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Förord
Nu är detta arbete äntligen klart och när vi inledde det här uppsatsarbetet trodde nog ingen av 
oss att vi skulle få lägga ner så mycket tid och energi som vi har gjort. Inte heller kunde vi 
föreställa oss att uppsatsen slutligen skulle handla om IT-incidenthantering på ICA. Och något 
som inte ens fanns på kartan, var att vi faktiskt skulle förstå vikten av att upprätta rutiner för 
IT-incidenthantering. Men nu är vi alltså äntligen klara med det som har upptagit de tio sista 
veckorna under vårterminen 2008 samt delar av sommaren och hösten samma år.

Något som många studenter vet är att vissa ”lärdomar” från undervisare går att ta med en 
nypa  salt.  Men  en  lärdom som vi  verkligen  fått  erfara  visa  sig  stämma  till  fullo,  är  att 
uppsatsarbetet  är  en  iterativ  process.  Därför  har  också vårt  uppsatsarbete  sträckt  sig  över 
sommaren och hösten 2008 för att strukturera om information och skapa en tydligare bild av 
uppsatsens ämne.

Att vi numera kan väckas mitt i natten och rabbla de sex steg som kan ingå i hanteringen av 
IT-incidenter, berätta vad som särskiljer hanteringen av kritiska incidenter och vilka faktorer 
som  en  incident  kan  prioriteras  utifrån  indikerar  att  vi  fått  utökade  kunskaper  på  IT-
incidenthanteringsområdet.  Som bonus  har  vi  fått  lära  oss  grunder  kring  ramverket  ITIL, 
vilket vi alla i gruppen är helt säkra på kan vara väldigt nyttig kompetens för en framtid som 
yrkesaktiva IT-ekonomer.

Många är de personer som på ett eller annat sätt har bidragit till detta arbete. Först och främst 
vill vi rikta ett extra stort tack till Niklas Sundler, chef för avdelningen Operations på ICAs 
IT-Center, där vi har genomfört vår uppsats. Vi vill även tacka alla personer vi fått intervjua 
på Operations, men utelämnar av anonymitetsskäl namnen på dessa.

Vill  vi  också  rikta  ett  stort  tack  till  Marie  Mörndal  och  Ole  Liljefors  för  all  den 
handledningstid vi har fått. Både väntade och oväntade vändningar i uppsatsen har vi kunnat 
diskutera med Marie och Ole.

Tack även till våra opponenter under de första tre PM-seminarierna, vilka har varit Mattias 
Wallin,  Elias Broberg, Markus Lannsjö,  Mathias Jukkola, Fredrik Ährlig,  David Sandberg 
och  Robin  Lagerström  vilka  har  gett  nyttig  feedback.  Övriga  deltagare  på  samma  C-
uppsatskurs är även de värda ett tack, då vi bollat tolkningar av instruktioner och rutiner för 
inlämningar med några av dessa.

Tack  till  Peter  Ekman  och  Maria  Dahlin,  forskare  på  Mälardalens  Högskola  vilka  vi  i 
inledningsskedet fick en chans att diskutera denna uppsats med. Det är tack vare sådana som 
er studenter i grundutbildningen kan inspireras till att gå vidare till mer avancerade nivåer och 
söka sig till forskningsyrket.

Sist  men  inte  minst,  tack  till  alla  anhöriga,  vilka  vid  det  här  laget  troligen  fått  höra  sin 
beskärda del av IT-incidenthantering de med.
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Problem: An organization can benefit by having an established management process of 
handling IT-incidents. But how can this be achieved? Are there step-by-step 
procedures? What´s included in the management process of IT-incidents? Is the 
size of the organization relevant to which model is to be chosen? Can the work 
of the writers of this essay result in a recommendation of a specific model for 
IT-incident management? These questions lead to the following essay question; 
How are IT-incidents managed?

Purpose: The purpose of this thesis is to describe and discuss how IT incidents can be 
managed.  

Method: The writers of this essay have performed a case study at ICA, a Swedish food 
retail company. Eleven interviews with nine different persons have been carried 
out. The interviews are analyzed in the chapter called Resultat och analys.

Conclusion: Our conclusion is that there are both similarities and differences in Dept. 
Operations´ management process for handling IT-incidents compared to what is 
stated in the CCTA-model. Another conclusion is that it is of highest importance 
for a business to implement a standard procedure for handling IT-incidents. The 
lack of such a model could result in e.g. financial losses. 
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Titel: Hantering av IT-incidenter, en fallstudie på ICAs IT-avdelning Operations

Nyckelord: IT-incidenthantering, IT-incidenthanteringsprocess, IT-incident, ITIL, CCTA 

Problem: Att hantera och upprätta en hantering för IT-incidenter kan medföra fördelar för 
en organisation. Men hur ska detta gå till? Finns det steg-för-steg-procedurer? 
Vad ingår i hanteringsprocessen av IT-incidenter? Har företagets storlek någon 
betydelse för vilken modell som väljs för hanteringen? Kan uppsatsgruppens 
arbete resultera i att en specifik modell rekommenderas? Denna 
problematisering leder fram till uppsatsens problemfråga; Hur hanteras IT-
incidenter? 

Syfte: Syftet med denna studie är att genom en fallstudie beskriva och diskutera hur 
IT-incidenter hanteras.

Metod: Uppsatsgruppen har utfört en fallstudie på ICA, detta med hjälp av elva 
intervjuer med nio olika personer. Uppsatsgruppen har sökt efter relevanta 
modeller för IT-incidenthantering och i det samlade kapitlet för resultat/analys 
ställs den insamlade empirin mot en hanteringsmodell för IT-incidenter. 

Slutsats: Uppsatsgruppen har kommit fram till att det finns både likheter och skillnader 
mellan hur Operations hanterar sina IT-incidenter och det CCTA-modellen säger 
om IT-incidenthantering. Uppsatsgruppen kan även konstatera att det är av stor 
vikt att ett företag har etablerat en hanteringsprocess för IT-incidenter. En 
konsekvens av att inte ha en upprättad hanteringsprocess för IT-incidenter kan 
vara t.ex. ekonomiska förluster.
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1. Inledning
I inledningsavsnittet presenteras en bakgrund till uppsatsen. Därutöver diskuteras uppsatsens  
problem för att sedan mynna ut i en problemfråga. Därefter presenteras uppsatsens syfte.  
Vidare behandlas en presentation om ICA, IT Center och Operations. En definition av en IT-
incident framtages för vidare bruk i uppsatsen. Avsnittet avslutas med en ordlista där ord och 
förkortningar vilka är vanligt förekommande i uppsatsen förklaras.

1.1 Bakgrund

Oavsett hur tillgänglig och säker ett företags IT-infrastruktur är så kan ett företag vänta sig att 
IT-incidenter kommer att uppstå (Appelgate, Austin, & Mcfarlan 2006, s. 327).

Ett  exempel  på  en  sådan  incident  kommer  från  den  amerikanska  flygplatsen  LAX.  Där 
kraschade  ett  nätverkskort  i  en  dator,  med  följden  att  17 000  personer  fick  sina  flighter 
försenade (Topoisky, 2007; CBS2.com, 2007). En annan allvarlig IT-incident medförde att 
tusentals  patienter  i  Göteborgsregionen fick  boka in  tider  för  vårdbesök på nytt  (Andree, 
2006) Ett annat exempel var då en internetbank ”gick ner”, och resultatet av detta var att två 
miljoner  internetbankskunder  inte  kunde  betala  sina  räkningar  i  samband  med  löne-
utbetalningstider (Bengtsson, 2007; Moberg, 2007; Realtid.se/TT, 2007; Calogero, 2007). 

Detta är några exempel på vilka konsekvenser IT-incidenter kan medföra. Exemplen påtalar 
också  hur  allvarliga  dessa  konsekvenser  av  IT-incidenterna  kan  vara,  både  vad  gäller 
människors hälsa i form av vårdbesöksproblemen samt de massiva problem som kan uppstå 
om det inte går att betala räkningar för privatpersoner. 

1.1.1 IT-incidenter och produktionsbortfall

Vad gäller  IT-incidenter  och  dess  effekter  rent  teoretiskt,  menar  exempelvis  Bruton  samt 
Liljedahl och Näsholm att anställda på ett företag plötsligt kan stå utan möjlighet att använda 
sina datorer. Då många anställda är beroende av sina datorer för att kunna utföra sina arbets-
uppgifter, står de således utan arbete när datorerna inte fungerar. Följden av detta blir att de 
datorer  och  datorsystem  som  inte  fungerar  genererar  kostnader  i  form  av  utebliven 
produktivitet, då datorerna fortfarande kostar pengar för drift men inte kan skapa något värde 
för företaget. Dessutom utgår löner till de anställda, trots att dessa inte heller kan generera 
något  värde  för  företaget  när  datorerna  inte  fungerar.  (Bruton,  1997,  s.  162;  Liljedahl  & 
Näsholm, 2000, s. 53)

Även Sun Microsystems länkar ihop produktionsbortfall med IT-incidenter. Där menar de att 
en  IT-incident  kan  orsaka  produktionsstopp.  Resultatet  av  detta,  för  arbetare  inom 
produktionslinjer, kan innebära att de inte kan komma åt system som är viktiga för att kunna 
utföra det arbete som ska utföras.  (Sun Microsystems 2007, s. 1)

IT-incidenter så som virusattacker länkas också ihop med produktionsbortfall. Från en uppsats 
rörande sjukvården i  Stockholms Läns  Landsting går  det  att  läsa  hur  resultatet  av en IT-
incident  i  form av  en  virusattack,  kan  innebära  kostnader  på  några  hundratusen  (kronor, 
uppsatsgruppens anm.).  (Christiernin & Eriksson 2003, s. 73)

I samband med en svensk undersökning av Rinfo Research på uppdrag av Cap Programator, 
länkades IT-incidenter ihop med utebliven produktivitet. Här menar dock undersökningen att 
den  uteblivna  produktiviteten  i  samband  med IT-incidenter  var  bland  annat  tack  vare  att 
användare  fick  hjälpa  varandra  med  datorproblemen.  En  annan  orsak  till  den  uteblivna 
produktiviteten kunde vara skrivarproblem. I samband med samma undersökning visade det 
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sig att personal på företagen i genomsnitt spenderade två timmar och två minuter varje vecka 
på att hantera problem med sina datorer. För ett företag med 1 000 användare, innebar detta 
att kostnaden uppgick till  23 miljoner kronor per år. Detta motsvarar c:a 60 heltidstjänster 
(Sahlén, 1998, s. 35)

En av konsekvenserna av IT-incidenter tenderar således att vara utebliven produktivitet. Sett 
till vad utebliven produktivitet innebär, länkas detta ofta ihop med ekonomiska förluster för 
en organisation (Thord, 2005, s. 28; Christiernin & Eriksson, 2003, s. 73; Schönbeck, 2006, s. 
6; Lind & Eriksson, 2006, s. 3; Carlsson & Gustavsson, 2004, s. 29; Anderby, 2007, s. 10; 
Bengtsson & Miljand, 2000, s. 96; Ackefelt & Henriksson, 2007, s. 10; Ingers, 2007, s. 17). 
Detta betyder i sin tur att en IT-incident kan påverka en organisation på så sätt att det förlorar 
pengar när produktionen står still.

1.1.2 Hantering av IT-incidenter – varför?
När det kommer till hanteringen av IT-incidenter, menar Post & Telestyrelsen (PTS) under 
rubriken  ”Planerad  IT-incidenthantering”  att  ”en  organisations  förmåga att  förbereda sig 
inför och reagera på incidenter kan förbättras genom att incidenthanteringen blir en naturlig  
del i  IT-säkerhetsarbetet”  (PTS). Även Statskontorets  IT-kommission menar att  genom ett 
framtagande av riktlinjer  för incidenthantering,  samt att  ha rutiner  vid IT-incidenter,  ökar 
möjligheten för att hantera situationen på ett bra sätt (Statskontoret: IT-kommissionen, 2001, 
s. 13) För att kunna minimera störningar i ett företags affärsaktiviteter behöver tillgänglig-
heten på IT-tjänsterna,  vilka stödjer dessa affärsaktiviteter,  vara hög. Ett sätt att  minimera 
störningar i dessa IT-tjänster, är att ha upprättat en IT-incidenthantering. (Forte, 2007, s. 14)

Det är det viktigt att det för hanteringen av IT-incidenter finns en formell process, bl.a för att 
se  till  att  alla  incidenter  verkligen  hanteras,  och  att  de  hanteras  utefter  den  påverkan 
incidenten har på verksamheten. (Haverblad 2008 s 85-87) Enligt en artikel på IDG.se är det 
få svenska företag och myndigheter som har en hanteringsfunktion för IT-incidenter. De som 
har denna IT-incidenthanteringsfunktion saknar dock struktur på denna och även samordning 
saknas.  (Stenson, 2008) I en annan artikel beskriver säkerhetsexperten Gadi Evron tyngden 
av att ha förmågan att hantera IT-incidenter. Han menar att det är viktigt att arbeta med denna 
förmåga eftersom när en incident väl sker så finns ingen tid just då att hantera de problem som 
uppstått.  (Wallström, 2008) Sammanfattat kring hanteringen, framhäver flera källor på olika 
sätt vikten av att ha upprättat en hantering för IT-incidenter. 

För implementeringen av s.k.  IT Service management  och inom detta  incidenthanteringen 
(Incident  Management),  finns  det  ett  antal  fördelar  för  ett  företag.  En  av  dessa  berör 
kostnader,  där  en  fördel  med  att  implementera  en  hantering  av  IT-incidenter  är  att 
genomsnittskostnaden  för  hanteringen  av  IT-incidenter  minskar.  Med  andra  ord;  vill  ett 
företag  minska  den  genomsnittliga  hanteringskostnaden  för  IT-incidenter  behöver  de  ha 
upprättat  någon  form  av  struktur  för  hanteringen  av  dessa.   (Central  Computer  and 
Telecommunications Agency, 2002, s. 101)

En annan fördel för företaget berör den kompetens vilken medföljer inrättandet av en funktion 
för IT-incidenthantering. På frågan vad en IT-incidentfunktion kan tillhandahålla för de olika 
sjukvårdsorganisationerna inom Stockholms Läns Landsting återfinns bland annat ett svar där 
några av organisationerna efterfrågar så kallade produktrekommendationer.  (Christiernin & 
Eriksson, 2003, s.  73) Detta  kan således kopplas mot kompetensaspekten där IT-incident-
hanteringsavdelningen  kan  hjälpa  verksamheten  i  det  ständigt  pågående  effektiviserings-
arbetet.
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1.2 Problematisering

Att hantera och upprätta en hantering för IT-incidenter kan följaktligen medföra fördelar för 
en organisation. Men hur ska detta gå till? Finns det steg-för-steg-procedurer? Vad ingår i 
hanteringsprocessen  av  IT-incidenter?  Har  företagets  storlek  någon  betydelse  för  vilken 
modell  som väljs  för  hanteringen?  Kan uppsatsgruppens  arbete  resultera  i  att  en  specifik 
modell rekommenderas?

1.3 Problem

Följande fråga har väckts  utifrån den diskussion vilken förs i  problematiseringen samt de 
fakta som framkommer i bakgrundsavsnittet;

Hur hanteras IT-incidenter?

1.4 Syfte

Syftet  med  denna  studie  är  att  genom en fallstudie  beskriva  och diskutera  hur  IT-
incidenter hanteras.

1.5 Om ICA, IT Center och Operations

Det företag vi har valt göra fallstudien på är ICA, och därför följer nedan en presentation av 
det valda företaget. I avsnittet presenteras företaget ICA, ICAs IT-Center och avdelningen 
Operations. För ytterligare och mer ingående information hänvisas läsaren till bilaga 1. 

Ett av nordens ledande detaljhandelsföretag är företaget ICA. I Norden och Baltikum driver 
ICA runt 2 250 butiker, både i egen regi och utav så kallade handlare.  ICA AB, som moder-
bolaget i koncernen kallas, hanterar bland annat funktioner så som marknad, ekonomi samt 
sortiment & inköp. Utöver koncernens ägande i butiksverksamheterna och de precis nämnda 
centrala funktionerna, finns även finansiella tjänster inom koncernen via ICA Banken. (ICA, 
2007a) 

Inom ICAs koncern finns IT-avdelningen IT-Center som inrättades vid årsskiftet 07/08. ICAs 
IT-Center ansvarar inom koncernen för utveckling av IT-lösningar och IT-tjänster. Uppdraget 
definieras som ”Att vara en professionell utvecklare och leverantör av de IT-lösningar och  
IT-tjänster som affärsverksamheten efterfrågar”. (ICA Koncerninformation, 2008) 

I samband med inrättandet av IT-Center inrättades också ett antal olika avdelningar. En av 
dessa avdelningar är Operations, vilken arbetar med fokus på den löpande driften av system 
inom ICA-koncernen. Operations ansvarar för en mängd olika system, närmare 1 500 stycken. 
Detta innebär också att Operations behöver ha rutiner för hantering av IT-incidenter, bland 
annat vad gäller en process för hanteringen, särskilda rutiner för kritiska incidenter samt hur 
incidenter prioriteras. (Sundler, 2008a)

Som nyss beskrivet har Operations ansvar för den löpande driften och avdelningen har även 
ett övervakningsansvar, och därför har avdelningen formulerat en målsättning, vilken lyder: 
”veta om att något har hänt, innan någon utomstående påpekar detta” (Sundler, 2008a). Detta 
betyder att Operations övervakning ska kunna upptäcka och helst även korrigera incidenter 
som inträffar,  redan  innan  någon  utomstående  påpekar  detta  för  avdelningen.  Operations 
behöver ofta konsultera andra avdelningar, men ska kunna lösa de mest kritiska incidenterna 
och stora driftstörningarna relativt snabbt. (Ibid.) 
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Fokus för denna uppsats kommer riktas mot avdelningen Operations, dock sett både externt 
(utifrån själva avdelningen ITC som är moderavdelning till Operations) och internt.

1.6 Vad är en IT-incident

Vad gäller definitionen av en IT-incident verkar dessa skilja sig åt. Post- och Telestyrelsen 
(PTS) menar bland annat att begreppet IT-incident inte har någon bestämd innebörd (Post & 
Telestyrelsen, 2000b, s. 2), samtidigt som Sveriges IT-Incident Centrum (SITIC) också säger 
att  definitionen  av  en  IT-incident  kan  variera (Sveriges  IT-Incident  Centrum,  a).  Detta 
framträder  även  i  en  uppsats,  där  tre  olika  definitioner  av  en  IT-incident  lyfts  upp 
(Christiernin  &  Eriksson,  2003,  ss.  21-25).  På  nästkommande  sida  redovisas  några 
definitioner av en IT-incident.
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Källa Definition

Statskontorets IT-kommission ”En IT-incident är en oönskad och oplanerad störning 
och drabbar eller påverkar ett IT-system. En IT-incident  
kan resultera i allvarliga negativa konsekvenser för  
ägaren av systemet.” (Statskontoret: IT-kommissionen, 
2001)

ITIL(CCTA) ”any event which is not a part of the standard operation 
of a service and which causes, or may cause, an 
interruption to, or a reduction in, the quality of that  
service”  (Central Computer & Telecommunications 
Agency, 2000, s. 71)

PTS ”Beteckningen IT-incident används i resten av denna 
sammanställning för händelser som

- drabbar eller påverkar IT-system (inklusive  
system för datakommunikation), eller där IT-
system utnyttjas för angrepp, brott eller annan 
oönskad verksamhet

- är oönskade och oplanerade (ur ägarens, 
förvaltarens eller användarnas perspektiv) direkt  
eller indirekt medför eller kan medföra allvarliga 
negativa konsekvenser för

- ägare, användare eller andra (småhändelser ingår 
alltså inte)

För att en händelse ska kallas en IT-incident krävs också 
att påverkan på eller utnyttjande av IT-systemet är en 
viktig del av händelsen.

Händelser som utgör steg i en händelsekedja som leder 
fram till en faktisk IT-incident, eller som utgör 
förberedelser för en sådan, kan också omfattas av 
beteckningen. Alla sådana händelser är dock inte IT-
incidenter (då skulle t.ex. anskaffning av ett datasystem 
kunna vara en IT-incident)”. (Post & Telestyrelsen, 
2000b, s. 2)

Sveriges IT-Incident Centrum 
(SITIC),

”En verklig eller uppfattad händelse av säkerhetskritisk  
karaktär i en dator eller ett nätverk”. (Sveriges IT-
Incident Centrum)

Naval Surface Warfare Center 
(NSWC)

”En ogynnsam händelse i ett informationssystem och/eller  
i ett nätverk, eller förekomst av hot om en sådan 
händelse”.  (Christiernin & Eriksson, 2003, s. 25)

Johansson & Lundevall, 2002 ”En IT-säkerhetsincident är ett tillfälligt tillbud eller  
olycka som är säkerhetskritisk för verksamhetens IT-
struktur” (Johansson & Lundevall, 2002, s. 11)

Tabell 1 Definition av en IT-incident (Egen framtagning)
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Notera dock att Johansson och Lundevalls definition berör en IT-säkerhetsincident. Frågan är 
huruvida  en  IT-säkerhetsincident  och  en  IT-incident  kan  ses  synonymt.  Relateras  denna 
definition tillbaka mot exempelvis SITICs definition eller de andra definitionerna, är de sett 
till  innehållet  relativt  lika.  Statskontoret  menar  även  att  IT-incidenter  kan  delas  in  i 
nedanstående grupper; 

• Avbrott i försörjningssystem – strömavbrott eller avbrott i telekommunikationen kan 
resultera i IT-incidenter. 

• Tekniska  fel  –  fel  i  t.ex.  datautrustning  eller  i  den  utrustning  som  krävs  för 
kommunikation kan resultera i IT-incidenter

• Fysisk skada – fysiska skador så som t.ex. bränder eller översvämningar kan orsaka 
IT-incidenter

• Sabotage – IT-incidenter kan även komma från sabotage eller vandalisering.

(Statskontoret: IT-kommissionen, 2001, ss. 53-58)

Sammanfattat föreslår de flesta definitionerna att det är någon form av händelse, störning eller 
tillbud, vilken är oväntad och drabbar datorer eller IT-system. Uppsatsgruppen har valt att 
huvudsakligen fokusera på den första definitionen i denna tabell, d.v.s. definitionen från IT-
kommissionen, utav anledningen att denna verkar vara relativt heltäckande.

1.7 Ordlista

Denna ordlista introducerar några vanligt förekommande ord och förkortningar i uppsatsen.

Ord Förklaring

ITC IT-Center - ICAs avdelning IT-Center

ITS IT-Support – Avdelning inom ICAs IT-Center

IT-incidenthantering Hantering av IT-relaterade incidenter

Work-around En work-around är en metod som kan användas temporärt för 
att lösa problem när den planerade metoden inte fungerar. 
(Whatis.com, 2008)

ITIL-ramverket, ITIL Ramverket ITIL, framtaget av Central Communications and 
Telecommunications Agency. Mer information om detta 
framkommer senare i uppsatsen.

SLA Service Level Agreement, är ett avtal som rör servicenivåerna 
vilket är överrenskommet mellan kunden och leverantören 
(Haverblad 2004, s.168).

CSM Critical Situation Manager, roll inom ICA ITC Operations för 
hantering av ”Prio 1:or” (incidenter med högsta prioritet)

Root cause Möten inom ICA ITC Operations för att hitta grunden/orsaken 
till ett problem.

Red alert Uppföljningsmöten inom ICA ITC Operations efter en incident 
inträffat.

Tabell 2 Ordlista (Egen framtagning)
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2. Metod
I detta avsnitt presenteras angrepps- och synsätt, datainsamling, genomförande samt metod-  
och källkritik. Avsnittet ämnar ge läsaren en så pass överskådlig bild att uppsatsen är möjlig  
att  återskapa,  vilket  också  medför  att  områden  så  som  författarnas  angreppssätt  är  
nödvändiga för full förståelse av uppsatsarbetets struktur.  

2.1 Angrepps- och synsätt

I syfte att lättare förstå med vilka angrepps- och synsätt uppsatsgruppen utgått från i studien 
presenteras i detta avsnitt: deduktiva ansatser, kvalitativ metod samt begreppet fallstudie.

2.1.1 Deduktiv ansats
Vid deduktion är utgångspunkten i existerande teorier och man skapar sedan hypoteser om 
empiri, vilka sedan blir föremål för verifiering eller falsifiering. Slutsatserna vid deduktion 
dras utifrån den befintliga teorin kring separata företeelser.   (Björklund & Paulsson 2003, s. 
62)  Uppsatsgruppen  har  valt  att  arbeta  utifrån  ett  deduktivt  angreppssätt,  där  teoridata 
inhämtats,  tolkats  och  sammanfattats  för  att  utgöra  en  teorimodell  och  i  senare  skede 
analyseras utifrån empiri. Någon form av bedömning rörande om teorin kan ”verifieras” eller 
”falsifieras” ämnar uppsatsgruppen också att göra, dock kan det vara svårt att verifiera eller 
falsifiera teorin i sin helhet i och med att uppsatsen är en fallstudie, vilken endast studerar en 
fraktion av verkligheten.

2.1.2 Kvalitativa studier
Teorell  och  Svensson  skriver  att  kvalitativ  metod  syftar  till  att  ”förstå  mening  utifrån 
människors eget perspektiv”. Kvantitativ metod, ”syftar till att finna lagbundna samband och  
generaliserbara regelbundenheter”. (Teorell & Svensson 2007, s. 10) Björklund och Paulsson 
(2003) skriver att kvalitativa studier används för att skapa djupare förståelse inom ett specifikt 
ämne,  en  specifik  händelse  eller  situation.  Kvantitativa  studier  omfattar  studier  där 
informationen vilken behandlas kan mätas eller värderas numeriskt. Att dra generaliseringar 
ses dock enligt Björklund och Paulsson som mer problematiskt i samband med en kvalitativ 
studie  än  en  kvantitativ  studie,  där  en  kvantitativ  öppnar  för  fler  möjligheter  till 
generaliseringar.

En kvalitativ karaktäriseras av subjektiva urval, få fall, djupintervjuer och tolkning av texter. 
Reinecker  och  Jørgensen  skriver  att  vanligen  kräver  kvalitativa  svar  uttolkade  metoder 
(Reinecker, Stray Jörgensen, & Hedelund, 2002, s. 167)

2.1.3 Fallstudie

Ejvegård skriver att en fallstudie kan vara mycket användbar i de flesta vetenskapliga under-
sökningar. Syftet med en fallstudie, enligt samma författare, är att ta en liten del av ett stort 
förlopp och med hjälp av det fallet beskriva verkligheten. I detta fall får således det specifika 
fallet representera verkligheten.  (Ejvegård 2003, s. 33) En annan definition på en fallstudie är 
att ”man undersöker ett fåtal objekt (patienter, företag, branscher, beslutssituationer) i en  
mängd avseenden” (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006, s. 103).
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Samtidigt  återfinns svårigheten med ett  ensamt fall  att  det  aldrig fullt  ut kan representera 
verkligheten. Fallstudien kan ihop med andra fall, förutsatt att de pekar åt samma håll eller 
indikerar samma slutsatser, skapa ett  värde. (Ejvegård 2003, s.  33) Det är dock inte alltid 
möjligheten  till  att  mäta  något  som är  det  centrala  i  utredningar,  utan  fokus  kan  istället 
koncentreras till att skapa ett nytt språk med nya begrepp.   (Eriksson & Wiedersheim-Paul 
2006, s. 104)

En av fördelarna med en fallstudie är att den öppnar för närmare precisering av problem-
formulering till längre in i studien, då fallstudieobjektet kan undersökas utifrån en helhetsbild. 
En annan fördel är att fallstudien ger en inlevelse och bjuder på upplevelser. (Ejvegård 2003, 
s.  33)  I  enighet  med  uppsatsens  syfte  ämnar  vi  ta  en  liten  av  del  av  ett  stort  förlopp. 
Uppsatsgruppen  har  utgått  från  att  studera  ett  ensamt  företag,  ICA  och  deras  ITC  med 
inriktning på avdelningen Operations. Fallet med ICA får således representera verkligheten i 
denna studie, där  fallstudien appliceras på företaget och möjligheter återfinns till att skapa 
hypoteser på ett relativt outforskat ämne. Medvetenhet återfinns hos uppsatsförfattarna att ett 
ensamt fall inte fullt ut kan hävdas vara representativt, men det ger en indikation vilken ihop 
med andra fallstudier på området kan utgöra värde för framsteg inom kunskapen på området. 
Fördelen med fallstudie vilken öppnar för närmare precisering längre in i studien har använts 
av uppsatsgruppen i denna uppsats. Vad gäller närmare precisering har detta understötts av 
fallstudiekaraktären, vilket har medfört att uppsatsgruppen kunnat skapa sig en grundläggande 
helhetsbild innan närmare precisering skett (vilken skapades genom en första intervju med 
Niklas Sundler). Detta kan återskådas i empiriavsnittet och de intervjufrågor vilka ställts är att 
det är många variabler vilka studerats, men att objekten varit färre.

Flertalet argument återfinns således ovan vilka talar för en fallstudie. Där har fokus inte riktats 
mot ett stort antal objekt eller respondenter, utan att studera flertalet variabler och aspekter av 
de problemfrågor, vilka väckts i inledningen.

2.2 Datainsamling

Under denna rubrik behandlas uppsatsens datainsamling. Bland annat diskuteras metoder för 
datainsamling,  för-  och  nackdelar  med  intervjuer,  dokumentation  av  interjuver  samt  hur 
information inhämtades till teoriavsnittet.

2.2.1 Metoder för datainsamling
För datainhämtning finns ett  antal  olika metoder.  Några av de vanligaste  metoderna vilka 
används  i  vetenskapliga  undersökningar  är:  litteraturstudier,  presentationer  vid 
föreläsningar, konferenser och liknande, intervjuer, enkäter  samt  observationer.  (Björklund 
& Paulsson 2003, ss. 67-69 )  Vid valet av metod har uppsatsgruppen utgått från uppsatsens 
syfte för att bestämma en lämplig datainhämtningsmetod.  Utifrån detta syfte har intervjuer 
valts som datainhämtningsmetod för empiriska data.

Intervjuer är någon form av utfrågning, vilken kan skötas via personlig direktkontakt, telefon 
eller mer aktiva dialoger vilka förs via e-post eller sms. Faktorer som kan påverkas är bland 
annat val av respondent samt antalet respondenter som ska intervjuas. När det gäller antalet 
respondenter går detta att variera, antingen kan en respondent intervjuas i taget, eller så kan 
gruppintervjuer utföras. (Björklund & Paulsson 2003, s. 68)

Via de diskussioner som förts rörande olika metoder för inhämtning av empiridata tenderar 
intervjuer att lämpa sig väl för studien. I nästkommande avsnitt presenteras för- och nackdelar 
med intervjuer som metod. 
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2.2.2 För- och nackdelar med besöksintervjuer
Fördelar med intervjuer är bland annat att det ger primärdata, d.v.s. information som direkt 
har en relevans för studien. Möjligheten till att anpassa frågor efter varje respondent och hur 
denne svarar är också till fördel för intervjuerna. Även möjligheter till att tolka kroppsspråk 
ses som positivt. (Björklund & Paulsson 2003 s. 70) Även Fagerström tar upp möjligheten att 
ta fram data som har direkt relevans för studien som en fördel. Dessutom menar densamme att 
intervjuformen  kan  ses  som  insiktsfulla,  då  den  kan  förse  intervjuaren  med  uppfattade 
kausalsamband.  (Fagerström 2003, s. 52)

Dock finns nackdelar i form av tidsåtgång och de eventuella kostnaderna som kan uppstå i 
samband med resor och andra omkostnader  för  att  ha möjligheten  att  utföra  intervjuerna. 
(Björklund  &  Paulsson  2003  s.  70)  Andra  nackdelar  kan  också  vara  att  intervjuare  kan 
påverka  respondenten  och  dess  svar.  Svaren  kan  också  komma  reflexmässigt,  d.v.s. 
respondenten ger intervjuaren vad den förväntar sig att intervjuaren vill ha och kanske inte 
hela sanningen. (Fagerström 2003, s. 52) 

Beroende på vilken form av intervju som genomförs finns olika för- och nackdelar. I syfte att 
presentera  argument  för  uppsatsgruppens  användande  av  besöksintervjuer  presenteras 
tillhörande  för-  och nackdelar  i  nedanstående  tabell,  vilken  skapats  utifrån  två  listor  från 
Eriksson och Wiedersheim-Paul.

Besöksintervjuer

Fördelar Nackdelar

• Går relativt fort att genomföra

• Kontrollerad intervjusituation

• Kan användas för att ställa 
komplicerade frågor

• Möjlighet för intervjuare att följa 
upp frågor

• Möjlighet att i intervjusituation 
skapa förtroende mellan intervjuare 
och respondenten

• Möjlighet för intervjuare att nyttja 
kroppsspråket för att analysera 
ytterligare i de svar som ges

• Eventuellt höga kostnader i 
samband med resor

• Intervjuareeffekter kan uppstå 
mellan intervjuare och respondent 
vilka kan påverka varandra

• Möjlighet att ställa känsliga frågor 
kan vara begränsad, då 
anonymitet inte förekommer

• Kan vara besvärligt att få 
intervjutid

Tabell  3 Fördelar  och  nackdelar  med  olika  intervjuvarianter  (Egen  framtagning  från  Eriksson  & 
Widersheim-Paul 1999, ss. 86-87)

Tabellen ovan redovisar flera nackdelar med besöksintervjuer men flera av dessa inte aktuella 
för uppsatsgruppen. T.ex. de eventuella höga kostnaderna vilka kan uppstå i samband med 
resor, då ICA och specifikt ICA ITCs avdelning Operations har betalat för de resor som har 
genomförts  inom ramen för  uppsatsen.  Vad gäller  de frågor  som ställs,  förekommer inga 
frågor vilka uppsatsgruppen anser kan bedömas som av känslig art. Denna nackdel vad gäller 
den begränsade möjligheten till anonymitet vid besöksintervjuer är således inte ett inslag för 
denna uppsats. Även svårigheter till att få intervjutider återfinns i tabellen som ett problem, 
men i och med att detta arbete är initierat av Operations chef (Niklas Sundler), betyder det 
också att densamme har allokerat intervjutid bland sina medarbetare för att tillräckligt antal 
intervjuer ska kunna genomföras.
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2.2.3 Intervjudokumentation
Dokumentation  för  intervjuer  kan  bl.a.  stödjas  av  ljudupptagning,  anteckningar  eller  att 
intervjuare  memorerar  respondentens  svar.  Dock  bör  intervjuare  ta  i  beaktande  att  vid 
speciellt  känsliga  frågeställningar  för  respondenten  är  det  lämpligt  att  varken banda  eller 
anteckna under själva intervjun utan anteckna efter intervjun. (Björklund & Paulsson 2003, s. 
68)

Vad gäller  dokumentation  har  en  mobiltelefon  använts  för  att  spela  in  de intervjuer  som 
genomförts. Dock finns det undantag där muntliga källor till  fakta inte dokumenterats  via 
ljudupptagning, där har istället skriftliga anteckningar använts som dokumentationsmetod.

Det första undantaget gäller en intervju med Niklas Sundler, utförd den 4e april 2008, där 
Sundler gick genom en beskrivning av ICA, ITC, Operations med mera. Mycket av denna 
information rörde inte specifikt hantering av IT-incidenter utan det rörde sig snarare om mer 
generell information, och denna har vi använt oss av i bakgrundsavsnittet. Noteras bör att den 
intervju vilken utfördes med Sundler dokumenterades med hjälp av skriftliga anteckningar, 
detta för att inte missa viktiga detaljer.

Det andra undantaget berör den presentation Ynge Nivaeus anförde på en konferens den 8 maj 
2008,  vilken  används  i  beskrivningen  av  ITC.  Då  denna  presentation  innehöll  värdefull 
information till uppsatsen, men kunde inte spelas in då ljudupptagningsutrustning saknades, 
dokumenterades Nivaeus presentation via skriftliga anteckningar. Dessa två undantag bedöms 
dock inte ha någon större  inverkan på själva uppsatsen,  då information  endast  tillförs  till 
bakgrunden vad gäller information om ICAs ITC, avdelningen Operations inom ITC samt 
kring prioriteringar inom Operations.

2.2.4 Intervjuupplägg
Vad gäller  intervjuernas  upplägg finns tre  former  för hur  frågor kan ställas:  strukturerat,  
semistrukturerat eller ostrukturerat. Under en strukturerad intrervju är alla frågor bestämda 
på  förhand  och  ställs  i  en  viss  ordning.  En  semistrukturerad  intervju  formas  utifrån  att 
ämnesområden  är  förutbestämda  men  att  frågor  formuleras  efterhand  och  ställs  när 
undersökaren finner det lämpligt. Ett sista alternativ är en så kallad ostrukturerad intervju, där 
intervjuformen  liknar  ett  samtal  och  intervjufrågor  uppkommer  efterhand.  (Björklund  & 
Paulsson 2003, s. 68)

Uppsatsgruppen har valt att ugå från ett strukturerat upplägg. Detta i syfte att säkerställa att 
alla frågor vilka behöver ställas också ställs till respondenten.

2.2.5 Informationsinhämtning till teoriavsnitt
Uppsatsgruppen har utifrån ett fåtal sökningar, i databasen ELIN@Mälardalen med sökord 
vilka  inkluderar  ”ITSM,  IT  Service  Management,  Operations,  incident  samt  incident 
management”,  konstaterat  att  den  information  vilken  finns  tillgänglig  inom  det  aktuella 
forskningsområdet  är  begränsad.  Mängden information av vetenskaplig  karaktär  eller  med 
tyngre  underlag  för  de  påståenden  vilka  framkommer  i  information  är  klart  begränsad. 
Samtidigt återfinns en del information från offentliga myndigheter vid sökning på Google, 
samt information i bokform, dock inte från vetenskapliga studier.

För  informationsinhämtning  till  teorin  har  följande  källor  använts:  Mälardalens 
Högskolebiblioteks bokdatabas1 samt Sökmotorn Google2.

1 http://btj.bib.mdh.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-m-e
2 http://www.google.se
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Nedan  redovisas  ett  urval  av  de  sökningar  som genomförts  i  databasen  för  Mälardalens 
Högskolebiblioteks böcker, där dessa genererat resultat vilka använts i teoriavsnittet:

Sökning Resultat

IT Support (Bruton, 1997)

ITIL (Office  of  Government  Commerce,  2000), 
(Office of Government Commerce, 2002)

Kundservice (Haverblad, 2004)

Major incident (International Working Group 2004)

Tabell  4 Sökningar  i  Mälardalens  Högskolas  bokdatabas  och  resultat  i  form  av  böcker  (Egen 
framtagning)

Utöver  detta  har  sökmotorn  Google  använts.  Följande  sökningar  har  genererat  följande 
resultat:

Sökning Resultat

IT-incidenthantering + hanteras (Överstyrelsen för Central Beredskap)

hantering + IT-incidenter (Statskontoret IT-kommisionen, 2001)

Tabell 5 Sökningar med resultat (Egen framtagning)

Det går att diskutera huruvida sökmotorn Google är en pålitlig källa. Sett till vilka resultat 
som framtagits från sökningarna, vill uppsatsgruppen framhäva att användningen av Google 
inte genererat några källor som innebär tveksamheter för uppsatsens reliabilitet. Överstyrelsen 
för Civil Beredskap och Statskontorets IT-kommission bedöms båda två vara pålitliga källor.

2.3 Genomförande

Under denna rubrik presenteras uppsatsens genomförande vad gäller empiridatainhämtning, 
vilket inkluderar praktisk information kring intervjugenomförande samt en presentation av 
respondenterna vilka medverkat i uppsatsen.

2.3.1 Tidpunkt, plats och hur intervjuerna utförts

På Operations har elva intervjuer genomförts under perioden 2008-04-18 – 2008-04-30 för 
insamling av empiridata. Av dessa har två intervjuer varit kompletterande intervjuer, då den 
första intervjun saknat vissa intervjufrågor. Intervjuerna har alla utförts i Sundbyberg i ICA:s 
lokaler. Tanken med att genomföra alla intervjuer hos ICA är att respondenterna ska känna sig 
väl hemmastadda i lokalerna för att inte några effekter av att respondenterna är obekväma 
med omgivningen ska uppstå.

Intervjuerna har varierat i längd, där de kortaste intervjuerna har varat runt 30 minuter medan 
de längsta varat runt en timme. Detta då respondenterna varierat i hur utförligt de svarat på 
varje fråga samt hur pass väl de fokuserat på att svara på intervjufrågan utan att berätta om 
kringfaktorer. Medvetet har uppsatsgruppen försökt att inte avbryta respondenterna när dessa 
berör kringfaktorer, främst för att nyttig information kan framkomma även där. 

En testintervju  utfördes  med en  av  respondenterna  den  18  april  2008.  Syftet  med  denna 
intervju var att testa de intervjufrågor uppsatsgruppen utformat, för att se om det kunde uppstå 
några problem eller oklarheter. Några frågor lades till efter detta och vissa frågor reviderades, 
men inga större problem uppstod med de intervjufrågor vilka ställdes under testintervjun.
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2.3.2 Om respondenterna
Intervjuer har genomförts med bland annat avdelningschef, gruppchefer och operatörer. En 
fullständig lista av respondenternas roller återfinns nedan. Valet att genomföra intervjuer med 
dessa  personer  har  baserats  dels  på  tillgången  till  respondenter,  där  högre  chefer  än 
avdelningschef för Operations inte har varit tillgängliga. Dessutom har valet av respondenter 
även begränsats då många av operatörerna under sin arbetstid har haft svårt att avvara tid, när 
de ständigt övervakar många av ICA:s kritiska IT-system. 

Uppsatsgruppen hela tiden arbetat utifrån att få en helhetsbild, där det är viktigt att se både till 
avdelningens  anställda,  chefer,  avdelningschef  och utomstående för att  kunna skåda dessa 
olika  infallsvinklar.  Eftersom  uppsatsämnet  i  naturen  dock  är  begränsat  till  hur  IT-
avdelningen  arbetar,  betyder  detta  att  andra  respondenter  inom  ICA-koncernen  inte 
intervjuats.  Exempelvis  så  skulle  möjliga  respondenter  ute  i  verksamheten  frånsett  IT-
avdelningen  vara  ekonomidirektör  eller  personer  i  kontakt  med  ICA:s  IT-ledning.  Dessa 
respondenter är dock mycket problematiska att upprätta tillräcklig tid för att kunna utföra en 
intervju med. Andra personer anställda ute i verksamheten, så som inköpare, art-directors eller 
butiksanställda  upplevs  inte  ha  tillräcklig  kontakt  med  ICA:s  IT-avdelning  och  specifikt 
Operations för att kunna ha en uppfattning i de frågor aktuella för denna uppsats.

Nedan följer en förteckning över de olika titlar/yrkesroller vilka intervjuats på ICA. I listan är 
dessa  inte  placerade  i  samma  ordning  som  respondenternas  svar  i  empiritabellen  vilken 
återfinns  i  uppsatsens  bilagor.  Detta  med  syfte  att  kunna  garantera  respondenternas 
anonymitet.

• Driftsoperatör

• Business Partner

• Avdelningschef

• Teamleader

• Group Manager (tre stycken intervjuade)

• Configuration Database Manager

• Skiftledare
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2.4 Metod- och källkritik

I  detta  avsnitt  presenteras  kritik  mot  de  olika  teoretiska  modeller  vilka  behandlas  i 
nästkommande  avsnitt.  Under  rubriken  ”Datainsamling”  återfinns  en  diskussion  kring 
metodkritik för den använda datainsamlingsmetoden.

2.4.1 Källkritik för teoriavsnittet
När det kommer till  de källor som använts för teoriavsnittet  har deras reliabilitet  specifikt 
diskuterats. Som tidigare nämnts har utbudet vad gäller källor på det specifika ämnesområdet 
konstaterats  vara  klart  begränsade.  Även  om detta  faktum  återfinns  i  avvägningen  kring 
användning av olika källor har varje källa granskats utifrån i vilket syfte texten producerats. 

Detta bl.a. utifrån faktumet att de böcker vilka använts från Office of Government Commerce 
(OGC) är utgivna av en organisation och inte från en enskild författare eller en akademisk 
institution.  I  en av dessa böcker  utgivna  av OGC, beskrivs ramverket  ITIL (vilket  är  det 
ramverk som behandlas i dessa böcker) som en av de mest accepterade approacherna till IT 
Service Management i världen. Ramverket började användas som en guide för den brittiska 
regeringen,  men  har  sedermera  visat  sig,  genom  viss  anpassning,  vara  användbart  för 
organisationer inom olika sektorer. Ramverket bygger på s.k. best practices, där information 
om hur olika organisationer hanterade sin tjänstehantering insamlades och behandlades. Runt 
mitten på 90-talet  menar OGC att  ITIL blev erkänd som en världsomspännande standard. 
(Office of Government Commerce, 2000, ss. 1-2)

Tveksamheter  har  uppkommit  kring  Haverblad,  då  författaren  enligt  egen  utsago  på  sin 
hemsida  driver  ett  företag  (Haverblad  IT  Management  AB)  inom  branschen  (Haverblad, 
Angelica  Haverblad  -  Om  mig,  2007).  Ett  företag  vilket  är  aktiebolag  är  i  dess  natur 
vinstdrivande, vilket också skulle kunna hävdas kunna gynnas av utgivningen av en bok, där 
ökade uppdrag och således inkomster för företaget skulle kunna vara ett möjligt resultat. Dock 
är  boken utgiven  av Studentlitteratur,  vilket  betyder  att  den  publicerats  på ett  förlag,  där 
uppsatsgruppen förutsätter att granskning genomförs av materialet till böcker vilka publiceras.

Den litteratur vilken till stora delar använts i teoriavsnittet författad från källor där utgivare 
inte  är  en akademisk institution  eller  från en författare  vilken vid författandet  inte  tillhör 
någon akademisk institution. Dock har den begränsade tillgången på mer vetenskapliga källor 
resulterat i användningen av dessa källor, vilka möjligen kan ses som mer icke-akademiska.
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3. Teoretisk referensram
Detta  teoriavsnitt  behandlar  tre  delar  av  hur  IT-incidenter  hanteras.  Först  beskrivs  
tillvägagångssätt för hanteringen av IT-incidenter, d.v.s. perspektiv på hur själva IT-incident-
hanteringsprocessen  ska  gå  till.  Därefter  beskrivs  två  relevanta  delar  inom  IT-incident-
hanteringen. Den första av dessa relevanta delar berör skillnaden i hantering av kritiska och 
icke-kritiska incidenter och den andra delen beskriver prioritering av IT-incidenter.

Vad  gäller  IT-incidenthanteringsprocessen  kan  det  verka  ganska  självklart  varför  det  är 
relevant att ta upp detta som ett inslag för att kunna besvara frågan hur IT-incidenter hanteras. 
Däremot finner uppsatsgruppen att  det  troligen inte är lika självklart  att  ta upp skillnaden 
mellan hanteringen av kritiska och icke-kritiska IT-incidenter samt prioriteringen av dessa. 
Därför följer en kortare beskrivning av varför dessa två delar är relevanta för hanteringen av 
IT-incidenter.

I  och  med  att  IT-incidenthanteringsprocessen  från  exempelvis  Överstyrelsen  för  Central 
Beredskap utgår från PTS defintion av IT-incidenter, betyder detta att deras hanteringsprocess 
inte inkluderar icke-kritiska incidenter  (Överstyrelsen för Central Beredskap, s. 3). Därav blir 
det högst relevant att förstå skillnaden i kritiska och icke-kritiska incidenter samt varför dessa 
ska hanteras utifrån olika tillvägagångssätt. Haverblad skiljer däremot på hantering av kritiska 
incidenter och hantering av icke-kritiska incidenter.

En annan relevant del inom IT-incidenthanteringen berör prioriteringen av incidenterna. Detta 
anses vara en av de viktigaste delarna inom hanteringen av IT-incidenter (Central Computer 
& Telecommunications  Agency,  2000,  s.  82).  Förutsatt  att  det  inte  finns  tillräckligt  med 
resurser inom en organisation för att göra allt som behöver göras, blir följaktligen prioritering 
ett viktigt inslag. I och med prioriteringen säkerställs att de viktigaste uppgifterna också blir 
utförda.  (Bruton 1997, s. 48)

Ett  exempel  på  avsaknaden  av  prioriteringar  kommer  från  Krisberedskapsmyndigheten 
(KBM). I KBMs årliga lägesbedömning av samhällets informationssäkerhet till  regeringen, 
visar det sig att ledningsgrupper inom statliga myndigheter är osäkra på vilka uppgifter de 
innehar i informationssäkerhetsarbetet. Det i sin tur leder till att ledningsgrupperna inte kan 
begära  tillräckliga  eller  tydliga  underlag  för  att  kunna  prioritera  arbetet  med 
informationssäkerhet på ett korrekt sätt. Bland de myndigheter som tillfrågades visade det sig 
också  att  en  tredjedel  inte  identifierat,  förtecknat  eller  prioriterat  kritiska  system  för 
verksamheten. En ännu större mängd, hälften av all myndigheter, saknade ledningssystem för 
informationssäkerhet  samt  systemsäkerhetsanalyser  för  sina  verksamhetskritiska  system. 
(Krisberedskapsmyndigheten, 2008)
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3.1 Tre modeller för IT-incidenthanteringsprocessen

I  nedanstående  avsnitt  presenteras  tre  modeller  för  hantering  av  IT-incidenter.  Först 
presenteras  en  hanteringsprocess  utifrån  ramverket  ITIL,  publicerat  av  CCTA.  Därefter 
beskrivs en process utarbetad av Haverblad och avsnittet avslutas med en beskrivning av den 
hanteringsprocess  som  Överstyrelsen för Civil Beredskap beskriver. Dessa tre modeller har 
primärt valts utifrån tillgänglighet, d.v.s. vilka modeller vi har kunnat få tillgång till och som 
existerar på området. 

3.1.1 IT-incidenthantering enligt ITIL
Enligt IT-ramverket ITIL kan IT-incidenthantering delas in i sex olika aktiviteter. Dessa sex 
aktiviteter är:

1. Upptäckande och registrering
2. Klassificering och en initial support
3. Utredande och diagnos
4. Lösning och återhämtning
5. Avslut
6. Ägandeskap, övervakning, spårning och kommunikation

(Central Computer & Telecommunications Agency, 2000, ss. 71-92)

Här nedan presenteras vidare vad vardera av dessa aktiviteter innebär.

1. Upptäckande och registrering

I korthet:

• Samla in grundläggande detaljer

• Påbörja process om begäran av support

I  detta  steg  samlas  grundläggande  detaljer  om  incidenten.  Efter  att  de  grundläggande 
detaljerna är insamlade kan, om det är nödvändigt, en expertgrupp göras uppmärksam på att 
det finns en incident för denna grupp. I denna aktivitet påbörjas den process som rör begäran 
om support. Den insamlade informationen om incidenten kan registreras i en databas för att 
användas i senare aktiviteter så som lösnings- och återhämtningsaktiviteten. Data ur databasen 
kan även användas för att ta fram information om olika incidenttyper och trender. Ett av de 
fundamentala  kraven  är  att  IT-incidenterna  ska  nå  en  incidenthanteringsdatabas  och  att 
Service  Desk  ska  få  lämpliga  uppdateringar  och  ha  en  övergripande  kontroll.  (Central 
Computer & Telecommunications Agency, 2000, ss. 80-81)

2. Klassificering och en initial support

I korthet:

• Matcha incidenten mot databas för tidigare kända problem

• Bestämma incidentens prioritet

• Finns olika grader av support

Den process som sker för att ta reda på anledningen till incidenten kallas för klassificering. 
Efter det att incidenten har upptäckts kan denna klassificeras och en första support kan ges. 
När väl  incidenten  är klassificerad  kan den matchas  mot  tidigare  problem och kända fel. 
Detaljer  om incidentens  symptom och en initial  kategorisering av incidenten  är  data  som 
används till den nyss nämnda matchningsprocessen. Matchningen kan medföra att om träffar 
finns i databasen, så behöver inte en ny lösning skapas för varje incident. Det medför i sin tur 
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utan lösningsprocessen för tidigare incidenter kan återanvändas när det är samma problem och 
lösa problemet snabbare än om lösningen på problemet fick skapas på nytt. (ibid.)

I  denna  incidenthanteringsaktivitet  bestäms  även  incidentens  prioritet.  För  att  kunna 
bestämma  vilken  mängd  arbete  som  ska  läggas  ner  i  lösningen  på  incidenten  behövs 
prioriteringen, där olika faktorer avgör vilken grad av prioritet incidenten får. (ibid.) För mer 
ingående diskussion kring dessa prioriteringsfaktorer, se det avsnitt i teoriramen vilket berör 
prioritering.

När  det  kommer  till  IT-incidenter  kan det  finnas  olika  grader  av  support  för  dessa,  t.ex. 
Support1, Support2 och Support3. Som slutsteg i denna aktivitet kan de incidenter inte lösts 
skickas vidare till efterföljande support. (ibid.)

3. Utredande och diagnos

I korthet:

• Utvärdera  insamlade  detaljer  om  IT-incidenten,  samt  ytterligare  insamling  av 
information

• Eventuellt skapa work-around

I utrednings- och diagnosaktiviteten utvärderas de insamlade detaljerna om incidenten. Här 
samlas även ytterligare information in och informationen analyseras därefter. I denna aktivitet 
kan en så kallad ”work-around” skapas, något som kan liknas vid ett andrahandsalternativ. 
Syftet  med  detta  andrahandsalternativ  är  att  incidenten  inte  ska  påverka 
affärerna/verksamheten alltför mycket. Andrahandsalternativet möjliggör att användaren ska 
kunna fortsätta  det denne håller  på med, fast  på ett  annat kanske mindre effektivt  sätt  än 
tidigare. Incidenten kan i denna aktivitet hänvisas till en supportgrupp. (Central Computer & 
Telecommunications Agency, 2000, s. 84)

Hanteringen av incidenten hos denna supportgrupp går bl.a. igenom följande steg; acceptera 
tilldelning  av  incidenten,  ge  råd  om  andrahandsalternativ,  undersöka  om  incidenten  kan 
matcha  kända  fel  eller  lösningar  och  ge  tillbaka  det  lösta  ärendet  till  Service  Desk  för 
avslutning av incident. Hanteringen av incidenten inom supportgrupper kan vara iterativ på så 
sätt att  en grupp kan få incidenten först men att  det  senare visar sig att incidenten skulle 
tilldelas en annan grupp. På så sätt börjar processen om igen. (ibid.)

4. Lösning och återhämtning

Denna aktivitet fokuserar på att lösa incidenten. Därutöver fokuserar aktiviteten på att vidta 
åtgärder för återhämtning.  Incidenten löses genom att använda antingen lösningen eller  en 
”work-around”. Detaljerna som rör incidenten uppdateras och här finns även detaljer som rör 
återhämtningen med. (Central Computer & Telecommunications Agency, 2000, s. 85)

5. Avslut

I denna aktivitet bekräftas lösningen med den som rapporterat in incidenten. Även i denna 
aktivitet uppdateras de detaljer som rör incidenten och därefter avslutas det register som hör 
till incidenten. (ibid.)

6. Ägandeskap, övervakning, spårande och kommunikation

I korthet:

• Övervaka incidenten

• Informera användare
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Den sista  aktiviteten  innebär  bl.a.  att  incidenter  övervakas  och  att  användare  informeras. 
Skulle det behövas kan även incidenten eskaleras. Aktiviteten innebär även att ledningen får 
rapporter som beskriver incidentens utveckling. Även ”kunder” (användare i verksamheten) 
får rapporter kring utvecklingen av incidenten.  Vad gäller  övervakningen sker detta regel-
bundet.  Denna  aktivitet  inbegriper  även  att  ha  uppsyn  över  liknande  incidenter.  (Central 
Computer & Telecommunications Agency, 2000, s. 86)

Syftet med att incidenten övervakas är att kunna garantera att varje individuell IT-incident 
kommer bli löst inom överenskomna tidsgränser, eller snarast möjligast. (ibid.)

3.1.2 IT-incidenthantering enligt Haverblad
Nedanstående modell  delar  upp hantering av IT-incidenter  i  ett  antal  aktiviteter  och upp-
delningen i dessa aktiviteter kan göras på olika sätt.   Haverblad (2004 ss 86-93)  beskriver 
incidenthanteringsprocessen enligt figur 1; 

Figur 1 - IT-incidenthanteringsprocessen (Haverblad 2004, s. 88)

Processen för IT-incidenthantering startar här med att incidenten registreras som ett ärende. 
Samtidigt som incidenten registreras, ska den också kategoriseras. Då incidenten är 
kategoriserad, kan en prioritering fastställas. Därefter kan en diagnos ställas. Då diagnosen är 
ställd, kan incidenten lösas i en s.k. lösningsaktivitet. När föregående steg är utförda, 
verifieras denna lösning och skrivs in i informationen vilken hör till det registrerade ärendet. 
Slutligen stängs IT-incidenten. (ibid.)

3.1.3 IT-incidenthantering enligt Överstyrelsen för Civil Beredskap
Enligt Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) kan hanteringsprocessen för IT-incidenter 
bestå av följande steg;

1. Skydd

2. Identifiering

3. Rapportering

4. Bekämpning

5. Återställande

6. Uppföljning

(Överstyrelsen  för  Civil  Beredskap 
ss 3-34)
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Skydd

Incidenthantering kan delvis ses som en proaktiv handling då incidenthantering delvis innebär 
att anordna skydd vilka kan reducera en incidents inverkan på företaget. Exempelvis brand 
och  fuktighet  kan  ställa  till  problem  för  ett  företag  och  därför  är  det  viktigt  att  vidta 
nödvändiga skyddsåtgärder. Brandskydd och klimatskydd är exempel på skyddsåtgärder som 
ett företag kan använda sig av. (ibid.)

Identifiering

Vid t.ex. ett strömavbrott är det enkelt att identifiera vad incidenten är, men med andra typer 
av  incidenter  kan  det  vara  svårare  att  upptäcka  dessa.  Upptäckande  av  sådana  typer  av 
incidenter kräver ett aktivt arbete. Ett exempel är att intrångsförsök kan upptäckas via IDS 
(Intrusion Detection System). (ibid.)

Rapportering

För rapportering av IT-incidenter finns det en del praktiska problem i samband med denna, 
det kan t.ex. vara oklart för den anställde att veta exakt vad som ska rapporteras. För att göra 
rapporteringen av IT-incidenter tydlig är det viktigt att definiera dels vilka händelser som ska 
rapporteras och även hur detaljerade dessa rapporter ska vara. (ibid.)

Bekämpning

Felaktig hantering av en IT-incident kan förvärra skadan och därför är det av stor vikt att 
personal  som  är  berörd  av  en  IT-incident  är  insatta  i  hur  en  uppkommen  situation  ska 
hanteras. Det finns åtta steg som tillsammans kan ses som en generell hanteringsmodell för 
IT-incidenter. Exempelvis säger steg ett att de anställda inte ska få panik och steg två berör 
dokumentering, allt som är relevant för incidenten bör dokumenteras. (ibid.)

Återställande

Vad gäller  återställning av både system och data efter  att  en incident  inträffat,  ska denna 
återställning utföras efter fastställda regler. För att säkerställa att verksamheten kan fortsätta 
efter att en incident inträffat kan företaget använda sig av en kontinuitetsplan. Denna plan 
består dels av en avbrottsplan, som omfattar bl.a. reservrutiner för datadriften, och dels av en 
katastrofplan som innebär de åtgärder som ska vidtas om en katastrof inträffar. (ibid.)

Uppföljning

Det sista steget i incidenthanteringsprocessen är uppföljningssteget. Här följs incidenten upp 
och uppföljningen är  beroende av hur allvarliga  konsekvenser incidenten resulterade i  för 
verksamheten. Uppföljningen är även beroende av hur stora kostnader incidenten gav upphov 
till. (ibid.)
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3.1.4 Sammanfattande tabell  över de olika modellerna samt teori-
motivering

De tre ovan beskrivna modellerna skiljer sig åt från varandra, genom att de beskriver olika 
aktiviteter i IT-incidenthanteringsprocessen. Exempelvis så inleds Haverblads modell i skedet 
där incidenten registreras, medan både modellen från ramverket ITIL och Överstyrelsen för 
Civil  Beredskaps  modell  inbegriper  ett  steg  där  identifiering  eller  upptäckande  av  IT-
incidenten sker. En sammanfattning av modellernas olika steg återfinns i tabell sex.

ITIL ÖCB Haverblad

1. Upptäckande och registrering

2. Klassificering och en initial support

3. Utredande och diagnos

4. Lösning och återhämtning

5. Avslut

6. Ägandeskap, övervakning, spårning och 
kommunikation

1. Skydd

2. Identifiering

3. Rapportering

4. Bekämpning

5. Återställande

6. Uppföljning

1. Registrera

2. Kategori

3. Prioritering

4. Diagnos

5. Lösning

6. Verifiera

7. Stäng

Tabell 6 Sammanfattning över IT-incidenthanteringsprocesserna för IT-incidenter (Egen Framtagning)

I resterande delen av arbetet kommer vi att utgå från ramverket ITIL. Varför vi har valt just 
ITIL framgår av nedanstående argumentation.

Vad gäller Haverblads modell ser uppsatsgruppen att modellen är beskriven för ytligt för att 
kunna skapa en helhetsförståelse för IT-incidenthanteringsprocessen. Haverblad beskriver inte 
hur stegen i modellen ska utföras, eller vad som ingår i dessa steg. Något som Haverblad 
saknar  gäller  motiveringen  och  bakgrunden  till  framtagandet  av  sin  modell.  Haverblad 
framhäver inte i själva beskrivningen av modellen och modellens steg några argument till 
varför just dessa steg är relevanta.

När det kommer till ÖCBs modell är denna sett till stegen i själva modellen väldigt lik den 
modell som kommer från ramverket ITIL. Dock saknar ÖCBs modell det steg vilket berör 
ägandeskap, övervakning, spårning och kommunikation. Tänkbart är här att avsaknaden till 
detta steg är för att ÖCB ser till själva incidenten och menar att steget är uppdrag för någon 
annan avdelning som inte arbetar operativt med incidenter. Dock kretsar steget bland annat 
kring den väldigt väsentliga delen kommunikation. Hade ÖCB nämnt detta på annan plats i 
modellbeskrivningen, eller sett detta steg som ständigt återkommande genom hela processen 
hade  det  möjligtvis  gått  att  se  ÖCBs  modell  som  en  heltäckande  modell.  I  och  med 
avsaknaden av kommunikation och information som ett steg eller en genomgående aktivitet 
menar dock uppsatsgruppen att modellen från ÖCB saknar en väsentlig del, vilken modellen 
från ramverket ITIL innehar.

Ytterligare  nackdelar  med  ÖCB  är  att  de  i  sin  hanteringsprocess  inte  tar  upp 
prioriteringsaktiviteten, dvs. prioriteringsaktiviteten saknas i ÖCBs hanteringsprocess. Vidare 
saknas  klassificering  i  ÖCBs  IT-incidenthanteringsprocess.  Både  prioritering  och 
klassificering finns med i ITIL-ramverket. I bekämpningssteget ÖCBs process, menas att IT-
incidenten ska hänvisas till ”rätt” person i verksamheten. Dock beskrivs inte vidare i direkt 
anslutning hur ”rätta personer” framtags i organisationen, ska detta göras på någon allmänt 
vedertagen  basis  eller  behövs  underlag?  Vilket  underlag  ska  organisationen  vilken  följer 
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ÖCBs process i så fall använda sig av? Inom ITIL-ramverket beskrivs olika supportgrupper 
vilka tar hand om incidenten, vilket ger en tydlig bild av ägandeskapet av en incident.

Således har uppsatsgruppen valt att fortsättningsvis fokusera på den IT-incidenthanterings-
process vilken härstammar från ramverket ITIL. De andra processerna är väl värda att nämnas 
och beskrivas, men utifrån ovanstående argument används dessa inte för den fortsatta delen av 
studien.

3.2 Kritiska incidenter

När det kommer till definitionen av en kritisk incident skiljer sig dessa åt mellan olika aktörer. 
I en bok av International Working Group beskrivs hur stora medicinska incidenter kan ledas 
och stödjas. I den svenska versionen av boken presenterar Socialstyrelsen sin definition av 
vad  en  kritisk  incident  är.  Socialstyrelsen  har  följande  allmänna  definition  av  en  kritisk 
incident; ”händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras,  
ledas  och  användas  på  ett  särskilt  sätt”.   (International  Working  Group  2004,  s.  10) 
Socialstyrelsen lyfter således fram att en kritisk incident kräver att t.ex. resurserna organiseras 
på ett särskilt sätt. Detta kan uppsatsgruppen koppla till hur en stor incident beskrivs av ITIL. 
Enligt ITIL är en stor incident en incident där påverkansgraden på användare är extrem.  Även 
fast endast ett fåtal användare drabbas av att t ex. ett system är nere kan detta klassas som en 
stor incident om systemet är nere en lång tid.   (Central  Computer & Telecommunications 
Agency 2000, s. 87)

Hantering av kritiska incidenter kräver en speciell hanteringsprocess (Haverblad 2004, s. 91). 
Det som utmärker denna process är att både registrering och dokumentation av incidenten kan 
ske  i  efterhand  (Haverblad  IT  Management  AB).   Förklaringen  till  att  registrering  och 
dokumentation kan ske i efterhand är att vid en kritisk incident bör fokus ligga på att återställa 
situationen snarast. Att registrering och dokumentation kan vänta vid kritiska incidenter kan 
jämförs med registrering och dokumentering av icke-kritiska incidenter som bör ske direkt. 
(Haverblad 2004, s. 91) ITIL beskriver hur dessa stora IT-incidenter kan hanteras, t ex. bör ett 
formellt möte för intresserade parter anordnas, där det diskuteras hur organisationen ska gå 
vidare  med incidenten.   Exempel  på  inblandade  parter  är  t  ex.  IT-ledningen  (IT services 
management) och intern supportpersonal.  (Central Computer & Telecommunications Agency 
2000, s. 87)

När det gäller  incidenter  som klassas som kritiska kan det för hanteringens skull vara till 
fördel att ha två tekniker som samarbetar. Detta för att det är vid incidenter av kritisk karaktär 
är  lätt  att  det  sätt  stor  press  på  teknikerna,  och detta  kan resultera  i  att  de åtgärder  som 
genomförs helt enkelt inte är korrekta. Om arbetet däremot delas upp kan den ena teknikern 
fokusera på att arbeta aktivt med incidenten och den andra kan kontrollera att det verkligen är 
rätt åtgärder som genomförs.  (Haverblad 2004, s. 91)

Det går att peka på några särskilda förutsättningar som krävs för hantering av just kritiska 
incidenter, t ex är en effektiv eskaleringsprocess en sådan förutsättning. Andra förutsättningar 
för hantering av kritiska IT-incidenter är att den kommunikation som finns på IT-avdelningen 
fungerar effektivt, samt att kommunikationen som sker med användaren av tjänsten även den 
fungerar på ett effektivt sätt. (Haverblad 2004, s. 92)
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3.3 Prioritering av IT-incidenter

Förutsatt att det inte finns tillräckligt med resurser inom en organisation för att göra allt som 
behöver göras, blir prioritering ett viktigt inslag. I och med prioriteringen säkerställs att de 
viktigaste uppgifterna också blir utförda.  (Bruton 1997, s. 48) När man identifierar en ny IT-
incident bör man göra en analys om hur mycket den påverkar verksamheten. Verksamheter 
bör ha en modell där de ser hur mycket problemen påverkar verksamheten och vilket behov 
verksamheten  har,  då  detta  underlättar  för  prioriteringen.  (Central  Computer  & 
Telecommunications Agency 2000, ss. 102-103) 

3.3.1 Olika typer av prioriteringar
Bruton skriver att det finns två olika typer av prioriteringar gällande IT-incidenter, antingen 
kan IT-incidenter/ärenden prioriteras eller så kan människor prioriteras. Den första typen av 
prioritering kallas ärendeprioritering och den andra typen kallas för klientprioritering. (Bruton 
1997, ss. 48-49 och ss. 160-164)

Rörande ärendeprioritering övervägs bl.a.  hur brådskande IT-incidenten/ärendet  är.  Utöver 
hur  brådskande  det  är,  övervägs  också  om  företaget  kommer  att  uppleva  negativa 
konsekvenser  om  IT-incidenten  inte  åtgärdas  inom  tillhörande  tidsram.  Klientprioritering 
fungerar som så att det är avdelningar/personer som prioriteras. Vilken avdelning som har en 
kritisk IT-incident eller beroende på vem som ringer in IT-incidenten är alltså avgörande för 
prioriteringen. Klientprioritering skiljer sig från ärendeprioritering på så sätt att prioriteringen 
kan göras i förhand. Vid klientprioritering fastställs prioriteringsordningen därmed i förväg. 
(ibid.)

3.3.2 Prioriteringsmodeller

För att tilldela en IT-incident rätt prioritet kan en prioriteringsmodell användas. (Haverblad, 
2004, s. 79; Bruton 1997, ss. 161-163) Att använda sig av en modell med olika prioriterings-
nivåer gör det lättare för personalen att tilldela IT-incidentärenden rätt prioriteringar. Det är 
också lättare att vara konsekvent i de prioriteringar som görs. (Haverblad 2004, ss. 79-80)

Figur 3 - Incidentprioriteringsmodell (Haverblad 2004, s. 79)

Kring de praktiska  detaljerna  vilka  rör  hur  prioriteringen  av incidenter  ska  gå till,  är  det 
viktigt att hålla prioriteringen av incidenterna enkel.  Prioriteringsmodellen ska hållas enkel, 
då det oftast är IT-supporten som direkt ska göra en prioritering av IT-incidenten när den 
inkommer till  avdelningen. Istället  för att oroa sig för att korrekta prioriteringar görs, kan 
fokus  förflyttas  till  att  lösa  problemet  som incidenten  har  orsakat.  En  prioritering  av  en 
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incident kan också ges ett visst antal poäng. För att säkerställa att inget ärende som skapats 
utifrån en incident glöms bort, kan företaget sätta i system att varje incident ökar i poäng för 
t.ex. varje dag den är olöst. Det innebär att äldre problem automatiskt blir viktigare än nyare 
ärenden. (Bruton 1997, ss. 48-49 och ss. 160-164.)

Nedan visas två prioriteringsmodeller och vad varje nivå inom prioriteringen innebär.

Framtagare/källa Prioriteringsmodell

Haverblad Prioritering 1
Innebär t.ex. förlust av en kritisk applikation eller 
att en användare totalt förlorar en tjänst.

Prioritering 2
Kan t.ex. innebära reduktion av en kritisk 
applikation

Prioritering 3
Kan innebära att företaget förlorar en funktion som 
inte är kritisk

Bruton Prioritering 1
Viktig och brådskande

Prioritering 2
Viktig och inte brådskande

Prioritering 3
Inte viktig och brådskande

Prioritering 4
Varken viktig eller brådskande

Tabell 7 Prioriteringsmodeller (Egen framtagning)

3.3.3 Prioriteringsfaktorer
Vad gäller de faktorer som ligger till grund för prioritering, skiljer sig dessa åt beroende på 
var faktorerna hämtas från. Utifrån ramverket ITIL, menas att prioriteringen av IT-incidenter 
grundas utifrån två huvudsakliga faktorer; affärsinverkan samt hur brådskande det är med en 
lösning.  Med affärsinverkan menas  hur affärskritisk en IT-incident  är.  Detta  kan i  sin tur 
mätas i hur mycket incidenten degraderar eller  påverkar de överenskomna servicenivåerna 
mellan IT-organisationen och verksamheten. Med begreppet hur brådskande det är med en 
lösning av en incident, innebär detta den tid det tar för att lösa incidenten. Är det brådskande, 
bör således en större mängd tid avsättas till  att lösa incidenten och avstyra dess inverkan. 
(Central  Computer  & Telecommunications  Agency,  2000,  s.  76)  Dessa  två  huvudsakliga 
faktorer får även stöd från Bruton som anser att  incidentprioriteringen ska ske utifrån hur 
brådskande ett ärenden är samt dess relevans för verksamheten. (Bruton 1997, ss. 48-49 och 
ss. 160-164.)

Utöver  dessa  två  faktorer  från  ramverket  ITIL,  finns  ytterligare  två  faktorer.  Dessa  två 
innefattar tillgängliga resurser som behövs för att rätta till felet, samt incidentens omfattning, 
storlek och komplexitet.  (Central Computer & Telecommunications Agency 2000, s. 82)

Haverblad  tar  dock  inte  upp  hur  brådskande  en  IT-incident/ärende  är,  utan  använder  sig 
istället av de två faktorerna påverkan på verksamheten samt hur kritisk en incident är. Dessa 
faktorer sätts sedan in i en slags matris, där Haverblad sätter påverkan på verksamheten på 
ena axeln samt hur kritisk incidenten är på den andra axeln.  (Haverblad 2004, s. 79) Vad 
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gäller tydlighet i skillnaden mellan dessa två faktorer  ställer sig uppsatsgruppen tveksam till 
hur mycket dessa två faktorer faktiskt skiljer sig åt. Då hur kritisk en incident är troligen inte 
bedöms utifrån lösa grunder, bedöms följaktligen hur kritisk en incident är utifrån någon slags 
mer faktabaserad grund. Vad används då som grund? Troligen hur kritisk incidenten är för 
verksamheten, d.v.s. vilken verksamhetspåverkan den har. På det sättet menar uppsatsgruppen 
att dessa två faktorer delvis flyter samman, vilket också gör att Haverblads särskiljande kan 
ifrågasättas.  Dock  har  uppsatsgruppen  valt  att  i  en  sammanfattande  tabell  gällande 
prioriteringsfaktorer  längre  ned,  ta  med  Haverblads  faktorer  då  dessa  trots  allt  enligt 
Haverblad är faktorer en organisation kan utgå från i prioriteringen av IT-incidenter.

Ytterligare  exempel  på prioriteringsgrundande  faktorer  kommer  från Statskontoret.  Där  är 
åsikten  att  prioritering  ska  ske  utifrån  policys  och  andra  kravdokument.  Huruvida  dessa 
kravdokument  sedan  vidare  specificerar  exempelvis  affärsinverkan  som  en  faktor  för 
bedömning  av  prioritet  framgår  inte.  Förutom  policys  och  andra  kravdokument  finns  en 
schablonmässig lista för hur IT-incidenter kan prioriteras. Att skydda människoliv och hälsa 
prioriteras högst varefter natur och miljö prioriteras. Efter det prioriteras känslig eller hemlig 
information och därefter prioriteras att skydda övrig intern information. Därefter prioriteras 
skador i systemet och det som har lägst prioriteringsordning är att  uppehålla drift av bl.a. 
systemtillgänglighet.  (Statskontoret: IT-kommissionen, 2001)

Framtagare/källa Faktorer  som  ligger  till  grund  för 
prioriteringen

ITIL (CCTA), 2000 Affärsinverkan

Hur bråskande incidenten är

Bruton, 1997 Hur viktig incidenten är

Hur bråskande incidenten är

Haverblad, 2004 Påverkan på affärsverksamheten

Hur kritisk incidenten är

Statskontoret, IT-kommisionen Policys och andra kravdokument

Schablonmässig prioriteringsordning

Skydda människorliv och hälsa

Skydda natur och miljö

Skydda känslig information

Skydda intern information

Skydda skador i system

Upprätthåll systemtillgänglighet

Tabell 8 Faktorer som ligger till grund för prioritering med källa (Egen framtagning)

Prioriteringar av incidenter kan även grunda sig på helt andra faktorer än ovan nämnda. I 
vissa företag kan t.ex. affärspåverkan förbises och prioriteringen kan grunda sig på vem som 
ringer  in  (i  likhet  med  den  tidigare  nämnda  klientprioriteringen)  incidenten  eller  den 
kompetens och lösningsförmåga som personalen har.  Hur mycket ”work-around” (tillfällig 
lösning för att lösa problemet/arbeta runt problemet) som krävs för att åtgärda en incident kan 
även  påverka  hur  incidenten  prioriteras.  Prioriteringen  kan  även  bygga  på  s.k.  SLA 
(åtgärdstider), om dessa finns. (Haverblad 2004, s. 79)
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4. Resultat och analys
I  detta  kapitel  analyseras  resultatet  av  vad  uppsatsgruppen  kommit  fram  till  genom 
fallstudien.  Avsnittet  inleds med analys av IT-hanteringsprocessen, går vidare via kritiska 
incidenter  till  prioritering av IT-incidenter.  Analysavsnittet  avslutas med en övergripande  
analys utifrån bakgrundsavsnittet i denna uppsats, för att på så sätt påvisa kopplingar mellan  
bakgrundsavsnittets påståenden och fallet på ICA.

4.1 IT-incidenthanteringsprocessen

Inom analysen för incidenthanteringsprocessen kommer denna utgå från de sex steg vilka 
återfinns  i  ITILs  modell  för  incidenthanteringsprocessen.  Analysen  av  incidenthanterings-
processen  utgår  följaktligen  teoretiskt  från  den  modell  för  IT-incidenthantering  vilken  är 
utvecklad av CCTA. För utförligare grund till varför just modellen ITIL, se uppsatsens teori-
avsnitt. Analysen är en kombinerad analys- och resultatdel där sammanfattningar av resultatet 
återfinns. Resultaten från intervjuerna återfinns i helhet i uppsatsens bilagor.

4.1.1 Upptäckande och registrering

Detta steg menade ITIL går ut på att samla grundläggande detaljer om incidenten, eventuellt 
göra en expertgrupp medveten om incidenten samt registrera incidenten i en databas.

Den bild vilken framkommer från intervjuerna kontrasterar bland annat hur själva incidenten 
upptäcks organisatoriskt på ICA. Incidenten kan då inkomma till Operations via användare 
genom  ITS,  eller  via  Operations  övervakningsverktyg3.  Vad  gäller  insamling  av  detaljer 
menade en av respondenterna att det inte fanns något system för denna insamling i dagsläget. 
Ytterligare en respondent pekade på att det inte ligger inom Operations ansvar att samla in 
detaljer, medan en annan pekade på att Service Center4 var ett system för dokumentation av 
detaljer.  Utöver  detta  nämns  även  CMDB-databas5,  Red  Alert-möten6 samt  Root  Cause-
möten7 som metoder för att samla in och lagra detaljer. Något som även bör noteras är att en 
av respondenterna menar att vissa incidenter är så pass självklara att tekniker kan gå direkt på 
lösningsfasen,  d.v.s.  att  framtagande  av  detaljer  blir  onödigt  när  incidentens  orsaker  är 
självklara. En respondent uppger att Service Center är ett system där detaljerna dokumenteras, 
vilket torde innebära att  detaljer  även tas fram. En annan respondent bekräftar att  detaljer 
registreras i Service Center, men att dessa oftast är bristfälliga. Anledningen till att detaljerna 
i Service Center är bristfälliga beror på att det inte går att återanvända informationen, då den 
inte är sökbar.

Vid registreringen är det som nyligen beskrivet skiftande åsikter kring hur detta görs och vad 
som egentligen registreras. Insamling av grundläggande detaljer  verkar göras, även om en 
respondent  påpekar  att  det  inte  finns  ett  system  för  detta  i  dagsläget.  Uppsatsgruppens 
tolkning på detta svar är dock att respondenten adresserar själva registreringen av detaljer och 
troligtvis  inte  insamlingen  av  detaljer,  vilket  lär  ske  någorlunda  systematiserat.   Service 
Center verkar vara ett sätt att samla in detaljer, även om det enligt sammanställningen från 

3 D.v.s. övervakningsverktyg som ständigt övervakar om informationssystemen inom ICA fungerar.
4 Ärendedatabas för incidenter inom ICA ITC
5 En CMDB-databas är en konfigurationsdatabas vilken har som syfte att ha en bild över hur ICA ITCs datorer 
och övrig utrustning är uppsatt/konfigurerad, exempelvis vilken skrivare som är kopplad till vilken server
6 Uppföljningsmöten inom Operations för incidenter där hanteringen av dessa diskuteras
7 Möten inom Operations för att hitta källan till ett problem/något som orsakat en incident
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respondenternas svar inte är så många respondenter vilka nämner systemet. Red Alert-möten 
och Root Cause-möten som sätt  för att  samla in detaljer  nämns också, men då ytterligare 
beskrivningar kring dessa möten påvisar att dessa främst genomförs efter en incident inträffat 
och fått sin lösning, verkar dessa möten inte vara sätt att samla in detaljer kring en incident 
initialt. Givetvis kan det också vara som en respondent påpekar, att incidenters problem är så 
pass självklara att fasen där detaljer samlas in kan åsidosättas när en självklar lösning också 
finns.

4.1.2 Klassificering och initial support

Inom klassificering- och initial supportsteget, framtages anledningen till incidenten. Därefter 
klassificeras incidenten, där matchning mot databas med tidigare problem och kända fel kan 
utföras.  Detta steg inkluderar även prioritering av incidenten. Steget ses enligt ITIL som en 
av de viktigaste aktiviteterna inom incidenthanteringen, men också inte helt oproblematiskt, 
då det kan vara svårt att få klassificeringen rätt.

Att det görs någon form av klassificering och prioritering av incidenterna är respondenterna 
eniga om. Flera av respondenterna pekar på att ITS gör klassificering och prioritering, inte 
Operations. Samtidigt påpekar en av respondenterna att ITS försöker göra en prioritering, men 
att avdelningen saknar kunskap för att göra detta. Utöver att ITS gör en klassificering och 
prioritering,  hävdar  två  respondenter  att  någon  annan  gör  prioriteringen.  Flera  av 
respondenterna nämner också s.k. klassificeringar utifrån Guld-, Brons- och Silversystem eller 
prioritet  1-4.  Sammanlagt  pekar  två  av  respondenterna  på  att  ”någon  annan”  inom 
organisationen gör klassificering/prioritering, medan fem av respondenterna adresserar frågan 
till ITS.

Vad gäller matchning mot tidigare problem, där frågan kring databas för tidigare incidenter 
har  ställts  nämns  Service  Center  som  verktyg  för  registrering  och  detaljinformation  för 
incidenter.  Samtidigt  är  det  flera  av  respondenterna  som inte  nämnt  något  konkret  kring 
databas  för  tidigare  incidenter  eller  just  matchning  av  en  aktuell  incident  mot  tidigare 
incidenter. 

För att vara ett av de viktigaste stegen enligt ITIL verkar det som att Operations åtminstone är 
medvetna kring faktumet att det görs en klassificering och prioritering. Vems om gör detta 
verkar dock vara mera oklart. Även om det som beskrivet ovan inte är helt oproblematiskt att 
göra en korrekt klassificering så hävdar också respondenter att ITS eller ”någon annan” gör 
klassificering och prioritering, vilket i så fall skulle underlätta för avdelningen då detta inte 
blir deras problem.

Vad gäller matchning mot tidigare incidenter nämns Service Center, men mer ingående kring 
detta  framkommer  inte,  d.v.s.  hur  matchning  görs.  Då  flera  respondenter  också  inte  kan 
nämna  några  konkreta  rutiner  för  matchning  är  frågan  om  det  verkligen  görs  i  den 
utsträckning  och  lika  rutinmässigt  som  ITIL  verkar  beskriva.  Troligt  är  i  så  fall  att 
matchningen  skulle  beskrivas  mer  utförligt  och  vara  mer  framträdande  i  flera  av 
respondenternas svar, d.v.s. att rutinerna för hur denna genomförs skulle kunna beskrivas.

4.1.3 Utredande och diagnos
ITIL beskriver att kring utredande och diagnos genomförs en utvärdering av de insamlade 
detaljerna  kring  incidenten.  Information  kring  incidenten  analyseras  således,  där  även  ett 
andrahandsalternativ kan skapas, en s.k. work-around som kan fungera som tillfällig lösning i 
syfte att minimera incidentens affärspåverkan. Inom denna aktivitet kan incidenten hänvisas 
till en supportgrupp, vilka bland annat accepterar tilldelning av incidenten och ger råd kring 
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andrahandsalternativ.  Detta  steg  kan  vara  iterativt,  d.v.s.  att  en  supportgrupp  får  tilldela 
incidenten till en annan grupp vid behov.

När det kommer till  respondenternas svar på steget kring utredande och diagnos pekar de 
flesta på aktiviteter  som sker efter  incidenten har fått en lösning. Där nämns Root Cause-
möten, ett sätt för att gå genom incidenten mer grundligt och hitta permanenta lösningar på 
problemen.  Gällande  respondenternas  uppfattning  av  frekvensen  på  Root  Cause-möten  i 
samband med incidenter,  varierar detta,  men att  dessa möten används som en utrednings-
aktivitet påtalas av respondenterna. Därutöver nämns även Red Alert-möten, vilka detaljerat 
går in på själva incidenten.

Vad gäller det perspektiv ITIL tar upp inom själva incidenthanteringsprocessen som ett steg 
innan exempelvis lösning, pekar två av respondenterna mera direkt mot denna tidpunkt inom 
hanteringsprocessen.  Där  formulerar  sig  en  respondent  med  att  ”man  gör  en  utredning”, 
medan den andra respondenten tar upp att om problemorsaken vid en incident är okänd, kan 
olika anställda kallas ihop för att diskutera problemet.

Tack vare beskrivningarna kring Root Cause-möten och delvis även Red Alert-möten, verkar 
det  som att  dessa  ses  som ”utredningen”  av  incidenten.  ITIL  verkar  se  detta  steg  kring 
utredande  och  diagnos  inom  själva  incidenthanteringsprocessen  innan  lösningen,  medan 
respondenterna verkar peka på möten som sker efter incidenten fått sin lösning. Här kan det 
bero på respondenternas  uppfattning  av utredning,  där  det  mer  kretsar  kring utredning av 
incidenten i efterhand, än den utredning som ITIL adresserar där fokus ligger på diagnos. 
ITIL beskriver även work-arounds, vilket antyder just utredning kring hur en incident ska 
lösas, medan uppföljande möten som nyss nämnt är i fokus hos respondenternas svar. En av 
respondenterna uppger också en uppgift vilken går i strid mot andra respondenters uppgifter, 
där  den  hävdar  att  Root  Cause  inte  används  på  alla  incidenter  i  dagsläget,  men  att  det 
eventuellt ska bli så i framtiden.  

I  stort  verkar  det  dock  inte  som att  respondenternas  svar  överensstämmer  med  det  ITIL 
beskriver kring detta steg i hanteringsprocessen. Detta kan bero på en mindre bra formulerad 
intervjufråga, samtidigt som det är viktigt att frågan ställs utifrån om det görs en utredning 
och  diagnos  på  incidenten,  då  respondenterna  bör  identifiera  en  utredning  av  den  icke 
uppföljande karaktären som just en utredning. Därav verkar det mera vara en tolkningsfråga, 
där en av respondenterna förstått att det kretsar kring en utredning inom själva hanteringen av 
incidenten, vilket även ITIL pekar på. Dock beskrivs ytterligare aktiviteter inom hanteringen 
av en IT-incident under detta steg, vilka respondenten inte berättar kring. Därav är det svårt 
att avgöra huruvida Operations arbetar med mer diagnostiserande utredningar och utredningar 
inom hanteringsprocessen. Skulle det dock gå att sätta all tro till den enda respondenten som 
nämner faktumet att Operations gör diagnostiserande utredningar, görs det följaktligen någon 
form av utredning inom hanteringsskedet vilken inte är uppföljande.

4.1.4 Lösning och återhämtning

Kortfattat beskrivs denna aktivitet av ITIL som att fokus ligger på lösning och åtgärder för 
återhämtning av incidenten. Antingen så finns en lösning, eller så används en work-around. 
Uppdatering av detaljer vilka rör incidenten sker, där även lösningsdetaljer inkluderas.

Av respondenternas svar beskrivs detta steg genomgående ytligt. Oftast verkar det handla om 
att  incident  helt  enkelt  åtgärdas.  Skulle  behovet  finnas,  kan  ärende  skapas  hos  externa 
leverantörer för att lösa incidenten.

När det väl finns detaljer och sätt att lösa ett problem, löses problemet. ITIL beskriver detta 
som ett separat steg med både lösning och återhämtning. Frågan är dock huruvida detta steg 
kan vara svårt att beskriva för en respondent vilken arbetar operativt med att lösa incidenter 
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på dagligbasis. Även om aktiviteten utförs, kan respondenternas knappa svar på frågan bero 
på att varje incident har sin egen lösning, eller att det finns en avsaknad på standardiserade 
lösningsrutiner.  Skulle  det  dock finnas standardiserade lösningsrutiner  misstänker  uppsats-
gruppen  att  incidenter  i  så  fall  skulle  lösas  permanent  istället  för  att  ha  lösningsrutiner 
standardiserade. ITIL skriver även att antingen så finns en lösning, eller så används en work-
around, något som båda kretsar kring en lösning, varpå skillnaden i dessa också kan vara 
ovidkommande  för  respondenterna,  då  aktiviteten  kretsar  kring  att  hitta  en  lösning  till 
incidenten vilket en work-around i en eller annan form är. Uppdatering av incidentens detaljer 
sker inom detta steg enligt ITIL, vilket också kan vara en självklarhet för respondenterna, 
d.v.s. att de kontinuerligt uppdaterar incidents detaljer, och att detta inte specifikt sker inom 
denna aktivitet utan ständigt pågår.

4.1.5 Avslut
Aktiviteten  med  namn  avslut  går  enligt  ITIL  ut  på  att  bekräfta  lösningen  till  den  som 
rapporterat  in  incidenten  samt  uppdatera  detaljer  kring  incidenten  där  detaljer  rörande 
återhämtning även kan inkluderas.

På frågan vad som händer efter att incidenten har lösts svarade många av respondenterna med 
de s.k.  Red Alert-  och Root  Cause-utredningarna.  En av respondenterna nämnde även att 
ärendet lämnas över till förvaltningen.

Kring  aktiviteten  avslut  verkar  det  inte  som  att  Operations  enligt  respondenterna  agerar 
utifrån  ITILs  beskrivning.  Att  bekräfta  lösningen  till  den  som  inrapporterat  incidenten 
återfinns inte i respondenternas svar kring avslut, inte heller återfinns det någon information 
rörande uppdatering av incidentens detaljer inkluderat återhämtningsdetaljer. Varför detta inte 
kommer upp, till förmån för att respondenterna nämner Red Alert- och Root Cause-möten kan 
bero på att dessa tolkar avslut som att incidenten är löst och att avslutsaktiviteten kan vara 
svår  att  skilja  från  nästkommande  aktivitet  (Ägandeskap,  övervakning,  spårande  och 
kommunikation). Exempelvis så skulle ”spårande” vilket indikerar spåra incidentens ursprung 
(exempelvis  Root Cause-möten på Operations) vara en aktivitet  respondenterna räknar till 
avslut  av incidenten.  Samma förvirring kan råda vad gäller  avgränsningen till  föregående 
aktivitet, där återhämtning inkluderas. Inom återhämtningen skulle det kunna vara möjligt att 
återrapportering till verksamheten från Operations sida ingår. Således verkar det finnas flera 
möjliga  anledningar  till  varför  aktiviteten  avslut  inte  erhåller  respondentsvar  som 
överensstämmer med det innehåll ITIL beskriver. Åter igen kan också själva uppdaterandet av 
incidentens detaljer  vara något som sköts kontinuerligt  och därav inte nämns specifikt  för 
avslutsaktiviteten.

4.1.6 Ägandeskap, övervakning, spårande och kommunikation
Inom den sista  aktiviteten  av incidenthanteringsprocessen som ITIL beskriver  ingår  bland 
annat att incidenten övervakas och att användare informeras. Utöver detta ingår rapportering 
gentemot ledningspersonal rörande incidentens utveckling samt mot kunder.

Inom respondenternas  svar  gällande  kommunikationen  nämns  bland  annat  att  ITS  ar  ett 
kommunikationsansvar  utåt  verksamheten,  d.v.s.  utanför  IT-avdelningen.  Vid  kritiska 
incidenter, eller Prio1:or som Operations har döpt dessa till,  är informationsansvaret större 
enligt en respondent. Ytterligare en respondent menar att kommunikation från åtgärdsgrupper 
till andra avdelningar måste byggas upp.

När det kommer till ägandeskapet pekar det åt lite olika håll. Ett av svaren var formulerat 
relativt enkelt, att ITS för ärendet vidare till Operations (vilket i sin tur följaktligen indikerar 
på att Operations har ägandeskapet). Många pekar också på Prio1-samordnare på ITS eller 
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CSM-rollen, där personen vilken för tillfället innehar denna roll också har ägandeskapet över 
incidenten. Huruvida det är Prio1-samordnare eller CSM som verkligen äger ärendet verkar 
vara svårt att säga, då detta tenderar att kunna variera. Dock verkar det stå relativt klart att 
skulle ärendet inte gå via ITS, d.v.s. att incidenten upptäcks via Operations övervaknings-
verktyg och att  ärendet  skapas  därifrån,  har  operations  ett  ägandeskap men informations-
ansvar gentemot Prio1-samrodnare och ITS.

Aktiviteten  ”Ägandeskap,  övervakning,  spårande  och  kommunikation”  verkar  vara  en 
aktivitet som ständigt ska pågå. Även om detta inte nämns, indikerar orden i rubriken detta, då 
kommunikation  som en aktivitet  vilken  enbart  hanteras  i  slutet  ter  sig  nästintill  omöjligt. 
Utöver  detta  återfinns  bland  annat  rapportering  gentemot  ledningspersonal  rörande 
incidentens utveckling bland innehållet i  aktiviteten, där ”incidentens utveckling” knappast 
kan vara något som utförs som en sista aktivitet bortanför aktiviteten avslut. Här återfinns 
även i respondenternas svar aktiviteter på Operations och inom ITC vilka kan hänföras till 
ITILs beskrivning. Att kommunicera med verksamheten (användare informeras) är förvisso 
något ITS ansvarar för, men Operations har kunskap om vem som har ansvaret att sköta detta 
och  att  det  inte  ingår  i  Operations  uppgifter.  Även  om  en  respondent  indikerar  på  att 
kommunikation från åtgärdsgrupper inom Operations måste byggas upp, verkar det finnas 
upprättade rutiner för kommunikationen.

4.2 Kritiska incidenter

Vad gäller  Socialstyrelsens  definition vilken inte  var  IT-specifik,  menade den att  resurser 
måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt. (Socialstyrelsen, 2001, s. 10). Sett 
till ITC är det tydligt att resurserna organiseras, leds och används på ett särskilt sätt. Exempel 
på detta  är  att  ansvariga  får  ringa  nyckelpersoner  mitt  i  natten  för  att  åtgärda  incidenter. 
Dessutom involveras fler medarbetare i incidenthanteringen. Något som bör lyftas fram extra 
är faktumet att en kritisk incident har en samordningsfunktion på ITC, genom att ITS har en 
egen Prio1-samordnare samt att det finns en CSM. Dessa kritiska samordningsfunktioner kan 
ställas i relation till  att resurserna vid allvarliga händelser bör organiseras och ledas på ett 
särskilt sätt. Uppenbarligen verkar Operations organisera, leda och använda sina resurser på 
ett särskilt sätt i samband med en kritisk incident.

4.2.1 Registrering och dokumentation samt möten
En annat  viktigt  inslag vid hanteringen av kritiska  incidenter  berörde  att  registrering  och 
dokumentation av incidenten sker i efterhand. för att istället lyfta fokus på återställande av 
situationen  (Haverblad  2004  s  91-92)  Gällande  detta  fanns  det  stora  skillnader  i  vad 
respondenterna  svarade  kring  situationen  på  Operations.  En  av  respondenterna  menade 
exempelvis  att  dokumentationen  ska  vara  ännu  mer  uppdaterad  när  en  kritisk  incident 
inträffar. Dock pekar en majoritet av respondenterna på dokumentation som sker i efterhand 
och följaktligen inte under själva incidenthanteringsaktiviteten.  Då Haverblad beskriver att 
fokus under själva incidenthanteringsaktiviteten bör ligga på att återställa situationen istället 
för att registrera och dokumentera incidenten blir det således svårt att se huruvida Operations 
arbetar i en incidenthanteringssituation. Något som dock framgår är att vid kritiska incidenter 
får ansvariga ringa nödvändiga personer för att lösa incidenter oavsett tid på dygnet. Även om 
en  av  respondenterna  pekade  på  att  en  kritisk  incident  registreras  och  dokumenteras  mer 
frekvent tack vare dess karaktär, kan fortfarande fokus i själva incidenthanteringsaktiviteten 
ligga på att lösa problemet.

Ytterligare ett inslag vid kritiska incidenter kommer från ITIL, där de menar att ett formellt 
möte för intresserade parter anordnas, för att diskutera hur man ska gå vidare med incidenten. 
Bland respondenternas svar framträder ingen information vilken kan härledas till denna form 
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av möten. I och med att detta enligt ITIL är ett inslag vid hanteringen av kritiska incidenter, 
kan det inte heller  appliceras  på alla  incidenter.  Dock är detta  möte inte  uttalat  inslag på 
Operations vid kritiska incidenter, vilket denna del kretsar kring. Varför ett sådant möte inte 
nämns, är troligen för att det mer formella mötet med intresserade parter där det diskuteras om 
hur organisationen ska gå vidare med IT-incidenten, helt enkelt inte är en del av Operations 
arbete. Möjligen kan det vara så att intresserade parter och verksamheten kontaktas, men att 
samla dessa till  möten  för att  besluta  om hur incidenten  ska lösas kan vara överflödigt  i 
Operations  fall,  när  organisationen ändå är  så pass stor  att  den kan sköta  hanteringen av 
incidenten internt inom organisationen.

4.2.2 Två tekniker vid utredning
Haverblad skriver att det kan vara en fördel att ha två tekniker som samarbetar när det gäller 
hanteringen av en incident  med kritisk karaktär.  Gällande  denna fråga beskriver ingen på 
Operations något bestämt antal tekniker, utan menar istället  att behovet får avgöra för hur 
många som ska arbeta med problemet. I detta fall visar det sig att Operations således inte 
arbetar med ett förutbestämt antal tekniker och inte heller specifikt två st tekniker. Huruvida 
Haverblads tanke bakom detta, vilket var att det skulle ge en bra uppdelning är aktuellt för 
Operations eller inte, är svårt att säga. Så länge det finns en bra ledning och delegering är det 
troligt att ett större antal tekniker än två stycken kan arbeta parallellt med en incident. 

Möjligtvis  är  Haverblads  tanke  mer  applicerbar  i  situationer  där  det  finns  ett  bristande 
ledarskap eller en tydlig ansvarsfördelning saknas, och vem som ska göra vad är mer oklart. 
Operations hävdar dock att de utgår från vilka behov som skapats utifrån incidenten för att 
också  kunna lösa  incidenten,  samtidigt  pekar  de  inte  på  att  det  då  också  behövs  en  god 
samordning/ledning för att ett större antal tekniker ska kunna arbeta parallellt med incident. 
Dock påvisar  andra inslag genom denna uppsats  på att  Operations  har  en tillräckligt  stor 
organisation för att kunna hantera en incident där fler än två tekniker är inkopplade, bland 
annat genom att CSM-rollen finns.

4.2.3 Effektiv eskaleringsprocess

Ett annat inslag vid hanteringen av kritiska incidenter Haverblad nämner är att ha en effektiv 
eskaleringsprocess. Sett till de svar som getts från respondenterna på Operations och deras 
specifika hantering av kritiska incidenter tenderar det att finnas inslag vilka berör detta. Bland 
annat nämns att anställda får ringas mitt i natten, Prio1-samordnaren på ITS och CSM-rollen. 
Även om detta inte direkt berör eskalering, ger det en indikation på att en incidents vägar 
genom organisationen finns upprättade. Även under denna punkt går det också att anta ett lite 
bredare  perspektiv  och  titta  på  hela  uppsatsen.  Under  sammanställningen  av  hur  en  IT-
incident  hanteras  vad  gäller  själva  flödet,  går  det  än  tydligare  att  skåda  att  eskalerings-
processen  fungerar.  Följaktligen  besvaras  frågan  inte  med  största  tydlighet  just  i  samma 
avsnitt,  men  Operations  eskaleringsprocess  verkar  vara  effektiv.  Huruvida  den  är  extra 
effektiv specifikt under en kritisk incident eller inte, är dock svårt att säga. Dock hävdar inte 
Haverblad  att  eskaleringsprocessen  behöver  vara  extra  effektiv  i  samband med en kritisk 
incident, utan bara att det är en förutsättning för hanteringen av kritiska incidenter.
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4.2.4 Effektiv kommunikation
Ett sista inslag vad gäller  hanteringen av kritiska incidenter,  vilket  Haverblad berör är att 
kommunikation ska fungera effektivt. I svaret vad gäller skillnader och likheter i hanteringen 
av kritiska incidenter på Operations, återfinns bland annat beskrivningen av Prio1-samordnare 
och  CSM, vilka  kan  sägas  understödjer  effektiv  kommunikation  genom att  de  samordnar 
resurser. Inget i respondenternas svar tyder dock på att kommunikationen blir effektivare i 
samband med en kritisk incident, dock beskriver Haverblad detta bara som en förutsättning 
för hanteringen av kritiska incidenter.

Således finns inga direkta punkter vilka pekar på att Operations faktiskt upprättat en effektiv 
kommunikation,  men  indicier  finns,  i  form  av  att  Prio1-samordnare  och  CSM-rollen  är 
upprättade. Lyfts åter blicken till hela uppsatsarbetet och andra delar av respondenternas svar 
i  empirin  tenderar  exemplen  bli  tydligare  på  effektiv  kommunikation,  där  bland  annat 
kommunikationsvägarna beskrivs i själva incidenthanteringsprocessen under den första delen 
i empirin.

4.3 Prioritering av IT-incidenter

Från teoriavsnittet har en kort sammanfattande tabell konstruerats för att illustrera de centrala 
delar av prioritering vilka kommer beröras nedan.

Sammanfattande  tabell  från  teoriavsnittet 
om centrala delar av prioritering

Viktigt att prioritera

Prioriteringsmodeller

Olika typer av prioriteringar

Prioriteringsfaktorer 

Tabell 9 Prioriteringens centrala delar (Egen framtagning)

4.3.1 Viktigt att prioritera
Bruton anser att det viktigt att prioritera, därför att prioriteringen blir ett sätt att säkerställa att 
de viktigaste uppgifterna lösta först. Även ITIL beskriver att prioritering är en av de viktigaste 
delarna i hanteringen av IT-incidenter. 

På frågan huruvida det är viktigt att prioritera svarar samtliga respondenter att det är viktigt 
med prioritering av incidenter. Varför det är viktigt att prioritera förklaras en respondent med 
att det varje månad kommer in tiotusentals incidenter till ITS och att det därför är viktigt att 
prioritera bland dessa. Prioritering beskrivs av en av respondenterna som en förutsättning för 
att hantering av IT-incidenter ska fungera överhuvudtaget. En annan respondent säger att det 
är A och O att prioritera bland inkomna ärenden.

Således verkar både Operations och Bruton samt ITIL vara överens, prioritering är viktigt och 
enligt Operations en nödvändighet. Alternativet skulle troligen vara att hantera incidenterna i 
den ordning de kommer in, eller utifrån någon slags slumpbaserad hanteringsordning. Dessa 
alternativ  verkar i  kontrast  till  att  prioritera  incidenterna,  inte  ge samma effektivitet  inom 
incidenthanteringen. Mycket troligt är också att en hantering av incidenterna i den ordning de 
kommer in, eller använda sig av någon slumpbaserad hanteringsordning, ger samma effekt 
mot verksamheten vad gäller att lösa och återställa de största problemen först. 
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4.3.2 Prioriteringsmodeller
ITIL anser att en verksamhet bör ha en modell som används för att göra prioriteringar. Även 
Haverblad  och  Bruton  beskriver  modeller  för  prioritering,  där  Haverblad  menar  att  en 
prioriteringsmodell behövs för att den underlättar för personalen att vara konsekventa i sina 
prioriteringar.

På  frågan  huruvida  de  tillfrågade  visste  om  det  fanns  någon  prioriteringsmodell  för 
inkommande  ärenden  går  meningarna  isär.  Några  menar  att  det  finns  en  modell  för 
prioritering av IT-incidenter samtidigt som någon respondent säger att denne inte vet om det 
finns någon modell. Flera av respondenterna beskriver dock att ICAs system är klassade i de 
olika  kategorierna  Guld,  Silver  och  Brons.  Respondenterna  nämner  även  prioriterings-
ordningen  Prio1-4  som  någon  slags  gradering  över  vilken  prioritet  en  incident  kan  ha. 
Uppenbarligen råder det delade meningar på frågan om det verkligen finns en prioriterings-
modell och kanske kan detta förklaras av att de ansvariga inte har lyckats kommunicera ut 
denna modell tillräckligt bra. Huruvida det är kommunikationen i sig som brister, eller just 
kommunikationen kring att det finns en prioriteringsmodell får stå osagt, men det troligen är 
som nyss nämnt att det gäller just kommunikationen att det finns en prioriteringsmodell som 
brustit.

Respondenterna  beskriver  dock  som  tidigare  nämnt,  att  systemen  är  indelade  i  tre  olika 
kategorier, men det verkar inte som att alla respondenter kopplar ihop dessa kategorier med 
prioriteringsmodell.  ITIL, Haverblad och Bruton skriver  alla om prioriteringsmodeller  och 
uppenbarligen finns det likheter mellan den modell som återkommer hos respondenterna och 
de modeller ITIL, Haverblad samt Bruton beskriver. I detta fall gällande den prioriterings-
modell för system (Guld, Silver, Brons) kan det vara möjligt att respondenterna inte ser denna 
modell som en prioriteringsmodell för att den inte infattar ordet prioritering eller Prio. I och 
med att den andra form av prioritering som genomförs på Operations tar i anspråk att använda 
begreppet Prio, är det möjligt att det blir än otydligare när prio saknas som ord i samband med 
Guld-, Silver-, och Bronsmodellen. 

Bruton skriver  även att  prioritering är ett  sätt  att  säkerställa  att  de viktigaste  sakerna blir 
gjorda först. Respondenternas beskrivning av Guld, Silver och Brons-kategorierna innebär att 
ett  Guldsystem  beskrivs  som  viktigare  än  ett  Silversystem  och  således  prioriteras  ett 
Guldsystem framför ett Silversystem, dvs. prioriteringen på ICA blir ett sätt att säkerställa att 
de viktigaste systemen vid problem blir åtgärdade först. Huruvida detta även gäller för flera 
incidenter eller problem inom samma system, eller flera Guldsystem är dock oklart. Detta är 
inget  som  framkommit  från  Bruton,  d.v.s.  hur  en  organisation  ska  prioritera  inom 
prioriteringarna.  Att  inte  kunna  prioritera  inom  prioriteringarna  kan  skapa  problem. 
Exempelvis kan prioritering inom prioriteringarna skapa problem när det kretsar kring större 
incidentsituationer  med  flera  högprioriterade  system  som  går  ner  samtidigt,  då 
prioriteringarna blir baserade på teknikerns eget tycke om vad som är prioriterat. Frågan är 
om det  går  att  detaljstyra  prioriteringsordningen  så  pass  detaljerat  att  en  rutin  finns  för 
prioriteringar inom prioriteringarna. Alternativet är att organisationen helt enkelt får lita på att 
ansvariga inom hanteringsarbetet,  vilka måste  göra dessa prioriteringar,  kan göra korrekta 
prioriteringar  utifrån  sin  egen  erfarenhet  och  kunskap.  Oavsett  hur  prioriteringar  inom 
prioriteringarna  utförs,  kommer  kontentan  i  stort  i  alla  fall  kunna  summeras  till  att  de 
viktigaste sakerna blir gjorda först.

De olika klassificeringarna, Guld Silver och Brons, kan jämföras med de olika klassificeringar 
som Haverblad och Bruton beskriver. 
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Bruton skriver att för att säkerställa att inget incidentärende glöms bort kan företaget skapa ett 
system för incidenter där varje incident ökar i poäng för varje dag den är olöst. En respondent 
säger  att  incidenter  som har  Prio3  eller  Prio4  ofta  glöms bort,  dvs.  dessa  lågprioriterade 
incidenter får inte den uppmärksamhet de borde ha. Om Operations skulle införa detta system 
är det möjligt att dessa lågprioriterade incidenter inte glömmas bort på samma sätt. Varför 
Operations inte har detta system idag är en intressant fråga, dock svår att besvara. I och med 
att det endast är en respondent vilken nämner detta, kan det också vara tvärtom, d.v.s. att 
Operations har denna funktion men att  respondenten ej är medveten om att det  fungerar i 
enighet med Brutons sätt för att säkerställa att inget incidentärende glöms bort. Ställs detta i 
relation  till  vilka  respondenter  som besvarat  intervjugruppens  frågor,  kan  exempelvis  en 
gruppchef från en annan avdelning än Operations kanske inte vara medveten om att detta sker. 

4.3.3 Olika typer av prioritering
Bruton  framhäver  två  olika  typer  av  prioritering,  ärende-  och  klientprioritering.  Klient-
prioritering  är  att  vissa  personer/medarbetare  prioriteras  och  även  Haverblad  tar  upp  att 
personer/medarbetare  kan  prioriteras.  I  klientprioriteringen  menas  att  andra  faktorer  för 
prioritering kan förbises, beroende på vem som ringer in incidenten.

Respondenterna beskriver i intervjuerna att logistikavdelningarna inom ICA prioriteras, vilket 
kan ses som en typ av klientprioritering. Förklaringen till denna klientprioritering ligger enligt 
respondenterna i  det  faktum att  om logistiken  inte  fungerar  som den ska,  så får  det  som 
konsekvens att butiken inte får sina varor. Detta i sin tur påverkar ICAs slutkunder, vilket 
också  ger  effekter  på  ICAs  försäljning  av  livsmedel.  Detta  innebär  således  att  klient-
prioriteringen kan förklaras av att avdelningar så som logistik inte kan vara ur funktion under 
längre tid.

I  kontrast  till  klientprioritering  finns  ärendeprioriteringen,  vilken  istället  fokuserar  på  det 
enskilda ärendet/incidenten och utgår därifrån. Respondenterna beskriver att vissa incidenter 
prioriteras framför andra, t ex. när det kommer till kritiska incidenter så framkommer det i 
intervjuerna att dessa får en högre prioritet än en incident som inte är kritisk. Detta kan ses 
som ärendeprioritering. Dock beskrivs inte Operations ärendeprioritering så mycket mer än 
just att incidenter kan få högre prioritet än andra.

Frågan är då huruvida det går att tillämpa en kombination av dessa två prioriteringstyper, 
d.v.s.  klient-  och ärendeprioritering.  I  och med att  Operations  verkar  tillämpa prioritering 
utifrån  båda  typerna,  är  det  av  högsta  intresse  om  det  i  ”teorin”  går  att  tillämpa  en 
kombination  av  dessa  två.  Vad  gäller  det  som återfinns  av  Bruton  kring  dessa  typer  av 
prioritering, används ordet antingen, vilket skulle antyda att det inte går att tillämpa dessa två 
typer samtidigt. Hur vida Operations då verkligen tillämpar dessa två typer samtidigt kan vara 
av intresse att  diskutera.  Kan det vara så att  Operations  egentligen exempelvis  prioriterar 
klient  före  ärende,  eller  tvärtom?  Att  utgå  från  en  klientprioritering,  där  ärendet  oavsett 
innehåll  prioriteras  högt  tack vare vilken avdelning eller  anställd  det  kommer från verkar 
tämligen konstigt. Dock kan det vara så att anställda inom högre ledningsbefattningar, eller 
anställda inom organisationen med nyckelroller på IT-området och den löpande driften kan 
behöva  klientprioriteras  för  att  resterande  prioriteringar  ska  kunna  genomföras  (d.v.s.  att 
verksamheten  inte  avstannar  helt).  Således  kanske  Operations  tillämpar  någon  form  av 
klientprioritering  för  vissa  klienter,  men  därefter  applicerar  en  ärendeprioritering  när  det 
kommer till ärendets innehåll. Samtidigt verkar det också vara så att på Operations prioriteras 
logistiken högt upp, vilken vid en första anblick kan tolkas som en klientprioritering. Dock 
går detta att ställa mot en ärendeprioritering, för att överväga om det inte är så att det i första 
hand handlar om en ärendeprioritering men där många av de inträffade incidenterna inom 
logistik ofta har hög prioritet tack vare incidentens innehåll och karaktär.
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4.3.4 Prioriteringsfaktorer
När det kommer till faktorer som ligger till grund för prioriteringen varierar dessa faktorer 
mellan ITIL, Haverblad, Bruton och statskontoret. Dock tenderar flera av de faktorer ITIL, 
Haverblad, Bruton och statskontoret pekar på kretsa kring affärspåverkan eller hur brådskande 
incidenten är.

Först  och främst återkommer verksamhetspåverkan och kundpåverkan hos respondenterna, 
men  även  faktorer  så  som  antal  påverkade  personer  och  befattningsgrad  beskrivs  hos 
respondenterna. ITIL och Haverblad beskriver båda att affärsinverkan är en faktor som ligger 
till grund för prioriteringen. Affärsinverkan verkar dock vara ett mycket brett begrepp som 
inkluderar  bl.a.  kundpåverkan  och  ekonomisk  påverkan  som  är  faktorer  som  beskrivs  i 
respondenternas svar. Det innebär att då respondenterna beskriver faktorer så som varumärke 
kan  denna  faktor  troligen  ingå  i  verksamhetspåverkansfaktorn.  Övriga  exempel  på 
prioriteringsfaktorer som uppges från respondenterna är:

• Om incidenten skadar ICA:s varumärke får den jämförelsevis hög prioritet

• Ekonomisk påverkan, om incidenten kan resultera i ekonomisk påverkan får den 
relativt hög prioritering. 

• Mest affärskritiska

• Dyrast för ICA

• Marknadsvärdet för ICA

• De dominerande prioriteringsfaktorerna 

De dominerande prioriteringsfaktorerna vilka förekommer hos de flesta respondenterna är 
dock den tidigare nämnda affärsinverkan vilket inkluderar flera av de exemplen på övriga 
prioriteringsfaktorer som listats ovan.

Varken ITIL eller Haverblad beskriver mer ingående vad begreppet affärsinverkan innebär, 
men det borde rimligen omfatta samtliga faktorer som kan ha inverkan på affärerna, t ex. 
ekonomisk påverkan. Således ser vi likheter mellan de prioriteringsfaktorer som framkommer 
hos respondenterna och affärsinverkanfaktorn som ITIL och Haverblad beskriver. ITIL och 
Bruton beskriver även att en avgörande prioriteringfaktor är hur brådskande en incident är. 
Detta kan relateras till det nyss nämnda begreppet affärsinverkan. Detsamma gäller för den 
andra prioriteringsfaktorn som Bruton beskriver, dvs. hur viktig incidenten är. Det verkar 
således som att de prioriteringsgrundande faktorer som ITIL, Haverblad och Bruton alla kan 
sammanfattas i den enda faktorn affärspåverkan, då denna faktor uppenbarligen är mycket 
bred.

Statskontoret  skriver  dock  att  policys  och  andra  kravdokument  ska  ligga  till  grund  för 
prioriteringen. Haverblad nämner att även SLAs kan ligga till grund för prioritering. Här ser 
vi inga likheter mellan det Statskontoret  och Haverblad säger och det som framkommer i 
respondenternas  svar  då  inga  respondenter  nämner  policys  eller  kravdokument  som 
prioriteringsgrundande. Varför detta inte framkommer i respondenternas svar kan bero på att 
respondenterna i första hand tänker på affärspåverkan och de faktorer som kan ses som mer 
relevanta.  Att  exempelvis  ha  policys  eller  kravdokument  som underliggande  faktorer  till 
prioriteringsfaktorerna så som affärspåverkan, är mycket möjligt. Därav kan det vara svårt att 
hävda att Operations inte utgår från några policys eller kravdokument, men troligen är detta i 
andra hand efter de mer övergripande faktorerna.
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4.4 Övergripande analys utifrån bakgrundsavsnittet

Sammanfattat från bakgrundsavsnittet kan en IT-incident skapa problem för ett företag och 
företagets kunder. En IT-incident kan vara ett system som ligger nere, vilket också medför att 
vid beroenden av dessa system kan inget värde skapas på företaget när systemen inte fungerar. 
Fördelarna med att upprätta en hantering av dessa IT-incidenter är bland annat att kostnader 
kan  reduceras  genom att  enbart  upprätta  en  hantering  av  IT-incidenterna.  Dessutom  kan 
kompetensen för hantering av IT-incidenter också användas i verksamheten på ett företag i 
syfte att reducera ytterligare kostnader.

På ICA finns det uppenbarligen en hantering av IT-incidenter. Som konkret bevis för detta 
finns bland annat faktumet att systemet Service Center nämns i flera av respondenternas svar. 
Detta  system är  som tidigare  nämnt ett  ärendehanteringssystem för  de IT-incidenter  vilka 
uppstår. Utöver detta finns frågan till respondenterna rörande faktorer för prioritering av IT-
incidenter.  På denna fråga går  det  att  relatera  respondenternas  svar  till  att  ICA inser  IT-
incidenternas påverkan för företagets kunder (i detta fall konsumenter/slutkunder). Dessutom 
återfinns faktorer så som hur många användare en IT-incident påverkar, vilket kan tolkas som 
en antydning mot att ju fler användare som påverkas, desto större kostnader för företaget när 
inget värde kan skapas.
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5. Slutsatser
I detta  avsnitt  presenteras fallstudiens  slutsatser.  För att  underlätta  för läsaren har även  
detta  avsnitt  samma  struktur  som  föregående,  d.v.s.  sina  tre  delar  rörande  IT-incident-
hanteringsprocessen, hantering av kritiska IT-incidenter  och prioritering av IT-incidenter.  
Avsnittet avslutas med övergripande slutsatser från studien.

5.1 IT-incidenthanteringsprocessen

När det kommer till incidents inledningsskede, där bl.a. grundläggande detaljer om incidenten 
samlas in, pekar respondenterna på ICA bland annat på vilken väg en incident får genom 
organisationen.  Därutöver  diskuteras  registrering  av  detaljerna  kring  incidenten,  där 
uppsatsgruppen  misstänker  att  inhämtningen  sker  systematiserat  men  kan  inte  klarlägga 
huruvida det finns någon exakt rutin för det, då en av respondenterna hävdat att det saknas. 
Utöver detta nämns s.k. Red Alert- och Root Cause-möten som metoder för insamling och 
registrering av detaljer för en incident.

Respondenternas  svar  går  isär  så  pass  mycket  att  det  är  svårt  att  få  en  klar  bild  av  hur 
insamling av detaljer och registrering går till.  Dessutom återfinns det i  respondentens svar 
förslag på registreringsformer av detaljerna,  men dessa förslag kan inte direkt härledas till 
incidentens inledningsskede.

Vad gäller  klassificering  och prioritering  av incidenterna,  framträder  en tydlig  bild  av att 
någon inom ICAs IT-center utför klassificering och prioritering, vilket enligt ITIL ses som en 
av de viktigaste aktiviteterna inom hanteringen av IT-incidenter. Dock finns oklarheter kring 
vem  som egentligen  utför  denna  klassificering  och  prioritering,  där  flera  menar  att  ITS 
genomför detta. Oklarheter återfinns även vad gäller matchning av en inträffad incident mot 
tidigare incidenter, där Service Center nämns som verktyg för att registrera incidenter, men 
huruvida matchningen kan genomföras framgår inte.

På det steg vilket är döpt till utredande och diagnos återkommer Root Cause-möten som en 
aktivitet för att utreda en incident. Dock går det i aktivitetens namn lägga in det väsentliga, 
d.v.s. diagnos, en utredning för att  kunna ställa diagnos och fortsätta behandla incidenten. 
Root Cause-möten sker i efterhand då incidenten redan har hanterats och då diagnosen redan 
är ställd. En av respondenterna pekar dock på att det genomförs någon form av utredning även 
under själva hanteringen av incidenten,  men respondenten klargör inte huruvida detta sker 
spontant eller efter utsatta rutiner. I och med att endast en respondent nämner denna form av 
utredning  mitt  i  hanteringen  av  incidenterna  återfinns  svårigheter  för  uppsatsgruppen  att 
avgöra  huruvida  detta  sker  eller  inte.  Skulle  denna  utredning  mitt  i  hanteringen  av  IT-
incidenter  dock  förekomma,  genomförs  det  följaktligen  någon  form  av  utredning  i 
hanteringsskedet av incidenterna vilken inte är av uppföljande karaktär. Skulle dock denna 
respondents svar negligeras, är det svårt att alls återfinna några tecken på utredning under 
hanteringsskedet av icke uppföljande karaktär.

Steget vilket kretsar kring lösning och återhämtning, och det kan vara svårt att beskriva för en 
respondent vilken ser sina arbetsuppgifter som att dagligen arbeta med lösning av incidenter. 
Att då extrahera detta som ett fristående steg ur hanteringsprocessen för att beskriva hur det 
går till väga, vilket ITIL har gjort, kan bli problematiskt. Från intervjuerna framkommer att 
varje  incident  har  sin  egen  lösning,  vilket  också  medför  behov  för  en  standardiserad 
lösningsprocedur.  En  respondent  säger  att  lösningen  är  så  självklar  att  den  inte  behöver 
diskuteras.  Huruvida  lösningen  är  permanent  eller  en  work-around,  är  sett  till  steget  i 
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hanteringen troligen ovidkommande för respondenterna, då incidenten vid lösningsskedet får 
en lösning (om än tillfällig med work-around).

När det kommer till steget vilket berör avslut av en incident saknas tydliga kopplingar mellan 
respondenternas svar och det ITIL anger som innehåll i aktiviteten. Av det respondenterna 
nämner återfinns innehåll vilket kan adresseras det sista steget i ITIL. Därav finns svar från 
respondenterna,  men  svar  vilka  inte  direkt  kan  härledas  till  ITILs  syn  på  avslut,  utan 
adresserat till ”Ägandeskap, övervakning, spårande och kommunikation”.

Det sista steget berör ”Ägandeskap, övervakning, spårande och kommunikation”. Här nämns 
kommunikation med användare (verksamheten) som en del i incidenthanteringen på ITC. I 
detta fall ligger kommunikationsansvaret på ITS. När det kommer till ägandeskapet hävdas att 
det ”pekar åt lite olika håll” hos Operations, dock återfinns en upprättad roll inom ITS (Prio1-
samordnare) för kommunikation med Operations. Operations har en upprättad roll döpt till 
CSM-samordnare,  vilket  indikerar  att  det  inom  organisationen  finns  uttalade  ägare  för 
incidenterna och som därmed ansvarar för hanteringen av incidenterna. Skulle incidenten gå 
genom  Operations  övervakningsverktyg  betyder  det  dock  att  Operations  får  behålla 
ägandeskapet, vilket annars huvudsakligen ligger någon annanstans.

5.2 Kritiska incidenter

En övergripande slutsats  rörande hantering av kritiska IT-incidenter  är  att  den hanterings-
process vilken används för att hantera kritiska IT-incidenter skiljer sig åt från den hanterings-
process som används för att hantera icke-kritiska IT-incidenter. 

Bl.a. är det vid kritiska IT-incidenter mer lämpligt att dokumentera information rörande IT-
incidenten i efterhand. Dokumentation bör ske i efterhand för att på så sätt flytta fokus till att 
lösa incidenten så fort som möjligt. Dessutom är det lämpligt att ha särskilda samordnings-
personer för kritiska IT-incidenter, så som CSM och PRIO1-samordnare vilka samordnar och 
organiserar  resurser.  Den  kommunikation  vilken  sker  vid  kritiska  IT-incidenter  fungerar 
tillfredställande  på  Operations,  detta  genom  organisatoriska  befattningar  så  som  PRIO1-
samordnaren och ITS. Inom IT-organisationen verkar det finnas tydliga instruktioner för hur 
kommunikationen ska gå till vid en kritisk IT-incident. 

Trots  en bild  från respondenterna där  dessa indikerar  tydliga rutiner  kring hanteringen av 
kritiska IT-incidenter,  verkar det samtidigt förekomma vissa oklarheter på samma område. 
Exempelvis  så  är  det  otydligt  huruvida  det  anordnas  särskilda  möten  vid  kritiska  IT- 
incidenter eller inte, vilket inte uttryckligen nämns i intervjuerna med respondenterna.

När det kommer till antal inblandade tekniker i en kritisk IT-incident, förespråkar Haverblad 
att antalet bör vara två stycken. Antalet inblandade tekniker hos Operations vid kritiska IT-
incidenter  är  dock  helt  behovsstyrt.  Detta  misstänker  uppsatsgruppen  kan  bero  på  att  ett 
företag med ansenliga mängder resurser, kan avdela vissa av dessa resurser till  att leda de 
tekniker vilka hanterar incidenten. Denna avdelning till ledning av tekniker kan i sin tur bidra 
till att antalet tekniker inblandade i hanteringen av en IT-incident kan bli mer behovsstyrt.
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5.3 Prioritering av IT-incidenter

Respondenterna ser prioritering som något  viktigt  när det  kommer till  hanteringen av IT-
incidenter.  Det  som  inträffar  om  incidenterna  inte  prioriteras  är  att  incidenterna  annars 
hanteras i den ordning de inkommer. Ett annat alternativ om IT-incidenterna inte prioriteras 
skulle kunna vara någon form av slumpbaserad hanteringsordning. Oavsett om incidenterna 
tas om hand i den ordning de kommer in eller hanteras slumpmässigt, menar uppsatsgruppen 
att IT-incidenterna troligen inte hanteras utifrån hur kritiska incidenterna är. Detta påverkar 
troligen verksamheten negativt och därför bör man ha en prioritering på incidenterna så att de 
kritiska incidenterna löses först.

Således finns det fördelar med att ha en prioriteringsmodell, då det på så sätt resulterar i att de 
viktigaste incidenterna hanteras i rätt ordning. Att ha en prioriteringsmodell innebär också att 
risken för att lågt prioriterade incidenter glöms bort minskar. Vidare verkar det som att en 
prioriteringsmodell underlättar för personal när det kommer till att klassificera och prioritera 
IT-incidenter 

Det finns två typer prioritering; ärendeprioritering och klientprioritering. Operations verkar 
använda sig av en kombination mellan dessa två typer av prioritering. Faktumet att Operations 
verkar använda sig av en kombination mellan dessa två prioriteringstyper, indikerar också att 
gränsdragningen inte är enkel mellan ärendeprioritering och klientprioritering.  Ett  exempel 
från fallstudien finns; En incident  vilken påverkar ICAs logistikavdelning prioriteras högt, 
samtidigt som logistikavdelningen i sig är högprioriterad inom ITC. Frågan kvarstår då kring 
vad som egentligen prioriteras; ärendet eller incidenten?

När  det  kommer  till  de  faktorer  som  ligger  till  grund  för  själva  prioriteringen  kan 
uppsatsgruppen  konstatera  att  det  finns  olika  prioriteringsfaktorer.  Den  mest  väsentliga 
prioriteringsfaktorn är verksamhetspåverkan/affärspåverkan.  Respondenterna beskriver även 
många andra faktorer. Dessa faktorer kan dock på ett eller annat sätt hänföras till kategorin 
verksamhetspåverkan/affärspåverkan. Kategorin verksamhetspåverkan/affärspåverkan är som 
begrepp bred, vilket medför att faktorer som kundpåverkan, marknadsvärde och ekonomisk 
påverkan alla kan underordnas verksamhetspåverkan/affärspåverkan. Dessa andra faktorer så 
som kundpåverkan, marknadsvärde och ekonomisk påverkan har effekt på verksamheten och 
affärerna  i  sin  tur,  vilket  innebär  att  de  följaktligen  inordnas  verksamhets-
påverkan/affärspåverkan.

5.4 Övergripande slutsats

Inledningsvis  i  detta  arbete  visar  vi  på  att  det  för  ett  företag  är  av  stor  vikt  att  ha  en 
hanteringsmodell  för IT-incidenter,  detta  då IT-incidenter  annars kan påverka den dagliga 
verksamheten. Genom att använda sig av en hanteringsmodell för IT-incidenter kan företagen 
således minska den ekonomiska påverkan som en IT-incident kan få på verksamheten. Vi kan 
konstatera att  IT-incidenter,  precis som det står i  inledningen till  detta arbete,  i princip är 
omöjliga  att  undvika  -  IT-incidenter  kommer  således  att  inträffa.  När  vi  har  utfört  våra 
intervjuer på ICA har vi fått många exempel på IT-incidenter,  stora som små, och utifrån 
intervjuerna kan vi konstatera att det finns en tydlig koppling mellan inträffade IT-incidenter 
och en negativ påverkan på verksamheten. Flera respondenter beskriver t.ex. konsekvenserna 
av att  logistiksystemet  går  ner,  detta  till  följd  av  en IT-incident,  och  kostnaden för  detta 
beskrivs av respondenterna vara upp till flera miljoner kronor. 

Hantering av IT-incidenter  kan delas  in i  tre  viktiga delar;  hanteringsprocess,  kritiska IT-
incidenter samt prioritering. Rörande hanteringsprocessen av IT-incidenter går många av de 
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aktiviteter  vilka  pågår  inom Operations  när  en  IT-incident  hanteras  att  hänföra  till  ITILs 
modell. Trots att flera aktiviteter kan hänföras till specifika steg inom ITIL, återfinns även 
steg inom modellen där Operations arbete inte lika tydligt återfinns. På steget lösning och 
återhämtning tenderar det att vara för självklart för att ens brytas ut till ett eget steg eller en 
aktivitet.  Dessutom  verkar  Operations  inte  bryta  ut  avslutet  av  hanteringen  rörande  IT-
incidenten till något steg, möjligtvis för att det efterföljande steget gällande uppföljning och 
liknande kan vara Operations ”avslut” av IT-incidenten. 

När det kommer till hantering av kritiska incidenter kan uppsatsgruppen konstatera att kritiska 
IT-incidenter kräver ett särskilt tillvägagångssätt, detta då IT-incidentens kritiska karaktär kan 
resultera stora ekonomiska konsekvenser för verksamheten. IT-incidenter bör prioriteras för 
att bl.a. säkerställa att de viktigaste incidenterna prioriteras först.

Vi  har  kommit  fram till  att  det  finns  olika  hanteringsmodeller  för  IT-incidenter,  där  den 
modell (ITIL) vilken framtagits av CCTA tenderar att överensstämma med hur Operations 
arbetar, dock inte helt fullständigt.  Vad det gäller hanteringen av IT-incidenter, så skiljer den 
sig åt mellan kritiska IT-incidenter och icke-kritiska IT-incidenter, något som även Operations 
verkar  särskilja  på.  När  det  kommer  till  prioritering  finns  olika  typer,  ärende-  och 
klientprioritering,  där  Operations  verkar  kombinera  dessa  varianter  i  sitt  arbete  med 
hanteringen av IT-incidenter. På ICA återfinns också flera kopplingar till de argument som 
framkommer  i  bakgrundsavsnittet  vad  gäller  en  IT-incidents  effekter  samt  motiv  till 
upprättandet av en IT-incidenthantering.

Vi har under detta arbete lärt oss att det finns en tydlig koppling mellan IT-incidenter dessa 
incidenters påverkan på verksamheten, och vi kan konstatera att det till företag går att göra en 
rekommendation rörande hantering av IT-incidenter; 

Vi  rekommenderar  organisationer  att  inrätta  någon  form  av  hanteringsprocess  för  IT-
incidenter,  och denna rekommendation grundar  sig på det vi  har kommit  fram till  i  detta 
arbete.  Självfallet  bör  omfattningen  av  hanteringsprocessen  grundas  på  den  aktuella 
organisationens  storlek  och  omfattning.  Som beskrivs  i  teoriavsnittet  finns  det  flera  olika 
modeller för detta ändamål och vi har i detta arbete valt att fokusera på just ITIL av CCTA, 
detta då vi upplever denna process som heltäckande. ICA är ett relativt stort företag och vi 
kan, för ett mindre företag, tänka oss att  en enklare modell  passar bättre än just ITIL. Vi 
menar  att  det  viktiga  är  att  IT-incidenterna  inte  kommer  i  skymundan,  dessa  måste 
uppmärksammas och hanteras utifrån hur mycket respektive incident påverkar verksamheten 
på ett negativt sätt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns olika hanteringsmodeller för IT-incidenter, 
att hanteringen av kritiska och icke kritiska incidenter skiljer sig åt, att det är viktigt att 
prioritera IT-incidenter och även att det är av stor vikt, oavsett storleken på företaget, att det 
finns någon form av hanteringsmodell för just IT-incidenter.
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Bilaga 1: Mer om ITC och Operations
ITC går under mottot att de ska vara en nollresultatenhet, d.v.s. att de ska gå med plus minus 
noll. Det innebär att avdelningen måste fakturera ”sina kunder” (internt inom koncernen) för 
att kunna täcka de kostnader som uppstår. Dessa kostnader uppgår till c:a 1-1.5 miljarder/år. 
Tanken med att ITC använder sig av denna metod, är för att IT-avdelningen inte ska ses som 
ett  ”svart  hål”  där  IT  ”blöder”  pengar  eller  är  en  enda  stor  kostnadsmassa,  utan  att  de 
effektiviseringar  i  verksamheten  IT också medför  utgör  ett  reellt  värde  i  och med att  de 
realiseras.

ITC har  c:a  350 olika  IT-system under  sitt  ansvar,  de  har  c:a  70  parallella  projekt  samt 
ytterligare 50-100 mindre projekt inom avdelningen. På ITC arbetar runt 450 anställda, där 
runt hälften av dessa är inhyrda konsulter.

Organisatoriskt är ITC uppdelat i fem delar.

• Business  relations –  Business  relations  hanterar  kontakten  gentemot  interna  och 
externa  ”kunder”  till  ITC,  d.v.s.  de  kunder  som  ITC  fakturerar.  Detta  kan  vara 
exempelvis ICA Banken.

• Applications – Applications hanterar själva applikationerna som återfinns inom ITC, 
d.v.s. programmering och utveckling av applikationer.

• Operations – Avdelningen har ansvar för den löpande driften av ICAs IT-system. 
Operations övervakar dygnet runt, året om, de mest kritiska systemen och ska kunna 
hantera incidenter av kritisk karaktär samt prioritera hur viktigt det är att vissa IT-
system är i drift och fungerande vid incidenter.

• IT  Support –  ITS  är  ICAs  så  kallade  ”first  line  support”/första  ingång  för  de 
användare som har behov av IT-stöd inom koncernen. Ofta har ITS hand om frågor 
som  berör  användarrättigheter  i  system,  konfiguration  av  nya  datorer  och  mer 
persondatorrelaterade ärenden. ITS kan visuellt liknas med en sköld som omger delar 
av ITC, där ITS är ett ”första bollplank” för IT-frågor och ITS i sin tur kan rådfråga 
andra enheter inom ITC när det är ärenden av mer avancerad karaktär.

• Infrastructure –  Infrastructure  sköter  infrastrukturen  vad  gäller  ICAs  IT-system. 
Detta  berör  främst  hårdvara  och mjukvara  för  att  hålla  igång ICAs IT-drift.  Inom 
infrastructure  finns  ansvar  för  inköp  av  nätverkshårdvara  samt  mjukvara  rörande 
infrastruktur.

Om Operations

Den  avdelning  vilken  främst  kommer  vara  föremål  för  utredning  i  denna  uppsats  är 
operations. Operations, vilken inrättades vid årsskiftet 07/08 med Niklas Sundler som chef, 
bl.a.  tidigare  VD  för  den  svenska  internetoperatören  Bahnhof  Internet,  har  c:a  100-talet 
anställda. Som tidigare beskrivet har operations ansvar för den löpande driften, något som ofta 
beskrivs som att ”släcka bränder”, d.v.s. arbeta reaktivt med incidenter. Då avdelningen även 
innehar ett övervakningsansvar har de formulerat en målsättning, vilken lyder: ”veta om att  
något  har  hänt,  innan någon utomstående påpekar  detta”.  Detta  betyder  att  den  grad  av 
övervakning operations utför ska kunna upptäcka och helst även korrigera de incidenter vilka 
inträffar, redan innan någon annan utomstående påpekar detta för avdelningen. Operations 



 

behöver ofta konsultera andra avdelningar, men ska kunna lösa de mest kritiska incidenterna 
och stora driftstörningarna relativt snabbt.

Organisatoriskt är operations indelat i sex olika enheter:

• Transition – Med ansvar för att kontrollera IT-system och olika applikationer innan 
de ”går live”, d.v.s. driftsätts och börjar användas ”skarpt” i verksamheten. Transition 
har  en  så  kallad  ”production  gate”,  vilken  allt  som  berör  IT-system  och  IT-
applikationer ska gå genom innan de får komma ut, d.v.s. en slags godkännandeport.

• 24/7  Operation –  På  operations  24/7-avdelning  sitter  det  ständigt  anställda  och 
övervakar ICAs IT-system. När det uppstår incidenter av mer kritisk form inkommer 
dessa till  24/7,  där  de också på ett  eller  annat  sätt  ska kunna lösas.  Det betyder  i 
praktiken  att  24/7  har  mandat  att  i  princip  ringa  in  vem  som  helst  inom  ICAs 
organisation oavsett dag och tid för at lösa problem. Dessutom har 24/7 möjligheten 
att använda en ganska stor mängd ekonomiska resurser om det behövs, beroende på 
hur verksamhetskritisk den incident  i aktuellt  fall  är.  På denna avdelning arbetar 2 
personer dygnet runt.

• Microsoft  Based  Operation –  Microsoft  Based  Operation  har  hand  om  de 
applikationer och system som har sitt ursprung från programvarujätten Microsoft och 
driften av dessa.

• Unix Based Operation – Denna avdelning har hand om driften av de applikationer 
och system som har sin bas i så kallade Unix-miljöer.

• Network and Storage - Ansvarar för drift av nätverk och lagring, d.v.s. mer riktat på 
hårdvara och infrastruktur (men då med betoning på löpande drift).

• Bank Services – Tack vare de rigorösa säkerhetskrav som finns inom bankväsendet 
har det bildats en egen enhet som tar hand om den löpande driften för ICA Banken.

Vid inrättandet av dessa avdelningar har Sundler (övergripande chef för Operations) delvis 
utgått från IT-ramverket ITIL. Inom ramverket, vilket är baserat på best practice, finns olika 
indelningar av IT-ärenden. De Sundler har funnit aktuella för sin avdelning är: förändring av 
IT-system (change processes), incidenter (incident) och problemlösning (problem). Transition 
klassas som change processes, 24/7 Operation som incident medan de övriga avdelningarna 
tillhör problem.

Utöver detta finns två ”sidoenheter”, d.v.s. stödjande enheter till de sex huvudenheterna inom 
Operations. Dessa är Security samt Process & Tools (P&T). På P&T har avdelningen som 
ansvar  för  att  sköta  inköp  och  utveckling  av  applikationer  för  övervakning  och 
driftinformation. Med detta menas att P&T ska ge möjligheter för ex. 24/7 Operation eller 
Unix Based Operation att övervaka och handha driften av ICAs IT-system och applikationer. 
För  att  24/7  Operation  ska  kunna  övervaka  de  mest  kritiska  system  behövs  så  kallade 
övervakningsverktyg, vilket således P&T tillhandahåller.

Väldigt  viktigt  inom Operations  är  även att  nämna hur de prioriterar  ärenden;  Operations 
bedömer  ärenden utifrån  kostnad  kontra  verksamhetspåverkan.  I  realiteten  betyder  det  att 
vissa  kostnader  vid kritiska incidenter  är  oundvikliga,  men går  kostnader  att  undvika och 
incidenten möjligtvis inte påverkar så stora delar av ICAs löpande verksamhet kan det gå att 
nedprioritera densamma.



 

Som exempel kan Operations kanske få ett ärende vilket de utifrån sin bedömningsmodell 
nedprioriterar, då ärendet sett till verksamhetspåverkan inte är stort. Det kan handla om att 
några  få  anställda  som  producerar  ICAs  reklammaterial  inte  kommer  in  på  sina 
grafikapplikationer under en halv dag, vilket troligen i slutändan inte skapar någon massiv 
påverkan mot den löpande verksamheten inom koncernen. Skulle det däremot kretsa kring 
ICA-butikernas kassasystem, och att alla centrala priser som skickas ut råkar få en nolla för 
mycket på priset (d.v.s. glassen kostar 200 kr istället för 20 kr) när detta går ut mot butikerna, 
då får ärendet en helt annan prioritet. Nedan visas två figurer, figur 1 visar ITC uppdelning i 
olika avdelningar och figur 2 visar Operations uppdelning.



 



 

Bilaga 2: Empiritabell
Nedan presenteras den insamlade empirin.

6.1 IT-incidenthanteringsprocessen

Hur går det till då en incident upptäcks?

Från respondenternas svar gällande hur det går till när en incident upptäcks framkommer en 
ganska enig bild. IT-incidenter inom ICA kan antingen upptäckas ute i verksamheten, d.v.s. 
när en användare larmar. Vissa respondenter svarar ”via ITS”, men flera av respondenterna 
förtydligar också att detta handlar om att användare ringer in till ITS för att larma om att en 
IT-incident inträffat. Den andra vägen är att övervakningsverktyg inom avdelningen 
Operations slår larm. En av respondenterna berättade endast om alternativet att Operations 
kan upptäcka incidenten via övervakningsverktygen. Ytterligare en respondent gav ett svar 
rörande hur en IT-incident kan upptäckas, där denne menade att användare kan höra av sig 
till en TO (Technical Owner).

Tar ni fram detaljer om varje enskild incident? I så fall, vad gör ni med dessa detaljer?

Vad gäller detaljerna för incidenter varierar svaren bland respondenterna. Den första 
respondenten uppger att det inte finns något fungerande system för att ta fram detaljer om 
incidenter i nuläget, men anser att organisationen ska ha ett system för att registrera alla 
incidenter. Att ha ett system för registrering av alla incidenter betyder då enligt respondenten 
att organisationen kan matcha en inträffad incident mot tidigare inträffade incidenter.

En annan av respondenterna uppger att det inte ligger inom Operations ansvar, utan att ITS 
tar fram detaljer om incidenterna. Ytterligare variationer i svar på frågan är bland annat att 
inga detaljer tas fram, utan att incidenten bara skickas vidare, men att den nya 
organisationsstrukturen troligen kommer medföra att Operations kommer få en bättre 
kontroll över detaljerna. 

En respondent uppger att Service Center är ett system där detaljerna dokumenteras, vilket 
torde innebära att detaljer även tas fram. En annan respondent bekräftar att detaljer 
registreras i Service Center, men att dessa oftast är bristfälliga. Anledningen till att detaljerna 
i Service Center är bristfälliga beror på att det inte går att återanvända informationen, då den 
inte är sökbar. I flera svar från respondenterna förekommer även ”Red Alert”- och ”Root 
Cause”-möten som aktiviteter där detaljer om incidenter framtages. Dessa möten sker inte i 
samband med att själva incidenten dock.

Något som i framtiden kan stödja framtagande av detaljer för varje incident är en så kallad 
Configuration Managment Database (CMDB), enligt en av respondenterna. En respondent 
uppger även att det oftast är självklart vad som har hänt när en incident inträffar, och således 
även var problemet ligger. Därav menar respondenten att detaljer inte ”behöver tas fram” på 
det sätt som frågan ställs, utan att det i princip bara är att börja lösa problemet.



 

Gör ni någon klassificering/prioritering av incidenterna?

De flesta av respondenterna är eniga i sina svar om att det görs någon form av klassificering 
och prioritering av incidenterna. En av respondenterna menar att ITS försöker göra en 
prioritering, men att avdelningen saknar kunskap för att göra detta. Samtidigt anser denna 
respondent att prioriteringen är personberoende. Ytterligare en av respondenterna pekar på 
ITS, där respondenten hävdar att ITS har ett system för detta. En annan respondent säger 
samma sak, att ITS gör en klassificering, medans formuleringen ”det är någon annan som gör 
prioriteringen” eller ”på ITS görs bedömningen av allvarlighetsgraden” också pekar på att 
Operations inte gör någon klassificering/prioritering.

Flera av respondenterna nämner också s.k. klassificeringar utifrån Guld-, Brons- och 
Silversystem eller prioritet 1-4. Dock utgår frågan från om Operations gör någon prioritering, 
vilket således inte verkar stämma. Sammanlagt pekar två av respondenterna på att ”någon 
annan” inom organisationen gör klassificering/prioritering, medan fem av respondenterna 
adresserar frågan till ITS.

Har ni någon databas för alla tidigare incidenter?

Gällande en databas för alla tidigare incidenter påvisade organisationen flera svar, men inga 
svar som direkt kunde knytas mot själva frågan. Fyra av respondenterna nämner att 
registrering och detaljinformation återfinns i Service Center.

Gör ni någon form av utredning av incidenten? (t ex varför den har uppstått eller 
liknande)

En majoritet av respondenterna nämner utredningsaktiviteten döpt till ”Root Cause” på ICA, 
vilket kortfattat kan sägas vara en analys av problem som behöver lösas mer grundligt. Enligt 
en respondent används Root Cause endast på Prio1:or. Problem som återkommer blir också 
föremål för Root Cause. Enligt en respondent är frekvensen på dessa möten c:a 1 möte/vecka. 
Dock återfinns en oklarhet inom när Root Cause ”körs”, en av respondenterna uppger att alla 
incidenter respondenten har kännedom om följs upp av Root Cause. En annan respondent 
uppger inte hur många av incidenterna där Root Cause-möten följer upp, men säger att det 
görs på återkommande problem. Ytterligare en respondent uppger att Root Cause-möten sker 
på maggropskänsla, organisationen kan således känna sig till när det behövs ett Root Cause-
möte för att göra en utredning. En av respondenterna uppger också en uppgift vilken går i 
strid mot en annan respondents uppgifter, där den hävdar att Root Cause inte används på alla 
incidenter i dagsläget, men att det eventuellt ska bli så i framtiden.  Samma respondent som 
hävdar att Root Cause inte används på alla incidentärenden i dagsläget, bekräftar även vad en 
annan respondent hävdat vad gäller att Root Cause används på återkommande problem.

Två av respondenterna tar även upp Red Alert-möten. Dessa möten är för att detaljerat gå 
genom vad som skedde mitt i incidenthanteringsaktiviteten enligt en av respondenterna. Av 
svaret från den andra respondenten vilken nämnt Red Alert-möten går inte att uttyda 
huruvida detta gäller vid större och återkommande incidenter, eller om det bara rör större 
incidenter.

Två av respondenterna applicerar dock ett perspektiv på incidenthanteringen gällande 
utredningen där de är ”mitt inne” i själva incidenthanteringsskedet. En av respondenterna har 
uppgett att ”man gör en utredning, man kollar upp vad det är för problem och hur man ska 



 

lösa det”. En annan respondent beskriver förfarandet när ITS hanterar en incident, där ITS får 
ringa runt tills avdelningen hittar någon annan avdelning som kan ta hand om incidenten. Om 
problemorsaken är okänd eller svåridentifierad kallas olika anställda ihop för att diskutera 
problemet, exempelvis genom en telefonkonferens.

Något som förekommit tidigare är att ITS hanterar uppgiften, så svarar även en respondent på 
denna fråga. Här menar respondenten att ITS följaktligen gör utredningen av incidenten, men 
specificerar inte vad den menar med utredningen av incidenten.

Ytterligare en respondent har gett ett svar vilket inte direkt kan kopplas mot något av det som 
tidigare nämnts, där respondenten endast uppger att det ibland görs utredningar, dock beror 
det på incidentens karaktär. Ibland är incidenten för självklar, men kretsar det kring större 
incidenter kan det resultera i ett ärende hos en leverantör (som enligt uppsatsförfattarnas 
uppfattning i så fall får göra en utredning).

Hur kommer ni fram till en lösning?

Genomgående gällande lösning av incidenten beskrivs detta ytligt, genom exempelvis ” 
åtgärdsgruppen kommer fram till en lösning” (Respondent 4). En av respondenterna nämner 
att det görs en analys av incidenten och att den sedan löses. En annan av respondenterna 
nämner även lite kring förutsättningarna för att lösa incidenten, så som att det finns väl 
dokumenterat kring de system en incident kan påverka. Ytterligare en av respondenterna 
nämner att om det är ”större grejor” kan det resultera i att en av Operations externa 
leverantörer får det som ett ärende och att de i sin tur får lösa problemet.

Vad händer efter att incidenten har lösts?

Gällande frågan om efter att incidenten har lösts, framkommer något som även tidigare tagits 
upp; Red Alert- och Root Cause-möten, d.v.s. olika former av utredningar. En respondent 
nämner även att lösningen av problemet lämnas över till förvaltningen. Variationen i när 
utredningar genomförs och hur frekvent dessa genomförs, återkommer även här (se svar 
kring utredningar där information kring dessa variationer förekommer).

Vem är det som äger ärendet/incidenten?

På frågan om vem som äger ärendet/incidenten beror detta lite på hur ärendet kommer in och 
vilken ärendeprioritet det har. I ett svar formuleras det så pass enkelt att ITS får in ärendet 
och för det vidare till Operations. En annan respondent pekar på att om ITS får in ärendet så 
driver de ärendet och kopplar in lämplig åtgärdsgrupp. Ytterligare en respondent pekar på 
samma metod, d.v.s. att ITS driver ärendet och konsulterar åtgärdsgrupp.

En av respondenterna vilken nämnde ITS som drivande och åtgärdsgrupper berättade även att 
om ärendet är ett PRIO1-ärende så går det till CSM-rollen. Samme respondent menade även 
att när CSM äger frågan och ska driva ärendet kommer denne kontakta den användare som 
larmade om problemet för att skapa sig en bättre bild av situationen. En annan respondent 
pekar också på just faktumet att CSM-rollen kan få ansvaret att driva ärendet, men 
kompletterar med att CSM-personen får ta in team för att lösa ärendena ibland. Något som 
andra respondenter kompletterar bilden kring hur ärendet drivs är med ITS Prio1-
samordnare. Där menar de att när ärendet landar hos ITS får först Prio1-samordnaren ta tag i 
ärendet. En respondent nämner att ITS i det läget fortfarande har ansvaret för ärendet. 
Dessutom menar en respondent att ITS hanterar kommunikation och information utåt i 



 

organisationen via exempelvis intranät.

En annan väg in för ett ärende är som tidigare nämnt via Operations övervakningsverktyg. En 
respondent menar då att Operations först ringer upp Prio1-samordnare på ITS för att berätta 
att en incident inträffat. Därpå kontaktas åtgärdsgrupp. Vid behov kan även extern partner 
kontaktas för att lösa incidenten. En annan respondent menar att är ärendet ”väldigt viktigt”, 
kontaktas den som har jour/beredskap inom Operations för att få hantera ärendet. 
Respondenten inkluderar även kommunikationen mellan Prio1-samordnare och CSM-rollen i 
ägandeskapet, dock definierar den inte vem av dessa som har huvudansvaret för incidenten.

Något som endast en av respondenterna nämner är att en incident kan gå via en Technical 
Owner (TO) och sen gå vidare till ITS. Därefter vidtager det ”ordinarie” flödet.

Hur kommuniceras ärendet/incidenten inom organisationen?

På frågan kring kommunikationen är det få svar som direkt kan anknytas till frågan, sett till 
hur respondenterna har svarat. Då många av respondenterna pekar på ägandeskapet, d.v.s. hur 
incidenten drivs genom organisationen vad gäller ägandeskap och vem som har skyldighet att 
kontakta vem vid en inträffad incident, är det få aspekter som återstår för denna fråga. Dock 
pekar tre av respondenterna på att ITS har kommunikationsansvaret och att de ska 
kommunicera ”utåt” i organisationen, d.v.s. från IT-sidan till verksamheten. En av 
respondenterna pekar även på att det är ett större informationsansvar vid Prio1:or, d.v.s. att 
det behövs mera information när en Prio1-incident inträffat. Ett sista inslag på 
kommunikationsfrågan berör åtgärdsgrupperna, där en respondent menar att dessa grupper 
måste bygga upp en kommunikation med andra avdelningar.

6.2 Kritiska incidenter

Finns det några skillnader/likheter gällande hantering av kritiska incidenter vs icke-
kritiska incidenter?

Respondenterna säger att det finns skillnader och likheter vid hanteringen av kritiska vs icke-
kritiska incidenter. Största skillnaden är att kritiska behandlas direkt och får mer 
uppmärksamhet, medan icke-kritiska behöver organisationen inte ta tag i lika fort, Vid kritiska 
incidenter får ansvariga ringa rätt personer mitt i natten för att lösa problemen. En annan 
skillnad är att vid en kritisk incident är fler medarbetare involverade. Ytterligare skillnader är 
att en kritisk incident har en samordningsfunktion (på ITS) och CSM. De icke-kritiska 
incidenterna koordineras av skiftesledare inom respektive åtgärdsgrupp.

En likhet som kom upp var att alla IT-incidenter finns med i övervakningssystemet. 

Skiljer sig dokumentationen åt mellan kritiska incidenter och icke-kritiska incidenter?

På frågan huruvida dokumentation av kritiska incidenter skiljer sig mot dokumentation av icke 
kritiska incidenter går åsikterna isär. En respondent anser att när det gäller kritiska incidenter 
uppdateras Service Center mycket oftare, eller det bör göras, jämfört med icke kritiska 
incidenter.

En respondent säger att när det gäller dokumentation av kritiska incidenter så rapporteras alla 
Prio1:or på varje morgonmöte. Då går de anställda igenom incidenten, t ex. vad som hänt och 



 

status osv. 

En annan respondent anser att det idag inte är någon skillnad i dokumentationen, och att 
dokumentationen är lika dålig oavsett hur kritisk incidenten är. En annan respondent anser att 
det är en viss skillnad i dokumentationen, i form av att det står i instruktionen, dvs. i ärendet, 
att det är kritiskt och att det ska eskaleras till Prio1-samordnaren. Ytterligare en annan 
respondent anser att det är skillnad i dokumentationen när det gäller kritiska incidenter och 
icke-kritiska incidenter, de kritiska incidenterna dokumenteras mer noggrant. T ex beskriver 
flera av respondenterna att Red Alert-möten och att på dessa möten dokumenteras incidenten.

Att CSM har en logg för Prio1:or framkommer från en respondent. 

Finns det något genomsnittligt antal tekniker som arbetar på en kritisk incident?

Samtliga respondenter beskriver att det inte finns något förutbestämt antal tekniker som jobbar 
på en kritisk incident. De menar att antalet inblandade tekniker istället är helt beroende av vad 
det är för incident. En respondent säger att problemet oftast är vagt och det innebär att 
personer från många olika grupper måste samarbeta. Det antal tekniker som är inblandade i en 
kritisk incident är i högsta grad behovsstyrt. 

6.3 Prioritering av IT-incidenter

Hur prioriterar ni inkommande IT-ärenden, har ni någon modell ni följer? Om ja hur 
ser den ut alt. förklara.

När det kommer till frågan huruvida det finns någon prioriteringsmodell för IT-incidenter är 
meningarna olika. Några respondenter säger att det finns en prioriteringsmodell och att denna 
modell är uppbyggd på så sätt att ICA:s system är klassade i tre olika nedanstående grander;  

- Alla system inom Operations är Guld-, Silver- eller Brons prioriterade. 
- Respondenterna talar även om Prio1-4 (Guld är Prio1)

Det finns två olika sätt som en incident prioriteras på, antingen om den kommer in till ITS så 
prioriterar ITS själva och om incidenten upptäcks av Operations övervakningsverktyg så görs 
prioriteringen där, och denna prioritering baseras just nu på teknikernas erfarenhet. 

En respondent säger att denne inte vet om det finns någon prioriteringsmodell överhuvudtaget. 
Respondenten menar att många avdelningar har listor över vad de anser vara sina viktiga 
system, men att dessa listor inte har någon koppling till verksamhetens viktigaste system.

Vilka faktorer utgår ni från när ni gör värderingen? Finns det några sådana utpekade 
speciella faktorer ni alltid tar hänsyn till i avvägningen?

På frågan vilka faktorer som är prioriteringsgrundande ger respondenterna flera exempel; 

- Verksamhetspåverkan
- Kundpåverkan
- Hur många det påverkar, 40-50st drabbade har hög prioritet
- Produktionssystem prioriteras före utvecklingssystem
- Högt uppsatta personer har företräde rakt in



 

- Om incidenten skadar ICA:s varumärke får den jämförelsevis hög prioritet
- Ekonomisk påverkan, om incidenten kan resultera i ekonomisk påverkan får den relativt 

hög prioritering. 
- Mest affärskritiska
- Dyrast för ICA
- Marknadsvärdet för ICA
- Det är viktigt att undvika förseningar till butik, därför prioriteras incidenter som kan 

resulterar i sådana förseningar
- Verksamhetskritiska system
- Kostnader
- PR-problem i form av människoliv står på spel
- Varumärke

En respondent menar att verksamhetspåverkan är brett så det omfattar många mindre 
faktorer, t ex kundpåverkan. 

Är det viktigt att prioritera eller ska ärenden tas hand om efterhand de kommer in?

På frågan huruvida det är viktigt att prioritera framkommer det tydligt att respondenterna 
tycker att prioritering är viktigt. En respondent säger att i och med att det inte går att fixa allt 
på en gång är det viktigt att prioritera. Samma respondent säger att även fast incidenten inte 
upplevs hos slutanvändare, dvs., om den upptäcks vid övervakningsverktyget innan den når ut 
till slutkund, kan det vara hög prioritering att åtgärda problemet som syns i 
övervakningssystemet. Genom att prioritera detta ärende innan slutanvändare märker att något 
var fel kan onödiga negativa konsekvenser undvikas. 

Andra respondenter säger att det är A och O att man prioriterar och att prioritering är en 
förutsättning för att incidenthanteringen överhuvudtaget ska kunna fungera. En respondent 
säger att det varje månad kommer in tiotusentals incidenter till ITS, och att det därför är 
viktigt att prioritera. 

Även om frågan vad gäller att prioritera kan ses som relativt självklar, menar uppsatsgruppen 
att det är en förutsättningsfråga för att respondenterna också ska kunna besvara övriga frågor 
inom prioriteringsdelen. Dessutom ger detta en styrka i och med att uppsatsgruppen erhåller 
en bild över huruvida alla respondenter verkligen anser det vara viktigt att prioritera, eller om 
det finns ”motståndskrafter” inom organisationen, vilka motarbetar det arbetssätt hela 
Operations verkar använda sig av vad gäller att prioritera inkommande incidenter.

Finns det avdelningar som har högre prioritet, eller delar ni stödjer extra mycket? 
Varför?

På frågan huruvida det finns vissa avdelningar som prioriteras framför andra avdelningar 
återkommer svaret att logistik prioriteras framför andra avdelningar. Detta för att om 
logistiken inte fungerar får inte butiken sina varor. Logistik får extra uppmärksamhet då 
logistik har direkt kundpåverkan. Ett exempel är att om det uppstår en timmes försening 
resulterar det i att varorna inte hinner komma till Gotland. Även bank, finans, HR, 
replenishment samt Operations är andra exempel som några av respondenterna menar har 
högre prioritet än andra avdelningar. Förklaringen till varför dessa avdelningar prioriteras är 
att de viktigaste avdelningarna inte kan vara ur funktion för länge. 



 

Det som är viktigt för ICA är att butikerna fungerar, det är viktigt att kassalinjer och 
varuförsäljning fungerar. Det prioriteras i första hand och därefter prioriteras varuförsäljning 
till butik, då är man inne på logistik. Vissa perioder är viktiga för BR, t ex bokslut.
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