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pRaKTiKFall pRaKTiKFall BRansChÖVeRsiKT

Apoteket behövde byta ut 
nästan hela it-miljön – då 
krävdes styrning, sid 36

Mälarenergi Elnät hittade 
bara en plattform som  
mötte kraven, sid 36

24 governancelösningar,  
från 3P till Software Ag,  
sid 38–39

att införa it-styrning – 
IT governance – handlar 
om ett omfattande internt 
arbete. Bara en minimal del 
av din itg-investering be-
står av upphandling av it-
verktyg. 

Steg ett är att kartlägga 
hur din it styrs idag. Syna 
oklara processer och otyd-
liga ansvarsområden mel-
lan it- och affärssidan som 
riskanalys och incident-
hantering. 

– Därefter definierar du 
vilka it-styrningsprocesser 
som ska förbättras eller in-

föras och hur de ska passa 
in i er processtruktur och 
beslutshierarki. Det arbe-
tet ska ledas av verksam-
hetsansvariga och pro-
cessägare. Sedan vet du 
vilket eller vilka ramverk du 
ska utgå från i ditt arbete, 
säger Rabbe Kurtén, ict-
konsult och författare till 
boken ”It-styrning – vad  
ledning och styrelse bör 
känna till om it”.

 ITGI:s ramverk Valit lyf-
ter till exempel ansvaret för 
företagets informations-
resurser från it till verksam-

hetsansvariga och ledning.
Valit utgår från fyra frågor: 
Gör vi rätt saker? Gör  
vi dem så vi får ut optimal 
nytta?  Gör vi dem på rätt 
sätt? Och gör vi dem väl?

De första två frågorna 
pekar på sådant ledning 
och verksamhet bör ta tag 
i, och de andra två berör  
it-sidan.

– It-avdelningen ska vara 
självkritisk. Den ska nog-
grant syna om den verkli-
gen levererar de tjänster 
verksamheten efterfrågar, 
om leveransen sker med 

den kvalitet som efterfrå-
gas och om den sker  till en 
optimal kostnad. Här blir 
ramverk som Itil och Cobit 
användbara, säger Rabbe 
Kurtén.

Sedan är det dags att 
upphandla verktyg som 
ska stödja de valda pro-
cesserna. 

– Det finns inga univer-
sella itg-verktyg. Oftast be-
hövs det olika verktyg som 
kan upphandlas i olika 
steg. Det är viktigt att verk-
tygen stödjer de ramverk 
du valt, säger han.  ]

författaren och 
konsulten rabbe  
kurtén är månadens 
expert tipsare.

”mer verksamhetsutveckling än upphandling”

It-StyrnIng
upphandling av

Reco.se har över 30 000 
medlemmar och 110 000 
besökare i veckan. Målet 
är att bli Sveriges största 
hemsida för företagsre-
kommendationer.

Bättre drift och  
lastBalansering 
Reco.se är konstruerad 
med hjälp av JBoss, en 
applikationsserver byggd 
på Open Source.

– Vi valde Redpill Linpro 
för att deras lösning för 
lastbalansering var bättre 
än alla andras och de 
garanterade driften 24/7, 
säger Tobias Basilius, VD 
och grundare av Reco.se.

När Redpill Linpro 
skulle ta över driften av 
företagets fyra servrar 

ställdes höga krav på 
samarbetsförmåga.

– Reco.se kan inte ligga 
nere en helg bara för att 
vi byter leverantör, säger 
Tobias Basilius. Redpill 
Linpro hade rätt inställ-
ning. Vi löser det, sa de, 
och de gjorde de också.

Genom att sätta upp en 
virtuell miljö för servrar-
na kunde sajten fungera 
som vanligt samtidigt 
som de fysiska servrarna 
kördes till Redpill Linpro.

one-stop-shop för JBoss
Istället för att vända sig 
till flera olika leverantö-
rer behöver Reco.se nu 
bara vända sig till ett 
företag, en one-stop-shop 
med hög kompetens.

– Jag har alltid undrat 
vad vanliga driftleveran-
törer gör förutom att slå 
på strömmen och sedan 
starta om applikations-
servern när sajten går ner. 
Med Redpill Linpro är det 
annorlunda. De kan visa 
oss hur våra applikationer 
jobbar, och hur vi kan för-
bättra dem. De kan JBoss 
och tar ett stort ansvar, 
säger Tobias Basilius.

aDvertoriial

KONSTeN aTT MIGReRa uTaN aTT DeT MäRKS

På  
Reco.
se kan du 
ta del av 
över 50 000 
företagsre-
kommenda-
tioner från 
konsumen-

ter runt om i Sverige. 
Tanken är andras erfa-
renheter ska hjälpa dig 
fatta bättre beslut när du 
köper varor eller tjänster. 

Det är en smart idé 
som tagits emot väl. 

Redpill Linpro tog över serverdriften på Reco.se

”Vi valde Redpill 
Linpro för att deras 
lösning för lastba-
lansering var bätt-
re än alla andras” C
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Tobias Basilius, 
Reco.se.

Från Excelark till  
eco-governance,  
sid 39

Fyra tips om  
investering i  
styrning, sid 39

KRÖniKa         Tips

– Det visade sig att huvudproces-
sen och dess delprocesser hade blivit 
mycket effektivare. Därför beslutade 
vi att satsa på BOP, säger han.   

Kan du ge något konkret exem-
pel på resultat? 

– Varje år flyttar och tillkommer  
10 000 nya elkunder. Förut krävdes 
det någon form av manuellt arbete i 
ungefär hälften av de ärendena. tack 
vare programmet krävs det nu bara 
för tio procent, säger han.   

utvärderade ni några andra sys -
tem än Bop? 

– nej. Vi fann inget annat som kla-
rade av alla BOP:s funktioner.   

Finns det några nackdelar då?
– Det krävs mycket programme-

ring och integration med andra sys-
tem. Än vet vi inte hur mycket tid det 
tar och vad det kostar att fortsätta ar-
betet med att slimma processerna. ]

  mälaReneRgi elnäT:

 Plattform som kan 
OrKEStrErA

en huvudprocess för Mälarenergi El-
nät är att samla in mätvärden om 
kunders elförbrukning. Dels natur-
ligtvis för fakturering, men det hand-
lar också om att skicka mätvärden vi-
dare till andra elbolag som kunderna 
också valt, för att få en smidig process 
då kunderna byter leverantör. 

Data kommer i grunden automa-
tiskt in från elmätarna, och hela syste-
met är specialanpassat, med olika 
delsystem och databaser som möjlig-
gör processen. 

– Vi har program som varnar om 
det blir kraftiga förbrukningsskillna-
der, eller om en elmätare inte funge-
rar. Men ibland krävs det manuellt 
arbete i form av att korrigera fellog-
gar och granska att alla värden skick-
ats iväg till andra elbolag. För två år 

Mälarenergi elnät
verksamhet ... Energibolag
anställda ... 587
upphandlad lösning ... Cordsys 
BOP (Business Operation Platform)
på webben ... malarenergi.se

jOnas PErssOn på 
Mälarenergi Elnät under-
lättar med Cordys BOP.

Mälarenergi Elnät satsade på  
en mjukvaruplattform för att  
effektivisera sina affärsprocesser.

sedan ville vi effektivisera processen 
och få bättre it-styrning, säger Jonas 
persson, nätmarknadschef på Mä-
larenergi Elnät.   

genom Powel, som till stor del leve-
rerat systemet, fick Mälarenergi kon-
takt med företaget Cordys som ut-
vecklat mjukvaruplattformen BOP, 
Business Operation Platform.  

i maj 2010 startade Jonas Persson ett pi-
lotprojekt för att se om BOP skulle 
klara fyra uppsatta kriterier. Det för-
sta var monitorering. Det andra var 
att plattformen skulle kunna lösa vis-
sa delar själv, så kallad orkestrering.

– Det tredje var att programmet 
skulle kunna informera medarbetare 
som är ansvariga för flyttärenden.  
Informationen skulle komma i form 
av mejl eller att programmet får ett 
webbaserat och klickbart gränssnitt, 
säger Jonas Persson. 

Det fjärde kriteriet var att plattfor-
men skulle kunna generera nyckeltal 
i dashboardgränssnitt till Jonas Pers-
son och andra processägare. Ett år se-
nare  utvärderades projektet: 

när omregleringen av apoteksmark-
naden tog fart 2008 stod det statliga 
Apoteket AB inför en gigantisk utma-
ning. Stora delar av organisationen 
såldes ut till nya privata aktörer. Un-
der en övergångsperiod skulle Apo-
teket tillhandahålla sina befintliga it-
system till konkurrenter för att garan-
tera en rättvis konkurrens. Sedan be-
slöt regeringen att alla it-system för 
Apotekets butiker skulle avvecklas – 
även detta för konkurrensens skull.

– Det är ett omfattande arbete att 
upphandla nya it-system och anpassa 
dem till vår verksamhet. Så för att få 
full koll på alla dessa it-projekt be-
hövde vi ett verktyg för it-styrning. 
till en början använde vi Excelark 
för projekten men det fungerade inte 
alls, säger magnus lindqvist, tjäns-

teansvarig för it-anskaffningsavtalet 
på Apoteket. 

För att få full koll på alla dessa pro-
jekt – drygt ett 30-tal som rullar paral-
lellt – behövde man ett kraftfullt pro-
jektportföljsverktyg. Upphandlingen 
började för ett år sedan.

– några viktiga kriterier var att vi 
behövde kunna styra projekten bätt-
re, få bättre resursplaneringar, leve-
rera projekten i tid och få kostnads-
kontroll. Ledningen skulle också få 
koll på förändringsprogrammet som 
helhet med alla ingående projekt, sä-
ger Magnus Lindqvist. 

apoteket gjorde även en teknisk ut-
värdering för att sålla fram en vin-
nare. I utvärderingen synades bland 
andra Microsoft Project, Focal Point 
från IBM, Projectplace och Project-
com panion från Inmotion. I decem-
ber 2010 gick det sistnämnda segran-
de ur striden.

Vad fällde avgörandet?
– Den största fördelen är att vi kö-

per Projectcompanion som en moln-
tjänst, och slipper installera den på 

 apoTeKeT:

   Styr sin it  
I  MOLnEt 
Apoteket skulle byta ut merparten  
av sin it-miljö och upphandlade  
ett itg-verktyg för att få full koll.

egna servar. Det ger också en omfat-
tande funktionalitet för styrning av 
projektportföljen med rejäl över-
blick på alla projekt, allt från upp-
handlings- till utvecklingsprojekt, sä-
ger Magnus Lindqvist. 

Han menar att verktyget och den 
pågående satsningen på en standar-
diserad it-miljö är två viktiga steg mot 
bättre it-styrning. när Apoteket var 
ensamma på marknaden började 
man tillämpa Itil i sina it-processer, 
och det ska man jobba mycket inten-
sivare med i takt med att den nya it-
miljön byggs upp.    

Vad kunde ni ha gjort annor-
lunda i upphandlingen?

– Så här i efterhand anser jag att vi 
borde ha synat fler andra verktyg, sä-
ger Magnus Lindqvist. ]

apoteket
verksamhet ... apotek
anställda ... 5 600
upphandlad lösning ... Inmotion 
Projectcompanion
investering ... 29 kronor per  
användare och månad
på webben ... www.apoteket.se

magnus lIndqvIst  
på Apoteket ålades att 
byta ut stora delar av  
it-miljön. Då krävdes it-
styrning!
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24
leverantör produkt prisbild processer som stöds referenskunder

3p international  
www.3pinternational.eu

Projektverktyget 3p 30 000 kr installationskostnad + 
månadsavgift. Exempel: upp till 
30 användare 8 500 kr/mån

Applicerbart på alla processer × × × × Sensor Control, ABB Service, Säkerhets-
nätverken Stockholm och Mälardalen,  
Dataföreningen

antura  
www.antura.se

Antura Projects Offereras Portföljhantering, resurshantering, projektmodellstöd, tidplanering, 
projektekonomi, tidrapportering, dokumenthantering, ärendehante-
ring, riskhantering, effekthantering, rapporter och diagram

× × × × SJ, Folksam, Husqvarna, Lantmännen,  
Sveriges Radio, Preem, Intrum Justitia

bmc software  
www.bmc.com

Business Service  
Management

Helt beroende av vilka  
dellösningar som väljs

Service desk, incident / problem / change / release / configuration / ser-
vice level / availability / capacity management, financial management 
of IT, delvis continuity management

× × × × Teliasonera, Swedbank, OMX

ca  
www.ca.com

CA Clarity Beror på moduler och antal an-
vändare. Support och uppgrade-
ringar 20 % av licenskostnaden

Primärt service portfolio / demand / resource / project management, 
samt  IT financial / risk / change management

× × × × Ikea, Teliasonera, CSN, Nordea, Capgemini

compuware  
www.compuware.se

Changepoint Offereras Demand / change / portfolio / financial / performance / application / re-
quest / project management

× × × × Steria, Stena Metall, Streamserve

compuware  
www.compuware.se

Gomez APM Offereras Performance / availabillity management, end-user monitoring Thomas Cook, Redcats/Ellos, If

cordys  
www.cordys.com

Business Operation  
Platform (BOP)

Offereras. 20 procent av licens-
kostnaden i slutkundsavtal (inkl 
support och uppgraderingar)

Alla typer av processer × × × × Mälarenergi

hp  
www.hp.se

IT Performance Suite Beror på moduler, antal  
användare och om kund driftar 
själv eller köper i molnet

Stödjer processramverk och best practices inom it-styrning såsom Itil 
v3, Etom, Pmbok och Cobit

× × × × Electrolux, Teliasonera, Ericsson

eXicom  
www.exicom.se

Copernicus Business Suite Beror på moduler och resurser. 
Kan köpas som SaaS eller licens

Försäljning, tillverkning, projektgenomförande och leverans, förvalt-
ning och support, projektplanering, resursplanering, fakturering, änd-
rings-, tid- och utläggs-, uppdrags-, projekthantering m fl

× × × PwC, Länsförsäkringar, FOI

hansoft  
www.hansoft.se

Hansoft 220 kr/användare/månad,  
inklusive support och  
uppgraderingar

Alla processer som har att göra med utvecklingsarbete  × Rymdbolaget, Netadmin, Assa Abloy

ibm  
www.ibm.com

Strategy and Design  
Consulting Services

Ingen uppgift Service management strategy, it-styrningsprocesser; använder Itil och 
Cobit

× × × × Tullverket, Vasaloppet Marknad

ibs  
www.ibs.net 

IBS Enterprise Ingen uppgift Project / change / it asset / business continuity / performance / incident 
/ problem / capacity / release / service level / availiability management

× × × × Axflow, Armatec, Expert, Fujifilm,  
Map Sverige, New Wave, Servera 

inmotion  
www.projectcompanion.com

Projectcompanion 29–199 kr/anv/mån. Drift och 
support ingår. Obegränsat  
antal projekt

Portföljhantering, projektöversikt, projektplanering, leverantörsstyrning, 
tidrapportering, kostnadsuppföljning, resursplanering, riskhantering, 
ändringshantering, dokumenthantering, budgetprognoser m m

× × × × Apoteket, Goodyear, Håbo kommun,  
Karolinska Institutet, Laholms kommun,  
Panagora, Ping Pong, Zenterio, Öhman 

mawell  
www.mawell.se

Webforum Projektkontor Startavgift 2 750 kr, tillgång till 
tjänst 1 650 kr/mån, nyttjanderätt 
från 65 kr/anv/mån. Molntjänst

Informationsspridning, kommunikation och samverkan inom alla pro-
cessområden

× Södertälje, Nynäshamn, Upplands-Bro, Upp-
lands Väsby, Vallentuna, Swedish Medtech, 
Stockholms Läns Landsting, Juris, Draftit

mawell  
www.mawell.se

Webforum Formmanager Startavgift 2 500 kr, tillgång till 
tjänst 1 500 kr/mån, nyttjanderätt 
från 500 kr/mån. SaaS-tjänst

Insamling och uppföljning av data / ärenden inom alla processområden × × × Lidingö kommun,Swedish Medtech, Frisab, 
Böckernas klubb, SFMI, Stockholms Läns  
Landsting

microsoft  
www.microsoft.com/project/

Project Server,  
Team Foundation Server

Prissätts per server och  
användare

Application lifecycle / innovation / process / change / it asset / perfor-
mance / release / capacity / service level / availability management

× × × × FMV, AB Volvo, ABB Power Transformers 

oracle  
www.oracle.com

Oracle Enterprise Manager Offereras Application / middleware / database / hardware / heterogenous / appli-
cation performance / lifecycle / configuration / change / application 
quality management

× × × × Ingen uppgift

novator  
projektstyrning  
www.novator-ps.se

Asta Powerproject 16 500 kr/samtidig användare. 
20 % av licenskostnaden för  
support och uppgraderingar

Capacity / availability management × × × Skanska, Atlas Copco, Stockholms kommun

novator  
projektstyrning  
www.novator-ps.se

Asta Teamplan 100 000 kr för system, 20 % av  
licenskostnaden för support  
och uppgraderingar

Capacity / availability management × × × Ingen uppgift

retendo  
www.retemdo.com

Retendo Project Offereras Ingen uppgift × × × × Ingen uppgift

sap  
www.sap.com

GRC Governance, Risk & 
Compliance solution

Prissätts efter antal användare. 
22 % av licenskostnaden för  
support och uppgraderingar

Hanterar styrning, risk och efterlevnad av processer och rutiner i såväl 
SAP-miljö som blandad miljö

× × × × Electrolux, Ericsson, Posten

software ag  
www.softwareag.com

ARIS IT Architect Ingen uppgift Alla processer som definierats i organisationens arkitektur × × × Ingen uppgift

software ag  
www.softwareag.com

ARIS Risk & Compliance 
Manager

Ingen uppgift Alla processer som definierats för risk- och compliancehantering × × Ingen uppgift
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lIstan vIsar Ett urval av lEvErantÖrEr OCH ErBjudandEn. uPPgIftErna kOmmEr från fÖrEtagEn själva OCH är rEdIgEradE av CIO swEdEn.            
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it-styrning börjar flytta bort från Excelark och otydligt 
definierade processer. I första hand handlar det om att  
skapa tydliga ansvarsområden – för exempelvis risk analys, 
incidenthantering och it-tjänster.  För att storstäda krävs det 
öppna ramverk, till exempel Cobit, Valit eller Itil. Då blir 
det också lättare att följa regelverk för bolagsstyrning,  
som Sarbanes-Oxley. 

Men it-styrning är inte enbart en sluten intern verksam-
hetsutveckling.  när allt fler väljer  molntjänster, och olika 
outsourcingleverantörer ska samsas med en intern it- 
organisation, får CIO ett mördande ansvar att hålla ihop  
leveransmixen till sina verksamheter. 

Det kräver i sin tur ännu starkare fokus på it-styrningen, 
med klockrena processer som integrerar de olika leveran-
törerna. Och många bolagsledningar vill inte bara få örn-
koll på huruvida varje it-investering betalar sig – utan även 
om det är lönsamt att investera i it-styrning. Enligt bransch-
organisationen IASA, Sveriges IT-arkitekter, har de senaste  
tio årens investeringar i it-styrning lyckligtvis gett resultat. 

it governance är en delmängd av corporate governance, 
bolagsstyrning på svenska. Enligt per C haaland, grC 
chef på Logica, inser allt fler att det inte går att särskilja it-
styrning från styrningen av den övriga verksamheten.  
Istället för att ha en projektportfölj för it och en för verksam-
heten finns en enda stor projektportfölj för allt. Orsaken är 
att alla it-projekt syftar till att stödja eller förbättra verksam-
heten, och att både projektens nyckeltal och resurspool  
delas av hela verksamheten.

trenden går från kontroll till hur man skapar affärsvärde 
som compliance, service portfolio management, it financial 
management och eco-governance. I det sistnämnda ska 
man tack vare styrningen kunna få fram mätetal som visar 
kunder att man blir allt mer miljövänlig i form av exempel-
vis mindre koldioxidutsläpp. Men it-styrningsmarknaden 
är ännu omogen och drar åt olika håll. Olika verksamheter 
har olika verktyg och olika angreppsätt på hur de löser  
styrningsfrågan. ]

4 investering 
i styrning

tips 
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Ik
a johan cooke ställer i varje nummer   

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat it-styr-
ning – i nästa nummer handlar det  
om unified communications. Du  
når honom på johan.cooke@idg.se.

❶ VaR RealisT. i en stor 
verksamhet kan det ta flera 
år att införa it-styrning. 
❸ Ta hJälp av externa itg-
konsulter med kunskaper 
om de ramverk du väljer. 

❹ FÖRanKRa ägaransvar 
och beslut tillräckligt högt i 
företagets beslutshierarki.
❹ VälJ VeRKTyg som  
du vet stödjer de ramverk  
du vill följa.

Från Excelark till   
ECO-gOVErnAnCE


