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CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Skatteverket organiserar 
om och passar på att stöpa 
om sin IT-styrning, sid 50

IT-konsultbolaget Appli-
cate växer ur sitt Excel-
lapptäcke, sid 51

32 alternativ för din IT-styr-
ning – från Antura till Silber 
Software, sid 52

Många återstår att få in i 
ITIL- och Cobit-fållorna, 
sid 53

Glöm inte bort det 
viktigaste under upp-
handlingen, sid 53

STARTSKOTTET för att satsa på ett nytt 
kraftfullt PPM-verktyg kom då Skatte-
verket omorganiserades i september 
2005 och man skapade en beställar- 
och en leveransorganisation. Leve-
ransorganisationen heter Verksamhets-
stöd för skatt och KFM, och levererar 
alla stödtjänster såsom inköp, rekry-
tering, ekonomiadministration, IT-
utveckling och IT-drift. 

– Förut ansvarade varje region 
inom verket till exempel för sina egna 
rekryteringar. Nu avropar beställar-
sidan rekryteringarna av oss, och vi 

levererar hela rekryteringsprocessen 
som en tjänst. Detsamma gäller för 
alla stödtjänster, säger Jan Bergholm, 
Utvecklingsstrateg på Verksamhets-
stöd inom Skatteverket. 

I samband med den omorganisa-
tionen såg man alltså över IT-styr-
ningen rejält, i jakt på en effektivare 
beställningsprocess och bättre över-
blick över projekten.

– Vi har sedan tidigare tillämpat 
ITIL i vår löpande IT-leverans, men 
till exempel hade vi fyra olika verk-
tyg för projektstyrning, som vi använ-
de ostrukturerat, och bara till vissa 
delar. Med ett ITG-verktyg, i form av 
PPM, ska vi kunna prioritera och sty-
ra bättre bland våra projekt, berättar 
Jan Bergholm.

DET FÖRSTA STEGET VAR att syna de be-
fi ntliga PPM-verktygen – i första 
hand CA Clarity, HP  PPM och till 
viss del Microsoft Project. Man gjorde 
en avropsförfrågan via befi ntliga ram-
avtal och leverantörerna fi ck se hur 

SKATTEVERKET
Verksamhet:  Myndighet 
Antal anställda: 13 000. 50 på HK 
och i beställarorganisationen, 
1 400 på leveransorganisationen 
Upphandlad lösning: HP PPM
Investering:  2 miljoner kronor
Webb: skatteverket.se

VÄLJER HP. Jan Berg-
holm på Verksamhets-
stöd för skatt och KFM 
på Skatteverket, ren-
odlar sin HP-ITG.

myndigheten ville att de nya organi-
sationsdelarna skulle jobba. 

– De fi ck göra en presentation av 
hur deras verktyg skulle lösa våra ut-
maningar. Vi gjorde även en teknisk 
utvärdering för att sålla fram en vin-
nare. Till slut valde vi HP Software. 
Övriga verktyg håller vi på att av-
veckla, säger Jan Bergholm.

Vad fällde avgörandet? 
– En orsak var att vi uppskattade 

workfl owmotorn, med en bra grafi sk 
bild ur ett användarperspektiv, efter-
som vi redan hade väl dokumentera-
de processer. Dessutom hade vi re-
dan HP Openview/Service Desk, ett 
ITG-verktyg som övervakar IT-pro-
cesser och leveranskvalitet. ]

En rejäl analys av hur IT 
styrs idag. Det är ditt för-
sta steg som CIO, om du 
ska införa ett nytt verktyg 
för IT-governance. 

- Inte sällan är det med 
diverse Excel-ark, data-
baser och oklara proces-
ser, säger Gartner-analy-
tikern och föredetta CIO:n 
Jan-Martin Löwendahl.

Kartlägg också otydliga 
ansvarsområden, exem-
pelvis riskanalys och inci-
denthantering. 

En tredje fråga du mås-
te sätta under lupp är hur 

mycket pengar verksam-
heten lägger ner på IT. 
Och slutligen kan du som 
CIO även ansvara för att 
skapa  struktur, defi niera 
processer och ta fram en 
åtgärdsplan.

– Här ingår även att 
fastställa relationer, rol-
ler, ansvarsområden och 
befogenheter, säger Jan-
Martin Löwendahl.    

FÖR ATT riktlinjerna för IT 
ska vara praktiskt tillämp-
bara – och för att säker-
ställa att de efterlevs – kan 

du  utgå från öppna ram-
verk. Vissa använder Co-
bit, som ger vägledning 
kring hur IT ska styras ur 
ledningens perspektiv. 

– Men ska man införa 
Cobit kan det krävas kon-
sulttjänster. Tänk på att 
de konsulter som ska job-
ba med ledningen bör 
vara seniorer, så  ta refe-
renser på alla, betonar 
Jan-Martin Löwendahl. 

När du är klar med för-
arbetet och vet vad som 
behövs är det dags att 
upphandla verktygen.   

– Kravspecen ska utgå 
från de strukturer du defi -
nerat, och framför allt dina 
affärsprocesser, säger 
Jan-Martin Löwendahl. 

– Gå i första hand till 
 leverantörer du redan har 
en relation med. Ta bara in 
nya om det verkligen fi nns 
en tydlig vinst. 

Vad ska man mer akta 
sig för, tycker du? 

– Att slarva med för-
arbetet och med uppfölj-
ningarna. En CIO måste, 
med sitt ramverk och sina 
verktyg, visa löpande att 
satsningen verkligen ger 
resultat, säger Jan-Martin 
Löwendahl. ]

TIPSARE.Gartners
Jan-Martin Löwendahl 
berättar om CIO:ns roll 
i ITG-upphandlingen.

CASE 1

SKATTE-
VERKET
slängde ut tre
projektverktyg
Skatteverket bytte ut sina fyra 
PPM-verktyg mot ett enda som 
passar processerna bättre.  

IT GOVERNANCE
upphandlingupphandling

ALLT HÄNGER PÅ FÖRSPELET ...
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VÅREN 2007 STOD utvecklingsavdel-
ningen på Applicate inför en tuff utma-
ning. Applicate hade brutits loss från 
Infodata och kundstocken började 
växa – och ledningen ställde krav på 
att förbättra IT-styrningen med effek-
tivare projekt- och resursplanering. 

Utvecklingsprojekten hanterades 
dels i ett egenutvecklat tidsredovis-
ningssystem i Stockholm, dels i ett 
tids- och ärendesystem i Malmö. En 
del av arbetet sköttes i Excel.    

– Vi ville ha en gemensam tidsrap-
portering och planering för att konto-
ren skulle kunna dela på sina IT-kon-
sulter. Ett slagkraftigt verktyg som 
skulle kunna stödja vår projektmetod 

Agila, säger Hubertus Videgård, 
projektledare på Applicate. 

En referensgrupp sattes ihop, med 
utvecklare, användare, projektledare 
och ledningsrepresentanter, folk från 
utvecklingsavdelningen, och man tog 
fram en uppsättning baskriterier.  

– I offertförfrågan ställde vi bonus-
kriterier, till exempel att vi eftersökte 
tidsrapportering och projektplane-
ring i ett och samma verktyg, säger 
Hubertus Videgård.

Två kandidater visade sig jämn-
starka, men valet föll på Copernicus 
Pro från Exicom, som klarar både pro-
jektstöd och tidsrapportering. Kon-
kurrenten vill man inte namnge.

– Den största fördelen med Coper-
nicus är att det kan utökas i takt med 
att vi växer som bolag. I framtiden 
kanske vi behöver ännu mer avance-
rade funktioner för projektplanering 
och projektuppföljning, säger Hu-
bertus Videgård. 

– Ett annat starkt kort är Coperni-
cus grafi ska gränssnitt.

CASE 2

APPLICATE
Framtida funk-
tioner styrde valet 

APPLICATE
Verksamhet: IT-konsult
Anställda: 100
Upphandlad lösning:  
 Copernicus Pro (EPM-produkt 
med PPM-funktioner) 
Leverantör: Exicom
Investering:  Vill ej uppge
Webb: applicate.se

IT-företaget Applicate satsade 
på ett verktyg de kan växa i.    

w w w . k a s p e r s k y . s e
i n f o @ k a s p e r s k y . s e

Open Space
Kaspersky

Security
Det perfekta skyddet
• Pålitligt skydd för hela nätverket

• Proaktivt skydd för klienter, 
 e-post och servrar

• Realtids-skanner av e-post 
 och internet

• Flexibly scalable

• Automatisk karantän av 
 infekterade datorer

• Central administration 

Vad var svagheten med det andra 
verktyget?

– Det hade behövt extra utveckling 
för att passa vår IT-miljö och verk-
samhet. 

Har IT-styrningen blivit bättre 
med Coperniucus då? 

– Defi nitivt. Det är enklare att tids-
rapportera och vi får rejäl insyn i våra 
IT-projekt. 

Vad kunde ni ha gjort annorlun-
da i upphandlingen? 

– Vi borde ha ställt mer krav från 
början på att få ut data ur verktyget, 
till exempel för att kunna göra egna 
uppföljningsrapporter. Nu fi ck vi lösa 
det i samband med installationen. ]

STYRDE UPP. Hubertus 
Videgård, projektledare 
på Applicate, har fått 
bättre insyn och tids-
rapportering med 
Copernicus.
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ITG-alternativ23
LEVERANTÖR LÖSNING BESKRIVNING PROCESSER SOM STÖDS

ANTURA 
www.antura.se

Antura Projects Helhetslösning för portfölj- och 
projekthantering

Project, Portfolio, Resource, Program, Perfomance, Earned 
Value, Prioritizing, Document, Issue, Risk, Time, Cost, Value, 
Financial & Collaboration Management

BMC SOFTWARE
www.bmc.com

Atrium BMC delar upp BSM i Service 
Support, Service Assurance och 
Service Automation, med plattformen 
Atrium som gemensam nämnare

Service Desk, Incident, Problem, Change, Release, Confi gu-
ration, Service Level, Availability & Capacity Management, 
Financial Management of IT, delvis Continuity Management

CA 
www.ca.com

CA Clarity Heltäckande IT governance, med stöd 
för Project Portfolio mgmt, IT Service 
Portfolio mgmt, Product & Application 
Lifecycle mgmt och Enterprise PMO

Change, IT Asset, Business Continuity, Performance, Incident, 
Problem, Capacity, Release, Service Level & Availability Mana-
gement m m. Stöd kan byggas för vilka processer som helst

COMPUWARE
www.compuware.com

Changepoint För automatisering av nyckelprocesser 
inom IT samt portföljhantering

Demand, Change, Portfolio, Financial, Performance, Applica-
tion, Request & Project Management. Fler kan modelleras

COMPUWARE Proxima Centauri Service Level Management-plattform Service Level Management

COMPUWARE Vantage Svit av Performance och Service Level 
Management-produkter. Övervakar från 
slutanvändare till server och databas

Performance & Avaliability Management

COMPUWARE Delivery Manager Application Delivery Management IT Delivery Management

EXICOM 
www.exicom.se

Copernicus Pro Styrning av projekt- och uppdrags-
verksamhet. Kan integreras med 
företagets ekonomi- och lönesystem

Försäljning, tillverkning, projekt genomförande och leverans, 
förvaltning och support – ändringshantering, projektplanering, 
resursplanering, tid- och utläggs hantering, fakturering, 
uppdragshantering, projekt hantering, portföljhantering m m

HP 
www.hp.se

BTO Suite Mjukvaruportfölj för att överbrygga 
gapet mellan IT och affärsverksamhet 
genom kontroll och automatisering av 
processer

Change, IT Asset, Business Continuity, Performance, Incident, 
Problem, Capacity, Release, Service Level & Availability 
Management

IBS  
www.ibs.se

IBS Enterprise IT-styrning och supply chain-han te ring. 
Hanterar alla affärsprocesser 
från tillverkning och distribution till eko-
nomistyrning och uppföljning

Project, Change, IT Asset, Business Continuity, Performance, 
Incident, Problem, Capacity, Release, Service Level & 
Availability Management

INMOTION 
www.projectcompanion.com

ProjectCompanion 
Free

Gratis projekthantering för IT-projekt Projektprioritering, projektplanering och styrning, tidrappor-
tering, operativ projektsamverkan, verksamhetsuppföljning

INMOTION ProjectCompanion 
Enterprise

Affärsprojektsystem (APS). 
Projekt/fakturering

Projektprioritering, verksamhetsorder, projektplanering och 
styrning, tidrapportering, ärendehantering, godkännande av 
design, ändringshantering, riskhantering, testning, intern-
fakturering, verksamhetsuppföljning, ledningsrapportering

NOVATOR  
www.novator-ps.se

Asta Powerproject Både resurs- och kostnadsstyrning. 
Kopplingar till andra dokument

Capacity & Availability Management

NOVATOR  Asta Teamplan Resursplanering i fl eranvändarmiljö 
kopplat till webbaserad tidrapportering. 
Möjligt att söka lediga resurser på 
kriterier som t ex ort/kompetens

Capacity & Availability Management

MICROSOFT 
microsoft.com

Offi ce Project 
 Portfolio Server

Helhetslösning för strategisk portföljhan-
tering och en viktig komponent 
i Microsofts EPM-lösning

Change, IT Asset, Performance, Capacity, Release, Service 
Level & Availability Management

ORACLE 
www.oracle.com

Governance, Risk & 
Compliance Frame-
works

Plattform för governance-, risk- och 
compliance-processer

Fusion GRC Intelligence; Governance, Risk & Com pliance Ma-
nager; Application Access Controls, Confi guration Controls, 
Transaction Controls Governor, Preventive Controls 

ORACLE Oracle Enterprise 
Manager

En blandning av programhantering och 
kvalitetssäkring med management-
lösningar för Oracle-teknik

Applications, Database, Middleware, Quality & User Experience 
Management, Heterogeneous Support 

PPS 
www.ppsystems.se

Collaborate 5 Webbaserat projektsystem för belägg-
ning, tid, pengar och prognos på 
projekt och/eller projektportfölj

Change, Problem, Capacity & Release Management – allt 
gällande aktiviteter och resurser i projekt

PROJECTPLACE 
www.projektplatsen.se

Projektplatsen Webbaserat projektverktyg med 
dokumenthantering, onlinemöten, 
mötesbokning, planering, ärenden, pro-
jektmallar, projektportfölj m m

Project, Change & Social Project Management

RETENDO  
www.retendo.se

Retendo Portfolio Portföljhantering ingen uppgift

RETENDO Retendo Project Projekthantering ingen uppgift

RETENDO Retendo Resource Resurshantering ingen uppgift

SILBER SOFTWARE  
www.silbersoftware.com

Silberplan/Silbertime Styrning av projekt- och uppdragsverk-
samhet. Kan integreras med 
ekonomi- och lönesystem

Försäljning, tillverkning, projektgenomförande och 
leverans samt förvaltning och support

FOTNOT: LISTAN VISAR ETT URVAL AV LEVERANTÖRER. UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN LEVERANTÖRERNA SJÄLVA OCH ÄR REDIGERADE AV CIO SWEDEN.
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ÄN ÄR DET MÅNGA SOM STYR SIN IT med Excel-ark och otydliga 
processer. Ofta saknas det tydlig roll- och ansvarsfördelning 
inom affärsprocesser, IT-tjänster och IT-infrastruktur. Men för 
den skull ställer inte ledningen lägre krav på uppföljning och 
mätetal – vad man får tillbaka på sina IT-investeringar, och hur 
väl IT- leveransen lever upp till kraven.

Ska man styra upp i röran handlar det ofta i ett första steg om 
att utgå från öppna ramverk, som Cobit eller ITIL. Och där står 
utbildningstillfällena som spön i backen (se vår upphandlings-
guide om ITIL-utbildningar i nr 2/2008), från företag som Bita 
Service Management, HP  och Kerfi . Därtill fi nns bolag som Wester-
gaard, som även erbjuder konsulttjänster inom styrning. 

För att underlätta arbetet fi nns det sedan ITG-verktyg som 
kan integreras i affärssystem eller hyras som en tjänst över nätet.

NÅGRA HAR NISCHAT SINA VERKTYG så de följer delar av ITIL, exem-
pelvis de taktiska processerna såsom Service Delivery, Service 
Management och Confi guration Management. Här utmärker 
sig verktygen från BMC, HP, CA  och IBM. 

Andra säljer verktyg som passar SOX, det amerikanska 
regelverket för bolagsstyrning. Det handlar då om verktygsstöd 
för till exempel årliga auditprocesser, så det blir tillförlitlig 
rapportering till myndigheter. Två exempel är Methodware och 
Onproject. Och ska man följa ramverk krävs det bra verktyg.

Men det som växer snabbast är PPM – Project Portfolio 
Ma nagement – där det inte handlar bara om att driva enskilda 
projekt utan om ett helhetsgrepp på de projekt man har (och 
vill ha), och kanske se dem som investeringar bland andra i 
före tagets portfölj.

PRECIS SOM PÅ ANDRA MARKNADER, slutligen, ser vi att mer nischade 
verktyg inom IT-styrning köps upp av större spelare. Men vi ser 
också den lite intressantare trenden mot gratis mjukvara: Allt 
fl er affärsapplikationer blir gratis i framtiden, exempelvis 
projektverktyg. ]

❶ HA REALISTISKA för-
väntningar på verktygen. 
IT-styrning handlar mest om 
internt arbete; verktygen ska 
du mer se som stöd.

❷ HA TYDLIGA process-
kartor med tillhörande mäte-
tal att utgå ifrån. Visa vad 
det är du vill förbättra och 

hur du har tänkt att mäta att 
du lyckas.

❸ FÖLJ UPP referenser i 
din upphandling, både på 
konsulter och verktyg. 

❹ LÄGG NER tillräckligt 
med tid och pengar på att ut-
bilda personal på verktygen.

4 INVESTERING I STYRNING

TIPS
 OM

ITG-BRANSCH
utan skarpa gränser

REFERENSKUNDER

ja ja ja Banverket, Consat, 
Jönköpings kommun

ja delvis ja TeliaSonera, Swedbank, OMX

ja ja ja CSN, Rikspolisstyrelsen, 
Astra Zeneca, Capgemini

ja ja ja Electrolux, Microsoft, Dell

nej nej nej

nej nej nej

nej nej nej

nej ja ja ÖhrlingsPWC, Biovitrum, 
Länsförsäkringar

ja ja ja TeliaSonera, ICA, Skatteverket

ja ja ja Axfl ow, Armatec, Expert, 
Fujifi lm, Map Sverige, 
New Wave, Servera, Sporrong

nej ja nej Kaupthing Bank, Bystronic,
Karolinska Institutet

ja ja ja – || –

ja ja nej Skanska, Atlas Copco, 
Stockholms kommun

ja ja nej

ja ja nej SCA, WM Data

ja ja ja

ja ja ja Grameenphone

nej nej nej Chromogenics, Ekotech, 
Strömbergs

nej nej nej Logica, DHL, Eniro, If, Fortum, 
Posten, Apoteket, SJ

ja ja ja Ingen uppgift

ja ja ja Ingen uppgift

ja ja ja Ingen uppgift

nej ja ja OMX, Thermia, Trivector
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A Johan Cooke ställer i varje nummer 

samman CIO Swedens upphandlings-
guide. Den här gången är temat IT 
governance – i nästa nummer handlar 
det om IT-revisorer. Du kontaktar 
honom via redaktionen på cio@idg.se.

JOHAN 
COOKE,  
upp-
handlings-
redaktör
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