i form av backuper. Under 

intervjuerna var vi noga med att undvika att försöka påverka respondenterna, och i 

analysarbetet arbetade vi hårt för att inte generalisera svaren eller att låta vissa 

respondenters svar vara mer viktig än andras. En annan möjlig kritik mot fallstudier är att 

det är ytterst problematiskt att göra några generaliserande uttalanden utifrån fallstudier. Yin 

(2007) menar att det sällan går att dra några långtgående slutsatser på resultat från endast 

en fallstudie. 

2.4.2 Urval 

Det går även att rikta kritik mot vårt ändamålsenliga urval. Detta upplever vi dock inte som 

ett problem, då till exempel tid eller plats aldrig var ett problem för respondenterna. Detta 

eftersom vi genomförde studien som helhet på organisationens kontor och kunde vara 

flexibla när det gällde att boka in möten så det passade för samtliga parter. Vi, i samspel med 

vår handledare på organisationen kunde genom diskussioner resonera kring vilka personer 

inom organisationen som berörs av studiens område. Vi anser dock inte att urvalet är för 

smalt, då samtliga respondenter på ett eller annat sätt berörs av området på daglig basis. 

Det går givetvis alltid att ifrågsätta hur många intervjuern som ska genomföras. Hur 

många intervjuer anses vara nog? Med tanke på studiens syfte, omfattning samt med hänsyn 

till uppsatsens avgränsning gör att sju intervjuer kan ses som tillräckligt. 

2.4.3 Genomförande 

Intervjuguiden var, som tidigare nämnt, av halvstrukturerad karaktär för att skapa en 

avslappnad konversation-liknande intervju. Trots detta upplevde vi att enstaka 

intervjupersoner upplevde situationen något obekväm. Vi upplevde att vi kunde ha en mer 



14 

 

avslappnad och bättre diskussioner i fikarummet exempelvis. Det finns förstås flera 

anledningar till detta, respondenten känner sig möjligen förhörd, osäker på hur han eller hon 

kan bidra till uppsatsen, således blev vissa svar korta och koncisa. Detta krävde att vi under 

intervjuerna fick lov att be respondenterna utveckla svaren. Om vi ändå upplevde att det 

saknades något i svaren, kunde vi alltid knacka på hos respektive för en återkoppling. Detta 

var något vi säkerställde vid intervjuns slut, om vi hade ytterligare frågor.  

En annan anledning till varför vissa respondenter blev obekväm i intervjusituationen kan 

vara på grund av att intervjuerna spelades in, då det inte är ett särskilt vanligt scenario. Vi 

hade, som tidigare nämnt, en inledande och avslutande orientering, detta i ett försök till att 

lindra eventuell obehagskänsla. En positiv iakttagelse vi gjorde var att många respondenter 

var intresserade av att fortsätta diskutera efter den avslutande orienteringen. Det ska 

påpekas att samtliga intervjuer var frivilliga, dock kan respondenterna möjligtvis ha upplevt 

sig tvingade att ställa upp, då organisationen presenterat oss och vårt syfte för personalen. 

Intervjutiden skiljde sig åt mellan de olika intervjuerna, dock inte mer än 10 minuter. Detta 

kan vara relaterat till ovan nämnda problematik och kunskap om området, men även hur 

pass pratsam respondenten faktiskt är.  

I samtliga intervjuer besvarades samtliga övergripande frågor, även vissa delfrågor 

beroende på respondenten. Detta utfall var inte oväntat för oss, då den halvstrukturerade 

intervjuguiden var ett försök att undvika korta svar. Korta svar kan förvisso vara av nytta till 

studien, dock medför det inget kvalitativt mervärde vilket studien eftersträvade. 

2.4.4 Intervjuguide 

Som tidigare nämnt besvarades samtliga frågor av respondenterna. Under analysarbetet 

framkom det dock att vissa ämnesområden inom intervjuguiden var mindre relevanta för 

studien. Grundtanken med intervjuguiden var att täcka in ett brett område för att på sådant 

sätt kunna undersöka samtliga aspekter av standarder inom SCM, och inte bara faktiskta 

standarder. 

2.4.5 Transkribering 

Att transkribera intervjuerna är något som också bör granskas kritiskt. Detta på grund av att 

metodiken medför att en subjektiv tolkning av respondenterna är ofrånkomlig. 

Översättningen från tal till skrift är något som Kvale (1997) påpekar är författarens eget verk, 

och inte faktiska kopior. En fullständigt objektiv översättning är därmed inte genomförbar 

menar han. Genom översättningen, görs texten direkt subjektiv. Med detta i åtanke är det av 

innebörd att poängtera att det är vi, forskarna, kan påverka respondenternas faktiska utsago. 

Då området i sig är komplext i sin natur, och att respondenterna har god erfarenhet inom 

området uppfattades deras språk stundtals avancerat och sakkunnigt. Utifrån vår kunskap 

och förmåga har vi tolkat utsagorna, detta kan förstås även ha påverkat återgivningen av 

intervjuerna i transkriberingen. 

2.4.6 Källkritik 

Sökningen av litteratur var problematisk då vi anser att ämnesområdet är omfattande. De 

studier som genomfördes har gjorts på en mer generell nivå. Det var problematiskt att finna 

relaterad forskning som var av relevant för studien. En anledning till detta kan vara kopplat 
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till komplexiteten inom organisations programvaruprojekt och IT-branschen i allmänhet. En 

annan problematik är att författare inom SCM tenderar att använda begrepp på olika sätt. 

Delar av studiens ämnesområden, exempelvis ITIL, är relativt nytt och något som ständigt 

uppdateras och revideras. En annan adekvat kritik kan vara att mycket av relaterad litteratur 

är skrivet av “praktiker”, detta är dock inget vi ser som ett hinder, då vi anser att 

ämnesområdet är praktiskt och därmed anser vi även att “praktikers” åsikter och utsagor är 

av värde. Detta instämmer även Estublier et al. (2005) med, och säger att det är för snävt att 

endast förlita sig på akademiska texter och utsagor för att på ärligt sätt redogöra för 

mjukvarukonfigurationshantering. Estublier et al. (2005) menar att den blomstrande 

mjukvarukonfigurations-community som finns, blomstrar mycket på grund av att det finns 

en bra blandning av både forskare och utvecklare, med bakgrund från både akademin och 

från exempelvis företag. 

2.4.7 Tidigare erfarenheter 

Ingen av oss hade inte mycket erfarenhet av SCM, varken tekniskt eller teoretiskt, innan 

studiens start. Detta har lett till att vi under studiens genomförande har lärt oss mycket samt 

insett hur pass kritisk hantering av mjukvara kan vara för en större organisation. Att vi inte 

har någon praktiskt erfarenhet av SCM ser vi inte som ett problem, då vi båda kommer med 

nyfikna och ofärgade ögon som förhoppningsvis kan bidra med ett något annorlunda 

perspektiv än de personer som arbetar inom området dagligen.  
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3. Software Configuration Management (SCM) 

I detta kapitel kommer en övergripande genomgång av Software Configuration Management 

(SCM) att presenteras. Som namnet avslöjar är SCM är en specialisering av 

konfigurationshantering (CM). Först kommer vi redogöra för konfigurationshantering (CM) 

för att sedan gå in mer ingående på Mjukvarukonfiguraitonshantering(SCM). SCM är ett 

utbrett område och därför har vi delat upp vår redogörelse. Nedan redogör vi för de processer 

som finns inom SCM och sedan om CMDB som är ett viktigt koncept inom området. Andra 

viktiga begrepp inom området är IT service management och ITIL som vi också kommer att 

redogöra för. Det kan verka trivialt att belysa detta, men det är viktigt att läsaren tar till sig 

detta avsnitt då det behövs för att förstå resonemanget senare under studien. SCM består av 

många tekniska begrepp och komplicerade processer. Med hänsyn till läsaren kommer vi 

därför att föklara det fundamentala inom området på ett så grundligt och enkelt sätt som 

möjligt. 

Alla organisationer som utvecklar IT-produkter bör överväga att arbeta med 

konfigurationshantering (CM). CM blir en del av den allmänna kulturen inom en 

organisation. En organisation kan tillämpa CM rigoröst, löst eller något däremellan. CM kan 

ses ur olika perspektiv: ur ett människovänligt-, produkt-, projekt-, process-, 

organisationsövergripande-, och verktygsperspektiv (Hass, 2003). I Pressmans (2010) 

redogörelse för området konfigurationshantering (CM), citeras Babich (1986) som 

understryker att konsten att koordinera förändring i syfte att minimera förvirring kallas för 

konfigurationshantering (CM). CM är konsten att identifiera, organisera och kontrollera 

organisatoriska förändringar. Målet är att maximera produktivitet genom att minimera 

misstag. Historien kring CM sträcker sig tillbaka till slutet av 1960-talet och har sina rötter i 

det amerikanska försvaret som utvecklade militära standarder, varav 

konfigurationshantering var en av dem. Under 1990-talet växte området och flertal 

standarder och publikationer dök upp som omfattade CM. Konfigurationshantering har med 

andra ord genomgått stora förändringar med tiden. 

Mjukvarukonfigurationshantering (SCM) kan spåras tillbaka ända till tidigt 50-tal, då CM 

(ursprungligen för hårdvaruutveckling och produktionskontroll) började att tillämpas på 

mjukvaruutveckling (Estublier et al, 2005). SCM kom att framträda som en särskild disciplin 

strax efter den så kallade mjukvarukrisen som uppstod 1968. Det var också vid den här tiden 

som det visade sig att arkitekturen och driften av systemen är en avgörande faktor för 

programmering som område(Estublier, 2000). SCM började tillämpas på allvar under sent 

70-tal och tidigt 80-tal, för att ta itu med några av de många frågor som dök upp under den 

nämnda krisen. Av ovanstående förstås förhoppningsvis att det inte finns någon tydlig gräns 

för vad SCM som område innefattar. Fokus inom SCM har dessutom förändrats med tiden, 

från att i början av 80-talet ha fokuserat på programmering för versionshantering, 

ombyggnad och sammansättning till att på 90-talet handla mer om programmering som 

processtöd samverkande mellan metoder. Idag strävar ett typiskt SCM-system till att 

tillhandahålla och kontrollera IT-tjänster (Estublier, 2000).  
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Som Estublier (2000) framfört finns det inte någon tydlig gräns för vad SCM innefattar och 

därför faller det sig naturligt att definitionen av SCM skiljer sig åt mellan olika källor. 

Pressman (2011) definierar SCM som ett paraplybegrepp som täcker hela 

programvaruprocessen. Författaren poängterar att förändring är anledningen till varför 

området existerar. För om en förändring inte kontrolleras, kontrollerar förändring dig. 

Eftersom förändringar är oundvikliga inom programvaruutveckling och kan inträffa när som 

helst är SCM ett centralt område för organisationer fortlevnad. Estublier (2000) väljer att 

definiera SCM som en aktivitet att kontrollera utvecklingen av komplexa system. En mer 

pragmatiskt definition han formulerat är att definiera SCM som disciplinen som gör att vi 

kan fortsätta utveckla programvaror under kontroll, samt bidra till att behålla kvalitet och 

begränsa fördröjning. Keyes (2004) denfinerar SCM som ett organisatoriskt ramverk och 

som ett kunskapsområde, för att hantera utveckling av informationssystem genom hela 

systemutvecklingsprocessen. En rigorös ram för framställning av kvalitativa 

informationssystem. 

Författarnas definitioner smälter in i varandra på sätt och vis. De är eniga om att 

förändring är orsaken till varför SCM existerar och att syftet är att bibehålla, höja och sträva 

mot att säkerställa kvalitet. Det som skiljer författarna åt är att Pressmans och Keyes 

definitioner är något mer generella då de belyser SCM som ett 

paraplybegrepp/kunskapsområde, medan Estublier behandlar SCM mer som en 

arbetsprocess. 

Keyes (2004) menar också att det finns många anledningar till varför organsationer 

behöver SCM. Några av dessa är: 

 En bättre hantering av kostnader kring driften av mjukvara som har en förmåga att 

dra iväg 

 Hjälper till att höja kvalitén på mjukvara 

 Stödjer vid hantering vid tillgångar 

 Skapar förmågan att spåra förändringar under utvecklingen, vid t.ex. 

parallellutveckling. 

 Bidrar till en stabil miljö för mjukvaruutvecklingsprocessen, den kan bli definierad, 

repeterad och förbättrad. 

Härnäst presenteras mer ingående de huvudsakliga delarna inom SCM.  

3.1 SCM Processer 

Miljön som SCM verkar inom har förändrats och kommer troligen fortsätta göra det. Tidigare 

var det endast ett fåtal programmeringsspråk, men numera är det betydligt fler. Det är inte 

heller frågan om centraliserade mainframes längre, utan decentraliserade nätverks- och 

webbaserade miljöer med tusentals enheter med hundratals programvarupaket. Innan vi 

förklarar processerna inom SCM är det viktigt att förstå vad ett Software Configuration Item 

(SCI) innebär. 

Allt som kan installeras, bytas ut och ändras i en organisations IT-miljö ska definieras och 

kartläggas. Inom CM talar man om Configuration Item (CI) eller konfigurationsenhet. Detta 

kan vara allt ifrån hårdvara, mjukvara till dokumentation. Inom SCM talar man endast om 

SCI eftersom det bara är definierad mjukvara som är relevant. CI och SCI är lätta att blanda 
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ihop, men skillnaden är att ett SCI motsvarar mjukvara och ett CI är ett vidare begrepp och 

kan innefatta så väl mjukvara, hårdvara eller dokumentation. Ett SCI är ett objekt och består 

av en uppsättning egenskaper exempelvis: Ett namn, en beskrivning, en lista över relationer 

till andra SCI. Ett SCI kommer i två typer av objekt: Bas eller aggregat. Ett bas-objekt är en 

enhet i den mest grundliga av former och ett aggregat-objekt är en samling av dessa 

(Pressman, 2010).  

Processerna inom SCM har inte förändrats mycket under de senaste 20 till 30 åren (Keyes, 

2004). Enligt Pressman (2010) består SCM av fem övergripande processer som har fyra 

huvudsyften. Processerna är att: (1) Identifikation av objekt som står inför konfiguration, (2) 

Versionskontroll, (3) Kontroll av förändring, (4) Revidering, (5) Statusrapporteringse figur 

(1.1) Huvudsyftena med dessa processer är att: 

 Att identifiera alla objekt som definierar konfiguration av programvara. 

 Hantering av en förändring av en eller flera av dessa objekt. 

 Kartläggning av konstruktion av olika versoner. 

 Bibehålla mjukvarukvalitet över tid. 

 

 
Figur 1.1: En beskrivande bild över SCM-processer 

 

(1) Denna process syftar till att identifiera, definiera och kartlägga de SCI som finns inom IT-

miljön. Här namnges och hanteras alla SCI med en objektorienterad ansats. Denna process 

kan även innefatta att spåra relationer mellan olika SCI’s. 

(2) Under den här processen kombineras verktyg för hantering av olika versioner av SCI som 

är skapade. Ett av dessa verktyg är ett versionskontrollsystem. Detta system har fyra 

omfattande funktioner. 

 Den första funktionen är att lagra i en databas (CMDB) som lagrar alla relevanta CI 

och SCI. 

 Den andra funktionen är att lagra versioner av ett SCI, detta för att kunna se tillbaka 

på tidigare versioner. 

 Tredje funktionen är att skapa en anläggning(facility), som möjliggör att 

organisationer kan hämta alla relevanta SCI och sätta samman en specifik version av 

mjukvaran. 

 Till sist finns ofta funktionen för att spåra problem, detta möjliggör att organisationer 

kan registrera och hämta status för alla olösta frågor för samtliga SCI. 

(3) Change control är en process som kan liknas med en balansakt. Kontrolleras en 

förändring för kraftigt kommer problem att uppstå, dock kommer för löst kontrollerat 
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förändringsarbete skapa kaos. Denna process startas av att det finns ett behov av förändring. 

Sedan skapas en förfrågan om förändring som utvärderar fördelar och nackdelar av tilltänkt 

förändring, samt vilken inverkan resterande delar av systemet får med förändringen. Denna 

utvärdering sammanställs sedan till en rapport och en styrgrupp beslutar om förändringen 

ska genomföras eller inte. 

(4) Audit, identification, version control och change control är alla hjälpmedel för att sortera 

det som annars hade varit en rent kaotisk situation. Det fjärde steget är uppdelad i två 

mindre processer: En granskningsprocess och en omdömesprocess. I granskningsprocessen 

används ett frågeformulär som lyfter fram signifikativa karaktärsdrag av ett SCI som 

underlättar arbetet i omdömesprocessen. Pressman belyser sex frågeställningar: 

1. Har en förändringsbegäran upprättats med nödvändig information? 

2. Har ett tekniskt omdöme gjorts tekniskt korrekt? 

3. Har programvaruprocessen tillämpat standarder korrekt? 

4. Har förändringen blivit kopplad till SCI? Har datum och författare för förändingen 

fastslagits? Speglar attributen av objekten förändringen? 

5. Har proceduren kring notering av förändring följts på rätt sätt? 

6. Har alla relaterade SCI blivit korrekt uppdaterad? 

Omdömesprocessen syftar till att undersöka om ett SCI har ändrats korrekt. Processerna 

påminner om varandra, men den särskiljs då materialet rapporteras till 

kvalitetssäkringsgruppen som går igenom och behandlar detta. 

(5) Denna process har till syfte att svara på följande frågor: 

1. Vad hände? 

2. Vem gjorde det? 

3. När hände det? 

4. Vad mer kan påverkas? 

Varje gång en SCI förändras eller att styrgruppen godkänner en förändring skapas en 

rapport, en configuration status report (CSR). Vid varje revidering(AUDIT) rapporteras den 

in som en del i CSR. Resultatet av denna rapport läggs ofta in i en databas så utvecklare och 

supportpersonal snabbt hittar information om förändringar. Rapporten framställs 

kontinuerligt för att uppdatera och informera chefer och ledning om viktiga förändringar. 

Detta var redogörelse för SCM’s processer enligt Pressman (2010). Detta för att en läsere 

ska få en djupare förståelse för hur arbetet med SCM bedrivs. Teorin är mycket generell och 

beskriver arbetsprocesserna på en hög detaljnivå, det framgår inte vem som ska göra vad, 

utan det är upp till respektive organisation att tolka och tillämpa hur de själva vill bedriva sitt 

arbete inom SCM. Härnäst kommer vi redogöra för ett essensiellt koncept inom SCM. 

3.2 Configuration Management Database (CMDB) 

Tidigare hanterades information om förändringar av mjukvara genom pappersdokument. Att 

hantera denna information via pappersdokument har visat sig vara problematiskt av många 

anledningar. Till exempel: Att hitta igen önskad konfigurationsenhet, överblicka förhållanden 

mellan olika konfigurationsenheter och information om vad som ändrats. I 

mjukvaruutvecklingens tidiga historia återfanns denna information i huvudet på utvecklarna. 
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Idag lagras denna information i en teknisk databas, en så kallad Configuration Management 

Database (CMDB) vilket utgör en stor del inom SCM (Pressman 2010). 

I databasen ska det lagras information om de CI som finns inom IT-arkitekturen. Som vi 

tidigare nämnt kan ett CI vara till exempel en programkomponent, ett dokument, en källkod. 

De vill säga delar eller en hel arbetsprodukt. I databasen ska det bland annat finnas 

information om: 

 Relevanta attribut för varje CI; alltså all tillhörande information som är relevant för 

varje CI. Attribut kan vara ID-nummer, ägare, geografisk plats samt hur enheten är 

konfigurerad. En servers attribut kan vara vilken typ av hårddisk samt antalet 

hårddiskar som används. 

 En baslinje för varje CI; baslinjen är en ögonblicksbild för CI’n som används för att 

kunna backa tillbaka CI’n till en tidigare tidpunkt, om problem skulle uppstå vid 

konfigurering. 

 Status för varje CI; då varje CI har en egen livscykel. Statusen har till uppgift att 

berätta om var i livscykeln CI’n befinner sig. Exempelvis “Under utveckling” eller “I 

produktion”. 

 Beskrivning av de kopplingar mellan olika CI; både fysiskt och logiskt. De flesta CI 

har olika relationer och beroenden till varandra. 

 Basnivå ska finnas för olika typer av CI;basnivån är den lägsta nivån en CI kan brytas 

ner i (Haverblad, 2004). 

Databasen fyller de uppenbara egenskaperna som en vanlig databas innehar, det vill säga 

dataintegritet, delning och integration. Rollen databasen fyller i SCM är ett effektivt sätt att 

strukturera upp mekanismer och datastrukturer. För att uppnå detta, måste databasen ha 

följande funktioner enligt Pressman (2010): 

 Versionshantering 

o Databasen måste kunna spara alla versioner för att på ett effektivt sätt hantera 

releaser, detta för att tillåta utvecklare att gå tillbaka till en tidigare version. 

 Spårning av relationer och hantering utförda förändringar. 

o Databasen hanterar en mängd relationer mellan de entiter som lagras. 

Möjligheten att kunna spåra och lagra dessa relationer är avgörande för 

integriteten för den information som lagras i databasen. Exempelvis om ett 

UML-klassdiagram ändras ska databasen kunna hitta relaterade klasser och 

beskriva vilka komponenter som påverkas av ändringen och meddela 

utvecklaren. 

 Krav spårning 

o En avancerad funktion som kan spåra vilken design och vilka komponenter 

som behövs med hjälp av en särskild kravspecifikation, detta kallas för 

framåtspårning. Denna funktion ger även möjligheten att generera krav av en 

given arbetsprodukt, så kallad bakåt spårning. 

 Konfigurationshantering 

o Konfigurationshanteringen ska hålla reda på en rad konfigurationer som 

representerar produktens utgåva. 
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 Spårning av granskning. 

o Levererar information om när, varför och av vem ändring har utförts. Denna 

information kan lagras som attribut till objekten som finns i databasen. 

Det finns många fördelar med en CMDB enligt Wu (2014), som gjort en fallstudie på 

organisationer som implementerat en CMDB. Wu (2014) kategoriserar fördelarna i sju 

rubriker: 

 Händelsehantering 

o En CMDB kan hjälpa organisationer med till exempel lösningar på problem 

som tidigare uppstått, prioritering av incidenter, och grundorsaksanalys. 

 Konsekvensanalys 

o Organisationer kan göra konsekvensanalys med hjälp av databasen. Till 

exempel om en enhet slutar fungera, kan organisationen undersöka hur 

många kunder som drabbas. 

 Relationsanalys 

o Med hjälp av en CMDB kan en organisation spåra relationer mellan en önskad 

förändring och till en incident eller problem som uppstått. 

 Rapportering 

o En CMDB används för att producera rapporter, exempelvis månadsrapport, 

kvalitetsrapport eller trendanalysrapport. 

 Planering & design 

o Informationen i CMDB kan användas som underlag för att planera eller 

designa framtida aktiviteter somhistorisk data för att kunna estimera hur 

mycket resurser som krävs. 

 Resurshantering 

o Informationen som finns i databasen går att använda till att undersöka om 

tjänsten levererar rätt resurser. 

 Kontroll & revision 

o Den data som lagras i CMDB’n går att använda för att stödja granskning av 

verksamheten. Exempelvis kan organisationer kontrollera hur väl deras 

processer stämmer överens med ITSM’s processer med hjälp av databasen. 

3.2.1 Kritik mot CMDB 

Rob England (2009) ställer sig skeptisk till tanken och användandet av CMDB. England 

menar att väldigt få organisationer, troligast mindre än 5 procent har en fullvärdig CMDB 

och resterande 95 procenten fortsätter ändå att fungera, utan användning av en fullvärdig 

CMDB. Anledningen till varför så få organisationer använder en CMDB sägs vara på grund av 

att den är komplext, dyr att upprätta, svårt att fylla, underhålla och hålla korrekt. Databaser 

är enligt England i ständig förändring, vilket skapar svårigheter med att konstant underhålla 

och sköta databasen konsekvent. En databas utan korrekt information är inte till någon 

nytta. 

Att en CMDB i en organisation medför fördelar är det inget tvivel om enligt författaren. 

Vad han menar är att det handlar om huruvida fördelarna av en CMDB övervinner kostnaden 

med att implementera, upprätthålla och underhålla databasen. Det finns väldigt få 
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organisationer där fördelarna med databaser övervinner kostnaderna enligt England. Det är 

oftast för de stora organisationerna, där fördelarna med en CMDB faktiskt övervinner 

kostnaden. Men det är å andra sidan oftast dessa typer av organisationer som verkligen 

behöver en CMDB. Dessa organisationer behöver automatisera så mycket som möjligt och 

behöver även verktyg för att kunna spåra komplexa relationer mellan olika konfigurationer. 

Att tro att CMDB är ett bra verktyg för detta är dock en vanligt missuppfattning enligt 

England. Att använda en CMDB för att automatiskt upptäcka CI’s och dess konfiguration är 

väldigt problematiskt. En CMDB kommer aldrig helt automatiskt kunna upptäcka och förstå 

viktig data och relationer den stöter på, som stämmer överens med organisationens högre 

koncept och affärsrelaterade beslut. England menar att de personer som arbetar inom IT-

branschen har en förkärlek till att lösa problem med teknik. Lösningen på 

konfigurationshantering är dock inget problem som uppstår på grund av bristande teknik 

menar han utan på grund av processproblem.  

Varför organisationer upplever konfigurationshantering som ett problem, är inte på grund 

av att de saknar en häftig teknisk lösning likt CMDB, utan på grund av det inte finns 

tillräcklig dokumentation och tydliga processer för dokumentation över vad som utvecklas. 

En annan problematik England ser med en CMDB handlar om var gränsen går för vad som 

ska finnas, och tillhörande attribut till de objekt som ska få finnas i databasen. England gör 

ett exempel och frågar sig, DNS-namnet på en server, är det ett attribut? En del personer 

anser att det är ett attribut, medan andra personer inte anser det. England menar alltså att 

det är svårt att definiera CI, med korrekt information, som samtliga intressenter är överens 

om. 

3.3 IT Service management (ITSM) 

Detta avsnitt om SCM ger en introduktion till dig som inte redan känner till ITSM. ITSM är 

särskilt relevant att ta upp i denna uppsats eftersom den organsationen vi har valt att studera 

i vår fallstudie baserar sitt arbete med SCM på just ITSM. IT Service management (ITSM) är 

ett tjänstebaserat-sätt att organisera och effektivisera de IT-processer som är relevanta vid 

leverans och support av IT-tjänster. ITSM ämnar beskriva vilka IT-processer som går att 

förverkliga och hur de kan förbättras för att möta kundens behov och krav, exempelvis för 

kvalitet, kostnad och innehåll (Haverbland, 2004). ITSM utgår ifrån ett affärsperspektiv och 

kategoriserar beställare av IT-tjänster som kunder. De som använder tjänsterna benämns 

som användare. IT service management består av ett antal kärnprocesser och det är dessa 

som kan förverkligas och förbättras (Haverblad, 2004).  

Kärnprocesserna inom ITSM kan delas upp i två delar: Supportprocesser och 

leveransprocesser se figur 1.2. Supportprocesserna omfattar hanteringen av de dagliga 

processerna och leveransprocesserna är strategiska processer som hanterar främst 

organisationens leveranser och planering. 



23 

 

Figur 1.2: En beskrivande bild över ITSMs kärnprocesser 

 

I många anseenden går ITSM’s kärnprocesser in i varandra, eftersom de är starkt beroende 

och relaterade till varandra. Som framgår av figuren är bara konfiguraitonshanteringen en 

del inom ITSM .Konfigurationshanteringsprocessen som ansvarar för att tillhandahålla 

information om alla komponenter har svårt att fungera om den inte kan utvinna någon 

information från de andra supportprocesserna. Ifall förändringshanteringen inte hanteras 

som den ska blir det svårt att bevara aktuell information om olika kompetenser och 

konfigurationer. Andra kärnprocesser som till exempel problemhanteringsprocessen, bygger 

- inte så konstigt - på incidenthanteringsprocessen osv. Vi kommer inte att redogöra för alla 

kärnprocesser i den här studien, utan fokusera på konfigurationshantering eftersom det är 

vad studien i mångt och mycket handlar om. 

Inom ITSM ses konfigurationshantering som en stödprocess. Med en effektiv 

konfigurationshantering får en organisation kontroll över bland annat inköpta licenser, som 

inte sällan tenderar att bli överflödiga. Vidare fås en mer centraliserad kontroll över 

komponenter och information. Systemförändringar kan lättare planeras, vilket leder till mer 

säkerhet. IT-personalen kan lättare hitta den information de behöver och sparar därför tid. 

Andra fördelar är att organisationer blir mindre individberoende när dokumentation och 

information om exempelvis komponenter finns tillgängliga (Haverblad, 2004). Enligt ITSM 

består konfigurationshanteringsprocessen utav sex olika steg: 

 Planera 

 Identifiera 

 Registrera eller uppdatera 

 Kontrollera 

 Rapportera 

 Revidera 

Först görs en planering för vad som ska identifieras. Identifieringen av komponenter sker för 

att få kontroll över IT-infrastrukturen och agerar som ett filter för CMDB. Är det så att en 

komponent inte hör hemma i databasen läggs den inte heller till. En komponent i det här 

fallet är ett CI och för att den ska godkännas måste den kontrolleras. Rapportering sker av 

både aktuell och historisk data och om var de olika konfigurationsenheter befinner sig. 

Revidering görs regelbundet och finns som en process för att säkra att all data är korrekt i 
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CMDB. Som vi skrev tidigare går kärnprocesserna in i varandra och 

konfigurationshanteringsprocessen är en central process eftersom den ska tillhandahålla 

information om de olika komponenterna till processer som incidenthantering, 

problemhantering, förändringshantering och releasehantering (Haverblad, 2004). 

3.3.1 Kritik mot ITSM 

Den kritik som finns mot ITSM är egentligen inte riktad mot ITSM i sig, utan mot 

Information technology Infrastructure Library (ITIL) som vi går igenom nedan. ITSM och 

ITIL är starkt relaterade till varandra och därför kan kritiken lätt ses vara riktad till båda. 

“Best-practise” är ett uttryck som beskriver både ITSM och ITIL då de båda innehåller 

generella riktlijer för vad man bör tänka på vid till exempel hantering av systemförändring. 

Den vanligaste förekommande kritiken mot “best-pratice” är att generella rekommendationer 

inte kan passa alla situationer. Nedan redogör vi för ITIL, ITIL är ett best-pratice ramverk 

som används som vägledning för ITSM. ITIL har vuxit och blivit det mest accepterade 

tillvägagångssättet i världen inom ITSM (ITIL, 2011). 

3.4 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

Under 80-talet upplevde den brittiska staten att kvalitén på de IT-tjänster som tillhandahölls 

både av interna och externa företagbehövdes utredas. Central computer and 

Telecommunications agency (CCTA), numera, Office of Government Commerce (OGC) blev 

tilldelade uppdraget av regeringen att utveckla ett standardiserat förhållningssätt för en 

effektiv och ändamålsenlig leverans av IT-tjänster. Detta förhållningssätt skulle vara 

oberoende leverantören av tjänsten vare sig interna eller externa företag. Resultatet från 

detta uppdrag blev framtagandet och offentliggörandet av Information Technology 

Infrastrucure Library (ITIL)(Van Bon & de Jong, 2007). Det som togs fram var en samling av 

böcker som dokumenterar ett ramverk av best practices till de företag som använder sig av 

ITSM. ITIL är det mest erkända och använda ramverket för ITSM (ITIL, 2011). 

ITIL erbjuder ett systematiskt förhållningssätt för organisationer att leverera kvalité 

genom deras IT-tjänster. ITIL ger en noggrann beskrivning av de flesta viktiga processer en 

IT-organisation har, och innefattar checklistor för arbetsuppgifter, procedurer och 

ansvarsfördelning som sedan kan användas som en grund för att skräddarsy behov till 

enskilda organisationer (Van Bon & de Jong, 2007). I dagsläget består ITIL av fem centrala 

publikationer, en för varje livscykelfas inom ramverket. Dessa är: 

 Service Strategy 

o Syftet med Service Strategy är att definiera en plan som med hjälp av en tydlig 

uppsättning principer, kommer att kunna ge en lösning på ett problem för en 

organisation i en viss situation. 

 Service Design 

o Syftar till att säkerställa att nya eller förändrade tjänster är utformade för att 

möta förändrade krav på verksamheten. 
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 Service Transition 

o I denna livscykel är syftet att säkerställa nya, gamla eller ändrade tjänster 

uppfyller förväntningarna för hela livscykeln som organisationen har fastställt 

och dokumenterat i Service Strategy och Service Design. 

 Service Operation 

o Denna livscykel syftar till att leverera överenskomna tjänstenivåer till 

användare och kunder. Här säkerställs alltså att den framtagna tjänsten 

stämmer överens med dess tilltänkta syfte för användaren. 

 Continual Service Improvement 

o Syftet med Continual Service Improvment är att upprätthålla värdet för 

kunderna genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra kvalitén på 

tjänsterna och de underliggande processerna (ITIL, 2011). 

I komplexa och snabbt föränderliga miljöer ger ITIL ett gemensamt språk och en samling av 

best practise-processer som möjliggör att de tjänster som ska framställas, levereras på ett 

konsekvent och integrerat sätt. Då ITIL är leverantörsoberoende kan ramverket antas och 

anpassas för tjänsteleverantörer i alla storlekar, oavsett vilken sektor organisationen är aktiv 

inom (ITIL, 2011).  

Potgieter et al.(2005) menar att det finns korrelation mellan användning av ITIL-baserade 

aktiviteter och tjänstekvalitet. Ju fler aktiviteter som är influerade av ITIL’s ramverk desto 

mer kommer kvaliteten att höjas på de tjänster organisationen nyttjar. Korrelationen i sig 

kan ses som något spekulativ då författarnas studie delvis mäter något subjektivt, nämligen 

kundnöjdhet. Potgieter et al. har studerat en organisation som implementerat ITIL-baserade 

aktiviteter under en tid. Desto mer ITIL-baserade aktiviteter som används, desto mer 

minskar antalet telefonsamtal till supportavdelningen inom organisationen. Författarna 

menar att både kundnöjdhet ökar och att organisationer presterar bättre i samband med att 

fler ITIL-aktiviteter används inom organisationen. Detta tolkas av författarna som att ITIL 

“fungerar” och är verkningsfullt för organisationer.  

3.4.1 Kritik mot ITIL 

Meyer (2005) ställer sig tveksam till ITIL och visar på några fallgropar som organisationer 

kan stå inför vid implementering av ITIL. En fallgrop berör strukturering kring ITIL’s 

processer. Då ITIL är ett generellt ramverk, med generell kunskap för organisationer, 

oberoende av organisationernas område, försvinner spetskompetensen inom den 

organisation som nyttjar ITIL. Detta får till följd att arbetet kommer replikeras av flera 

grupper som alla studerar samma generella kunskap. Replikering leder till ökade kostnader, 

och när flera grupper studerar samma innehåll, försvinner synergieffekten enligt Meyer. En 

annan fallgrop är att utse en processägare med makt att bestämma hur andra ska arbeta. 

Ibland rekommenderas organisationer att utse processägare som ska diktera hur andra ska 

arbeta, detta kan enligt Meyers strida mot den grundläggande principen om egenmakt. Den 

som har tilldelats processägarrollen kan lätt tappa organisationens kundperspektiv, då de 

inte jobbar i direktkontakt med slutkund, och därmed kan skeva processer uppstå. 
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Den sista fallgropen med ITIL enligt Myers är att de som implementerar ITIL kan se det som 

en religion. Myers menar att ITIL kan vara väldigt användbart för leverans av pågående 

tjänster och utvecklingen av infrastrukturen som används av organisationen. ITIL beskriver 

dock inte ett komplett utbud av IT-processer som automatiskt gör att organisationen 

kommer vara världsledande, utan att det är värt att notera att ITIL är begränsad i sin 

omfattning. ITIL är ett ramverk, som fokuserar på “service management”, alltså att hantera 

pågående tjänster. ITIL enligt Myers (2005) är inte någon heltäckande definition av hur IT-

organisationer bör bedriva sin verksamhet, utan ITIL bör tillämpas som ett verktyg när och i 

vid lämpliga tillfällen inom ramen för en bredare organisatorisk strategi. 
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4. Organisatorisk tillämpning 

I följande kapitel presenteras den organisation vi har valt att studera samt hur de arbetar 

med standarder inom SCM. Vi börjar detta kapitel med en generell presentation av 

organisationen för att sedan knyta organisationen till ämnesområdet. Organisationen arbetar 

processinriktat och man kan förklara organisationens verksamhet med hjälp av 

processkartor. Detta för att beskriva hur och i vilken ordning olika aktiviteter ska utföras. 

Processkartorna ger en bra helhetsbild av organisationen. 

Organisationen vi har studerat är Volvo som är en multinationell organisation med över 

100 000 anställda med inriktning mot tillverkning. I organisationen ingår flera fabriker 

världen över. Vad organisationen tillverkar är inte relevant för den här studien, då studien 

ämnar undersöka hur Volvo tillämpar standarder inom SCM. 

Huvudsakliga aktiviteter för organisationen rör produktion, distribution och försäljning. 

Då vårt område behandlar IT-verksamhet har vi studerat deras så kallade IT-avdelning, IT-

Service (ITS) har till uppgift att leverera processer, IT-lösningar och tjänster med ett 

kundorienterat fokus. Dessa lösningar och tjänster levereras internt i organisationen, men 

även till externa kunder. Det är viktigt att poängtera att vi endast har fokuserat på den 

avdelning som är riktad mot de interna kunderna. 

Olika organisationers arbete med SCM skiljer sig åt. För att hantera SCM måste 

organisationen i fråga inte bara se över sina arbetssätt utan även ta in praktiken i 

beräkningen. Detta kan vara en mycket svår uppgift då många stora organisationer har en 

lång historia som har format det sätt de arbetar på idag. Volvo har funnits under längre tid 

och nyligen har en omorganisering genomförts. Detta för skapa en mer gemensam struktur 

och synergi mellan olika fabriker, mer om det i avsnitt 4.4. Schiesser (2010) menar att IT-

organsationer numera är intresserade av att bedriva en mer tjänsteinriktad verksamhet. 

Målsättningen med att ha en tjänsteinriktad verksamhet är till exempel att säkerställa 

kvalitet, kostnadseffektivitet och skapa mervärde för IT-tjänsterna. I “Processer” 4.1 går vi 

igenom hur organisationen har förändrat sitt arbetssätt för att arbeta mer tjänsteinriktat. 

4.1 Processer 
Volvo hade tidigare ett produktbaserat arbetssätt, men i samband med omorganisationen 

skiftade fokus till ett tjänstebaserat arbetssätt. För att lösa detta tillämpade organisationen 

ITSM vilket ledde bland annat till att processkartan ritades om. Detta arbete pågår 

fortfarande inom organisationen, mer om det senare. I arbetet med implementeringen av 

ITSM tillämpar organisationen ITIL som ramverk. 

Idag finns det tre processkategorier inom organisationen, se figur 1.3: Management-

processer, operativa-processer samt stöd-processer. Management-processerna berör 

organisatoriska aktiviteter exempelvis riskhantering, planering, optimering och HR-frågor. 

De operativa processerna förklarar produktionsflödet från beställning till leverans. 

Stödprocesserna agerar som stöd för organisationen att kunna bedriva de operativa 

processerna. Således har stödprocesserna till uppgift att stötta den mer omfattade processen, 

operativa processen, som faktiskt tillverkar en produkt. Innan omorganiseringen upplevde 
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organisationen en fragmentering mellan olika fabriker, att varje fabrik hade ett unikt sätt att 

arbeta, men hade samma målbild. I dagsläget är management-processerna och 

stödprocesserna likadana, oberoende av vilken verksamhet som bedrivs inom de operativa 

processerna. De operativa processer skiljer sig beroende på vilken fabrik som observeras. 

Exempelvis, fabriker som framställer endast båtmotorer har inte samma operativa processer 

som en fabrik som tillverkar lastvagnshyttar. 

       

 Figur 1.3: En beskrivande bild över Volvos mest övergripande processkarta 

 

ITS, som tidigare nämndes, kategoriseras under organisationens stödprocesser. I den här 

studien kommer vi att fokusera på “Deliver Process & IT Solutions & Services”. Denna 

process går i sin tur att se på i olika “nivåer” där nivå 1 är den mest generella, och nivå 3 är 

den mest specifika. Organisationens processer går därmed att se ur olika detaljnivåer. se figur 

1.5 
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Figur 1.4: En beskrivande bild över Volvos detaljnivårer  

 

Nivå 0 beskriver den lägsta detaljnivån som man ser i figur 1.4, nivå 1 och 2 har till syfte att 

förklara hur organisationen arbetar, men även förklara affärsmål och krav. Syftet med nivå 1 

och 2 är att skapa en övergripande processbild för hur organisationens IT-avdelning fungerar 

och skapar värde för kunden. Nivå 2 kan brytas ner till nivå 3 som kallas för 

processkomponenter och den nivån kan i sin tur brytas ner till aktiviteter. Då organisationen 

relativt nyligen ritat om sin processkarta har inte samtliga processer blivit definierade. Nivå 3 

och nivån efter den är exempel på detta. Implementeringen av ITSM är ett pågående arbete 

och processerna kommer att definieras i samband med detta . Närmast kommer vi att 

redogöra för arbetsflödet för den arbetsprocess vi har studerat. 

4.2 “Deliver Process & IT Solutions & Services” 
Avdelningen vi har studerat, den som levererar tjänster till interna kunder, kan som vi 

tidigare nämnt ses ur olika detaljnivåer. Vi kommer endast att redogöra för den första och 

mest generella nivån, då syftet med redogörelsen är att beskriva hur organisationens 

arbetsflöde är strukturerat samt påvisa vilka områden som är intressanta för studien. Det är 

således processen “Deliver Process & IT Solutions & Services” och dess relationer till andra 

närliggande processer som är intressant för studien, se figur 1.6. Syftet med “Deliver Process 

& IT Solutions & Services” är att skapa effektiva IT-lösningar, inklusive implementering och 

utbildning. Inom denna process hanteras, identifieras och åtgärdas systembrister. Även 

processplanering äger rum för att bryta ner långsiktiga planer och strategiska mål för 

framtida prioriteringar för organisationens enterprise arkitektur. Processägare, förvaltare, 

utvecklare, IT-arkitekter och kravhanterare är exempel aktörer inom den här processen. 
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 Figur 1.5: En beskrivande bild över “Deliver Process & IT Solutions & Services” 

 

“Deliver Process & IT Solutions & Services” består av fem mindre delprocesser:  

 Identify & Plan Improvement, här identifieras förbättringar, de kan härstamma 

från kunder, benchmarking eller branschförändringa etc. Efter identifieringen 

definieras en förbättring och en uppskattning av kostnad och vinst utförs. 

Förbättringen sätts sedan i sin kontext för att nå högsta möjliga resultat. 

 Design, Develop, & Validate Improvement, här utvecklas en lösning. Det 

behöver inte endast vara en mjukvarulösning utan det kan innefatta t.ex. att förändra 

ett arbetssätt. Lösningen bör utvärderas för att säkerställa att den löser problemet, 

kan implementeras och kontinuerligt underhållas. 

 Plan Process and IT Operations, den här processen ställer förbättringen i 

relation med de långsiktiga målen och planerna. Aktörerna i denna process ställer sig 

frågan: Är detta ett steg i rätt riktning? 

 Implement, Operate & Improve, denna process avser implementeringen av 

lösningen på problemet och att kontinuerligt förbättra affärsnytta. Här mäts även 

resultatet av förändringen. Detta för att undersöka om den planerade vinsten med 

förändringen stämmer överens med den faktiska. 

 Deliver Run-Time IT Services, den här processen avser drift, underhåll och 

support. Detta görs för att möjliggöra den avsedda användingen av tjänsten och 

infrastrukturen enligt överenskommelse. 

 



31 

 

Med åtanke på studiens omfattning har vi endast studerat “Design, Develop & Validate 

Improvement”. Då den processen har relationer till de andra processerna, är även 

gränslandet mellan de olika processerna av intresse, se figur 1.5. Anledingen till detta beror 

på att organisationen vi har studerat är så stor. Om vi skulle redogöra för samtliga processer i 

figur 1.5 hade studien blivit för omfattade och teknisk. Figur 1.5 illustrerar hur processerna är 

relaterade till varandra på en mycket generell detaljnivå, motsvarande nivå 1, i figur 1.4. Mer 

ingående än så kommer inte organisationen att beskrivas, då efterföljande detaljnivåer ännu 

inte är definierade av organisationen. Studiens problemformulering går att applicera på alla 

processer beskriven av figuren, men i den studien har vi fokuserat på just den centrala 

“Design, Development & Validate improvement”- processen. Vi anser också att den processen 

är mest relaterad till SCM, då det är i denna process den faktiska mjukvaran skapas, 

förändras och hanteras. Då utmaningarna att följa standarder i denna process kan 

härstamma från de andra processerna, är därför även gränslandet intressant, detta illustreras 

i figur 1.5. 

Det kan uppfattas oväsentligt eller krångligt att vi är så noga med redogörelserna för 

organsationers processer på en så pass generell nivå när det är praktiken vi har studerat. Vi 

anser dock att det är nödvändigt eftersom vissa problem och utmaningar kan ha sina rötter 

på olika nivåer inom organisationen. Komplexiteten är inte kopplad till en specifik del av 

organisationen utan finns på alla nivåer. 

4.3 Standarder 
Här redogörs för några av organsationens standarder. Vi har valt att presentera ett par 

standarder organsationen har tagit fram för arbete kring SCM. Med tanke på studiens 

avgränsning presenteras här nedan standarder med fokus på Window-utveckling. De första 

sju standarderna är globalt framtagna och det nästkommande åtta är lokalt framtagna. 

Globalt framtagna standarder: 

 VIAP (Volvo group IT Infrastructure Policy), anger vilka verktyg, metoder och 

plattformar för IT-systemen som är tillåtna (rekommenderade) att använda. 

 DPF (Development Practices & Frameworks), generell plattformsoberoende modell 

för utvecklingsarbete. Innehåller även anvisningar om generella tekniker och metoder 

som ska användas. 

 TFS (Team Foundation Server), är ett verktyg för att hantera hela livscykeln för en 

applikation. Detta innefattar källkodshantering, rapportering, kravhantering, 

projekthantering, automatiska byggen, testning och releasehantering. 

 DRS (Development Runtime & Support), en generell stödfunktion för att sätta upp 

och stödja best-practice för utveckling (bland annat DPF) Speciellt intressant är 

DRS.NET som är en specialiserad del för Windows-utveckling. Även riktlinjer för 

SCM är beskriva här för hur man bör hantera källkod i TFS under utvecklingsfasen. 

 10 arkitektoniska principer en generell principsamling som arkitekter har att 

förhålla sig till. Dessa är: Conformity, Loose coupling, Simplicity, Re-using Existing 

services, Robustness, Performance, Security, Integration, Agility, Maintainable. 

 ISGDP4IT (Information System Global Development Process for IT), process-

modell för att administrera och styra project från ett administrativt perspektiv. 
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Organsationen har nyligen slagit ihop businesssidan med IT-sidan och den här 

modellen är därför under förändringarbete. 

 VITMS (Volvo IT management System), är en informationsbank som innehåller 

Process-beskrivningar för IT-management. Även detta system är under 

förändringarbete. 

 Remedy (BMC Remedy), är ett inköpt datorprogram, en arbetesflödesmotor som är 

uppbyggd på ett antal applikationer, tillexempel: en Ärendehanteringsfunktionalitet 

och konfigurationsdatabaser. Remedy är det generella verktyget för att stödja VITMS. 

 

Några lokalt framtagna standarder är:  

 “Applikations-listan”, en lista som anger vilka lokala applikationer och system som 

finns inom organisationen, vilka servrar som används, vem som är ansvarig, vilka 

integrationer som finns m.m.  

 “System-dokumentation”, består av dokumentation för alla applikationer. Use-case, 

test-case och andra användbara beskrivningar specifikationer och instruktioner.  

 Det finns även en generell backlog där applikationers defekter presenteras.  

 Det existerar också ett antal instruktioner som beskriver hantering relaterad till 

utveckling: 

o Hantering av config-filer 

o Hantering av release-notes 

o Hantering av källkod i TFS (merge-branch) 

o Krav på Windows-applikationer, inklusive CM-rutiner 

Ovan är några av de riktlinjer och standarder som organisationen har tagit fram både lokalt 

och globalt. Då många av dessa standarder berör SCM-området tror vi att många av 

respondenterna kommer att beröra dessa när de ställs inför intervjuguiden. 

4.4 Globalisering 
Som tidigare nämnt är organisationen vi studerat multinationell. Tidigare var organisationen 

mer uppdelad och varje fabrik var mer en unik enhet och lokalt anpassad. I samband med att 

organisationen implementerat ITSM och sitt tjänstebaserade tankesätt försöker 

organisationen globalisera och likrikta sin verksamhet. Med tanke på att Volvo ITS ses som 

en stödprocess till fabriken leder detta till att även lokala applikationer behöver likriktas. Det 

tillhör inte ovanligheterna, att stora högteknologiska organisationer som denna strävar mot 

globalisering menar Herbsleb & Moitra (2001). Detta gör många organisationer för att dra 

nytta av den globala resurspoolen som finns tillgänglig och därmed kunna utveckla 

kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga lösningar. Herbsleb & Moitra berättar om både 

positiva och negativa följder med att globalisera. Exempel på en positiv är att det finns 

möjligt att organisationer kan arbeta över olika tidszoner. Efter att någon här i Sverige har 

genomfört sin 8 timmars arbetsdag kan arbetet lämnas över till en annan person i en annan 

tidszon etc. Det är således teoretiskt genomförbart att arbeta 24 timmar om dygnet. 

Det är dock problematiskt att arbeta globaliserat både för utvecklare och chefer, från 

teknisk, social och kulturellt perspektiv. Författarna menar att det finns sex dimensioner med 

att arbeta globaliserat inom mjukarutveckling. Dessa är:  
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 Strategiska problem 

o En fundamental utmaning kan vara att ledningen och mellanledningen 

hamnar i konflikt med varandra. Då många personer kan känna att de tappar 

kontroll, att deras arbete är hotat och fruktar att bli omplacerad eller vara 

tvungna att åka på omständiga resor. 

 Kulturella problem 

o  Att arbeta globalt med mjukvara kräver ett nära samarbete mellan individer 

med olika kulturella bakgrunder. Kulturer skiljer sig åt i många kritiska 

dimensioner, exempelvis behov av strukturer, syn på hierarki, tidsuppfattning 

och kommunikationsstilar. Dessa skillnader kan vara berikande, men även 

leda till problematik. Exempelvis, ett mail från en person som använder en rak 

kommunikationsstil, kan upplevas som rent oförskämd av en person från en 

annan kultur. Liknande problematik finns i inställningen till deadlines 

exempelvis. 

·  Bristande kommunikation 

o Inom mjukvaruutveckling, framför allt i de tidiga stadierna, krävs det mycket 

kommunikation. Det handlar först och främst om att förstå uppgiftens 

formalia och gränssnitt. Med att arbeta globalt löper organisationer större risk 

för missuppfattning och att saker faller mellan stolarna. 

o  Man kan tappa informellt “korridorsprat”. Detta hjälper människor att hålla 

sig uppdaterade och medvetna om vad som händer runt om dem, vilka 

människor som arbetar med vad och annan bakgrundsinformation som gör 

arbetet för utvecklarna mer effektivt. 

·  Kunskapshantering 

o  Om det inte finns effektiva hjälpmedel för att hantera och dela information 

och kunskap går det inte att utnyttja den synergieffekt globaliserat arbete 

erbjuder. Exempelvis om en chef inte snabbt kan komma i kontakt med 

utvecklingsteamet, eller med någon person som besitter specifik expertis. Ett 

liknande problem kan vara att någon del i organisationen missar att 

återanvända tidigare lösningar som skulle kunna spara tid och pengar. En 

anledning till detta kan vara bristfällig dokumentation. Att dokumentation av 

mjukvara är bristfällig är allmänt vedertaget, dokumentation blir dock ytterst 

kritiskt i en globaliserad organisation för att undvika osäkerhet och felaktiga 

antaganden vid t.ex. underhållsarbete. 

·  Projekt- och processledningsfrågor 

o  När projekt är uppdelade på olika platser, kan bristande synkronisering bli 

särskilt kritisk. Tillexempel om utvecklarteamet är på ett ställe och testteamet 

på ett annat kan det uppstå problem då platserna har olika sätt att se på 

enhetstestad källkod. 

·  Teknisk problematik 

o Då pålitligheten av nätverk kan variera beroende på vilken plats man befinner 

sig på, måste arbetsuppgifter likt konfigurationshantering, som kräver 

överföring av kritisk data, noggrannt planeras och genomföras. Behovet att 
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kontrollera förändringar och att se till att samtliga berörda meddelas är 

mycket större inom en globaliserad organisation än en icke-global 

organisation (Herbsleb & Moitra, 2001).  
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5. Resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet från intervjuundersökningen. Kapitlet är uppdelat i 

fem avsnitt: Standarder inom SCM, utmaningar, avsteg och följder, roller samt Configuration 

Management Database (CMDB). De första tre avsnitten knyter an till studiens 

frågeställningar, de sista två känns viktiga att ha med, med utgångspunkt från den 

information som växte fram under bearbetningen av intervjumaterialet. Förhoppningen är 

att indelningen även skall göra resultatet mer överskådligt för en läsare.  

5.1 Standarder inom SCM 
Alla respondenternas använder standarder inom sitt respektive arbetsområde. Respondent B 

som är systemutvecklare, menar att det inom nyutveckling av applikationer finns tydliga 

standarder och ramverk att förhålla sig till inom organisationen. Det kan vara färdiga 

moduler, API’er eller riktlinjer för hur GUI’n ska byggas. B nämner att detta stöd återfinns 

från DRS. Detta understryker även systemutvecklaren respondent E, som menar att 

organisationen har tydliga standarder och riktlinjer för hur systemen rent tekniskt ska 

utvecklas. Dessa standarder finns inom VIAP.  

Respondent A och D berättar att de som IT-arkitekter har tio principer eller “budord”. 

Dessa bör följas när det skapas något nytt eller när det sker någon större förändring. A och D 

förklarar dessa principer som generella riktlinjer, exempelvis “bygg hållbara lösningar” som 

är förklarad med en simpel mening, “Kontrollera att projekt levererar en lösning som är lätt 

att underhålla”. Respondent F som arbetar med systemförvaltning och kravhantering 

berättar att tekniska standarder för utveckling av mjukvara, likt VIAP, inte berör honom eller 

henne då det inte är dennes ansvarsområde. Däremot finns det standarder för hur arbetet 

bör bedrivas, vilken projektmodell (ISGDP4IT) som ska användas etc. 

Respondent G som är ansvarig för driftsättning, säger att det finns standarder och 

riktlinjer att förhålla sig till inom serverhantering. Samtliga respondenter är alltså 

överens om att de finns standarder och riktlinjer att förhålla sig till, samt att det alltid 

funnits. Respondenterna understryker dock att Volvo i dagsläget lägger allt större vikt 

och energi på att kontrollera att standarderna och riktlinjerna följs.  

“Vi hade mer frihet förut, vi granskades inte lika mycket från centralt håll” - F.  

Respondent C, IT-arkitekt, menar att de standarder och riktlinjer som finns idag riktar 

sig mot nyutveckling och projektarbete, vilket utgör en förhållandevis liten del av det 

dagliga arbetet. Den största delen av respondenternas arbete kretsar i stället kring 

underhållsarbete av befintliga system. Som en följd av detta har de tagit fram egna 

standarder och riktlinjer som stödjer deras arbete, exempelvis “applikationslistan” och 

egna procedurer för TFS. Även B, exemplifierar detta med att berätta att de fastställt en 

lokal standard för att hantera config-filer vid uppdatering eller ändring av en applikation. 

Respondenternas sammanhållning är viktigt att framhålla i sammanhanget. Alla 

förtydligade att det finns kollegialt stöd. Respondent E menar att det är något som sätter 

sin prägel på hela organisationen och säger att:  
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“... något man lever mycket på här är ju kollegorna, att få stöd från dom” - E. 

Respondent A menar att det kollegiala stödet är så pass stort att de egentligen inte behöver 

några verktyg. Många respondenter lyfter även fram att det finns ett visst stöd i form av 

processbeskrivningar likt VITMS/ISGDP4IT samt internutbildningar. 

Samtliga respondenter uttrycker dock en viss kritik mot de verktyg som finns, exempelvis 

Remedy. Respondent A tycker att verktygen “spretar” och att processerna bara är definierade 

på papper, för processerna och verktygen sitter inte ihop ännu. Många processbeskrivningar 

beskriver händelseförloppen på en väldigt abstrakt detaljnivå och speglar därför inte 

respondenternas praktiska arbete. Exempelvis upplever respondent G problematik med 

processbeskrivningarna. Respondenten förklarar att det inte går att utläsa vem som ska göra 

vad, utan det är upp till dem själva att tolka och tillämpa.  

Som tidigare nämnts upplever samtliga respondenter att det finns stöd i deras arbete. 

Majoriteten av respondenterna understryker också att standarder och verktygen riktar sig 

framförallt till nyutveckling. Som redan nämnts, utgör nyutveckling en väldigt liten del av 

deras vardagliga arbete, respondenterna upplever att stödet från verktygen faller mellan 

stolarna. Respondent C framhäver att fokus ligger på endast nyutveckling från centralt håll 

och säger att:  

“Stödet i maintenance? …. Det det …. Nej.. Det finns inte. Det är ointressant för 

process-och strukturmänniskorna. De tänker bara på nyutveckling.” - C 

5.2 Utmaningar 

Respondent F berättar att det hela tiden läggs till riktlinjer, ramverk och standarder att 

förhålla sig till. Både respondent E och F menar att det är alltid är svårt att ta till sig nya sätt 

att arbeta, att det alltid blir omständigt i början. De tio arkitektoniska principer, som anses 

som grundpelare för IT-arkitekterna, upplever respondent A är svåra att följa i alla lägen. Det 

tillkommer även riktlinjer för dokumentation och kringarbete som respondenten förklarar är 

svåra att följa. Det är något som IT-arkitekt, respondent D, instämmer med. 

Både Respondent B och G, utvecklare respektive driftsansvarig, trycker på att det finns 

direktiv från DPF som är svåra att följa, då DPF inte alltid är förankrade med den IT-miljö 

respondenterna arbetar inom. Respondenterna menar att vissa direktiv från DPF är riktade 

mot kontorsmiljö och inte produktionsnära miljö. En annan utmaning många respondenter 

upplever är att det svårt att följa standarder som är utformade för moderna system. Många av 

de system respondenterna arbetar med bygger på gamla tekniker. 

“Vi lever med en, vad ska man kalla det, en ryggsäck med kod. Det är 

applikationer här, som har rullat sedan början av 90-talet.” - B. 

Respondent B menar att om det sker en förändring i verksamheten på ett gammalt system, 

kommer det påverka programvaran. Det betyder att utvecklare kan bli tvingade att rota i 

gammal Visual-Basic kod, vilket inte riktigt kan behandlas med standarder för moderna 
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system. Det går inte att peka ut någon enskild standard som är svår att följa enligt 

respondenterna, utan det är samling av många olika. 

Som en anledning till varför det finns svårigheter med att följa standarder, riktlinjer och 

ramverk är respondenterna eniga om att “ryggsäcken” eller arvet är en omfattande anledning 

till problematiken. Respondent A berättar att alla driftsatta system och applikationer inte är 

byggda efter dagens regelbok och det gör att det inte går att tillämpa alla arkitektoniska 

principer vid förändringsarbete. Respondent D berättar även att det är problematiskt att 

förhålla sig till utvecklingsprinciper som exempelvis Test Driven Development (TDD) när 

system och applikationer är så pass gamla. Respondenten A belyser en annan anledning till 

utmaningar, och det är att organisationen har begränsade resurser. Att det framförallt 

handlar om pengar, men även bristen på kompetens och personer. 

“Det kanske inte alltid finns kompetens att tillgå och man har inte råd att hyra in 

någon konsult för någon timme här och var” -A 

En annan utmaning några respondenter lyfte upp var problematiken med globalisering. 

Respondenten A berättar om att stora globala applikationer inte är någon bra idé. Det skulle 

innebära en cementerad och odynamisk applikationsuppbyggnad vilket är problematiskt, då 

produktionsprocessen ständigt förändras enligt respondenten. Respondenten förklarar att 

det är produktionsprocessen som är av högsta prioritering inom organisationen, sedan får 

verksamheten rätta sig efter den. Det sker förändringar dagligen inom produktionen och 

därför måste IT-verksamheten vara flexibel. Om organisationen satsar på stora globala 

applikationer kommer det bli allt fler intressenter som blir påverkade om något ändras. Detta 

tror respondenten kommer bli problematiskt då det nya sättet att hantera 

applikationsförändringar är aningen trögt, vilket kommer skapa enorma köer med 

förändringsbegärelser. Respondenten menar att IT-verksamheten ska ligga som ”plastfolie” 

över verksamheten och följa med när något förändras. 

En annan utmaning relaterad till globalisering som F berättar om, ansvarig för 

driftsättning, är att stor del av infrastrukturen har flyttats till ett team i Indien, exempelvis 

lagring, servrar och kringutrustning. Idag får respondenten göra en förändringsbegäran för 

att kunna göra en förändring i något system, till personal i Indien som han eller hon tidigare 

kunde göra lokalt själv. Detta upplever respondenten som en utmaning. Respondenten 

berättar att det inte räcker med att skriva en väldigt noggrann förändringsbegäran, som 

tydligt beskriver vad som behöver förändras, samt hur arbetet ska utföras. Han eller hon 

behöver även sitta med och vägleda personen i Indien, för att säkerställa att arbetet utförs 

korrekt. Detta upplever respondenten varken som en kostnads- eller tidseffektiv lösning, och 

menar att två personer gör en persons arbete. 

En tredje utmaning med globalisering är kopplat till IT-arkitekternas tio principer. Vid 

nyutveckling måste IT-arkitekterna redogöra för s.k. Enterprise Arkitekter att projektet följer 

dessa principer. Eftersom organisationen är global behöver inte dessa Enterpirse Arkitekter 

befinna sig i Sverige utan kan vara utplacerade var som helst i hela världen. Respondent A 

menar att det finns två utmaningar med detta. Den första är att Enterprise Arkitekterna inte 

har kunskap om de lokala applikationerna, därför blir det problematiskt att argumentera för 
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att principerna efterföljs. Den andra utmaningen är att det finns en språklig och kulturell 

skillnad. Respondenten menar att detta medför komplexitet då olika platser inom 

organisationen tolkar och använder begrepp på olika sätt. 

5.3 Avsteg och följder 

Samtliga respondenter berättar om avsteg de gör från standards, dock ter sig avstegen olika 

beroende på vilken respondent som svarar. Både D och G berättar om avsteg från det 

ärendehanteringsverktyg, Remedy, med tillhörande processer som organisationen 

implementerat för att stötta ett förändringsarbete. Respondent G berättar att: 

“Ibland är det väl så att man genar. Det är lite för tungrott. En 

förändringsbegäran ska ju in två veckor i förväg, bara för att göra en liten sak. 

Då kan det ju vara så att man gör det enkelt för sig. Till exempel “slå på loggning 

på den där saken”, egentligen ska det in en förändringsbegäran, men då ska man 

ju vänta i två veckor. Det har vi som standard för att möta upp mot kund och 

förmedla. Men om man ändå vet att den här ändringen inte kan gå fel… ja vad 

väljer man?” - G. 

Respondent D, IT-arkitekt, instämmer att de tar avsteg från Remedy och de tillhörande 

processerna och menar att det är alldeles omständigt och tidskrävande. Ett annat avsteg 

respondent G berättar om är att de använder en annan persons konto i vissa miljöer, då deras 

personliga konto har tappat rättigheter i dessa miljöer. Detta skedde i samband med en 

omorganisation, där rättigheterna centraliserades. De var inte kopplat till att respondenten 

misskött sig. En anledning till varför respondent D och G gör avsteg är för att reducera 

ledtiden för förändringen. 

Respondent B, utvecklare, berättar om ett projekt han är delaktig i, där ett signalsystem 

ska bytas ut. Enligt processkartan ska kunden skriva kravspecifikationen för projektet, men 

detta har respondent B gjort själv, eftersom det är respondenten som har mest kunskap om 

området. Respondent B berättar även om ett tillfälle där de frångår det definierade sättet att 

arbeta. Arbetarna ute i fabriken lär känna utvecklarna och det leder till att 

förändringsbegärelser kommer in “bakvägen”. Något som respondent B upplever är att hela 

proceduren för förändring är långsam. När förändringsarbetet träder i kraft måste 

utvecklaren vänta på all dokumentation för att kunna göra sitt arbete, fast utvecklarna vet 

vad som ska utföras. Detta resulterar i att utvecklingsarbetet i vissa lägen påbörjas innan all 

formalia är fastställd. Detta scenario upplever även respondent D. 

Andra respondenter som arbetar med utveckling berättar att vissa gamla applikationer gör 

arbetet med att standardisera svårare. De gamla applikationerna går inte att tillämpa på den 

nya standardiserade miljön. Det är genomförbart, men det kräver mer resurser som 

avdelningen inte har. Något som är vanligt förekommande enligt respondent A är att många 

applikationer hänger på funktioner i de gamla applikationerna. Det gör att man måste skriva 

om de nya om de gamla skrivs om. Mycket är hårt kopplat. Respondenterna är medvetna om 

standarderna men det går inte att tillämpa dem. Respondent A, menar att detta har att göra 

med två orsaker. Den ena är redan nämnd, nämligen att de har begränsade resurser och den 
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andra är att de inte kan riskera att det blir stopp i produktionen i fabriken, då detta är högst 

prioriterat inom organisationen. 

“Det finns en plan för alla databaserversioner, operativsystem, 

grundinfrastruktur. Att de ska uppdateras och vara fräscht men det går inte att 

uppdatera då det alltid är någon annan applikation som hänger på det och då 

stoppar det produktionen. Det är en rätt stor kodmassa som inte är 

fragmenterad” 

Respondent C lyfter även fram att de gör avsteg från sina lokala standarder för TFS. Inom 

avdelningen har de tagit fram en standard för hur de ska hantera sin källkod. De hanterar sin 

källkod på tre nivåer; utveckling, integration och huvudnivån. Den källkod som finns i 

utveckling är den kod som utvecklarna faktiskt arbetar och utvecklar med. När de känner sig 

nöjda med sitt arbete och utfört egna enhetstester, skickas det till integrationsnivån, för att 

bland annat acceptanstestas och valideras. Efter detta steg görs en bedömning om källkoden 

är redo att få hamna i huvudspåret. Tanken är att de applikationers källkod som körs ute i 

produktionen ska placeras i huvudnivån. Denna standard med tillhörande processer upplever 

respondent C är för tungarbetad och omständig. Detta resulterar i att de ibland gör avsteg, att 

källkod som ligger i integrationsnivån är i produktion. C menar att detta delvis har att göra 

med att planeringen över när förändringen ska införas i produktionen, ligger på en helt 

annan gruppering. Det gör att utvecklarna inte vet när det är testat och godkänt. 

Respondenten menar detta avsteg får en problematisk följd. Källkoden kan vara svår att 

lokalisera i ett senare skede, då den bör ligga i huvudspåret, men ligger i integration. 

Det finns en standard för hur utvecklarna bör skapa webbapplikationer berättar 

respondent C. Den standarden följs inte, därför att det gamla sättet att framställa 

webbapplikationer går fortare och är lättare att underhålla. Avsteg leder till positiva följder 

enligt C, som menar att deras egna sätt att göra saker driver utvecklingen framåt i den 

mening att man testar gränser och hittar nya vägar att ta sig fram. 

“Ett optimeringsarbete i det tysta” - C 

Respondent F som arbetar med bland annat projektledning och kravhantering berättar att 

det är en nödvändighet att modifiera sina standardiserade projektmodeller (ISGDP4IT) för 

att de ska passa verksamheten eller situationen. Att kasta om processerna inom 

projektmodellen och utföra dem i en annan ordning leder till att arbetet blir mer 

lätthanterligt. Detta sparar organisationen både tid och pengar på menar respondenten. 

Detta instämmer även respondent D med. 

Respondent G upplever också att de sparar tid. Att göra avsteg från standard leder till ett 

mer effektivt arbete som kräver mindre resurser. Respondenten exemplifierar detta med att 

berätta att något som tidigare tog fem till tio minuter, i dagsläget tar två timmar. Respondent 

A berättar att förändringar måste ske i takt med produktionen, eftersom produktionen är 

högst prioriterad. Respondenten menar att de standarder de har att förhålla sig till inte tar 

hänsyn till produktionen. En positiv följd med att ta avsteg från dessa standarder blir därmed 
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att de inte riskerar att stoppa produktionen. Respondenten menar att de på central nivå inte 

har någon uppfattning om vilka följder beslut har för verksamheten. 

Respondent F som har arbetat inom organisationen sedan 90-talet menar att det finns 

allmänna negativa följder med att ta avsteg från standard. Anledningen till varför 

organisationen började arbeta mer standardiserat var för att de ville få mer kontroll över 

verksamheten. Ett problem som har uppstått, menar respondent F, är att lokala avvikelser 

har stuckit iväg och blivit för “vildvuxet”. 

“ Det kunde vara tio applikationer på olika ställen som gjorde samma sak” -F 

En annan negativ följd med att ta avsteg från standard kan vara kopplat till säkerhet, enligt 

respondent G, driftansvarig. Respondenten menar att det alltid är ett risktagande att ta 

avsteg från standard, särskilt inom driftsättning. Avstegen kan också leda till att 

applikationer blir ostabilare menar respondent C, då de i vissa fall levererar något som inte är 

testat till fullo. 

Respondent F menar att många avsteg är nödvändiga, exempelvis från ISGDP4IT då 

projektmodellen kräver att de arbetar med vissa roller. Respondenten menar dock att de har 

fler roller än vad de har personal. 

5.4 Roller 

Samtliga respondenter upplever att de lämnar sin utpekade roll och tar en annan. 

Respondent B berättar att det är vanligt förekommande som utvecklare att de får göra andra 

saker än att bara knacka kod. Respondenten berättar vidare, att han eller hon ibland får 

agera testare då det inte finns någon faktisk testare som är utpekade eller har tid. 

Respondenten menar även att utvecklare kan få en utredande roll.  

“Normalt är det de som arbetar med use case som gör det, men ibland får man ta 

den rollen själv och dokumentera och skriva ner vad man gjort” - B 

Även respondent E, utvecklare, instämmer och menar att samtliga på avdelningen har en 

”hatthylla”. Respondenten själv säger sig ha en ”testhatt” och en ”utvecklarhatt” att ta på sig. 

Respondent A, IT-arkitekt, instämmer och redogör att de både har en ”kundhatt” och 

arbetar/tar beslut för verksamheten. De kan även ha ”IT-hatten” på och argumentera för att 

kunden ska lägga pengar på att förändra något med deras IT-system. Respondent G är inne 

på samma sak. Respondenten berättar till exempel, att i vissa situationer, får respondenten 

agera sin egen överordnad och kan få godkänna sin egen förändringsbegäran. 

Som tidigare nämnts är en av anledningarna till varför respondenterna måste byta roller, 

att de har fler roller än personal. Respondent C och D menar att deras verkasamhet är liten i 

relation till hela organisationen, men har många aktiviteter, och att bemanna upp alla 

aktiviteter med separata roller är för kostsamt. Detta menar även respondent F, 

kravhanterare, som berättar att en kravhanterare vid vissa tillfällen får agera testare och 

menar att det finns fler roller än vad det finns människor. En annan anledning till varför 

respondenterna får inta olika roller är på grund av kompetens. Främst när det gäller att ta 



41 

 

fram kravspecifikation. Det är inte alltid kunden har kunskapen, och då är det utvecklarna 

själva som får ta fram både kravspecifikationen och utveckla lösningen, menar 

respondenterna B och E. 

En tredje anledning till varför respondenterna får byta roller är på grund av att 

organisationen har så pass många applikationer och system som ska förvaltas, menar 

respondent C. Detta menar även respondent D och berättar att, om respondenten upptäcker 

att en förändring av ett system är nödvändigt, blir det ofta den som upptäcker bristen som får 

lösa den. Detta trots att det inte ingår i rollen som IT-arkitekt. 

Respondenterna menar att det finns både positiva och negativa följder av att inneha flera 

olika roller inom organisationen. De negativa följderna syftar till att de inte får ägna nog tid 

åt de uppgifter de är satta att jobba med. Respondent D menar att, en problematik med att ha 

flera roller är att saker och ting kan falla mellan stolarna. Respondenten berättar att en IT-

arkitekt kan få göra hela processen vid förändring. Sätta upp krav, sedan utveckla kraven, 

planera förändringen, för att sedan ta på sig rollen att fortsätta utveckla. Detta är något som 

respondenten upplever väldigt frustrerande. Det innebär att de inte får tid att reflektera över 

sitt arbete. Problematiken upplever även respondent C, som nämner att det finns väldigt 

många “puckar att jaga”, och kan känna sig splittrad i sin roll som IT-arkitekt. 

“Man har väldigt många puckar att jaga. Då kan det vara skönt att ha en roll och 

en puck att jaga... Tyvärr får man göra det (arbetet) på någon tio procentig- 

basis. Då blir det ju … mer hackat än malat… Jag önskar att man fick ägna mer 

procent åt en sak. Så man inte hamnar på tio procent på det här och tio procent på 

det där och så vidare... Det blir väldigt mycket att hålla isär. “ - C 

Som tidigare nämnt, berättade respondent G om att det fanns situationer där respondenten 

får godkänna sina egna förändringsförfrågningar. G är medveten om att den situation som 

uppstår är jävig och inte optimal. Problematik kring jäv-situationer är även något som 

respondent E, utvecklare, berättar om. Respondenten berättar om situationer där utvecklare 

testar sin egen källkod, och respondenten menar därmed att källkoden möjligen inte 

granskas på ett kritiskt sätt. Respondent F upplever att det inte finns utrymme för att bilda 

en spetskompetens, utan att de blir väldigt breda i deras yrken. Det ger dock inte, som 

tidigare nämnt, endast negativa följder av att byta roller. B, utvecklare, tycker att det är 

berikande att få vara delaktig i mycket, trots att den definierade rollen är utvecklare. Trots att 

respondent E upplevde problematik med jäv, är rollbyten inget större problem, utan ser det 

som ett bra sätt att avlasta sina kollegor. Detta är något C stämmer in i, att rollbyten är 

givande och inget denne principiellt är emot, dock tycker sig C att det finns fler nackdelar än 

fördelar med rollbyten. 

5.5 CMDB 

Något som framgick under intervjuerna var att organisationen inte har någon tekniskt 

fulländad CMDB i dagsläget. Respondent A berättar att hela filosofin om ITSM/ITIL baseras 

på konfigurationshanteringsdatabasen. Många respondenter anser att det inte finns någon 



42 

 

CMDB i dagsläget, medan några respondenter inte är familjär med begreppet. Majoriteten av 

respondenter framhäver att de klart ser ett behov av en sådan databas. 

“ITIL och ITSM bygger ju på CMDB… Jag köpte idén direkt. Jag har bara suttit 

och väntat på att vi ska börja använda en. Varför händer ingenting!? Det här är 

ju just vad vi behöver.” - A 

“Vi har många applikationer att sköta om som hänger på varandra, det är mycket 

beroenden.” -B 

“Det är ju en väldigt komplex värld vi lever i. Mycket som hänger ihop, gör man en 

förändring, slår den på andra funktioner. Vi löser det idag med erfarenhet och 

mycket prat mellan kollegor.” -E 

Respondent A berättar att tanken med en CMDB är att ha all dokumentation om relationer 

mellan applikationer och system på ett och samma ställe. Främst för att lättare hitta 

information, men också för att inte behöva uppdatera på sjuttio olika ställen vid en 

förändring. Respondenten poängterar att det är en väldigt jobbig process att upprätta en 

CMDB. Processen med att upprätta en CMDB måste utföras noggrant, annars kommer en 

soppa med informationsöar uppstå enligt respondenten. 

“Jag ser att vi ständigt har behovet av att dokumentera hur våra system sitter 

ihop och jag ser att vi har en brist, att allt sitter i huvudet på folk. Det finns 

fragment till en CMDB men ingen karta. Det skulle vara nyttigt med en CMDB där 

all dokumention var samlad” - F 

Några respondenter menar att det däremot redan finns verktyg som fyller ungefär samma 

funktion som en CMDB och att organisationen skulle kunna använda sig av dessa för att inte 

börja om från noll. Respondent G berättar att arbetet med att framställa en CMDB har börjat, 

men att de fortfarande i startgroparna. 

Respondent B menar att det finns en problematik knuten till en CMDB och det är att allt 

inom IT-miljön med tiden blir allt mer komplex. När det finns flera applikationer och system 

i samma miljö, och det tillkommer nya, uppstår det komplexa relationer mellan dessa. 

Respondent B menar att detta kan vara komplext att hantera i en databas. Respondent E 

instämmer med detta och poängterar att underhållsarbetet med en CMDB kan bli för 

komplext, respondenten fortsätter och menar att det beror på vilken detaljeringsnivå de 

väljer att lägga CMDB:n på. Detaljnivån är även något som respondent C upplyser. 

“Någonstans måste man dra gränsen för hur mycket man kan ta med. Frågan är 

då, vart går den gränsen? Vad ska man ha med och inte ha med? Det är väl den 

fundamentala problematiken med en CMDB.”- C 

Respondent A nämner organisationens globaliserade inställning som en anledning till varför 

en CMDB kan vara problematisk. Det är inte endast tekniska aspekter att förhålla sig till, 
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utan det finns även en kulturell aspekt att ta hänsyn till, då organisationen finns i många 

länder. Respondenten menar att det finns en problematik med att lokalt förhålla sig till 

databasen, på samma sätt som de i exempelvis, Brasilien, ska göra. 

En allmän problematik respondent C ser med en CMDB är att, om minsta felinformation 

lagras i databasen, kommer tillförlitligheten till databasen att sjunka drastiskt. Den här 

problematiken befarade respondent G, och berättar om att de haft ett liknande verktyg som 

beskrev relationer mellan system och applikationer. Detta verktyg fallerade dock totalt, då 

mödan att upprätthålla databasen blev för stor vilket ledde till att fel information fanns i den. 

Respondent D menar att själva utvecklingsmiljön också kan ställa till problem med en 

CMDB. Respondenten menar att Microsoft ständigt uppdaterar sina kodbibliotek etc. och att 

detta kan leda till stora svårhanterliga förändringar i CMDB. Detta problem återfinns dock 

inte i stordatorvärlden som respondenten beskriver det, för där har inte lika mycket 

förändrats på senare år. 

Den mest fatala problematiken med en CMDB, inom kontexten för utvecklingsarbete, 

anser respondent C vara att källkod lever på flera plan över tid. C ser det ytterst tveksamt att 

en CMDB på ett effektivt sätt kan hantera källkoden, i relation till det standardiserade 

arbetsätt organisationen tillämpar i dagsläget. C menar att i utvecklingsfasen har utvecklarna 

inte en konfiguration, utan flera som sitter ihop. En konfiguration sitter alltså ihop med en 

annan konfiguration, och vid förändringsarbete så finns det källkod som lever parallellt. 

Detta scenario ställer sig respondenten sig tveksam till att en CMDB kan hantera. 
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6. Analys och diskussion 

Analyskapitlet är strukturerat på samma sätt som resultatkapitlet. Här analyseras följaktligen 

de fem huvudområden: Standarder inom SCM, utmaningar, avsteg och följder, roller samt 

Configuration Management Database (CMDB)  

6.1 Standarder inom SCM 

Av intervjumaterialet framgår klart att svarspersonerna har standarder att förhålla sig till. 

Dock påpekade flertalet av respondenter att dessa standarder avser främst nyutveckling. 

Detta kan upplevas problematiskt då majoriteten av respondenternas arbete syftar till 

underhållsarbete, och inte nyutveckling. Hur kommer det sig att organisationen från centralt 

håll inte fastställer standarder som avser underhållningsarbete, då majoriteten av deras 

arbete ägnas åt underhållsarbete. 

Att underhållsarbete hamnar i skymundan är dock inget ovanligt. Bennett & Rajlich 

(2000), som forskat inom underhåll av mjukvara, menar att underhåll och förändring av 

mjukvara som redan satts i drift är ofrånkomligt. Författarna berättar att vid nyutveckling 

går det inte att ta alla parametrar med i beräkningen då vissa faktorer inte ens är synliga. Mer 

fokus och en bättre empirisk förståelse för underhåll av mjukvara är något författarna kräver. 

Bennett & Rajlich menar att området, underhållsarbete, bör få större uppmärksamhet och att 

underhållsarbete ska tas in i beräkningen från ett process-och organisationsperspektiv. 

Att det finns för dålig kunskap från ett kundperspektiv angående underhåll av mjukvara är 

något som Lientz & Swanson (1981) noterade redan i början av 80-talet i deras fallstudie om 

anledningar till varför det finns problematik inom underhållsarbete. Bristande kunskap om 

underhållsarbete är nämligen den största anledningen till problematiken angående underhåll 

av mjukvara enligt författarna. Här tycker vi att det går att se liknande problematik hos 

organisationen. 

Som tidigare nämnts i den organisatoriska tillämpningen anses IT-avdelningen agera som 

en stödprocess till de andra operativa processerna organisationen har. Därmed avses IT-

avdelningen främst att stödja den fabrik som organisationen bedriver. Från det perspektiv 

IT-avdelningen har, är därmed fabriken ”kund”. Det är aningen basalt att konstatera att 

anledningen till att respondenterna har få standarder att förhålla sig till inom 

underhållsarbete är på grund av att kunden och organisationen inte har tillräckligt med 

kunskap om underhåll av mjukvara. Vi anser dock att viss problematik går att härleda till att 

organisationen, från centralt håll, inte har tillräckligt bra uppfattning om hur stor del av 

arbetet som egentligen är underhållsarbete. 

Majoriteten av respondenterna upplevde att de hade stöd i sitt arbete. Innan analysarbetet 

hade vi en uppfattning om att stödet skulle “komma ifrån” standarder i olika former. Stödet 

visade dock inte härledas från standarder, då det i stort sätt inte finns några att förhålla sig 

till. Det respondenterna upplever som stöd, är lokalt framtagna standarder och arbetssätt. 

Uppkomsten av de lokalt framtagna standarder är inte bara ett bevis på att det finns ett 

behov av att arbeta standardiserat. Det är också ett bevis på att respondenterna faktiskt 

arbetar med SCM. Det finns funktionella likheter mellan de fem grundprocesserna inom SCM 
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och de lokalt framtagna standarderna. Deras tre lokala sätt att arbeta med 

konfigurationsfiler, källkod och relationer/beroenden är i mångt och mycket 

versionshanteringsverktyg. Som presenteras i teorikapitlet, menar Pressman (2010) att 

versionshanteringen ska skötas med hjälp av ett versionskontrollsystem. Systemet ska bland 

annat innehålla en databas över applikationers egenskaper, relationer och beroenden. Detta 

återfinns i vad respondenterna kallar deras “applikationslista”. En annan funktionell likhet är 

hur de arbetar och sparar källkod i olika nivåer. Detta finns förklarat som en av de funktioner 

versionskontrollsystemet ska innehålla.  

Även fast respondenterna känner behovet av att arbeta standardiserat, menar de flesta 

respondenter dock att det största stödet kommer från kollegorna och inte verktygen de 

arbetar med. Kan detta bero på att deras verktyg inte är fullständiga? Är det kanske så att 

mycket av dokumentationen om relationerna mellan applikationer och system fortfarande 

inte är dokumenterat? Detta är något organsationen bör fundera över. 

6.2 Utmaningar 

Under intervjuerna diskuterades många olika typer av utmaningar. Några av dessa 

utmaningar kände vi till sedan tidigare i och med relaterad forskning och några hade vi inte 

en aning om att de existerade. En utmaning alla respondenter hävdade var deras 

rollfördelning. Denna problematik var så omfattande att vi valde att lyfta den och analysera 

det separat under en helt egen del. En annan stor utmaning vi blev upplysta om som vi inte 

heller hade någon föraning om att den existerade, var utmaningen med legacy1. Detta lyftes 

framför allt fram av de mer tekniska respondenterna. 

Många respondenter förklarar legacy som en ryggsäck de måste bära med. Som en av IT-

Arkitekterna berättade, är det alltid ett ständigt mixtrande både med lokala och centrala 

system och applikationer eftersom de inte är byggda efter dagens regelbok, utan efter 

dåtidens. Att behöva förhålla sig till legacy-system är något som Bennett (1995) understryker 

är problematiskt, i hans artikel om legacy-system. Bennet menar att mjukvara blir allt mer 

svårhanterlig och tidskrävande ju längre mjukvaran får leva inom en organisation, samtidigt 

är dessa legacy-system oftast avgörande för en organisation. Dilemmat med legacy-system 

enligt författaren är att det är byggda sedan lång tid tillbaka, vilket innebär att systemen inte 

är utvecklade enligt de verktyg och riktlinjer som idag anses vara standard.Detta har lett till 

att legacy system är överlag väldigt svåra att förstå, vilket gör att underhållsarbetet blir 

tidskrävande. Ett legacy-system är ofta ett stort system och innehåller flera hundra tusen 

rader kod. Legacy-system är dock inte endast ett tekniskt problem, utan även en 

ledningsfråga enligt författaren. De flesta utvecklare föredrar att arbeta med nya system och 

nyutveckling istället för att hantera föråldrade system vilket gör att hitta nödvändig 

kompetens är problematiskt. Legacy-system är värdefulla och ofta för djupt rotade inom 

organisationen att de blir svåra att byta ut. Det uppstår därmed en avvägning för ledningen 

huruvida de vill lägga resurser på att underhålla befintliga äldre system, eller att fokusera på 

att utveckla nya system (Bennet, 1995). 

                                                        
1 Term för något gammalt, t.ex. ett system applikation, teknik. 
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Att organisationen vi studerat “lider” av problematiken runt legacy system blev tydligt 

under intervjuerna, då exempelvis en utvecklare berättade om att organisationen har system 

och applikationer som är i drift sedan tidigt 90-tal. En utmaning blir således för IT-

arkitekterna att tillämpa sina arkitektoniska principer på de legacy-system de har att förhålla 

sig till. 

En annan utmaning som respondenterna har att förhålla sig till relaterad till legacy, är att 

många upplever ett beroende av den externa plattformsleverantören, i detta fall Microsoft. I 

analysen av intervjuerna framkom att svarpersonerna upplever att Windowsplattformen är 

mer lämpad för kontorsmiljöer, och inte produktionsmiljöer. Ett exempel som flera av 

respondenterna berättade om var när Microsoft beslutade sig för att avveckla supporten för 

Microsoft Server 2003, och motsvarande miljöer. Därmed var organisationen tvungen att 

uppgradera till Microsoft Server 2012, om inte uppgraderingen genomfördes bestraffades 

organisationen med kraftigt ökade kostnader. Detta ledde till att organisationen både var 

tvungen att uppgradera servermiljön, men även att förändra omkringliggande applikationer 

och system som var beroende av denna servermiljö. Respondenterna upplevde detta som 

komplext, då de nämnde att det inte bara går att byta servermiljö över en dag. Vi anser att 

denna problematik går att härleda till den ovan nämnda legacy-problematiken. 

Organisationen arbetar mycket för en globalisering av sin verksamhet. Detta är något 

respondenterna också tar upp som en utmaning. En av respondenterna som arbetar som 

driftansvarig lyfte fram några anledningar till varför globaliseringen har blivit en utmaning. 

Respondenten menar att globaliseringen har orsakat att ledtiden har blivit längre, framför 

allt vid mindre förändringar i system eller applikationer. Tidigare kunde de bara gå in och 

ändra något litet utan att skapa en förändringbegäran. Anledningen till varför ledtiden har 

blivit mycket längre har att göra med att mycket infrastruktur och rättigheter har flyttats till 

Indien. Detta tycker vi är intressant, eftersom att kunskapen om systemen och 

applikationerna finns lokalt och inte i Indien. Följden blir att respondenten måste ringa in 

och begära en förändring och sedan dessutom vägleda personen till att göra rätt. 

Vi anser att det går att knyta de utmaningar respondenterna nämner om globalisering, till 

det vi nämner i globaliseringsavsnittet. I detta avsnitt tar Herbsleb & Moitra (2001) upp sex 

dimensioner av problematik för mjukvaruutveckling. Vi tycker oss se likheter i några av 

dimensionerna, bland annat kulturella problem. Denna problematik gör sig tydlig när 

respondenten berättar att det finns en språklig barriär när de ska argumentera för sin sak i 

samband med de tio principerna. Den här problematiken är fundamental enligt oss, då den 

inte endast är grundad i en språklig barriär utan även inom “Projekt-och 

processledningsfrågor”. Som författarna berättar, kan bristande synkronisering uppstå då 

projekt är uppdelade på olika platser. Den här utmaningen gör sig tydlig anser vi då 

respondent A berättar att Enterprise Arkitekterna sitter på en annan plats, och kanske inte 

har fullständig koll på lokala applikationer. Det är dock dessa som ska godkänna huruvida 

arbetet ska få fortgå. Det finns därmed utrymme att diskutera huruvida det är globala 

Enterprise Arkitekter som ska fatta beslut, eller de personer som har lokal kompetens. 

En annan likhet, i en annan dimension vi ser är relaterat till dokumentation, som 

författarna nämner under “kunskapshantering”. En respondent är väldigt noggrann med att 

dokumentera och beskriva sin förändringsbegäran. Även om respondenten är noggrann med 
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sin dokumentation, händer det att personen i Indien gör fel. Därför känner respondenten 

behovet av att vägleda utöver dokumentationen för att se till att arbetet utförs korrekt. 

Därmed försvinner till viss del anser vi, den synergieffekt det globaliserade sättet att arbeta 

är tänkt att medföra. 

6.3 Avsteg och följder 

Många respondenter berättade om vilka avsteg från de riktlinjer, standarder och ramverk de 

har att förhålla sig till. Vid analysarbetet framgick det att många av dessa avsteg är kopplade 

till utmaningarna vi tog upp i resultatkapitlet. Ett avsteg några av respondenterna berättade 

om var verktyget Remedy. Som tidigare nämnts, är organisationens ärendehanteringsverktyg 

Remedy. Många respondenter menar att Remedy är alldeles för omständigt och tidskrävande 

och gör därför avsteg från att använda det. Avstegen inträffar främst vid mindre 

förändringar, då utvecklarna vet att ”inget kan gå fel”, och att förändringen tar ett fåtal 

minuter att genomföra. Det arbetssätt som egentligen ska följas är att skapa en 

förändringsbegäran i Remedy vilket medför två veckors väntetid. 

Remedy ses som ett av verktygen för att stötta hela ITSM-strategin, samt att ramverket 

ITIL är relativt ungt och därför är även forskningen kring dessa begränsat. Detta begränsar 

även oss i vår analys då vi endast kan utgå ifrån våra egna empiriska iakttagelser. Som en 

följd av att respondenterna upplever Remedy och dess tillhörande processer som trögt, gör 

personalen ibland avsteg från det definierade verktyget, då de anser att avsteget löser ett 

problem på ett mer effektivt sätt. Då avsteget är så pass logisk är det rimligt att ifrågasätta 

förändringsprocessen inom organisationen. Vi anser att det möjligen hade varit mer 

kostnadseffektivt att hantera mindre förändringar på ett annat sätt. 

Ett annat intressant avsteg vi uppmärksammat i analysarbetet var att respondenterna gör 

avsteg från de antagna processerna definierade med ITSM. De processer som har blivit 

definierade från centralt håll ska spegla hur de arbetar, men som respondent B berättar 

händer det att de tar “bakvägen” som utvecklare, och börjar med någon förändring som inte 

än har kommit till deras “bord”. Respondenten menar att personer från fabriken lär känna 

utvecklarna och att det är lätt att vara snäll och förändra något mindre utan att det lyfts som 

ett case. Det händer också att det ryktas om en förändring i fikarummet och att utvecklarna 

börjar med dessa “projekt” innan kravspecifikationen är klar. Detta tycker vi tyder på att 

ITSM’s sätt att se och kartlägga processer inte alltid kan beskriva hur det faktiskt ter sig 

praktiskt. Utvecklaren blir alltså inblandad i förändringsprocessen betydligt tidigare än vad 

processbeskrivningarna visar. 

Men hur kan det vara så att en utvecklare börjar med sitt arbete innan det är definierat 

vad de ska göra? I vissa fall är det som en av respondenterna berättar, att kunden inte vet vad 

som ska göras. De har inte kompetensen och kunskapen om applikationerna och systemen de 

har hand om. Som tidigare nämnt ämnar ITSM att beskriva vilka IT-processer som går att 

förverkliga och hur de kan förbättras för att möta kundens behov och krav, exempelvis för 

kvalitet, kostnad och innehåll (Haverblad, 2004). Under analysarbetet noterade vi att kunden 

inte alltid vet vad de vill ha, utan att det är utvecklarna som får konstruera kundens krav. 

Med det Haverblad har i åtanke, är kanske ITSM inte passar organisationen i alla situationer 
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och detta anser vi kan vara problematiskt, då utvecklaren kliver utanför definierade sätt att 

arbeta och lämnas därmed utan standarder och riktlinjer. 

Ett annat avsteg som görs är relaterat till de 10 arkitektoniska principerna. Här menar 

respondenterna att det inte är möjligt att konstruera lösningar till förändringar som följer 

alla principer. Utmaningarna med att följa principerna är knutet till bland annat legacy och 

att fabriken ständigt måste fungera. Respondenterna behöver därmed ofta kompromissa och 

argumentera gentemot den centrala ledningen för att få igenom sina förändringar. 

Problematiken uppstår som vi ser det, bland annat på grund av att Enterprise arkitekterna 

inte förstår den lokala miljön. Hade det funnits obegränsade resurser hade inte 

problematiken existerat, då hade organisationen haft möjlighet att bygga om gamla 

applikationer och system, men nu har organisationen gamla vitala system att förhålla sig till 

men sin även högsta prioritet, dvs. att verksamheten ständigt måste producera produkter. En 

positiv följd av att kompromissa blir att organisationen kan bedriva sin produktion. Men i 

och med att det finns ett behov av att kompromissa, finns det flera vägar att gå. En snabb 

lösning kan i en situation vara lämplig, men en större och mer omfattande lösning kan i en 

annan situation vara bättre lämpad för att slippa brottas med liknande problematik i 

framtiden. Därmed finns det alltid utrymme för diskussion för vilken lösning som är bäst. De 

här exemplena på avsteg visar verkligen på hur komplext området och miljön är som 

respondenterna är verksamma inom. 

6.4 Roller 

Redan under första intervjuerna noterade vi av att det fanns en viss otydlighet kring 

arbetsroller för respondenterna. Även om respondenterna hade en arbetstitel som t.ex. IT-

arkitekt hade de betydligt fler arbetsroller att förhålla sig till. De två första 

intervjupersonerna avslöjade att de hade mer än tre arbetsroller vilket väckte vårt intresse. Vi 

valde därför att utöka intervjuguiden med en specifik fråga om deras roller för att förstå mer 

exakt, om vad respondenterna menade med detta. Intervjufrågan om roller var alltså ingen 

fråga som var med från början av intervjuguiden utan en fråga vi valde att lägga till i 

efterhand. 

Forskningsområdet ITSM och ITIL är som tidigare nämnt relativt ungt och det finns 

därför inte särskilt mycket forskning kring dessa i relation till roller. Detta kan vara en av 

anledningarna till varför vi inte kände till problematiken innan intervjuerna. Lahtela & Jantti 

(2011) visar dock på liknande problematik i en angränsande fallstudie, om hinder inom 

implementering av ITIL och Release Management. Ett hinder som författarna upptäckte var 

att rollerna och arbetsuppgifterna som ITIL medför inte var tydligt definierade. Vi anser att 

liknande problematik finns i denna organisation. Detta på grund av att organisationen är 

inne i implementeringen av ITIL samt att många av respondenterna upplever att det inte 

finns några tydliga distinktioner mellan de olika rollerna. Därmed borde viss problematik 

kunna härledas till ITIL. En annan sak vi noterade i analysarbetet, relaterat till ITIL och 

roller, var att en respondent upplevde att det inte fanns utrymme att bygga spetskompetens. 

Denna problematik går möjligen att härledas till ITIL, då Meyer (2005) menar att ITIL är ett 

ramverk med generell kunskap, som medför en risk att spetskompetensen försvinner. Detta 

är möjligen just vad respondenten upplever. 
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Samtliga respondenter uppgav att de hade fler roller än den de var satta till att syssla med. 

Det finns både positiva och negativa åsikter om detta. Respondenterna menade att de hade 

blivit mer erfarna på grund av detta och att de fått en djupare förståelse för verksamheten 

som hjälper dem i deras arbete och besluttagade. IT-arkitekterna berättade om den negativa 

sidan och menar att saker kan falla mellan stolarna eftersom de kastas mellan olika 

arbetsuppgifter och inte har tid att dokumentera och reflektera över sitt arbete. Detta ser vi 

som något problematiskt då SCM innefattar processer som handlar om att granska och 

dokumentera sitt arbete. Tar man avsteg från dessa processer riskerar organisationen att 

tappa mjukvarukvalitet över tid, då reflektion och dokumentation är A och O när det kommer 

till hantera förändring. 

Anledningen till varför rollproblematiken existerar är respondenterna eniga om. De beror 

på att det finns för lite folk i relation till arbetsuppgifter. Däremot berättar en av 

respondenterna om ett annat skäl till rollproblematiken och det är att verktygen, t.ex. 

Remedy, drar med sig roller. Ett exempel är verktyget Remedy som definierar egna roller. 

Respondent G tar upp att det ibland förekommer att han godkänner sina egna 

förändringsbegärelser. Respondenten menar att det inte finns några direktiv för “vem som 

ska vara vem” i Remedy. 

Både detta exempel med verktygen och de roller ITSM/ITIL definierar bildar en stor 

mängd med roller som har blivit en utmaning för respondenterna att hantera. När 

organisationen från centralt håll tar fram de nya standardiserade processkartorna verkar de 

inte ta hänsyn till den lokala delen av organisationen. Då den är betydligt mindre än de andra 

delarna i organisationen verkar det vara många roller och arbetsuppgifter som inte har någon 

ägare.  

Meyer (2005) lyfter fram kritik mot ITIL gällande processägandeskap och menar att 

ägandeskap kan skapa konflikter inom organisationen på det sättet att processägaren har 

makt över de andra inblandade. Det vi har sett i den här studien är inte någon 

maktproblematik utan snarare att det inte ens existerar någon tydlig processägare för vissa 

processer, eftersom de är för få. Det går att ifrågasätta om ITIL är ett lämpligt ramverk för 

denna organisation då denna rollproblematik existerar. Något som är värt att poängtera är 

att en av respondenterna inte uppgav sig känna till problematiken utan tyckte att 

arbetsprocesserna passade dennes arbetssituation. Det finns även forskning som visar på att 

ITIL faktiskt fungerar (Potgieter et al.2005). Att dra en slutsats om att ITIL fungerar känns 

inte rimligt då det endast var en av sju respondenter som upplevde detta. Det väcker ändå 

tanken om att problematiken inte behöver komma från ITIL utan kan härledas från hur 

organisationen har tolkat och tillämpat ITIL. 

6.5 CMDB 

I analysarbetet angående konfigurationshanteringsdatabasen gjordes ett antal intressanta 

iakttagelser. En intressant iakttagelse var att somliga respondenter aldrig hade hört talas om 

begreppet CMDB, medan andra respondenter hade full koll på begreppet och konceptet. 

Inställningen till databasen skiljde sig åt, bland de personer som var insatta i begreppet. 

Någon var optimistisk, och menade att en CMDB var just det organisationen behövde. En 

annan såg ett behov, men var ytterst skeptisk till implementeringen. För de respondenter 
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som inte hade kunskap om området gavs en kortare beskrivning. Något som var gemensamt 

bland svaren var att samtliga respondenter upplevde ett principiellt behov av en CMDB inom 

organisationen, detta på grund av att organisationen lever i en ytterst komplex värld. 

Respondenterna nämnde bland annat att de har många applikationer som “hänger på 

varandra” med många “relationer”, att en förändring på en funktion kan slå på andra 

funktioner. Det här behovet är något som en CMDB kan fylla enligt Wu (2014), som redan 

nämnts. En CMDB fyller en analyserande funktion just för att kunna spåra relationer mellan 

en tilltänkt förändring enligt Wu. 

Annat som observerades i studiens resultat relaterat till CMDB, var att svarspersonerna 

upplevde att det fanns ”informationsöar”. Det fanns ingen unison källa till information, utan 

viss information fanns på ett ställe, medan annan information fanns på ett annat ställe. Även 

den här problematiken är något en CMDB skulle kunna lösa, enligt Pressman (2010). En 

CMDB har, som tidigare nämnts till syfte att vara en central källa till information över de CI 

och SCI som finns inom IT-miljön. 

I resultatet uppstod det dock viss skepsis för hur väl en CMDB skulle fungera inom 

organisationen. Mycket av tvivlet som återfinns i respondenternas svar går att härleda till 

den kritik som nämnts tidigare i uppsatsen relaterat till CMDB. England (2009) menar att 

IT-miljöer är volatila vilket gör det tidskrävande att upprätthålla en databas med korrekt 

information, samt att en databas utan korrekt information inte fyller någon nytta. Denna 

problematik har även organisationen vi studerat upplevt, i deras tidigare försök att 

implementera ett CMDB-liknande verktyg. Försöket misslyckades totalt, på grund av att 

mödan att upprätthålla rätt information var för stor. England lyfter även problematiken med 

att definiera de objekt som ska lagras i databasen. Samma problematik upplever en 

respondent, som menar att det inte finns några tydliga gränser för vad databasen ska 

innehålla. Respondenten menar att, när det lämnas utrymme för tolkning av vad som ska 

lagras i databasen, kommer det att uppstå frågetecken kring vilken information som är den 

rätta att fylla databasen med. 

En annan problematik som blev tydlig i analysen av resultatet, relaterat till databasen, var 

hur stort syfte databasen skulle ha för de personer som utvecklar. En respondent ställde sig 

ytterst tveksam till att en databas skulle kunna hantera källkod på ett smidigt sätt, i relation 

till hur de inom organisationen hanterar sin källkod i dagsläget. Organisationen låter som 

tidigare framkommit sin källkod leva i tre nivåer/grenar, och att en CMDB ska på ett effektivt 

sätt ska hantera detta är något som upplevdes tveksamt. Vi tolkar att denna problematik har 

att göra med versionshantering. Det här är dock inget problem enligt Pressman (2010), som 

säger, att en CMDB skall kunna hantera samtliga versioner och utgåvor av alla SCI som finns 

i IT-miljön. Det är möjligt enligt Pressman, då en CMDB har egenskapen versionshantering. 

Något som genomsyrade samtliga svar från intervjupersonerna, angående CMDB, var att 

majoriteten hade bristande kunskap om databasen. Detta tror vi kan vara en anledning till 

varför inställningen till databasen spretar. Intressant nog upplevde samtliga respondenter ett 

behov av en CMDB. En anledning till varför kunskapen och inställningen till databasen 

spretar en aning kan vara att, som nämnts i den organisatoriska tillämpningen, 

organisationen är mitt i arbetet med att implementera ITSM. Databasen fyller som bekant en 
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central roll inom ITSM, och därav kan kunskapen och inställningen till databasen förändras i 

takt med att organisationen kommer allt längre med implementeringen av ITSM. 

Då CMDB utgör en central roll inom ITSM, samt att inställningen bland respondenterna 

till den spretar ordentligt väcks en fråga hos oss. Är en CMDB bara en utopi, eller är 

databasen lösningen på problematiken som uppstår i en global komplex IT-miljö med 

flertalet applikationer och system? Vi kan inte svara på den frågan i den här studien, utan det 

är upp till organisationen att utvärdera huruvida Wu’s (2014) fördelar övervinner Englands 

(2009) kritik, efter organisationens implementering. 
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7. Slutsats 

I denna uppsats har vi undersökt hur Volvo tillämpar standarder inom 

mjukvarukonfigurationshantering (SCM). Studien fokuserar på utmaningar, avsteg och 

följder med detta. Målsättningen har varit att skapa en djupare förståelse för 

mjukvarukonfigurationshantering och vilken roll standarder spelar i sammanhanget. För att 

uppnå syftet genomfördes ett antal kvalitativa intervjuer. Relaterad litteratur har också 

använts för att på ett bra sätt kunna reflektera över undersökningsresultatet.  

Volvo är en multinationell organisation med flera fabriker världen över och totalt över 

100 000 anställda. Organisationen tillämpar standarder inom SCM för att hantera de 

ständiga utmaningarna och det förändringsbehov de står inför dagligen. De standarder Volvo 

valt att implementera går att beskriva ur två perspektiv. Ur organisatoriskt perspektiv 

tillämpas ITIL och ITSM och ur praktiskt perspektiv tillämpas tekniska standarder. 

Fallstudien som uppsatsen bygger på visar att legacy-system, roller, CMDB och 

globalisering är alla stora utmaningar när det gäller att tillämpa standarder inom SCM. 

Undersökningsresultatet visar på en rad praktiska exempel på problematiken. Ett av de 

tydligaste exemplen är att systemutvecklare tenderar att kliva ur sitt definierade sätt att 

arbeta. Detta tyder på att organisationens definierade arbetsprocesser för en utvecklare inte 

alltid beskriver deras arbetssituation. Enligt den definierade förändringsprocessen ska en 

utvecklare bli delaktig efter det att kravspecifikationen är fastställd. Verkligheten visar dock 

att utvecklaren ibland blir inblandad betydligt tidigare. Studien kartlägger främst en av 

anledningen till detta. Det beror främst på att kunden inte själv vet vad kravspecifikationen 

ska innehålla.  

Ett annat praktiskt exempel som belyser problematiken och som framgår av 

undersökningsresultatet, är att det finns fler arbetsroller än personer. Detta leder till att en 

och samma person får fler olika arbetsuppgifter och tvingas hoppa mellan olika arbetsroller. 

Även detta exempel tyder på att de definierade arbetsprocesserna inte alltid avspeglar 

verksamheten. Exemplena visar tillsammans på de svårigheter som finns med att 

upprätthålla en CMDB, eftersom verksamheten riskerar att arbetet med att uppdatera 

databasen faller i glömska.  

Studien visar sammanfattningsvis på att det sker avsteg från både tekniska och 

organisatoriska standarder. Det finns förstås både positiva och negativa effekter med detta. 

En positiv följd är att arbetsprocesserna blir mer tidseffektiva samt att den enskilda fabriken 

inte riskerar produktionsstopp. En negativ följd med att göra avsteg från gällande standarder 

är att organisationen som helhet riskerar att bli fragmenterad. Lokala lösningar som inte 

stämmer överens med organisationens standard kan verka splittrande.  

Avslutningsvis vill vi, med tanke på undersökningsresultatet, påpeka att syftet med 

studien kan anses vara uppfyllt. Vad som kan vara värt att påminna om är att det är 

problematiskt att generalisera utifrån en enskild fallstudies slutsatser. Det går med andra ord 

inte att påstå att andra organisationer, utanför Volvo upplever samma situationer som har 

presenterats i denna uppsats. Detta på grund av de begränsningar som fallstudien som metod 

har - endast en organisation är studerad och ett begränsat antal personer har intervjuats. Det 
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hade förstås varit intressant att undersöka en annan organisations som arbetar med SCM för 

att undersöka om liknande problematik existerar också där.  

7.1 Vidare forskning 
Studiens resultat och de slutsatser som kan dras, med de avgränsningar som varit 

nödvändiga, visar att det krävs ett bredare perspektiv för att på ett grundligt sätt beskriva 

problematiken inom området SCM. Vi har försökt kartlägga några av de parametrar som 

praktiken lyfter fram som problematiska vid arbete med standarder. Det krävs vidare 

forskning inom ITSM, ITIL, CMDB etc. för att kunna dra generella slutsatser om dessa. Vi 

har undersökt SCM inom en organisation som arbetar inom produktion, vi har även 

avgränsat oss till en specifik mjukvaruplattform. Det hade varit intressant att forska vidare 

inom området och undersöka både hur andra organisationer men också hur andra platser 

inom denna organisation, tillämpar standarder inom SCM. Det hade även varit intressant att 

undersöka om en annan mjukvaruplattform upplever samma utmaningar. 

7.2 Avslutande reflektion 
Efter att ha genomfört denna fallstudie kan vi sannerligen säga att området 

mjukvarukonfigurationshantering (SCM) är komplext. Alla organisationer har sin egen miljö, 

både tekniskt i form av applikationer och system, men även organisatorisk i form av 

processer och infrastruktur. Något som går att skönja i den organisation vi valt att studera är 

att man från den centrala nivån i företaget, strävar efter en standardiserad organisation med 

allt vad det innebär. Att stora globala organisationer strävar mot standardisering är inte 

särskilt svårt att förstå. Det är enklare att styra en organisation, om alla arbetsplatser och 

delar av företaget är likadana. Har samma arbetsprocesser, samma kultur, använder samma 

verktyg och system, än om samtliga arbetsplatser har en egen uppsättning av de nämnda.  

Denna studie har visat på flertalet utmaningar med att tillämpa standarder för de 

personer som arbetar med SCM. En fråga som Volvo centralt bör ställa sig är, om det ens är 

genomförbart att uppnå en standardiserad organisation, när organisationen är så pass stor, 

komplex och framförallt driven av produktion?  

Efter studien upplever vi att Volvo från centralt håll, möjligen glömmer bort 

komplexiteten med vad standardisering innebär för den enskilda arbetsplatsen. Vad som 

kanske bör beaktas är hur man på bästa möjliga sätt ska tillämpa moderna standarder och 

riktlinjer på system som varit i drift sedan början på 90-talet. Sådana som är byggda efter 

dåtidens standard och som samtidigt byggt upp komplexa relationer enligt dagens mått. Det 

är självfallet inte helt smärtfritt. Vad lämnas utvecklare och IT-arkitekter med att göra? 

Kompromissa med standarder? Det är naturligtvis självklart att en stor global organisation 

som Volvo skulle komma att bli ohanterbar om samtliga arbetsplatser skulle utforma sin 

verksamhet olika, men samtidigt har denna studie visat på tydliga problem med att tillämpa 

standarder.  



54 

 

Något som är tydligt i studien är att det återfinns lite stöd i de standardiserade 

arbetsprocesserna för underhållsarbete, men mycket stöd i nyutveckling. Detta är 

problematiskt, då nyutveckling utgör väldigt liten del av det praktiska arbetet som bedrivs. 

Ur detta drar vi slutsatsen att organisationen från centralt håll bör ta det praktiska arbetet i 

större beaktande. Möjligen också som sagt fundera över sin strävan mot en standardiserad 

organisation samt att rikta mer fokus på underhållsarbete.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande presentation. 

Vi är två systemvetenskapsstudeter från Umeå universitet som skriver vår C-uppsats hos 

er. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ni tillämpar standarder inom 

konfigurationshantering av mjukvara. Vår målsättning är att skapa en djupare förståelse för 

hur ni förhåller er till standarder, positiva och negativa effekter, alltså följder av dessa, inom 

kontexten för utvecklingsprocesserna. 

Anledningen till varför vi intervjuar dig är på grund du är en person som är kopplat till 

studiens ämnesområde. 

Intervjun uppskattas att ta 45 minuter och vi tackar för att du ställer upp. För att värna 

om intervjupersonens konfidentialitet kommer vi använda oss av ett fingerat namn. 

Intervjupersonen blir således anonym. Eftersom de definierade rollerna inom organisationen 

kan vara av värde för studien kommer intervjupersonens roll att åskådliggöras. Exempel: 

“Respondent A, IT-arkitekt, menar att…”  

 
 Skulle du kunna berätta om vad du gör här på organisationen?  

o Roll? 
o Hur länge har du arbetat här? 
o Har du haft andra roller här på inom organisationen? 

 
 Kan du berätta om din koppling till Windows-applikationer?  

 
 Kan du berätta om standarder/riktlinjer/ramverk du har att förhålla dig till?  

o Är detta något som förändrats under tidens gång? 
o Upplever du att standarder och riktlinjerna alltid varit en del av ditt arbete? 
o Är det någon av dina arbetsprocesser idag som INTE är definierade av 

organisationen utan är något ni själva har uppfunnit? 

 
 Upplever du att det finns stöd för ditt arbete?  

o Upplever du att det finns ett definierat sätt för dig att arbeta? 
o Har ni tillgång till några verktyg såsom: program, processbeskrivningar, 

internutbildningar kollegialt stöd etc.? 

 
 Upplever du att någon av riktlinjerna, ramverken eller standarderna är svåra att följa?  

o I sådana fall, vilken och varför?  
 Vad gör ni åt det?  

 
 Vet du om ni gör undantag från standards? 

o I sådana fall, vilken och varför? 
o Vad får det för positiva följder tror du? 

 Vad är det som uppfattas bra/bättre? 
o Vad får det för negativa följder tror du? 

 Vad är det som uppfattas dåligt/sämre? 

 
 Med tanke på din roll här på organisationen, upplever du att du ibland lämnar den 

och kliver in i en annan? 
o I sådana fall vilken? 
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o Varför? 
o Anser du att det finns någon problematik med detta? 

 
 Vad skulle du säga är måttet på en väl utförd arbetsprocess? 

o Inåt/Utåt - sett 

 
 Inom ITSM/ITIL anses konfigurationshanteringsdatabas vara ett centralt koncept.  

o Anser du att ni har en sådan i dagsläget? 
 Hur ser den ut? 
 Vad är en CMDB enligt dig?  
 Ser du någon problematik med en CMDB?  

 Varför tror du att det är problematiskt? 

 
 Med tanke på det vi diskuterat, är det något du känner att du vill tillägga?  

 
Tack för din medverkan! 


