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Sammanfattning 
Dagens företag och organisationer blir alltmer beroende av informations- och 
kommunikationsteknologi. Att använda IT-stöd är ett måste för att klara av den hårda 
konkurrens som råder på marknaden. IT är för de allra flesta företag ett viktigt 
hjälpmedel. IT är av stor betydelse vid lagerstyrning, leverantörsanalyser, 
beställningssystem, produktionsstyrning, orderbehandling, datorstödd konstruktion, 
ruttplanering och projektplanering. I och med införsel av IT ökar sårbarheten på 
företaget och organisationer avsevärt. Därmed blir företag och organisationer alltmer 
sårbara vid driftstopp i dessa IT-stöd.  
 
Organisationer och företag vet oftast vad som händer och vilka avdelningar som 
påverkas vid ett driftstopp men inte hur de ska mäta konsekvenserna, exempelvis 
förluster i tid eller pengar.  
 
Detta arbete bygger på en undersökning som gjorts genom en fallstudie där intervjuer 
använts som teknik för att samla information. Totalt femton intervjuer har genomförts 
på två företag. Resultatet av undersökningen visar en framtagen metod som stöd vid 
mätning av konsekvenser vid driftstopp i ett företags eller organisations kritiska IT-
system. Sammanfattningsvis innebär den framtagna metoden nya möjligheter inte 
bara för att mäta konsekvenser av driftstopp utan även möjligheten att kunna följa upp 
förändringar som görs i system, kunna jämföra olika system sinsemellan eller att 
kunna föra statistik på frekvensen kring antalet driftstopp samt kunna se hur allvarliga 
driftstoppen är grafiskt. Genom att göra schablonmässiga mallar för olika 
konsekvenser t.ex. olika typer av kostnader går dessa att integrera i metoden för att få 
fram olika typer av kostnader. 
 
Nyckelord: Konsekvenser, Driftstopp, Sårbarhet, Riskanalys, Affärssystem 
 



 

 I 

Innehållsförteckning 
 

1 Introduktion ........................................................................................ 1 

2 Bakgrund............................................................................................. 3 

2.1 Datoriseringens effekter på samhället ...............................................................3 

2.2 Datoriseringens risker ......................................................................................4 

2.3 Inre sårbarhet ...................................................................................................4 

2.4 Driftstörningar .................................................................................................5 

2.4.1 Intrång, avlyssning och falsk identitet............................................................5 

2.4.2 Datavirus, maskar och trojanska hästar..........................................................6 

2.4.3 Säkerhetskopiering........................................................................................6 

2.5 Tillförlitlighet ..................................................................................................7 

2.6 Driftsäkerhet ....................................................................................................8 

2.7 Riskanalys........................................................................................................8 

2.7.1 Identifiering av risker ....................................................................................9 

2.7.2 Värdering av risker........................................................................................9 

2.7.3 Riskanalysmetoder ......................................................................................10 

2.7.3.1 Kvalitativa riskanalysmetoder..............................................................10 

2.7.3.2 Semikvantitativa riskanalysmetoder.....................................................10 

2.7.3.3 Kvantitativ riskanalys ..........................................................................10 

2.8 EDI och Integrerade affärssystem...................................................................11 

2.9 Katalogtjänst ..................................................................................................12 

2.9.1 Fysiskt Nätverk ...........................................................................................13 

2.9.3 Intranät........................................................................................................13 

2.9.4 Lotus Notes - ett exempel på intranät ..........................................................14 

2.9.5 Kritiska system ...........................................................................................14 

2.9.6 Driftstopp....................................................................................................14 

3 Problembeskrivning.......................................................................... 16 

3.1 Problemprecisering ........................................................................................16 

3.2 Avgränsning...................................................................................................16 

3.3 Förväntat resultat ...........................................................................................17 

4. Metod................................................................................................ 18 

4.1 Olika typer av undersökningar........................................................................18 

4.2 Forskningsinriktningar ...................................................................................18 

4.3 Metoder och tekniker för insamling av information ........................................18 



 

 II 

4.4 Fallstudie .......................................................................................................19 

4.5 Litteraturstudier .............................................................................................19 

4.6 Internetsökning ..............................................................................................20 

4.7 Intervju ..........................................................................................................20 

4.7.1 Aspekter vid utformning av intervjufrågor...................................................20 

4.7.2 Varför förbereda sig inför en intervju?....................................................21 

4.8 Enkätundersökning ........................................................................................21 

4.9 Val av metod..................................................................................................22 

5 Genomförande................................................................................... 23 

5.1 Företagspresentation ......................................................................................23 

5.3 Metodgenomförande ......................................................................................25 

5.3.1 Litteraturstudier...........................................................................................26 

5.3.2 Internetsökning ...........................................................................................26 

5.3.3 Intervju .......................................................................................................26 

6 Resultat.............................................................................................. 29 

6.1 Materialhantering...........................................................................................29 

6.2 Resultat och Analys .......................................................................................29 

6.2.1 Respondenteren...........................................................................................29 

6.2.2 Respondenterens arbetsuppgifter .................................................................29 

6.2.3 Systemen på de olika avdelningarna ............................................................29 

6.2.4 Systemens användningsområden .................................................................30 

6.2.5 Kritiska system ...........................................................................................30 

6.2.6 Konsekvenser vid driftstopp i de kritiska systemen......................................30 

6.2.7 Kritiska tidpunkter ......................................................................................31 

6.2.8 Kommunikation i de kritiska systemen........................................................31 

6.2.9 Planerade eller oplanerade driftstopp...........................................................31 

6.2.9 Kostnader vi driftstopp................................................................................31 

6.3 Intervju på Göteborgs Hamn ..........................................................................32 

6.3.1 Verksamhetskritiska system på Göteborgs Hamn ........................................32 

6.3.2 Förebyggande åtgärder ................................................................................32 

6.3.3 Identifiering och prioritering av verksamhetskritiska system .......................32 

6.3.4 Metod för att mäta driftstopp och deras konsekvenser .................................33 

7 Slutsatser ........................................................................................... 34 

7.1 Resultat..........................................................................................................34 

7.2 Metodframställning........................................................................................34 



 

 III 

8 Diskussion.......................................................................................... 38 

8.1 Litteratur........................................................................................................38 

8.2 Metodval........................................................................................................38 

8.3 Genomförande ...............................................................................................38 

8.4 Bedömning av resultat....................................................................................39 

8.5 Erfarenheter av examensarbetet......................................................................40 

8.6 Uppslag till fortsatt arbete ..............................................................................40 

Källförteckning .................................................................................... 42 
Bilaga 1: Intervjufrågor utförda på Parker Hannifin AB 
Bilaga 2: Intervju utförd på Göteborgs Hamn 



1 Introduktion 

 1 

1 Introduktion 
Den nya informations- och kommunikationsteknologin är den viktigaste drivkraften till 
företags och organisationers utveckling. Denna teknologi förbättrar möjligheterna till 
behandling, lagring och överföring av data. Inget av leden i företagens förädlingskedja 
har under de senaste åren varit opåverkade av informationsteknologins utveckling. 
Några exempel på områden där utvecklingen och användandet av IT varit av stor 
betydelse är lagerstyrning, leverantörsanalyser, beställningssystem, 
produktionsstyrning, orderbehandling, datorstödd konstruktion, ruttplanering och 
projektplanering (Persson & Virum, 1998). 

Inom området kommunikation blir EDI ett alltmer vanligt begrepp. EDI (Electronic 
Data Interchange) står för överföring av strukturerad data. Det sker ständig utveckling 
av nya datorsystem och tjänster som möjliggör internationella 
datorkommunikationssystem. Dessa system gör det möjligt både för stora och små 
företag att utan expertkunskaper inom datorkommunikation använda modern teknologi 
(Persson & Virum, 1998). Ett annat begrepp inom kommunikation som används mer på 
senare år är intranät. Intranät är en typ av lokalt nätverk (LAN) som gör det möjligt att 
distribuera information till användare genom ett och samma gränssnitt (Bark, 1997). 

Under 90-talet har ett behov av att dela samma information inom ett företag ökat 
markant. Ett företag består oftast av olika avdelningar. Tidigare hade varje avdelning 
egna individuella optimerade system. Men med hjälp av integrerade affärssystem eller 
så kallade ERP-system (Enterprise Resource Planning) kan nu företagen enklare dela 
information och kommunicera sinsemellan genom att samtliga system är 
sammankopplade (Koch, 2002). 

Idag krävs det att företag och organisationer utnyttjar någon form av IT. Detta för att 
klara av den hårda konkurrens som råder på marknaden. För vissa företag är IT 
livsviktigt för att dessa överhuvudtaget skall fungera normalt. Men som alla vet finns 
det inte bara fördelar utan även nackdelar med IT-tillämpningar. Med införande av IT 
ökar ett företags eller en organisations sårbarhet. Nivån av sårbarhet ökar parallellt med 
beroendet av IT. Ju mer beroende ett företag är av IT, desto mer sårbart blir företaget 
(Persson & Virum, 1998). 

Eftersom företagen blir allt mer beroende av att IT-systemen fungerar krävs det att 
dessa är driftsäkra och att de verkligen fungerar. Trots att systemen sägs fungera 
problemfritt eller vara driftsäkra går det inte alltid att lita på att det är så. Ibland händer 
det att olika IT-tillämpningar kraschar. Alla inom en verksamhet som använder 
datasystem är vanligtvis mycket beroende av att systemen fungerar för att klara sina 
arbetsuppgifter. Korta driftstopp kan ofta kompenseras. Men långa avbrott får ofta 
allvarliga konsekvenser (Hoffman & Moran, 1986). Om till exempel hela systemet eller 
delar av det i en verksamhet kraschar kan det få väldiga konsekvenser för 
verksamheten. Några av de följder som kan uppstå är bland annat att personalen inte 
kan utföra sina arbetsuppgifter, risk finns att t.ex. produktion avstannar, kommunikation 
bryts, fakturor försvinner eller viktig information går förlorad. Detta drabbar i slutänden 
kunden som kanske rentav kan gå förlorad. Det är därför viktigt för företagen att 
kartlägga viktiga funktioner och vilka konsekvenserna blir av ett driftstopp i dessa 
funktioner, samt hur sårbart företaget egentligen är med hänsyn tagen till det beroende 
IT skapat (Hoffman & Moran, 1986). 
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I detta arbete kommer den främsta diskussionen att ligga i vilka konsekvenser det får 
för ett företag när IT-stödet går förlorat och på vilka sätt det går att mäta vad 
konsekvenserna blir av ett driftstopp i ett kritiskt system.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer bakgrund till rapportens problemområde att ges och 
betydelsefulla begrepp kommer att klargöras. Dessa begrepp kommer att förekomma 
under senare delar av rapporten. Detta kapitel avslutas med en presentation av företaget 
där projektet genomförts. 
 
2.1 Datoriseringens effekter på samhället 

Allt sedan tidernas begynnelse så har människan sökt nya sätt att kommunicera. 
Teknikerna har varit många. Ofta har den haft avgörande betydelse. IT är enligt Mayer 
(2000) inte alls något nytt, utan något som man alltid har använt sig av. Visserligen så 
visste våra förfäder inte att det var just IT som de sysslade med, eller att den hade sådan 
betydelse. Men att informera sig har alltid varit viktigt. Att kommunicera är nödvändigt 
för oss människor för att utvecklas. Detta gäller även för företag och organisationer. För 
företag är det just själva nätverket som är det riktigt intressanta, att kunna nå fler till en 
mindre kostnad, samt att kunna samla in och bearbeta den enorma mängd information 
som blir tillgänglig. 

Freese (1986) skriver att från början var datorn inget annat än en räknemaskin som 
endast kunde utföra enklare uträkningar. Så småningom blev datorn ett administrativt 
redskap som kunde användas i administrationen, produktionen och som 
kommunikationsverktyg. Den betraktades som ett nytt neutralt hjälpmedel. Även om 
datorn var dyr i inköp hade den i förhållande till sitt pris mycket stor kapacitet att lagra 
och bearbeta information. Nackdelen enligt Freese (1986) var dock jämfört med dagens 
datorer att driftsäkerheten var begränsad. 

Datorns ursprungliga pris bidrog snabbt till en kraftfull centralisering och integrering av 
olika verksamheter. Orsaken till detta var enligt Freese (1986) att en lokal verksamhet 
varken hade ekonomiska förutsättningar för investering i en dator eller för att utnyttja 
dess fulla kapacitet. Detta ledde till att tidigare lokalt eller regionalt förda register 
sammanslogs till centrala register där banker och försäkringsbolag gick i täten. 

Freese (1986) skriver vidare att sammanslagningen av verksamheters register medförde 
att databastekniken växte fram. I den privata sektorn började registrering av sålda 
artiklar föras som via kassaterminalen varslade lagret om påfyllning i butikshyllorna. 
Idag är många verksamheter knutna till varandra. Exempelvis så är råvaruproducenten 
knuten till transportföretag som länkas till legotillverkaren, som knyts till nästa 
transportör som kopplas till fabrikant och dennes distributör som är uppkopplad till 
detaljhandeln som via kassaterminalen sammanfogar butikens och konsumenternas 
bankkonton och mellan dem flyttas pengar automatiskt vid köp. Kassaterminalerna idag 
registrerar varje konsuments inköp som ger reklamföretagen information om 
konsumentprofiler, vilket ger möjlighet till personlig reklam till deras konsumenter. 

Nu kan även lagerlokaler tas bort eller minskas och den dyra lagerhållningen kan 
minimeras. Huvuddelen av lagren befinner sig på olika transportmedel som är på väg 
till en fabrik där delarna sätts ihop i rätt ordning i rätt ögonblick för att slutligen bli en 
färdig produkt. 

Med tiden har storleken på datorerna krympt samtidigt som deras kapacitet ökat 
avsevärt. En annan viktig förändring som enligt Grimvall m.fl. (1998), skett med tiden 
är datorernas driftsäkerhet som numera är mycket hög. De stora svagheterna idag är inte 
själva datorerna utan eltillförseln och kommunikationsmedierna mellan datorerna. Det 
finns knappast någon funktion i samhället idag som inte direkt eller indirekt är beroende 
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av fungerande men ofta lättstörd datorkraft. Detta gör att dagens samhälle är oerhört 
känsligt vid driftstopp i vår datoriserade värld. 

 
2.2 Datoriseringens risker 

Freese (1986) skriver att datoriseringen i samhället gör oss alltmer beroende av att 
datorer, datorprogram och datorsystem fungerar. Den tekniska utrustningen och 
systemen blir med tiden alltmer avancerade och komplicerade, vilket leder till ökad risk 
för felaktigheter. Användare av teknisk utrustning och datorsystem har enligt Freese 
(1986) ofta svårt att hänga med i den tekniska utvecklingens enorma framfart de senaste 
åren. Användare förlitar sig ofta på de system som används ska fungera som utlovats 
över lång tid, men detta är inte möjligt då den tekniska utvecklingen hela tiden går 
framåt. 

Datoriseringen ställer höga krav på den tekniska utrustningen, systemen och dess 
användare. Då något av detta brister inträffar störningar i t.ex. ekonomiska system, 
transportsystem, infrastruktur och personregister. Freese (1986) menar att om 
information i system sprids till utomstående, går förlorad eller ändras av misstag eller 
med flit, kan det få allvarliga konsekvenser.  Hela eller delar av ett samhälle kan 
drabbas om system som innehåller försvarshemligheter, finans- och 
försäkringsinformation eller annan känslig information förändras eller förstörs. 

Då datoriseringens risker ökar i takt med den tekniska utvecklingen har SRI (Stanford 
Research Institute) International Computer Science Laboratory åtagit sig att registrera, 
analysera, informera om och föreslå förebyggande åtgärder mot datorrelaterade 
olycksfall och katastrofer. 

Om incidenter, olyckor samt katastrofer som inträffar är datorrelaterade rapporteras 
detta enligt Grimvall m.fl. (1998) till SRI:s register. För vidare utveckling av 
förebyggande åtgärder och kontrollfunktioner eftersträvas obligatorisk rapportering och 
problemorienterad analys av datorrelaterade incidenter, olyckor samt katastrofer. 

 

2.3 Inre sårbarhet 

Inom samtliga delar av samhället finns idag funktionellt känsliga system. Freese (1986) 
skriver att beroendet av fungerande datorteknik ökar parallellt med den tekniska 
utvecklingen samtidigt som tekniken alltmer tar över manuella rutiner. Idag är kortare 
driftstörningar inget ovanligt och accepteras, även om dessa ställer till problem t.ex. vid 
arbetsplanering. Möjligheterna att undvika längre driftstopp blir bättre och bättre genom 
bättre reservkraftsanläggningar och back up-centraler. Trots att möjligheterna till att 
undvika driftstörningar blir bättre och bättre, kommer dessa troligen aldrig att bli 
tillräckliga enligt Freese (1986). 

Freese (1986) menar att det är svårt att dra tydliga gränser mellan olika 
sårbarhetsformer, men till den inre sårbarheten räknas funktionellt känsliga system, 
innehållsmässigt känsliga register, bristande kunskap hos användaren, brister i kvalitet i 
hård- eller mjukvara, dokumentation, med mera. Vissa av sårbarhetsformerna 
förekommer både inom den offentliga och den privata sektorn. Den inre sårbarheten är 
oftast frågor som undviks att tas upp offentligt. Om man råkat ut för databrott eller har 
ett bristfälligt datorsystem, ger det knappast bra reklam utåt.  
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2.4 Driftstörningar  

Sverige har varit förskonat från katastrofer och olyckhändelser som allvarligt kunnat 
störa datoranvändningen. Det förekommer dock mindre strömavbrott och avbrott i olika 
kommunikationsmedier som kan ställa till med förtret i den dagliga datoranvändningen. 

Grimvall m.fl. (1998) skriver att strömavbrott är en vanlig orsak till driftstörningar idag. 
Om strömavbrott inträffar t.ex. när en hårddisk i en dator arbetar ökar risken att 
information förstörs. En annan situation som kan uppstå vid strömavbrott är att en dator 
som drabbas inte automatiskt startar om när strömmen kommer tillbaka. Med andra ord 
kan ett kortvarigt strömavbrott skapa stora problem vid driftstörningar. Idag används 
UPS-system (Uninterruptable Power Supply) för att förhindra ovannämnda problem. 
UPS: en kopplas mellan dator och vägguttag. UPS:en fungerar som ett reservbatteri och 
gör det möjligt att förse datorn med ström under ett strömavbrott från några minuter upp 
till flera timmar. Om strömmen inte kommer tillbaka inom UPS:ens kapacitet, dvs. om 
strömmen som är lagrad i UPS:en inte räcker till, skickas en signal till datorn som då 
stänger av sig på ett kontrollerat sätt. Därmed förhindras komplikationer vid uppstart 
och informationsförlust.  

Det är inte bara strömavbrott som orsakar driftstörningar. Det kan även uppstå andra 
problem i ett system av nätverksanslutna datorer. Exempelvis kan ett nätverkskort i en 
dator gå sönder, vilket för med sig att information inte kan sändas eller tas emot 
(Freese, 1986). En annan komplikation som kan uppstå vid problem med nätverkskort 
är att kortet kan börja sända ut felaktig information som leder till onödig belastning på 
nätverket. För att begränsa dessa problem isoleras den felaktiga datorn genom att stänga 
av nätverksegmentet som datorn är ansluten till. 

För att förhindra driftstörningar och allvarliga komplikationer finns idag datorstyrda 
kontrollsystem. Dessa kontrollsystem innefattar enligt Grimvall m.fl. (1998), så kallade 
early warning systems, som avger varningssignaler i ett tidigt skede om något felar t.ex. 
i ett system som annars skulle få allvarliga följder. 

 
2.4.1 Intrång, avlyssning och falsk identitet 

Intrång i datorsystem är idag enligt Grimvall m.fl. (1998), ett stort problem. Vid intrång 
rör det sig oftast om industrispionage, militärt spionage eller personer som vill läsa eller 
ändra känslig information. En annan orsak kan vara personer som vill överlista den som 
ansvarar för datorsystemets säkerhet. Sabotage, intrång och avlyssning kan vara orsaker 
till driftstopp men detta sker mycket sällan men ändå värt att nämnas för att upplysa om 
denna orsak till driftstopp. 

Grimvall m.fl. (1998) skriver vidare att ett sätt att skydda sig mot intrång är att använda 
brandväggar. Brandväggen kan antingen vara en applikation eller hårdvara. Bägge 
dessa typer av brandväggar fungerar som ett filter mellan det lokala nätverket och 
Internet. Brandväggen ser till att endast behöriga användare har åtkomst till företagets 
eller organisationens nätverk. 

Ett annat problem som alltmer växer är användningen av falsk identitet vid t.ex. 
skickande av email. På så sätt kan det skickas meddelanden som ser ut att komma ifrån 
någon helt annan. Därmed går det att manipulera information och lura mottagaren. 

Då datakommunikation sker mer eller mindre öppet via olika typer av 
kommunikationsutrustning som t.ex. telefon och radio, ger detta möjligheter till 
avlyssning. Enligt Grimvall m.fl. (1998) är det näst intill omöjligt att uppnå helt 
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skyddad dataöverföring, men genom att använda kryptering går det att göra information 
som skickas obegriplig för obehöriga mottagare. 

 
2.4.2 Datavirus, maskar och trojanska hästar 

Teknikerna för att sabotera datorsystem blir allt vanligare och allt flera. De tre 
vanligaste är idag virus, maskar och trojanska hästar. Ett datavirus är enligt Grimvall 
m.fl. (1998) egentligen ett litet program, precis som alla andra program. Problemet med 
virus är att de är konstruerade att förstöra. De gör kopior av sig själva och sprider sig på 
det sättet. Det kan hända nästan vad som helst från att alla bokstäver på skärmen faller 
ner i en stor hög längst ner, till att hårddisken blir formaterad. Många nyare virus 
sprider sig genom att följa med en helt vanlig Word- eller Excelfil. 

En mask är ett program som har förmågan att kopiera sig självt i det oändliga vilket gör 
att datorns minne, det interna och/eller hårddisken, blir fullt, vilket gör att datorn arbetar 
långsammare och långsammare för att till slut stanna helt. 

En trojansk häst är en del av ett program som utåt sett sköter en viss uppgift, t.ex. 
ordbehandling, men som dessutom har en dold, oftast obehaglig, funktion, som till 
exempel att radera din hårddisk, byta namn på alla dina filer eller till och med via 
Internet skicka iväg de dokument du arbetat med till en annan användare. 

 
2.4.3 Säkerhetskopiering  

Eftersom det ibland händer att man råkar radera en eller flera filer av misstag eller att 
hårddisken går sönder gäller det att förhindra dessa komplikationer. Oftast innehåller 
hårddiskar flera månaders arbete vilket vore förödande om det skulle försvinna. För att 
skydda sig mot ovan nämnda komplikationer bör man enligt Grimvall m.fl. (1998) 
regelbundet göra säkerhetskopior på hårddiskar och disketter. 

Grimvall m.fl. (1998) skriver vidare att företag och organisationer använder sig av så 
kallad RAID-teknik (Redundant Array of Inexpensive Discs) för att minimera risken för 
att viktig information går förlorad. Det är viktigt att komma ihåg att RAID inte hjälper 
om filer tas bort av misstag utan då används istället säkerhetskopiering. RAID-tekniken 
fungerar så att ett antal hårddiskar kopplas samman och därefter sprids information på 
de olika diskarna (se figur 1). Diskarna sitter oftast i ett skåp som liknar en vanlig 
datorlåda fast större. I skåpet sitter ett styrkort som bestämmer i vilka diskar 
informationen skall lagras. Fördelen med detta är att högre säkerhet uppnås då 
styrkortet ser till så att all information dupliceras och sparas på olika diskar. Detta 
medför att om en disk går sönder så finns samma information på någon annan av 
diskarna. Dupliceringen som sker kallas för spegling. När sedan den trasiga disken är 
utbytt återspeglas den information som var på den trasiga disken från den oskadade. 
Nackdelen med RAID är att all information tar dubbelt så stor plats men i gengäld 
minimeras risken för att viktig information går förlorad.  

Speglingen som sker av diskarna kallas för RAID 1 men det finns även mer avancerad 
RAID-teknik. Gemensamt för dessa tekniker är att ingen information går förlorad om 
en hårddisk går sönder. Det som skiljer teknikerna åt är sättet på vilket dessa utnyttjar 
hårddiskutrymme. De senare Raid-teknikerna innebär att informationen inte tar dubbelt 
så stor plats utan endast cirka 10-15% mer än vid lagring utan RAID, enligt Grimvall 
m.fl. (1998). 
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Figur 1: RAID-system, ett antal hårddiskar kopplas samman och sprider därefter information på 
de olika diskarna. Styrkortet bestämmer i vilka diskar informationen skall lagras. 

 
2.5 Tillförlitlighet 

Då samhället alltmer blir beroende av att tekniska system fungerar utan fel är 
tillförlitlighet en mycket väsentlig kvalitetsparameter. Konsekvensen av en olycka i ett 
kärnkraftverk kan vara ödesdiger. Även i vardagslivet och i arbetslivet är vi alla 
beroende av felfria system. Beroendet av felfria system har enligt Bergman & Klefsjö 
(1995) gjort att tillförlitlighetstekniken är ett mycket viktigt verktyg i 
kvalitetsutvecklingen av dessa. Syftet med tillförlitlighetstekniken är (se även figur 2): 

 
• Att finna orsaker till fel, värdera dessa och försöka förhindra dessa orsaker eller 

med andra ord öka systemens motståndskraft mot att fel inträffar. 
• Att finna konsekvenserna av fel och därefter försöka eliminera, reducera eller lindra 

dessa. 
 

 
Figur 2: Tillförlitlighetsteknikens syfte (efter Bergman & Klefsjö, 1995, s. 88). 
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2.6 Driftsäkerhet 

Driftsäkerhet blir ett allt vanligare begrepp bland företag och organisationer. Begreppet 
driftsäkerhet kan definieras på många sätt. Enligt SS441 05 05 ”Tillförlitlighetsteknisk 
ordlista” gäller att: 

 
”Driftsäkerhet är en egenskap hos en enhet att kunna utföra angiven prestation under 
angivna betingelser med hänsyn tagen till prestationsnedsättning på grund av fel och 
underhåll.”  

 

Ett systems driftsäkerhetsegenskaper bestäms av funktionssäkerheten, 
underhållsmässigheten och underhållssäkerheten (se figur 3). Dessa begrepp är faktorer 
som påverkar driftsäkerheten. Nedan beskrivs begreppen mer ingående: 

 
• Funktionssäkerheten är ett systems förmåga att fungera utan funktionshindrande 

fel. 
• Underhållsmässigheten är förmågan att upptäcka, lokalisera och eliminera fel. 
• Underhållssäkerheten är underhållsorganisationens (t.ex. supportavdelningens) 

förmåga att underhålla systemet. 
 
Funktionssäkerheten och underhållsmässigheten är båda knutna till själva systemet 
medan underhållssäkerheten är ett mått på underhållsorganisationens effektivitet 
(Bergman & Klefsjö, 1995). 
 

 
 Figur 3: Faktorer som påverkar driftsäkerheten (efter Bergman & Klefsjö, 1995, s. 89). 

 
2.7 Riskanalys 

Riskanalysen är till för att identifiera allt som kan utveckla sig negativt i ett företags 
verksamhet, hur stor sannolikheten är att det inträffar, vilka konsekvenser det ger och 
om möjligt en kostnadskalkyl (Borg, 1997). För att kunna genomföra en riskanalys 
krävs det att kärnverksamheten identifieras. Kärnverksamheten består av resurser som 
utrustningar och maskiner, personal, program, service och underhåll, externa beroenden 
som leverantörer, råvaror, tjänster och transporter. Alla delar i kärnverksamheten måste 
identifieras för att därefter analyseras ur risksynpunkt. Som nämnts tidigare är 
riskanalysen till för att definiera hot som en verksamhet möter. Då hot och brister 
samverkar påverkas en verksamhet negativt, dessa brister kallas sårbarhet. När en 
kombination av hot och sårbarhet förekommer, påverkas verksamheten negativt. En risk 
existerar om ingen lyckas identifiera den. För att motverka att en risk blir ett problem 
gäller det att vidtaga åtgärder som förebygger eller skadereducerar den. En risk ändrar 
ofta sin betydelse allteftersom tiden går. Detta medför att riskanalysen inte kan ses som 
en engångsföreteelse utan är en cyklisk process som bör återkomma minst en gång per 
år eller när en förändring sker i verksamheten. Åtgärderna vid en riskanalys reducerar 
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riskerna och motverkar hoten. En annan mycket viktig del i riskanalysen är att balansera 
kostnaderna för åtgärder mot de risker som finns. Ett skydd eller en åtgärd mot en risk 
skall inte kosta för mycket i förhållande till vad skadan hade kostat om den inträffat.  

Riskanalysen kan liknas vid den undersökning som kommer att göras med hjälp av 
intervjuer där målet med intervjuerna är att identifiera kärnverksamheten på 
exempelföretaget, identifiera kritiska system och mätbara parametrar. Genom att med 
hjälp av riskanalysen identifiera kärnverksamheten dess svagheter och risker, kan nya 
mätparametrar upptäckas eller gamla uppdateras till den framtagna metoden. Därmed 
blir riskanalys och tillhörande kapitel inte bara relevant för detta examensarbete utan 
även för att hålla den framtagna metoden uppdaterad och aktuell. 

 
 
2.7.1 Identifiering av risker 

Den första delen i riskanalysen är analysarbetet. Beroende på vad analysen avser 
exempelvis ett ekologiskt eller tekniskt system, varierar tillvägagångssättet. Det som 
först sker är att syftet med analysen beskrivs, definition och avgränsning av det system 
som skall analyseras, tekniska-, miljömässiga-, organisatoriska- och övriga aspekter 
som är relevanta för problemet definieras och avgränsas. Även antaganden och 
begränsningar som styr analysen fastställs och de beslut som behöver tas identifieras 
(Magnusson, 1999). 

Därefter följer identifiering av riskkällor samt på vilket sätt dessa kan utgöra hot för 
verksamheten. En initial konsekvensinitiering görs av riskkällorna där de initierade 
händelserna bedöms, följden av dem, skadereducerande inslag samt hur frekventa de 
skadliga konsekvenserna är (Magnusson, 1999). Uppskattningen görs i tre steg. Det 
första steget består av en frekvensanalys. Syftet med frekvensanalysen är att studera hur 
ofta oönskade effekter inträffat tidigare (Magnusson, 1999). Detta görs med hjälp av 
historiska data eller så förutses frekvensen genom tekniker som händelseträd och 
felträdesanalys. Efter frekvensanalysen analyseras konsekvenser för människor, 
egendom etc. i detalj. Konsekvensanalysen baseras på oönskade händelser och 
effekterna av dessa vilka bedömts som intressanta. Analysen kan antingen utföras 
kvantitativt, genom beräkningar, eller kvalitativt, genom subjektiva bedömningar. 
Avslutningsvis undersöks sannolikheten för att riskkällan ska orsaka det oönskade 
händelseförloppet. 

 
2.7.2 Värdering av risker 

När en risk eller ett antal risker lokaliserats gäller det att försöka beräkna vilka förluster 
de kan åsamka verksamheten. Storleken av en risk kan mätas som sannolikhet 
multiplicerat med skadans konsekvens (Sandin, 1980). Exempel på en riskberäkning är 
risk = 0,2 * 5000 kr (skadans konsekvens) = 1000 kr. 

 
Värderingen av en förlust kan indelas i två moment frekvens dvs. sannolikhet av skada 
och konsekvens dvs. skadans storlek. Sannolikheter används ofta inom riskvärdering 
men har begränsad användbarhet, speciellt i mindre verksamheter (Sandin, 1980). Detta 
för att mindre verksamheter oftast inte har tillgång till omfattande statistiskt underlag. 
Sannolikheter kan grundas på statistiskt underlag genom vetskapen om något känt 
samband. Sannolikheter kan också skattas genom gissningar eller bedömningar. I 
många fall av bedömningar går det inte att sätta siffervärden på sannolikheter. Genom 
någon form av bedömningar, kan olika typer av skalor användas som antingen uttrycks 
med siffror eller ord. Ett exempel på att använda ord är ”mycket sannolik”, ”sannolik”, 
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”osannolik”, ”hög risk”, ”medel risk” och ”låg risk”. Då siffror används brukar det 
uttryckas från exempelvis ett till fem där fem står för hög sannolikhet av någon form. 
 
Det andra momentet i värderingen av en förlust är att ange skadors konsekvenser 
(Sandin, 1980). Då en skada inträffat syns det omedelbart att vissa resurser gått till 
spillo. Det som är lättast att se är när anläggningar och maskiner förstörs och förlusten 
av dessa beräknas enkelt genom att ange återanskaffningsvärden. Sådana typer av 
skador kan ge följdskador som t.ex. förlust av täckningsbidrag och förlust av 
marknadsandelar pga. uteblivna leveransmöjligheter. Detta brukar kallas för dolda 
kostnader och dessa går oftast inte att försäkra. De dolda kostnaderna är oftast större än 
de synliga och enligt amerikanska undersökningar har de uppgått till nio gånger värdet 
av de direkt synliga kostnaderna. De synliga kostnaderna kan sägas vara toppen på ett 
isberg och för att erhålla hela skadans omfattning multipliceras den synliga skadan 
vanligtvis med tre (Sandin, 1980).  
 
2.7.3 Riskanalysmetoder 

Eftersom det finns olika typer av risker har det utvecklats flera olika analysmetoder. Det 
finns specifika strukturer, definitioner, beräkningssätt och sätt att uttrycka slutresultat 
för olika typer av risker med varierande utformning och ändamål. Därför är det svårt att 
ge en generell modell för hur alla riskanalyser utförs. Det går att dela in riskanalyser 
efter grad av kvantifierbarhet, vilket kategoriseras som kvalitativa, semikvantitativa 
eller kvantitativa analyser (Magnusson, 1999). 

 
2.7.3.1 Kvalitativa riskanalysmetoder 

De kvalitativa riskanalysmetoderna är anpassade för olika verksamhetstyper. De 
används främst för att identifiera risker och är mest användbara i den första delen av 
riskanalysen (Hamilton, 1996). Syftet med dessa är att ge beskrivningar av skeden vid 
olika förutsättningar. Uppskattning och klassificering av risker sker utifrån erfarenheter 
och enligt den aktuella metodens rekommendationer. Måtten som används för att mäta 
riskerna är oftast ordinala, dvs. kvalitativ rangordning, t.ex. stor och liten risk. Vid 
användning av kvalitativa metoder är inte det primära att ta fram sannolikheter och 
konsekvens, dessa uppskattas istället grovt. 

 
2.7.3.2 Semikvantitativa riskanalysmetoder 

De semikvantitativa metoderna är mer detaljerade i sin uppbyggnad än de kvalitativa 
riskanalysmetoderna. Semikvantitativa metoder innehåller till viss del mått på 
konsekvenser och sannolikheter för att en viss oönskad händelse inträffar. Resultatet 
som fås vid en semikvantitativ metod kan endast jämföras inom modellens analyserade 
objekt. Måtten som används behöver inte vara exakta och betecknar storleksordningar 
som används för att kunna rangordna och jämföra olika alternativ med olika risker. 
Semikvantitativa metoder används främst vid beräkning av hur riskfylld en process är 
jämfört med en annan. 

 
2.7.3.3 Kvantitativ riskanalys 

En kvantitativ riskanalys är ett omfattande arbete som kräver tillgång till mycket 
information och statistik. Fördelen med en kvantitativ riskanalys är att resultaten är 
enkla att tolka och enkelt kan jämföras med andra verksamheter som beräknats med 
metoden. De kvantitativa riskberäkningarna varierar i utformning beroende på om 
uppskattningen gäller olycksrisker eller exponering för farliga ämnen härstammande 
från normala processer eller rutinartad drift (Einarsson, 1999). Gemensamt för alla är 
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ändå att kvantitativa riskberäkningar baseras på ofrånkomliga osäkerheter i exempelvis 
beräkningsmodeller och indata. Dessa osäkerheter fortplantas genom beräkningarna och 
ger en motsvarande osäkerhet i slutresultatet. Det finns ett antal analytiska och 
numeriska metoder för att fortplanta osäkerheter genom en beräkningsmodell. Desto 
mer kvantitativ en metod blir desto mer komplex och tidskrävande blir den att använda. 

 
2.8 EDI och Integrerade affärssystem  

Electronic Data Interchange som förkortas EDI innebär överföring av information 
elektroniskt med hjälp av standardiserade meddelanden. EDI är en fysisk koppling 
mellan en eller flera verksamheter (se figur 4). Med hjälp av EDI kan exempelvis ett 
företag och dess underleverantörer vara sammankopplade (Backman, 2002). Exempel 
på information som kan skickas över EDI är: betalningar, fakturor, order och 
leveransaviseringar. 

EDI används inte mellan producent och konsument utan används endast som 
kommunikation mellan olika verksamheter. Detta innebär att EDI riktar sig mot företag 
och organisationer och inte mot privatpersoner. EDI används främst för att göra 
elektroniska affärer. Fördelen med EDI är att olika affärssystem kan kopplas ihop med 
varandra vilket gör utbyte av information möjligt (Backman, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Datakommunikation för EDI. 

 
Utan EDI blir informationsvägen lång mellan olika företag och verksamheter. Utan EDI 
krävs det många mellanhänder som skall granska informationen som skickas, vilket är 
tidskrävande (se figur 5). Genom EDI behövs inga mellanhänder utan utbytet av 
information ska ske direkt. Detta innebär stora besparingar och förbättringar både i tid 
och pengar. 
 

 
 Figur 5: Informationsvägen utan EDI (efter Tyringe 2003). 

 
Med EDI blir informationsvägen betydligt kortare dvs. informationen går direkt från ett 
företag till ett annat utan mellanhänder (se figur 6). Fördelen med att använda EDI blir 
att ledtiden kortas betydligt för att skicka information, vilket sparar både tid och pengar. 
 

 
 Figur 6: Informationsvägen med EDI (efter Tyringe 2003). 
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För att företag och organisationer skall kunna använda EDI för att kommunicera krävs 
det att datorer emellan talar samma språk. För att datorer skall kunna kommunicera med 
varandra finns en EDI standard. EDIFACT är en förkortning på Electronic Data 
Interchange For Commerce And Transport. Det är en internationell standard och är ett 
protokoll som gör det möjligt för datorer att förstå varandra när de kommunicerar. 
EDIFACT standarden är ett språk som gör att två eller flera datorsystem med skilda 
datormiljöer kan kommunicera med varandra. Det finns även speciella 
branschstandarder som tagits fram inom EDIFACT. Den dominerande standarden för 
EDI-trafiken i Sverige är idag Odette File Transfer Protocol (OFTP). OFTP är 
framtagen speciellt för fordons- och verkstadsindustrin. 
 

Integrerade affärssystem (ERP) är ett samlingsbegrepp för allt IT-stöd som behövs för 
att hantera ett företags administrativa databehandling (Nilsson, 2000). Affärssystem 
betyder att all information ligger uppe på en gemensam databas, vilket gör att en 
transaktion kan uppdatera alla "delsystem". Affärssystem innehåller omfattande 
administrativa lösningar för ekonomisk redovisning, personalförsörjning, produktion, 
logistik och säljstyrning inom en organisation (Nilsson, 2000).  

 

Behovet av effektivare system som behandlar all information inom ett företag har sedan 
slutet av 90-talet ökat markant. Företag behövde system som kunde förvara information 
och som kunde ge värdefull information vid förfrågningar mot systemet. Företags olika 
avdelningar har ofta egna individuella optimerade system. Enligt Koch (1999) förenar 
ERP-systemet samtliga avdelningars individuella system till ett enda enhetligt system 
som är kopplat till en enda databas. Genom att samtliga system är sammankopplade, 
kan de olika avdelningarna inom företaget enklare dela information och kommunicera 
sinsemellan. 

När systemet används är det som om varje avdelning har ett eget system, där 
anpassningar är gjorda speciellt för deras sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Ett ERP- 
system binder sedan ihop alla avdelningars programvara till ett enda integrerat 
mjukvaruprogram. Data från alla avdelningar samlas i en stor gemensam databas, vilket 
gör att det är mycket lätt att ta del av all information som finns inom företaget. Till 
exempel kan ekonomiavdelningen gå in i ERP systemet och titta i lagrets mjukvara, för 
att se om en order är levererad. Det är detta som är den stora fördelen med ERP enligt 
Koch (2000). Detta till skillnad från traditionella system där t ex order/lager/fakturering 
och material och produktion var försystem till redovisningen, och information mellan 
de olika systemen fick överföras exempelvis en gång i månaden. Genom de integrerade 
affärssystemen kan affärsprocesser samordnas och genomlysas och man får direkt 
tillgång till ny information, vilket gör att organisationen blir lättare att styra och 
kontrollera (Nilsson, 2000). 

 
2.9 Katalogtjänst      

En katalogtjänst är ett program i ett datanät som knyter namn till adresser i systemet. 
Katalogtjänster används för att lagra och komma åt all form av information som en 
organisation använder på en gemensam plats.  Det är katalogtjänster som gör att vi kan 
skicka e-post och hitta tillämpningar i nätverk utan att behöva ange exakt var i systemet 
de finns. Förutom namn och adress brukar katalogtjänster hålla reda på grupper och 
behörighet. En katalogtjänst är som en nummerguide där den egna organisationen kan 
bestämma över innehållet. Vanligt är att en katalog fylls med användare, 
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användargrupper, datorer, skrivare och nätverksenheter. Men det är helt upp till 
organisationen att fylla katalogen med annan relevant information så som konkurrenter, 
inpasseringssystem, applikationsinformation med mera. En katalog används oftast för 
att beskriva organisationer och lagra information om dessa. Detta medför att det som 
finns i varje katalog beror helt och hållet på vem som äger den och vad den skall 
användas till. Lagring av information är inget mål i sig utan det en katalogtjänst 
utnyttjas till är att alla applikationer kan hämta sin information från en gemensam källa. 
Till exempel behöver inte personalenheten och säkerhetsavdelningen ha var sin databas. 
Båda dessa avdelningars applikationer kan jobba med samma gemensamma information 
(Hedemalm, 1997). 

 
2.9.1 Fysiskt Nätverk 

Så fort flera datorer är ihopkopplade talar man om nätverk. Man talar ofta om lokala 
nätverk, s.k. LAN. Ett lokalt nätverk är ett nät där alla datorerna finns i samma hus, 
exempelvis i ett kontor (se figur 7). Ett lokalt nätverk brukar ha vad som helst mellan 2 
och 500 datorer.  

Servern är en dator som är gemensam för nätverket. Där lagras gemensamma dokument 
och där är den gemensamma skrivaren ansluten. För det mesta är servern enbart server 
och används inte som arbetsstation. Man talar då om en dedikerad server. En server 
brukar ha ett särskilt serveroperativsystem. Exempel på det är Novell Netware, 
Windows NT och Unix/Linux (Lundqvist, 2001).  

 

              LAN 

 
 
 
 
 
 Figur 7: Ett lokalt nätverk med en server som knyter ihop datorerna 

I ett LAN kopplas företagets/organisationens datorer ihop. Främsta skälet till detta är 
för att kunna dela på resurser (skrivare, Cd-spelare mm) och data (dokument, e-post 
mm). I ett WAN kopplas flera LAN ihop över ett större geografiskt område (se figur 8). 
Detta för att kunna dela data mellan t ex ett huvudkontor i Stockholm och en filial i 
Göteborg (Lundqvist, 2001). 

 
2.9.3 Intranät 

Ett intranät är en typ av lokalt nätverk som bygger på samma principer som Internet och 
fungerar som ett internt Internet inom en organisation eller företag. Intranät bygger på 
företagets eller organisationens befintliga datornätverk. För att det skall heta intranät 
krävs det att det finns programvara installerad som gör det möjligt att distribuera 
information till användare genom ett och samma gränssnitt (Tallving, 1998). Intranät 
fungerar utan att vara uppkopplade mot Internet men med hjälp av Internet kan 
användaren ansluta till ett intranät med hjälp av användarnamn och lösenord. Detta har 
som fördel att alla som har tillgång till Internet och som fått ett speciellt lösenord till 
intranätet, kan komma åt information från företaget var de än befinner sig i världen. 
Detta kan exempelvis underlätta distansarbete.  För att använda ett intranät krävs att 
användaren har fått ett lösenord. Detta för att obehöriga inte skall ha tillträde till intern 
information och känsligt material. Intranätet skyddas från inkräktare från Internet 
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Dator 

Dator 



2 Bakgrund 

 14 

genom en brandvägg. En brandvägg är en dator som har som uppgift att se till att 
obehöriga inte släpps igenom. Brandväggen kan ställas in så att de som har tillgång till 
intranätet inte får tillgång till Internet, eller bara en viss del av Internet. Även detta ur 
säkerhetssynpunkt (Bark, 1997). 

Nedan följer några exempel på användningsområden för intranät: 

• Alla i företaget kan ta del av beslut och de vet vart de ska vända sig för att hitta 
exempelvis företagets policy, prislistor och elektroniska tidskrifter. 

• Genom att på ett ställe i intranätet samordna inköpsrutiner kan varje anställd gå 
in och se vilka befogenheter han/hon har. Det går även att utläsa vilka 
leverantörer, artikelnummer, rabatter, osv., som är aktuella för varje vara. 

• Intranätet underlättar för distansarbete. Det enda som behövs är en dator med 
Internetuppkoppling. De anställda kan således arbeta hemifrån eller ta del av 
viktig företagsinformation även på resande fot. 

 
En viktig aspekt är att intranät inte ersätter företagets andra datorsystem utan endast 
fungerar som informationsdistribution (Hjelm, 1996). 
  
2.9.4 Lotus Notes - ett exempel på intranät 

Lotus Notes är en programvara som låter användarna hantera information och samverka 
med andra användare säkert, enkelt och effektivt. Notes kombinerar e-post via Internet 
med kalenderfunktioner och schemaläggning för grupper, webbläsare och 
diskussionsgrupper. Lotus Notes kan sägas fungera som distributionskanal, 
kommunikationskanal och informationskanal.  

• Exempel på Lotus Notes som distributionskanal är publicering av interna 
tidskrifter.  

• Exempel på Lotus Notes som kommunikationskanal är mailservicen.  
• Exempel på Lotus Notes som informationskanal är tillhandahållandet av olika 

typer av mallar och prislistor m.m.  
 
Allt i Lotus Notes lagras i databaser. Dominoservern kallas det nav där alla 
gemensamma databaser lagras. En fördel med Lotus Notes är att mallar, prislistor och 
tidsskrifter ligger i en databas och inte på den lokala datorn. En av fördelarna med detta 
är att det sparar plats dvs. en prislista till alla användare, men även att det räcker att 
uppdatera prislistan som ligger i databasen (Sinclair, 1996). 
    
2.9.5 Kritiska system 

Ett kritiskt system är enligt Hoffman & Moran (1986), system som företag och 
verksamheter av olika slag anser att de absolut inte klarar sig utan. Företag och 
verksamheter av olika slag har olika kritiska system d.v.s. att ett kritiskt system på ett 
företag inte behöver vara kritiskt i ett annat företag. Ofta har företag och organisationer 
många olika kritiska system som t.ex. lönesystem, produktionssystem och interna 
kommunikationssystem. Det är därför viktigt för företagen och de olika verksamheterna 
att kartlägga vilka system som verkligen är kritiska och de systemen med mindre 
prioritet. Genom kartläggning blir det enligt Grimvall m.fl. (1998), lättare att mäta 
konsekvenserna för varje kritiskt system enskilt, inom företaget respektive 
verksamheten. 

 
2.9.6 Driftstopp 

Ett driftstopp i detta examensarbete kommer att ha betydelsen, att en IT-tillämpning 
inte är åtkomlig för användaren. Det kan finnas många orsaker till driftstörningar, men 
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dessa kommer inte att tas upp i examensarbetet då dessa inte anses vara av karaktär för 
att lösa problemen i fråga. 
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3 Problembeskrivning 
Företag kanske inte alltid tänker på att driftstörningar i systemen inte bara kostar pengar 
utan påverkar andra faktorer som planering och säkerhet. Därför kan det vara intressant 
att skriva om något som företag eller olika typer av verksamheter kanske inte har 
uppmärksammat eller tänker på, d.v.s. att  kartlägga kritiska system och kunna mäta vad 
konsekvenserna blir av ett driftstopp i dessa. Detta kapitel kommer att ta upp och 
förklara problemprecisering och eventuella avgränsningar inom ovan nämnda område 
samt förväntat resultat. 

 
3.1 Problemprecisering 

Organisationer och företag vet oftast vad som händer och vilka avdelningar som 
påverkas vid ett driftstopp men inte hur de ska mäta konsekvenserna, t.ex. förluster i tid 
eller pengar. Det kan t.ex. vara viktigt om ett företag orderplanerar att veta vad ett 
driftstopp kan kosta företaget vid produktionsstopp. Det kanske inte alltid är intressant 
att veta bara vad kostnaden för ett driftstopp är utan även andra konsekvenser t.ex. på 
ett sjukhus där det finns livsuppehållande system som är mycket kritiska vid driftstopp 
(Hoffman & Moran, 1986). Då konsekvenserna blir olika för olika företag och 
verksamheter, sker mätningen av konsekvenser individuellt.  

I detta arbete kommer den främsta diskussionen att röra, genom vilka metoder det går 
att mäta vad konsekvenserna blir av ett driftstopp i ett kritiskt system.  

Ett kritiskt system är som sagt tidigare i texten ett system som företag och verksamheter 
av olika slag anser att de absolut inte klarar sig utan. Med införsel av IT ökar ett 
företags eller organisations sårbarhet men även beroendet av de kritiska systemen. 
Examensarbetet kommer att utföras på exempelföretaget Parker Hannifin Mobile 
Controls Division AB. En vidare presentation av företaget kommer att ske i kapitlet 
genomförande. 

Examensarbetet innebär att med Parker Hannifin Mobile Controls Division AB som 
referens granska och analysera huruvida det är möjligt att hitta en metod för att mäta 
konsekvenserna som uppstår vid driftstopp i ett företags olika IT-system. Referenserna 
på Parker Hannifin kommer i första hand att vara Christian Fast (personlig kontakt, 8 
jan, 2003) och Jörgen Jarnberger Fast (personlig kontakt, 8 jan, 2003).  

För att kunna granska och analysera huruvida det går att ta fram metoder för att mäta 
vad konsekvenserna blir av ett driftstopp i ett kritiskt system måste de IT-system som är 
kritiska för verksamheten definieras. En tydligare formulering av problempreciseringen 
presenteras i den turordning dessa skall utföras. Den primära frågeställningen att 
besvara är: 

 
Hitta en metod som stöd vid mätning av konsekvenser vid driftstopp i ett 
företags eller organisations kritiska IT-system. 
  

 
3.2 Avgränsning 

Då de kritiska systemen skiljer sig från företag till företag kommer endast driftstopp på 
exempelföretaget Parker Hannifin AB:s kritiska system att tas upp och analyseras. 
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I detta examensarbete kommer endast hur man mäter konsekvenserna vid ett driftstopp 
inom de mest kritiska systemen vilka är JDEdwards, Novell, Lotus Notes och i det 
fysiska nätverket att tas upp. Det finns mer system på exempelföretaget som kan räknas 
som kritiska, men ovanstående system anses som de mest kritiska och viktigaste 
systemen för företaget. Oftast så är de mindre kritiska systemen beroende av de 
ovanstående systemen och fungerar inte utan dessa.  

Då företag använder olika system och fungerar olika, är det inte säkert att just den 
metod jag förväntas få fram kommer att kunna användas generellt. Men tankesättet 
kring hur metoden fungerar och är uppbyggd kommer säkert att vara av intresse för 
andra företag. 

 
3.3 Förväntat resultat 

Resultatet av detta arbete förväntas ge ökade kunskaper om metoder för hur man mäter 
driftstopp i kritiska system och hur driftstopp påverkar företag inte bara ur ekonomisk 
synvinkel utan även hur företaget fungerar då ett kritiskt system går ner. 

Företagets förväntade resultat är att på något sätt kunna mäta driftstopp i dess kritiska 
system för att kunna följa upp dessa. Genom att kunna mäta konsekvenser av driftstopp 
kan företaget lättare se vilka system som är mer sårbara vid ett driftstopp.
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras metoder som bedöms vara tillämpningsbara på den 
problemställning som presenterades i föregående kapitel. Därefter presenteras 
metodvalen som gjorts. 

 
4.1 Olika typer av undersökningar 

Det finns en mängd olika typer av undersökningar. I Patel och Davidson (1994) 
beskrivs tre olika typer av undersökningar: explorativa, deskriptiva och 
hypotesprövande. De flesta undersökningar kan klassificeras utifrån hur mycket man 
vet om ett visst problemområde innan undersökningen startar. När det finns luckor i vår 
kunskap kommer undersökningen att vara utforskande, vilket också kallas explorativa 
undersökningar. 

Det främsta syftet med explorativa undersökningar är att inhämta så mycket kunskap 
som möjligt om ett bestämt problemområde. Eftersom dessa undersökningar ofta syftar 
till att nå kunskap som kan ligga till grund för vidare studier, är idérikedom och 
kreativitet viktiga inslag. Vid explorativa undersökningar används ofta flera olika 
tekniker för att samla information. 

Deskriptiva undersökningar används där det redan finns en viss mängd kunskap. Vid 
deskriptiva undersökningar begränsas undersökningen till de aspekter som man är 
intresserad av. Syftet är att detaljerat beskriva valda aspekter inom valt problemområde. 

Hypotesprövande undersökningar används när problemområdet redan är noga 
undersökt, där kunskapsmängden är mer omfattande och teorier har utvecklats. 
Hypotesprövande undersökningar går ut på att undersöka om antaganden i teorin 
fungerar i praktiken. Detta undersöks genom att konstruera ”om...så...” förhållanden, 
tex. ”Om systemet går ner så stannar produktionen”. En hypotes formuleras, där det 
undersöks hur X (oberoende variabel) påverkar Y (beroende variabel). Manipulation av 
en variabel sker och observation av vilka förändringar som sker i den andra variabeln.  

 
4.2 Forskningsinriktningar 

I Patel och Davidson (1994) beskrivs två olika typer av inriktningar inom forskning: 
kvantitativt inriktad forskning och kvalitativt inriktad forskning. Dessa syftar på hur 
man väljer att bearbeta och analysera den information som samlats in. 

Inom kvantitativt inriktad forskning används statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. Inriktningen passar oftast på frågor som svarar på ”Var? Hur? Vilka är 
skillnaderna? Vilka är relationerna?”. 

Inom kvalitativt inriktad forskning använder man sig av verbala analysmetoder. Denna 
typ av forskning används när det handlar om att förstå t ex människors upplevelser eller 
om svar på frågor som rör ”Vad är detta?” Vilka är de underliggande mönstren?”. 

 
4.3 Metoder och tekniker för insamling av information 

Nedan följer de tänkta metoder och tekniker som kommer att användas för att försöka 
lösa ovanstående problemformuleringar. För att få riklig information kommer dessa 
nedanstående valda metoder att användas parallellt. Att beskriva vilka metoder som ska 
användas är en viktig del av examensarbetet då läsaren på egen hand kan bedöma 
resultaten och tolkningarnas rimlighet. Även att välja rätt metoder är oerhört viktigt, då 
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fel metoder kan orsaka brister i informationen och kan leda till att valt problemområde 
inte löses. De metoder och tekniker som valts preliminärt och anses mest relevanta för 
examensarbetet är följande: 

• Fallstudie 
• Litteraturstudier 
• Internetsökningar 
• Intervju 
• Enkätundersökning 

 
Patel och Davidson (1994) kategoriserar fallstudie som undersökningsmetod i 
förhållande till intervju och enkät som enligt författarna är tekniker för 
informationsinsamling. 
 
4.4 Fallstudie 

Enligt Patel och Davidson (1994) utförs en fallstudie på en mindre och avgränsad 
grupp. Patel och Davidson (1994) menar att ett ”fall” i denna bemärkelse är en eller 
flera individer, en organisation eller en situation. Fallstudier är ofta det naturliga valet 
när processer eller förändringar skall undersökas. Då ett av företagen som skall 
intervjuas använder en metod för att mäta konsekvenser anses fallstudie vara relevant 
för denna typ av undersökning. Fallstudie i den här bemärkelsen blir då att undersöka 
ett specifikt företag för att få fram information om hur just de mäter konsekvenser vid 
driftstopp som kan tänkas vara till hjälp och ge idéer vid framtagning av resultatet. 

 
4.5 Litteraturstudier 

Det vanligaste sättet att samla in kunskap om problemområdet är enligt Patel & 
Davidson (1994) genom litteraturstudier. Källorna kan vara artiklar, böcker från 
vetenskapliga tidskrifter eller rapporter. Litteraturgenomgången kräver tid, dels för att 
sökandet är tidskrävande och dels för att risken finns att eftersökt litteratur inte finns 
tillgänglig (Patel & Davidson, 1994).  

När kunskap är insamlat inom problemområdet går det att se var betoningen ska läggas. 
Då kan begrepp plockas ut som är centrala för problemområdet. Dessa begrepp som 
kallas sökord, kan användas för att hitta litteratur som ringar in problemområdet 
ytterligare (Patel & Davidson, 1994). 

Hur mycket litteratur som hittas vid sökning beror till viss del på vilket problemområde 
som valts. För vissa problemområden finns massor av litteratur medan vissa är 
förhållandevis nya och det har inte hunnit skrivas så mycket om dessa (Patel & 
Davidson, 1994). 

Den kunskap som hämtas från litteratur gäller kunskap från teorier, modeller och 
kunskap från tidigare undersökningar inom området. Detta hjälper oss att hitta det 
väsentliga inom valt problemområde så att det successivt går att göra en avgränsning 
(Patel & Davidson, 1994). 

Då examensarbetet berör IT är det av stor vikt att hitta färskt material då den tekniska 
utvecklingen sker i allt snabbare takt. Den snabba tekniska utvecklingen leder till fler 
kritiska och komplicerade system som ökar beroendet hos företag och olika typer av 
verksamheter för en fungerande driftsmiljö av kritiska system. Därför kan det vara bra 
att Internet utnyttjas för att skaffa aktuell information. 
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Genom litteraturstudier är det möjligt att skapa en helhetsbild över problemområdet. 
Därigenom blir det möjligt att precisera och ringa in problemet och dess karaktär. När 
problemet är inringat är det lättare att gå in på detaljer som stärker helhetsbilden 
ytterligare. Med hjälp av litteraturstudier är det möjligt att bygga grunden till detta 
examensarbete för att sedan använda andra metoder för att lösa utsatt problem. 
Litteraturstudier anser jag även kan vara hjälp vid tolkning av rapportens resultat.  

  
4.6 Internetsökning 

Med hjälp av Internet kan man söka information snabbt och över hela världen. 
Andersen och Schwencke (1998) anser att Internet är ett bra verktyg för 
informationsinsamlig, särskilt i början av en undersökning. Internetsökning har fördelen 
att hela tiden vara uppdaterad, då datorskriven text är lätt att ändra och lätt kan 
publiceras jämfört med tryckt litteratur. Detta är en fördel då den tekniska utvecklingen 
sker snabbare än litteratur uppdateras. Användaren av denna metod får snabbt upp 
sökresultaten på skärmen istället för att t.ex. leta efter samma artikel på ett bibliotek. 
Nackdelen med metoden Internetsökning är att källorna ibland kan vara otillförlitliga. 

Genom Internetsökning är det möjligt att fylla de tomrum som litteraturstudier kan ge. 
Internetstudier anser jag inte bör användas enskilt för att bygga upp en helhetsbild av 
problemområdet utan istället integrera med andra valda metoder som hjälp och stöd. 
Detta för att källorna kan vara otillförlitliga.  

 
4.7 Intervju 

Intervju är en teknik för informationsinsamling som bygger på frågor. Intervjuer kan 
utföras genom personlig kontakt eller telefonsamtal (Patel & Davidson, 1994). Det är en 
flexibel metod som vid rätt användande kan ge rik information. Syftet med intervjuer är 
att samla information för att få frågeställningar besvarade. Det finns dock några 
nackdelar med intervjuer. En nackdel är att intervjuer är tidskrävande jämfört med t.ex. 
enkätundersökningar. Det som är tidskrävande för intervjuaren är främst att 
sammanställa intervjuerna efteråt, men också att planera dem. En annan nackdel är att 
det finns risk för subjektiva tolkningar av respondentens svar vilket ger upphov till 
skevheter (Patel & Davidson, 1994). 

Andersen och Schwencke (1998) menar att telefonintervju endast är lämplig om det är 
frågan om några få snabba frågor och inte en fullskalig intervju. Andersen och 
Schwencke (1998) menar även att intervjutekniken helst skall användas i en mindre 
grupp med respondenter  och när det inte finns några klara svarsalternativ.  

 

4.7.1 Aspekter vid utformning av intervjufrågor 

Som tidigare sagts är meningen med intervjuer att samla information för att få valda 
frågeställningar besvarade. Enligt Patel och Davidson (1994) är det vid utformningen av 
intervjufrågor viktigt att tänka på två aspekter, standardisering och strukturering. 

Enligt Patel och Davidson (1994) är standardisering ett mått på den grad av ansvar som 
lämnas till intervjuaren vid utformning av frågorna samt frågornas inbördes ordning. 
Det finns olika grader av standardisering. Med grad menas det svarsutrymme som 
lämnas till respondenten. Om intervjun har en låg grad av standardisering finns ingen 
fast ordning på frågorna och frågorna formuleras under intervjun. Då intervjun har en 
hög grad av standardisering ställs likalydande frågor i exakt samma ordning till alla 
respondenter. 
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Vid strukturering gäller det enligt Patel och Davidson (1994) vilket svarsutrymme som 
lämnas till respondenten. Om intervjun har hög struktureringsgrad så finns det inte 
mycket svarsutrymme för den intervjuade och det går att förutsäga vilka svar som är 
möjliga. Exempel på en strukturerad fråga är en fråga som det bara är möjligt att svara 
ja eller nej på. Vid låg grad av strukturering så lämnas enligt Patel och Davidson (1994) 
maximalt svarsutrymme för den intervjuade. Exempel på en ostrukturerad fråga är ”Vad 
anser du om...”. 

 
4.7.2 Varför förbereda sig inför en intervju? 

Enligt Andersen och Schwencke (1998) gäller det att vara väl påläst inom området och 
ha intervjun väl förberedd för att ge ett seriöst intryck på respondenten. Därför är det 
viktigt att ha förberett frågorna väl innan intervjun. Huvudsyftet med att vara väl 
förberedd är att intervjuaren i förväg gått igenom vad han/hon egentligen är ute efter 
med sin intervju.  

Enligt Patel och Davidson (1994) är det också viktigt att vara kritisk och stryka alla 
frågor av typen ”kan vara bra att ha”, då det kan bli tröttsamt för personen som skall 
besvara dessa om intervjun innehåller alltför många sådana frågor. En annan viktig 
aspekt är att kontrollera så att frågorna inte går att missuppfatta och att frågorna som 
ställs fungerar för de individer som de är avsedda för. 

Med hjälp av litteraturstudier är det möjligt att bygga grunden till detta examensarbete 
för att sedan använda andra metoder för att lösa angivet problem. En av dessa metoder 
är intervjuer. Efter att ha fått en helhetsbild av problemområdet krävs i mitt fall 
intervjuer för att införskaffa information för själva problemlösningen. Genom intervjuer 
ges en tydligare bild av problemområdet vilket ger mer detaljer inför problemlösningen 
och analysen. Intervju i sig ger ingen helhetsbild av problemområdet utan hjälper till 
vid utfyllnad av luckor som kan tänkas komma under arbetets gång. Det som jag anser 
vara en fördel med intervjuer är att det går att styra frågorna så att de svarar på de delar 
av problemområdet som anses relevanta. En nackdel är att frågor kan missuppfattas, 
även då frågor kan vara rätt framställda men att respondenten kan missuppfatta dessa 
ändå t ex pga. liten erfarenhet. 

 
4.8 Enkätundersökning 

Tekniken innebär att en eller flera personer (respondenter), får svara på frågor som 
antingen ställs direkt till respondenten eller via ett frågeformulär som skickats med till 
exempel post (Patel & Davidson, 1994). Om en större grupp ingår i undersökningen är 
enkäter det lämpligaste sättet att använda då dessa når ut till respondenterna på ett 
enkelt och billigt sätt. En annan fördel är att respondenten själv kan välja i vilken 
ordning frågorna skall besvaras och därför går det att inkludera många olika typer av 
frågor. Nackdelen med enkäter är att frågorna inte kan förtydligas och att det inte är 
säkert att alla frågor besvaras (Dahmström, 1996), men även att respondenten 
misstolkar frågorna, vilket leder till att uppgiftssamlaren erhåller fel information 
(Andersen och Schwencke, 1994). 

Enligt Andersen och Schwencke (1998) kan en enkätundersökning vara utformad på 
olika sätt. Antingen har frågorna fasta svarsalternativ eller så är det öppna frågor som 
ger respondenterna fria händer att med egna ord svara på de ställda frågorna. Patel och 
Davidson (1994) skriver att det också är möjligt att utföra så kallade 
enkätundersökningar under ledning. Med detta menas att informationssökaren är med 
då respondenten fyller i enkäten. Andersen och Schwencke (1994) anser att 
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enkätundersökningar är bäst lämpade när det är ett stort antal människor som ska delta i 
undersökningen eller om de är geografiskt utspridda.  

Som sagt tidigare, med hjälp av litteraturstudier är det möjligt att bygga grunden till valt 
problemområde för att sedan använda andra metoder för att lösa utsatt problem. Genom 
enkätundersökningar kan det inringade problemområdet göras mer detaljrikt med hjälp 
av mer ingående frågor. En tydligare bild av problemområdet ger mer detaljer inför 
problemlösningen och analysen. Även enkäter hjälper till vid utfyllnad av luckor som 
kan tänkas komma under arbetets gång. Det som jag anser en fördel med 
enkätundersökningar är att man oftast får snabba korta svar och att det går att styra 
frågorna så att svaren pekar mot de delar av problemområdet som anses mest relevanta. 
En nackdel är att frågor kan missuppfattas och att det inte är säkert att alla frågor 
besvaras. 

 
4.9 Val av metod 

Beroende på den tidigare kunskapen inom problemområdet kan undersökningar 
kategoriseras som explorativa, deskriptiva eller hypotesprövande. I det här fallet kan 
undersökningen kategoriseras som explorativ då det inom valt problemområde inte 
finns så mycket färdig information, kunskap och litteratur. Målet med den explorativa 
undersökningen i den här rapporten är att inhämta så mycket kunskap som möjligt inom 
valt problemområde. Detta för att kunna identifiera vilka system som är kritiska och 
analysera vad driftstopp i dessa system får för konsekvenser för att kunna ta fram 
viktiga mätparametrar och därigenom kunna ta fram en metod som mäter kritiska 
systems konsekvenser vid driftstopp. 

 

Forskning som beskrivits tidigare kan bedrivas på olika sätt, kvalitativt och kvantitativt. 
Det som oftast bestämmer vilket av de bägge forskningsmetoderna som kommer att 
bedrivas är hur undersökningsproblemet är formulerat. Huvudfrågan i min 
problemformulering är ”Hur eller på vilka sätt går det att mäta konsekvenserna vid ett 
driftstopp i företagets kritiska system” vilket förknippas med kvantitativt inriktad 
forskning. Därmed kommer min undersökning att ha en kvalitativ inriktning. 

Genom litteraturstudier och Internetsökning är det möjligt att skapa en helhetsbild över 
problemområdet och att öka kunskapen inom ämnet. Därigenom blir det möjligt att 
precisera och ringa in problemet och dess karaktär. Därför kommer litteraturstudier att 
användas vid inledningsfasen tillsammans med Internetsökning.  

När problemet är inringat är det lättare att gå in på detaljer som stärker helhetsbilden 
ytterligare. För att kunna gå in på detaljer, dvs. för att identifiera vilka system som är 
kritiska och vilka mätparametrar som är primära för att kunna mäta konsekvenserna vid 
driftstopp har jag valt att använda mig av intervjuteknik framför enkätundersökning. 
Anledningen till detta är att svaren från de olika berörda personerna i verksamheten 
kommer variera på grund av att de har olika arbetsområden. Eftersom det valda 
problemområdet inte har så mycket information dokumenterat anses intervjuer vara det 
bästa alternativet. Då intervjuer ger den tillfrågade utrymme att själv utveckla svaren på 
frågorna kommer informationen att ge detaljer som inte framkommer vid 
litteraturstudier. En annan anledning till att intervju valts framför enkätundersökning är 
att risken för missuppfattning och feltolkning är betydligt mindre vid intervju. 
Nackdelen med att använda intervju i mitt fall, som metod blir allt resande eftersom det 
är många respondenter på skilda geografiska platser. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel presenteras hur genomförandet av examensjobbet gick till. Det som först 
presenteras är exempelföretaget som examensjobbet utfördes på. Sedan följer en 
närmare inblick i hur företagets nätverk, system och applikationer är uppbyggda. 
Slutligen redovisas metoderna som använts dvs. litteraturstudie, Internetsökning, 
intervju.  

 
5.1 Företagspresentation 

Företaget Parker är en koncern som består av cirka 210 verksamhetsställen över hela 
världen och tillverkar system för rörelsekontroll. Parker tillverkar produkter inom 
områdena hydraulik, pneumatik och elektromekanik och omsätter årligen cirka 50 
miljarder kronor.  

 I Sverige är Parker etablerat sedan 20 år tillbaka och består av sex utvecklings- och 
tillverkningsenheter, tre försäljningskontor och över 1100 anställda. 

Parker Hannifin AB i Borås, där examensarbetet utförts, ingår i Mobile Controls 
Divison som är en av de 27 olika divisioner som Parker består av. Mobile Controls 
Division (MCD) designar, utvecklar och producerar huvudkomponenterna till mobila 
hydrauliksystem.  

Parker Hannifin AB (MCD) består av fyra enheter i Sverige som är placerade i Borås, 
Trollhättan, Mölnlycke och Falköping. Huvudorten Borås är knytpunken för alla 
nätverk i de fyra ovanstående enheterna (se även figur 9). Genom Borås sköts all 
nätverkskommunikation mellan Trollhättan, Mölnlycke och Falköping. Om servrarna i 
Borås går ner slocknar all kommunikation mellan berörda orter.  Borås är i sin tur 
ihopkopplat med Parker House som kopplar samman hela Parker Hannifin AB (se figur 
9). Parker House ligger i Hemmel Hempstead som är en förort till London och är en 
enhet där all datorkraft och resurser ligger samlad som t.ex. företagets mailservrar. Ett 
mail som skickas till en anställd i enheten i Borås skickas via Parker House mailservrar. 
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Figur 9: Beskrivning av Parker Hannifin AB, MCDs fysiska nätverk. 
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Hela Parker Hannifin AB är hoplänkat av ett nätverk med Parker House som knytpunkt. 
Som affärssystem används JDEdwards som löper genom hela företaget. Som tidigare 
sagts så innehåller JDEdwards omfattande administrativa lösningar för ekonomisk 
redovisning, personalförsörjning, produktion, logistik och säljstyrning. För att kunna 
kommunicera internt använder sig företaget av applikationen Louts Notes. För att lösa 
behörighet och åtkomst inom företagets nätverk används en katalogtjänst vid namn 
Novell.  

Novell katalogtjänst körs bara i MCD Sverige och lever kvar efter det tidigare 
fristående VOAC som köptes upp av Parker Hannifin AB. Novell anses enligt Christian 
Fast vare en bättre katalogtjänst än Microsofts Active Directory som används på andra 
delar av företaget. Varje enhet i MCD Sverige dvs. Trollhättan, Mölnlycke, Falköping 
och Borås har minst en egen Novellserver. Novells servrar innehåller alla användare, 
deras hemkataloger och rättigheter. Varje förändring i någon Novellserver sker i 
resterande berörda servrar då dessa synkroniseras enligt uppsatt tidsschema. Novell 
katalogtjänst innehåller cirka 700 användare inom MCD Sverige 

JDEdwards affärssystem ligger på Parker House servrar och hyrs ut till Parker Hannifin 
AB: s olika enheter. Parker Hannifin MCD i Sverige har hyrt in sig på Parker House 
JDE-servrar. Fördelen med detta är att Parker MCD Sverige slipper underhållet av JDE.  
Om JDE går ner på Parker House så drabbas alla enheter inom företaget (se figur 10). 

JDEdwards system går från Parker House till MCD Borås för att sedan nå ut till 
Falköping, Trollhättan och Mölnlycke. Om JDE-systemet går ner i MCD Borås så går 
JDE ner i Falköping, Trollhättan och Mölnlycke. 

När en användare arbetar i JDE använder denne en klient som är kopplad mot Parker 
House där allt arbete med JDE sker. Den lokala datorn i nätverket kan sägas vara en 
terminal som används för att kommunicera med Parker House JDE-servrar. Nedan visas 
en figur på hur JDE-systemen länkas samman. JDEdwards har inom MCD Sverige 
cirka 500 användare. 
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Figur 10: Beskrivning hur JDEdwards är sammanlänkat inom Parker Hannifin AB 
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Även Lotus Notes ligger på Parker House servrar som hyrs ut till Parker Hannifin AB:s 
olika enheter. Parker Hannifin MCD i Sverige har hyrt in sig på Parker House Lotus 
Notes-systemet och slipper därmed allt underhåll av denna tjänst. I mailservrarna som 
står på Parker House ligger alla mottagna e-post lagrade, så dessa ligger inte lokalt på 
de enskilda datorerna. Även här fungerar det som JDE dvs om systemet går ner på 
Parker House så drabbas alla enheter inom företaget. Då MCD Borås står mellan de 
övriga MCD enheterna i Sverige och Parker House som håller i tjänsten Lotus Notes, 
drabbas hela MCD Sverige om systemet går ner i Borås (se figur 11). MCD Sverige har 
cirka 450 användare av Lotus Notes. 

 
                                             Mobile Controls Division Sverige 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

             Figur 11: Beskrivning av hur Lotus Notes är sammanlänkat inom Parker Hannifin AB             

 
5.3 Metodgenomförande 

Genom litteraturstudier och Internetsökning skapades en helhetsbild över 
problemområdet. Därigenom blev det möjligt att precisera och ringa in problemet. Med 
problemet inringat var det lättare att gå in på detaljer som stärkte helhetsbilden 
ytterligare. Med hjälp av litteraturstudier och Internetsökning var det möjligt att bygga 
grunden till detta examensarbete. Internetsökningen användes parallellt med 
litteraturstudier för att fylla de tomrum som litteraturstudier ibland gav.  

Efter att ha fått en helhetsbild av problemområdet användes intervjuer för att införskaffa 
information inför själva problemlösningen. Totalt utfördes femton intervjuer. Som stöd 
för att välja ut lämpliga respondenter diskuterades detta med insatt personal på IT-
enheten i Borås. De respondenter som valdes ut jobbar dagligen i de kritiska systemen 
och är mest utsatta vid driftstopp. Det innefattar därför inte till exempel 
maskinoperatörer i produktion, eller högre chefer såsom platschefer med flera. De har 
även kunskap och erfarenhet av dessa system. Efter att ha valt ut respondenter 
skickades en e-post ut till var och en av dessa. E-posten bestod av information om 
författaren, vilken utbildning denne gick, information om examensarbetet samt en 
förfrågan om en intervju var möjlig och i så fall önskad tid och plats för intervjun. 
Svaren till den utskickade e-posten kom oväntat snabbt. Inom två dagar hade svar 
mottagits från alla tillfrågade. All femton förfrågade var tillmötesgående och kunde 
ställa upp på intervjun, vilket ansågs mycket positivt då intresset verkade vara högt.  
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Efter genomförda intervjuer gavs en tydligare bild av problemområdet vilket i sin tur 
gav mer detaljer inför problemlösning och analys. Se figur tolv för tillvägagångssättet 
av valda metoder. 

 
5.3.1 Litteraturstudier 

Metoden litteraturstudier valdes för att i första hand för att samla bakgrundsinformation 
om själva problemområdet. Litteraturstudier har även använts som stöd för att samla 
information om hur en vetenskaplig rapport skrivs. Sökningar som gjordes på 
högskolan i Skövdes biblioteks databaser efter relevant litteratur till det valda 
problemområdet visade sig vara svårt då det inte fanns litteratur som berörde själva 
problemet. Däremot hittades användbar bakgrundinformation. Även om metoden inte 
gav någon större hjälp eller information som berörde själva problemet gav den ändå en 
god grund att stå på både för rapportens bakgrundsinformation och struktur. 

 
5.3.2 Internetsökning 

Internetsökning användes parallellt med litteraturstudier. Både för att fylla de tomrum 
som litteraturstudier gav och för att hitta nya källor. Liksom litteraturstudier hittades 
ingen direkt relaterad information om själva problemet ifråga utan passade mer som 
bakgrundinformation. Med litteraturstudier som grund för informationssökning gav 
Internetsökning ett vidare område att söka igenom. Genom den information som 
hittades på Internet via ett antal olika sökmotorer och databaser hittades ett antal källor 
som senare kunde sökas upp på bibliotek och användas för litteraturstudier. Då metoden 
Internetsökning inte är tidskrävande ansågs den som ett bra komplement till 
litteraturstudier. Många av de källor som användes vid litteraturstudier hittades genom 
Internetsökning. 

 
 
5.3.3 Intervju 

Som nämnt tidigare har femton stycken intervjuer genomförts. Alla intervjuerna har 
skett personligen på respondenternas respektive ort. Åtta stycken av intervjuerna skedde 
i Trollhättan, fyra stycken i Borås, två stycken i Mölnlycke och till sist en på Göteborgs 
Hamn. Intervjun på Göteborgs Hamn skilde sig från de övriga intervjuerna. Intervjun på 
Göteborgs Hamn handlade om hur just de mätte konsekvenser vid ett driftstopp medan 
resten av intervjuerna utfördes på Parker Hannifin ovan nämnda orter på respektive 
enhet. Anledningen till intervjun på Göteborgs Hamn genomfördes var att de hade en 
metod för att mäta konsekvenser vid driftstopp implementerad. Med hjälp av denna 
intervju skulle hjälp hämtas för att få idéer om en passande metod för exempelföretaget 
Parker Hannifin AB. Intervjuerna har därmed krävt resor till respektive ort. Intervjuerna 
har beroende på enhet skett på respondentens arbetsplats. Tiden för intervjuerna har 
varit mellan 30 till 60 minuter beroende på hur mycket respondenten har haft att säga.  

Alla intervjuer har inletts med att återigen upplysa respondenten om avsikten med 
examensarbetet, samt vad intervjuerna väntas frambringa. Som nämnts tidigare har alla 
respondenter delgivits information om projektet samt dess syfte via e-post före bestämt 
intervjutillfälle. Meningen med att i förväg skicka e-post var att respondenten skulle 
kunna förbereda sig på vad intervjun skulle behandla. Under intervjuerna antecknades 
alla svar på papper. Detta sätt är till fördel för respondenten som då kan tala mer fritt 
istället för att till exempel spelas in på band och då blir rädd för felsägningar. Vid 
samtliga intervjutillfällen har samma frågor ställts i samma ordning (se bilaga 1). Vissa 
av frågorna är inte besvarade av alla respondenter. Detta beror främst på att frågorna 
inte är relevanta för den avdelningen som respondenten representerar.  
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Då inga intervjuer spelades in gjordes renskrivningar direkt efter intervjun för att 
minimera risken för informationsbortfall. Materialet från intervjuerna sammanställdes 
efter att samtliga intervjuer genomförts. 

Nedan presenteras syftet med intervjufrågorna. Se bilaga 1 för intervjufrågorna som 
utfördes på Parker Hannifin respektive enheter i sin helhet. För att se intervjufrågorna 
som användes på Göteborgs Hamn se bilaga 2. 

Frågorna som ställts vid intervjuerna har en hög grad av standardisering. Frågorna är 
identiska och följer samma ordning oavsett vilken respondent som svarat. Intervjun 
inleds med grundläggande frågor om respondentens arbete dvs. dennes arbetsuppgifter 
och befattning. Detta ger en bild om respondentens roll i verksamheten samt vilket 
behov respondenten har av IT-stöd. Därefter följer att antal frågor om vilka IT-baserade 
system som finns på respondentens avdelning, samt vad dessa system används till. Efter 
de grundläggande frågorna kommer de frågorna som skall vara till hjälp för att lösa 
själva problemställningen. Dessa frågor rör vilket eller vilka av systemen som 
respondenten anser vara kritiska dvs. sådana system som respondenten inte klarar sig 
utan, vilka arbetsuppgifter respondenten inte kan utföra utan IT-stödet, samt hur lång tid 
det skulle vara möjligt att klara sig utan detta stöd. Genom att ställa dessa frågor är det 
möjligt att få fram värden på allvarlighetsgrad vid driftstopp på ett kritiskt system. 
Intervjufrågorna i sig kommer inte att lösa utsatt problem utan vara en bidragande del 
för att få fram en metod där det går att mäta konsekvenser vid ett driftstopp.  

Intervjufrågorna som användes vid intervjun på Göteborgs hamn var annorlunda då 
syftet var att få ut så mycket information som möjligt om hur de mätte konsekvenser 
vid driftstopp, för att på så sätt få tips och idéer inför problemlösningen. 

Frågornas karaktär följer en låg grad av strukturering dvs. att respondenten kan tala fritt 
och där det inte finns några fasta svarsalternativ. Detta anses vara till fördel då 
respondenten själv får uttrycka sig mer utförligt än om det finns färdiga svarsalternativ. 
Intervjun avslutas med att respondenten får framföra egna synpunkter till IT-
avdelningen.   

De personer som intervjuats anses alla vara lämpliga respondenter. Med lämpliga 
respondenter menas personer som dagligen jobbar i de kritiska systemen och är mest 
utsatta vid driftstopp. De flesta utvalda respondenter har god förståelse kring hur 
verksamheten är uppbyggd, hur den fungerar och sitter i en sådan position att de kan 
svara för många i populationen om vilka system som räknas som kritiska. Detta anses 
göra svaren mer objektiva utan personliga åsikter då förståelse, erfarenhet och kunskap 
kring det aktuella ämnesområdet ligger på en objektiv nivå. 

De genomförda intervjuerna har genererat en stor mängd information kring 
problemområdet som genom användandet av någon annan metod inte framkommit. Då 
respondenterna haft kunskap inom ämnesområdet och svarat objektivt på ställda frågor 
anses materialet vara till stor hjälp vid problemlösning och analys. Då respondenterna 
tycks ha förstått examensarbetets syfte och fokusering har ingen direkt vägledning 
krävts vid intervjun för att erhålla rätt information. Detta anses positivt då de 
framställda frågorna tycks ha uppfattats rätt och inga missförstånd skett. Alla 
respondenter har haft positiv inställning till intervjuerna vilket underlättat 
genomförandet betydligt. 

Efter ett antal genomförda intervjuer sågs ett återkommande mönster i respondenternas 
svar. Svaren var näst intill identiska vilket innebar att antalet intervjuer minskades ner 
då det ansågs onödigt och tidskrävande att intervjua mer personer. De återkommande 



5 Genomförande 

 28 

mönstren i respondenternas svar ansågs positivt då detta skulle underlätta analysen och 
sammanställningen. 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras det material som införskaffats vid genomförda intervjuer. 
Materialet presenteras genom sammanställda beskrivningar av de svar som 
respondenterna har gett vid intervjuerna. Intervjufrågorna kan ses i bilaga 1. 

 
6.1 Materialhantering 

Materialet som anskaffats vid genomförda intervjuer har noggrant renskrivits och 
granskats. Materialet presenteras med intervjufrågorna som utgångspunkt. Då de flesta 
svaren varit jämbördiga presenteras dessa svar som sammanfattade beskrivningar. 
Anledningen till att materialet presenteras på detta sätt är för att lättare kunna analysera 
varje fråga enskilt. Efter materialpresentationen följer en analys över det sammanställda 
materialet. 

 
6.2 Resultat och Analys 

Materialet som framkommit vid intervjuerna har sammanställts för att kunna analyseras 
och därigenom kunna dra slutsatser för att besvara aktuell frågeställning. 
Sammanställning av inkommet material presenteras nedan. 

 
6.2.1 Respondenter 

Totalt deltog 15 personer i undersökningen. Av de femton personerna arbetade fjorton 
personer från Parker Hannifin och en från Göteborgs Hamn. Av de femton personerna 
som deltog i undersökningen så var sex stycken kvinnor och nio var män. 
Arbetsrollerna de intervjuade hade var blandade. Detta gjordes med avsikt för att se hur 
driftstopp påverkade olika enheter inom samma verksamhet. Det som var gemensamt 
för alla var att de dagligen jobbar i eller med de kritiska systemen och är mest utsatta 
vid driftstopp. 

 
6.2.2 Respondenternas arbetsuppgifter 

Personer med olika arbetsuppgifter har valts ut för att få en insikt i hur olika 
avdelningar påverkas vid ett och samma driftstopp. Som tidigare nämnts gjordes femton 
intervjuer varav en av dessa var av annan karaktär och kommer därför att tas upp efter 
presentationen av de fjorton intervjuerna som var av samma karaktär. Av de femton 
intervjuade jobbade en inom mjukvaruutveckling, en inom applikationsutveckling, två 
inom support, tre inom produktion/tillverkning, tre inom orderverksamhet, två inom 
försäljning, två inom inköp och den sista jobbade som IT-ansvarig på Göteborgs Hamn. 
Detta visar att de intervjuades arbetsroller skiljer sig markant från varandra vilket ger 
undersökningen en vidare bild. Presentationen av intervjun på Göteborgs Hamn 
kommer i ett eget kapitel efter intervjuerna på Parker Hannifin AB. 

 
6.2.3 Systemen på de olika avdelningarna 

De system (applikationer) som fanns på alla fjorton tillfrågades avdelningar var 
JDEdwards, Lotus Notes och Officepaketet. Vid konstruktionsavdelningarna och på 
produktion fanns två applikationer som användes vid namn Cyber och Space. Dessa två 
program används vid framtagning av order. Dessa två applikationer är sammankopplade 
med JDEdwards där JDEdwards är huvudapplikation dvs. fungerar inte JDEdwards 
fungerar inte Cyber och Space. Det går att räkna upp massor med applikationer som 



6 Resultat  

 30 

finns på de olika avdelningarna men dessa är inte av intresse då dessa inte räknas som 
kritiska. 

 
6.2.4 Systemens användningsområden 

JDE används över hela verksamheten och kan sägas vara en typ av affärssystem som 
berör områdena inköp, order, planering, produktion och leverans. Lotus Notes används 
vid mailhantering och intern kommunikation enheterna emellan. Cyber och Space 
används vid orderbehandling när en produkt skall delas upp i komponenter eller när 
komponenter skall sättas ihop till en produkt på papper. Officepaketet används vid 
ordbehandling och viss databashantering (Access). Ovan nämnda applikationer används 
dagligen på oregelbundna tider. 

 
6.2.5 Kritiska system 

Det system som ansågs mest kritiskt dvs. det system som de tillfrågade inte klarade sig 
utan var JDEdwards med tillhörande undersystem Cyber och Space. Därefter kom 
Lotus Notes vilket visade sig vara viktigt för att kommunikationen emellan enheterna 
skulle fungera men även utanför verksamheten. Dessa två ovan nämnda system ansågs 
därför mest kritiska för hela verksamheten. 

 
6.2.6 Konsekvenser vid driftstopp i de kritiska systemen 

Driftstopp i JDEdwards (JDE) är enligt de tillfrågade det värsta som kan hända. Ett kort 
driftstopp upp till en timme för inte med sig några direkt allvarliga konsekvenser i 
produktion då det finns en buffert med tillverkningsordrar men stör godsavsändning då 
packsedlar, leveranssedlar och fakturor inte kan skrivas ut och därmed kan godset inte 
skickas. Ordermottagning och fakturering upphör att fungera helt vid ett driftstopp i 
JDE. Efter cirka en timmes driftstopp slås montering och produktion ut. 
Tillverkningsenheten kan köra till tillverkningsordrarna tar slut (1-3 timmar) sedan är 
det stopp även här. Av de fjorton tillfrågade kunde tolv inte utföra sitt arbete om JDE 
stannar utan bara sitta och vänta till systemet går igång igen. De resterande två kunde 
utföra andra arbetsuppgifter under tiden JDE ligger nere. Kontentan blir då att de 
avdelningar som drabbas direkt vid driftstopp är godsavsändning, fakturering, 
planering, inköp och försäljning. Dessa avdelningar kan inte utföra sitt jobb alls vid ett 
driftstopp i JDE. Efter cirka två timmar börjar produktion successivt avstanna och efter 
fyra timmars driftstopp i JDE är det totalt stopp på alla avdelningar. 

När det gäller driftstopp i Lotus Notes anses detta inte lika allvarligt som driftstopp i 
JDE. Det som händer vid driftstopp i Lotus Notes är att kommunikationen avstannar 
helt inom Parker. Exempel på vad som händer är att kunder inte kan ringa in och lägga 
order eller skicka order via e-post. Säljbolagen störs direkt och kan inte besvara kunders 
förfrågningar. Enligt de förfrågade klarade de sig utan Lotus Notes då de fortfarande 
kunde utföra sina arbetsuppgifter normalt. De som drabbades mest utav driftstopp i 
Lotus Notes var kunder vilket ansågs allvarligt. Kontentan blir då att de tillfrågade på 
de olika avdelningarna kan utföra sina arbetsuppgifter utan störningar även vid längre 
driftstopp. De som drabbas är kunder som har förfrågningar och som vill lägga order. 
Det som de tillfrågade tyckte var mest störande vid stopp i Lotus Notes var att ingen e-
post kunde skickas och ingen info kunde fås om hur länge ett driftstopp varar då 
hantering av e-post står stilla. 
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6.2.7 Kritiska tidpunkter 

Enligt de tillfrågade är det mest kritiskt mellan klockan 07.00 och 17.00 då de flesta av 
de anställda jobbar. Inom produktion råder skiftarbete vilket innebär att det finns 
nattskift.  Vid nattskift är de flesta arbetsordrar som skall tillverkas redan utskrivna och 
på nattskiftet går inget gods från godavsändningen vilket gör det mindre kritiskt för 
driftstopp under nattskift. De mest kritiska tidpunkterna är på måndagar och fredagar 
mellan klockan 11.00 och 14.00 då det flesta godsavsändningarna sker. Då 
planeringsavdelningen kör sin automatiska behovsplanering nattetid kan det medföra 
störningar dagen efter om driftstopp sker i JDE natten före. Om Lotus Notes går ner 
nattetid påverkar det inte Parker Hannifin i Sverige då produktion inte använder detta 
system nattetid så det anses inte kritiskt om driftstopp skulle ske. Sammanfattningsvis 
betyder det att de mest kritiska tidpunkterna för driftstopp i de kritiska systemen är på 
måndagar och fredagar mellan 11.00 och 14.00 då godsavsändningarna sker därefter är 
det mellan 07.00 och 17.00 på vardagar och minst kritiskt är det under nattskift i 
produktion förutom systemet för behovsplanering som är mest kritiskt under nattetid. 

 
6.2.8 Kommunikation i de kritiska systemen 

Det finns inga direkt fasta tider då kommunikation sker i de kritiska systemen. Oftast så 
sker det kontinuerligt och efter behov. Det som sker vid fasta tider är fakturering, 
utskrift av olika typer av listor och rapporter, körningar som triggas automatiskt t.ex. 
backuper, behovsplanering och uppdatering utav lagersaldo. Behovsplanering, 
uppdatering utav lagersaldo och backupkörningar sker på nattetid. Fakturering sker 
varje morgon och utskrift av rapporter sker på förmiddagen. Utskrift av listor sker oftast 
på eftermiddagen. Alla körningar ovan förutom körning av backuper hämtar 
information eller hör ihop med JDE på något vis. Så om JDE går ner funkar inte något 
utav ovan nämnda körningar förutom backuphanteringen.  

 
6.2.9 Planerade eller oplanerade driftstopp 

Skillnaden mellan konsekvenserna av planerade och oplanerade driftstopp i JDE, var att 
vissa av de tillfrågade kunde förbereda sig vid ett planerat driftstop, men kunde bara 
säkerställa att de hade arbete en viss tid beroende på hur långt driftstoppet varade. De 
flesta av de tillfrågade skulle göra i ordning det som ansågs mest nödvändigt. I 
produktion skulle fler tillverkningsorder skrivas ut och de skulle även se till att lagret 
plockar i ordning material i förväg så att en buffert skapas. Det som alla tillfrågade tog 
upp var att sprida informationen om ett planerat driftstopp så att alla var förberedda på 
det.  

I Lotus Notes var skillnaden mellan ett planerat och oplanerat driftstopp att all viktig e-
post skickades innan driftstoppet och att kunder informerades i förväg om att 
kommunikationssvårigheter kan förekomma under driftstoppet. Detta för att reducera 
missförstånd och irritation. 

 
6.2.9 Kostnader vi driftstopp 

Det finns inga uträknade fasta kostnader vid driftstopp utan det beror helt på 
driftstoppets storlek. Kostnader som uppstår är oftast administrativa kostnader från 
kund, leveransböter, extra frakter, övertid, förlorade och försenade kundorder. De 
vanligaste kostnaderna är för extra frakter vilket ibland kan bli mycket dyrare än det 
normalt skulle ha varit t.ex. att frakta en komponent med flyg istället för båt pga. 
förseningar. 
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6.3 Intervju på Göteborgs Hamn  

Intervjun på Göteborgs Hamn skiljer sig från de övriga intervjuerna. Intervjun på 
Göteborgs Hamn handlar om hur just de mäter konsekvenser. Anledningen till intervjun 
på Göteborgs Hamn var att de hade en metod för att mäta konsekvenser vid driftstopp 
implementerad. Med hjälp av denna intervju skulle hjälp hämtas för att få idéer om en 
passande metod för exempelföretaget Parker Hannifin AB. 

Göteborgs Hamn är Nordens största hamn. Det mått man då använder är antal ton som 
lastats och lossats mellan fartyg och land i hamnen under ett år. Göteborgs Hamn 
omsätter kring 34 miljoner ton årligen. Det är lika mycket som de därpå följande fyra 
nordiska hamnarna tillsammans. 

Personen vid namn Stefan Samuelsson (personlig kontakt, 4 april, 2003) som 
intervjuats är IT-ansvarig på Göteborgs Hamn. Tillåtelse av Stefan Samuelsson har 
getts för att publicera framkommet material i detta arbete. 

 
6.3.1 Verksamhetskritiska system på Göteborgs Hamn 

Alla system som finns på Göteborgs Hamn är verksamhetskritiska, men det finns två 
som kan nämnas som är högst på prioriteringslistan och dessa är EDI och TICS. Vid 
nedgång i dessa två stannar verksamheten på några minuter. På senare tid har även 
Internet räknats in som verksamhetskritiskt. 

 
6.3.2 Förebyggande åtgärder  

För att förebygga driftstopp dubbleras verksamhetssystem genom extra nätverk som är 
redo att när som helst tas i bruk. De använder UPS: er, backuper och speglar (en typ av 
RAID-system) t.ex. as400 (en typ av server). För att motivera dessa satsningar på 
förebyggande åtgärder används uppsatta mål. Med mål menas ett framtida tillstånd. Ett 
mål som IT-enheten har är att det skall vara 100 procent tillgänglighet på våra mest 
verksamhetskritiska system och övriga system skall ha maximalt fem timmars stopp per 
system. För att kontrollera så att målen uppnås används istället för dyr mätutrustning 
egen erfarenhet och kunskap. Exempelvis vid kapacitetsmätning väljs ett antal 
användare/klienter slumpvis ut och sedan åker att antal ansvariga ut till dessa. Där testas 
prestanda genom att öppna ett Excelark på klienten och ser hur lång tid det tar att 
öppna. Då de ansvariga vet på ett ungefär hur lång tid som är acceptabelt för att öppna 
arket kan prestanda mätas. Det är ett enkelt sätt att mäta samtidigt som IT-enheten visar 
sitt intresse för användarnas trivsel. IT-enheten har även genom undersökningar kommit 
fram till att 90 procent av användarna är nöjda med befintliga system vilket anses vara 
acceptabelt, vilket även visar att de enkla metoderna för att mäta prestanda fungerar. 

 
6.3.3 Identifiering och prioritering av verksamhetskritiska system 

Identifiering av verksamhetskritiska system har gjorts genom att diskutera med varje 
enhet inom verksamheten om vad de anser som verksamhetskritiskt och hur det går att 
förhindra eller förmildra driftstopp i dessa. Därefter sammanställs all framkommen 
information i ett diagram med prioritetsordning där de systemen med mest intäkts- och 
kvalitetspåverkan hamnar högst upp i ordningen (se figur 13). 
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Figur 13: Siffrorna i varje ruta beskriver återstartsordningen dvs. prioritetsordningen. Systemen i 
ruta ett, två och tre skall alltid ha 100 procent tillgänglighet då dessa orsakar mest skada vid 
driftstopp.  I ruta nio hamnar de system eller applikationer som har lägst prioritet och inte 
orsakar någon större skada vid driftstopp. 

 
6.3.4 Metod för att mäta driftstopp och deras konsekvenser 

För att mäta driftstopp och deras konsekvenser har IT-enheten skapat en s.k. 
incidentdatabas där alla incidenter i systemen registreras. När en incident inträffat som 
har betydelse för verksamheten, registreras den i databasen genom att fylla i ett 
formulär. Formuläret består av ett antal fält som fylls i, t.ex. tidpunkt för incident, vad 
som hänt, grad av påverkan för verksamheten, åtgärder och uppföljning. Vid slutet av 
året görs en sammanställning av databasen.  

Detta är ett mycket enkelt sätt att mäta konsekvenserna på. Denna typ av mätning anses 
utav Göteborgs Hamn fungera och passar verksamheten bra. Incidenter som inträffar 
och har betydelse för verksamheten följs upp och analyseras för att sedan åtgärdas. Ju 
allvarligare incident desto snabbare sker åtgärderna för att förhindra att incidenten 
återkommer. Databasen är även ett verktyg för att se vad som behöver förbättras, stöd 
för motivering av investering i nya, bättre komponenter och system. Som 
slutkommentar hade den tillfrågade Stefan Samuelsson ”gör det så enkelt som möjligt”. 
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7 Slutsatser 
Detta kapitlets syfte är att sammanfatta det resultat som framkommit genom intervjuer, 
insamlat material samt sammanställningen utav dessa. 

Slutsatserna presenteras med utgångspunkt från problemställningen vilken är: 

Hitta en metod som stöd vid mätning av konsekvenser vid driftstopp i ett 
företags eller organisations kritiska IT-system. 

 

  
7.1 Resultat 

Efter att ha analyserat innehållet i undersökningens material presenteras nedan de 
slutsatser jag anser kan dras av rapportens resultat. 

Av det som framkommit vid genomförda intervjuer och av mina egna slutsatser, kan det 
konstateras att JDEdwards med tillhörande undersystem (Cyber och Space) räknas som 
det mest kritiska systemet vid driftstopp. Även Lotus Notes anses vara kritiskt men inte 
lika allvarligt vid driftstopp som JDEdwards. Detta är en viktig faktor för 
problemlösningen då parametrar skall sättas för olika typer av allvarlighetsgrad vid 
driftstopp i de olika systemen. Även vilken tidpunkt driftstoppen sker är en viktig 
faktor, då de mest kritiska tidpunkterna är måndag till fredag mellan 11.00 och 14.00 då 
godsavsändningarna sker och mellan 07.00 och 17.00 på vardagar. Minst kritiskt är det 
under nattskift i produktion förutom systemet för behovsplanering som är kritiskt under 
nattetid. Beroende på vid vilken tidpunkt och vilket system driftstoppet sker i kommer 
olika värden att genereras som vid varje månadsskifte kommer att sammanställas till ett 
grafiskt resultat. Metoden som framställs kommer att baseras på framtagna parametrar 
för tidpunkt, vilket system driftstoppet sker i och hur lång tid driftstoppet varade. 
Därigenom fås ett rättvist värde som tar hänsyn till driftstoppets omfattning. Tidigare 
togs ingen hänsyn till driftstoppets allvarlighetsgrad utan alla driftstopp räknades som 
hundra procent nedtid. Detta gav problem då vissa system som inte ansågs kritiska gick 
ner och gav en felaktig bild vid de sammanställningar som gjordes. Intervjufrågorna i 
sig löser inte utsatt problem utan är en bidragande del för att få fram en metod där det 
går att mäta konsekvenser vid ett driftstopp. Genom intervjuerna är det nu möjligt att 
sätta parametrar både på de olika systemen och på tidpunkter då driftstoppen sker t.ex. 
ett driftstopp som sker i JDEdwards mellan klockan 12.00 och 13.00 får ett högre 
mätvärde än ett driftstopp i Lotus Notes vid samma tidpunkt. Efter en tids arbete med 
rapporten har jag kommit fram till att det inte bara spelar någon roll i vilket system som 
driftstoppet sker i utan även vid vilken tidpunkt och hur lång tid driftstoppet varar. 
Därmed finns det tre viktiga parametrar att ta hänsyn till: 

 
• I vilket system som driftstoppet sker. 
• Vid vilken tidpunkt driftstoppet sker. 
• Hur lång tid driftstoppet varar. 

 
7.2 Metodframställning 

Grunden till metodframställningen eller i det här fallet problemlösningen ligger i 
resultatet av intervjuerna. Resultatet av intervjuerna gav ovan nämnda parametrar att ta 
hänsyn till. Parametrarna för i vilket system och vid vilken tidpunkt driftstoppet sker 
kommer att värdesättas efter allvarlighetsgrad dvs. vid vissa tidpunkter tex. dagtid, i de 
kritiska systemen är konsekvenserna allvarligare vid driftstopp än under nattetid.  
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Med hjälp av den framställda metoden kommer parametern tillgänglighet i systemen att 
mätas dygnvis. Driftstoppen kommer registreras enskilt för varje system då det enligt 
Grimvall m.fl. (1998), blir lättare att mäta konsekvenserna för varje kritiskt system 
enskilt, och presenteras i en grafisk sammanställning exempelvis varje månad med hjälp 
av linjediagram. Kritiska tidpunkter kommer att presenteras med röd linje exempelvis 
vid driftstopp i JDE mellan 11.00 och 14.00. Tidpunkter vilka inte är kritiska vid 
driftstopp kommer att presenteras med en grön linje och tidpunkter där systemen är på 
väg in i ett kritiskt läge kommer att representeras med en orange linje. Vid driftstopp i 
JDE kommer de första två timmarna vid driftstopp representeras med en orange linje 
för att sedan övergå till röd färg, om inte driftstoppet direkt inträffar vid en kritisk 
tidpunkt, isåfall representeras driftstoppet med röd färg direkt. Driftstoppen som sker 
kommer att presenteras med ett diagram där tillgängligheten, hur länge driftstoppet 
pågått samt allvarlighetsgraden presenteras. Exempel följer nedan: 

Ett driftstopp sker i JDE mellan klockan 08.00 och 13.00 vilket drabbar cirka 500 
personer av 1100 anställda. Driftstoppet varar i fem timmar detta dygn. 
Tillgängligheten räknas först ut. Formeln för tillgängligheten är 24 / 24 + 5 = 0,905 
vilket innebär cirka 90 procents tillgänglighet i JDE-systemet den utsatta dagen. 
Formeln för tillgänglighet förklaras i figur 14. 

 
Figur 14: T står för tillgänglighet. ATPD står för antal timmar per dygn och NT står för nedtid 
dvs. antalet timmar systemet legat nere.  

Detta innebär att JDE-systemet legat nere tio procent det utsatta dygnet. Nu är det dags 
att analysera de tio procenten. Driftstoppet i JDE börjar klockan 08.00 och enligt 
intervjuerna är att de avdelningar som drabbas direkt vid driftstopp är godsavsändning, 
fakturering, planering, inköp och försäljning. Dessa avdelningar kan inte utföra sitt jobb 
alls vid ett driftstopp i JDE. Efter cirka två timmar börjar produktion successivt 
avstanna och efter fyra timmars driftstopp i JDE är det totalt stopp på alla avdelningar. 
Detta innebär att i de två första timmarna av driftstoppet så är situationen på väg in i ett 
kritiskt läge. Efter den tredje timmen dvs. klockan 11.00 börjar även godsavsändningen 
vilket innebär att den kritiska nivån höjs ytterligare och efter fjärde timmen står allt 
stilla och där når driftstoppet sin kulmen. Detta beskrivs närmare i figur 15. 

 
Figur 15: Bilden beskriver hur ett driftstop i JDE ser ut enlig framtagen metod. 
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Genom denna grafiska presentation kan en rättvis bild skapas genom att visa vilka 
driftstopp som varit allvarliga och vilka som varit mindre allvarliga. Genom denna typ 
av metod dvs. mäta tillgängligheten av systemen går det att använda 
tillförlitlighetstekniken vilken står beskriven i kapitel 2.5. Med detta menas att 
exempelvis om det vid något tillfälle inträffat flera driftstopp är det möjligt att analysera 
vad som orsakat dessa genom att undersöka om t.ex. ny programvara installerats eller 
uppdateringar av befintliga system gjorts vid samma tidpunkt vilket ofta kan vara en 
orsak till driftstopp. Därigenom går det att reducera risken att de inträffar igen av 
samma orsak för att kanske senare eliminera risken att de inträffar igen.  

För att den framtagna metoden skall vara fullt funktionell krävs en databas där 
framkomna värden lagras. Alla incidenter som inträffar registreras i databasen precis 
som på Göteborgs Hamn. Formuläret som fylls i består av ett antal fält, vilka är 
tidpunkt för driftstopp, i vilket system driftstoppet inträffat, hur lång tid driftstoppet 
varat, orsak till driftstoppet, grad av påverkan för verksamheten, åtgärder och 
uppföljning. Incidenter som inträffar och har betydelse för verksamheten kan då följas 
upp och analyseras för att sedan åtgärdas. All inskriven fakta kommer att lagras i 
databasen för att sedan kunna tas fram exempelvis vid sammanställningar. Utifrån de 
tre primära mätparametrarna vilket system som driftstoppet sker, vid vilken tidpunkt 
driftstoppet sker, hur lång tid driftstoppet varar kan regler skapas. Genom dessa regler 
är det då möjligt att ta fram olika värden och kategorier av driftstopp för att t.ex. kunna 
se vilka driftstopp som påverkat verksamheten märkbart och sålla ut de driftstopp som 
inte haft någon större åverkan. Detta kräver programmering vilket för mig inte är 
möjligt att genomföra då kunskapen saknas. Genom metodens gränssnitt skall det vara 
möjligt att jämföra, beräkna, mäta och analysera lagrade värden. 

Genom denna metod går det även att mäta driftsäkerheten hos ett system. Driftsäkerhet 
består i sin tur av funktionssäkerheten, underhållsmässigheten och 
underhållssäkerheten, se även kapitel 2.6. Funktionssäkerheten och 
underhållsmässigheten är båda knutna till själva systemet medan underhållssäkerheten 
är ett mått på underhållsorganisationens effektivitet i detta fall IT-supporten på 
företaget.  

Ett sätt att värdera risker är enligt Sandin (1980) att ta sannolikheten för att ett 
driftstopp inträffar multiplicerat med skadans konsekvens, se kapitel 2.7.2. 
Sannolikheten att ett driftstopp inträffar kan grundas på statistiskt underlag genom att 
med framtagen metod analysera frekvensen för driftstopp i de olika kritiska systemen. 

Med hjälp av den framtagna metoden är det även möjligt att jämföra allvarligheten på 
de olika systemens driftstopp samt frekvensen med varandra och därigenom går det att 
analysera om det finns något samband mellan dessa. Därigenom kan den framtagna 
metoden liknas vid semikvantitativa metoder som står beskrivet i kapitel 2.7.3. 

Sammanfattningsvis innebär den framtagna metoden nya möjligheter inte bara för att 
mäta konsekvenser av driftstopp utan även möjligheten att kunna följa upp förändringar 
som görs i system, kunna jämföra olika system sinsemellan eller att kunna föra statistik 
på frekvensen kring antalet driftstopp samt kunna se hur allvarliga driftstoppen är 
grafiskt. Genom att göra schablonmässiga mallar för olika konsekvenser t.ex. olika 
typer av kostnader går dessa att integrera i metoden för att få fram olika typer av 
kostnader. Det finns exempelvis 500 JDE-användare inom verksamheten i Sverige. Det 
innebär att 46 procent av de anställda på företaget påverkas vid driftstopp i JDE. 
Genom att göra en schablon över kostnader som inträffar exempelvis 450 kronor per 
timma per person går det enkelt att räkna kostnaden för detta driftstopp. Sedan beror det 
också under vilka tidpunkter och hur lång tid driftstoppet varar, och det är här man kan 
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ta hjälp av metoden som visar om driftstoppet skett under kritiska tidpunkter och hur 
länge det varat för att generera olika kostnader för olika tidpunkter. Det som menas med 
olika kostnader för olika tidpunkter är att ett driftstopp i JDE nattetid genererar en lägre 
kostnad än ett driftstopp dagtid. 

Med hjälp av den framtagna metoden kan återkommande driftstopp med samma eller 
liknande orsaker upptäckas och i framtiden förhindras. Den framtagna metoden skulle 
kunna integreras med en riskanalys och bli en cyklisk process som bör återkomma 
minst en gång per år eller när en förändring sker i verksamheten, se kapitel 2.7. Genom 
att med hjälp av riskanalysen identifiera kärnverksamheten dess svagheter och risker, 
kan nya mätparametrar hittas eller gamla uppdateras i den framtagna metoden. 
Tillsammans skulle dessa metoder reducera risker, motverka hoten och till och med 
förhindra att vissa typer av driftstopp sker. Det skulle även bli lättare att balansera 
kostnaderna för åtgärder mot de risker som finns. Ett skydd eller en åtgärd mot en risk 
skall inte kosta för mycket i förhållande till vad skadan hade kostat om den inträffat. 
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8 Diskussion 
Detta kapitel innehåller värdering och diskussion kring litteratur och källor som 
använts, metodval, undersökningen som genomförts, resultaten från undersökningen 
samt arbetet i sin helhet. Detta följs av en diskussion angående det resultat som 
framkommit samt resultatets förhållande till det förväntade resultatet. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om förslag på fortsatt arbete inom området.  

 
8.1 Litteratur 

Den litteratur och de källor som hänvisas till i detta examensarbete består mestadels av 
facklitteratur. Litteraturen är skriven av forskare och professorer med lång 
arbetslivserfarenhet där välgrundade och förnuftiga argument ofta förekommer. Detta 
stärker validiteten och ger materialet i examensarbetet tillförlitlighet. En upptäckt som 
styrker detta är att vid ett flertal tillfällen har det påträffats vetenskaplig litteratur som 
oberoende av varandra presenterar liknande synpunkter och resonemang. 

 
8.2 Metodval 

Metoden fallstudie ansågs som lämplig metod att använda. Fallstudier förespråkar att 
undersökningen skall utföras på en mindre och avgränsad grupp. Detta ansågs lämpligt 
då företaget undersökningen gjordes på har 1100 anställda. Därigenom var avgränsning 
nödvändigt. Avgränsningen gjordes av personal på IT-avdelningen som valde ut 
respondenter som ansågs mest lämpliga. Den avgränsade gruppen för arbetet var 15-20 
personer. Dock ansågs efter 15 intervjuer att mönstret vid intervjuerna var såpass 
genomgående att inga fler intervjuer behövdes. Det är möjligt att fler intervjuer hade 
gett mer konstruktiv information men då ett återkommande mönster förekom i 
respondenternas svar ansågs det onödigt och tidskrävande att intervjua fler personer. 
Det återkommande mönstret i respondenternas svar ansågs positivt då detta underlättade 
analysen och sammanställningen. Alla tillfrågade personer ställde upp på intervju, 
vilket var över förväntan. 

Intervju som teknik anses nu i efterhand som ett lämpligt val. Ett alternativ som kunde 
ha använts var enkätundersökning. Men intervjuer i jämförelse med enkätundersökning 
ger möjlighet att få fram mer innehållsrik information där frågorna inte har fasta 
svarsalternativ utan respondenten har möjlighet och frihet att uttrycka sig själv. Det 
mönster som hittades i respondenternas svar blev mer naturligt istället för att i förväg 
”staka ut vägen” med fasta svarsalternativ.  

 
8.3 Genomförande 

Utförandet av undersökningen gick över förväntan då alla tillfrågade ställde upp på 
intervju vilket ger minimalt informationsbortfall. En annan intressant aspekt är det 
återkommande mönstret som förekom i respondenternas svar. Detta underlättade 
sammanställning och analys av intervjuerna betydligt samt gav den inhämtade 
informationen validitet. I början av examensarbetet var det planerat att göra fler 
intervjuer än femton men då ett återkommande mönster förekom i respondenternas svar 
ansågs det onödigt och tidskrävande att intervjua fler personer. En viktig erfarenhet som 
erhållits med avseende på undersökningar är att det krävs tidsplanering. Inte bara för att 
hinna med intervjuer utan även för att kunna hantera och ge utrymme för oförutsedda 
händelser. En annan erfarenhet som gjordes var att hur mycket lättare det blir att utföra 
en intervju med en person som i förväg fått information om vad intervjuns syfte är. Alla 
respondenter som deltagit i intervjun har delgivits information om projektet samt dess 
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syfte via e-post före bestämt intervjutillfälle Alla intervjuer har inletts med att återigen 
upplysa respondenten om avsikten med examensarbetet, samt vad intervjuerna väntas 
frambringa. Meningen med att i förväg skicka e-post var att respondenten skulle kunna 
förbereda sig på vad intervjun skulle behandla och detta fungerade mycket bättre än 
tidigare utförda intervjuer. Kontentan utav denna erfarenhet är att det är viktigt att 
förankra undersökningens inriktning hos respondenterna. En mycket bra erfarenhet att 
ha i åtanke vid senare projekt. 

Besöksintervjuer som fungerat bra valdes framför telefonintervjuer. Detta för att ha 
möjligheten att kunna förklara eventuella oklarheter samt för att en personlig intervju 
för mig känns mer seriös både för frågeställaren och respondenten. Erfarenheter kring 
besökintervjuer som införskaffades är att ha intervjun väl förberedd och att frågorna 
som ställs formulerade så att respondenten förstår innebörden. 

Undersökningen som utförts genom intervjuer anser jag gett tillräckligt detaljerad 
information för att kunna vara till stöd för att lösa aktuell frågeställning. 
Intervjufrågorna i sig löste inte utsatt problem utan var en bidragande del för att få fram 
en metod där det går att mäta konsekvenser vid ett driftstopp. Genom intervjufrågorna 
hittades olika mätparametrar som var viktiga vid problemlösningen. Respondenterna 
gav uttömmande svar på respektive frågor vilka kan ses i bilaga 1 och bilaga 2. 
Däremot är enstaka frågor inte besvarade av alla respondenter. Detta beror främst på att 
frågorna inte är relevanta för den avdelningen som respondenten representerar. Det 
viktiga som ovan nämnt är att undersökningen inte svarar på frågeställningen utan är ett 
hjälpmedel för att lösa problemställningen. Då det inte finns så mycket tidigare material 
att hämta inom utsatt problemområde var det svåraste att hitta bakgrundsmaterial inför 
undersökningen och vilka frågor som skulle ställas. En bra erfarenhet att dela med sig 
är att vid undersökningar och utformande av intervjufrågor vara bra påläst på 
bakgrunden inom utsatt problemområde så att genomtänkta följdfrågor kan ställas vid 
behov. 

 
8.4 Bedömning av resultat 

Målsättningen med detta examensarbete var inte bara att hitta en eller flera metoder för 
att mäta konsekvenser vid driftstopp utan att även få sätta sig in hur IT-verksamheten 
ser ut, fungerar och är uppbyggd i ett större företag. Även att få se hur sårbart ett 
företags olika datasystem är vid driftstörningar. Det primära målet var som sagt ovan att 
hitta en eller flera metoder för att mäta konsekvenser vid driftstopp. Det av arbetet 
förväntade resultatet som beskrivits i kapitel 3.3 anser jag efter vissa svårigheter 
uppfyllts. Genom fallstudie som metod och intervju som teknik anser jag fått fram de 
primära mätparametrarna för att skapa en metod som löser utsatt problem. Jag kan inte 
med säkerhet säga att det resultat jag fått fram passar alla företag då företag är 
uppbyggda olika och fungerar på olika sätt. Genom den erfarenhet jag fått under 
arbetets gång så verkar problemen vara samma på olika företag när det gäller 
driftstörningar eller driftstopp i kritiska system. Men metoderna för att mäta dessa 
skiljer sig betydligt, i de flesta fallen mäts dessa inte alls. Detta kan bero på att företag 
vill hålla inne på känslig information som kommer fram vid mätningar eller att de inte 
vill berätta hur de gör då metoden de tagit fram kostat mycket pengar. Det jag sett vid 
förfrågningar är att företag inte mäter konsekvenser utan istället mäter prestanda på 
systemen. Det finns många lösningar på utsatt problem frågan är bara hur mycket 
resurser ett företag vill lägga ner och hur noga mätresultaten skall vara. Stefan 
Samuelsson IT-chef på Göteborgs Hamn sa vid intervjun ”gör det så enkelt som 
möjligt”. Där håller jag med honom då det inte behövs massa avancerad dyr 
mätutrustning för att mäta driftstopp på ett effektivt sätt. Det viktiga är att förstå hur 
verksamheten fungerar och vad som påverkas vid driftstopp, för att kunna bedöma vad 
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som är allvarligt för verksamheten och vad som är mindre allvarligt. Det är detta jag 
tagit reda på genom intervjuer och genom bakgrundinformationen i kapitel 2 samt 
genomförandet i kapitel 5. Resultatet av detta blir inte bara en metod för att mäta 
konsekvenser vid driftstopp utan en del av problemlösningen som går att använda för 
att utforma olika metoder. 

Jag är medveten om att resultatet i detta examensarbete endast speglar en del av 
branschen men kan vara som vägledning och ge nyttig information för personer som 
inte bara jobbar inom området IT, som skall ta fram en eller flera metoder för att mäta 
konsekvenser vid driftstopp. Informationen kring utsatt problem kan förhoppningsvis 
vara till nytta då jag anser att mätning av driftstopp i kritiska system kommer användas 
mer flitigt i framtiden då företagen blir alltmer sårbara för varje system som 
implementeras. Genom att kunna mäta konsekvenser vid driftstopp ger detta en 
möjlighet till att förhindra och åtgärda vanligt förekommande driftstopp. 

 
8.5 Erfarenheter av examensarbetet 

Att skriva ett stort arbete som detta examensarbete har gett många intressanta 
erfarenheter, både på gott och ont. Examensarbetet har bedrivits helt på egen hand 
vilket för mig har skapat svårigheter vid de tillfällen jag velat föra diskussion kring 
arbetet. En fördel med att arbeta självständigt är att själv ansvara för processen. De 
erfarenheter jag kommer att tänka på mest i framtiden vid liknande arbeten är de 
misstag som gjorts i planering och tidsplanering, vilket i sådana här sammanhang kan få 
förödande konsekvenser. 

Andra men inte mindre viktiga erfarenheter som jag fått är att direkt anteckna tankar, 
funderingar och idéer då dessa lätt försvinner under arbetets gång. Även att vara väl 
förberedd och påläst inför intervjuer vilket underlättar både för intervjuaren och 
respondenten. Det är då lättare att ställa väl valda följdfrågor och kunna svara på 
respondentens frågor är erfarenheter vilka jag skulle vilja dela med mig. Att vara påläst 
om personen som skall intervjuas så att intervjuaren och respondenten ”talar samma 
språk” dvs. att uttrycken som används vid intervjuer är av samma innebörd för 
respondenten så att missförstånd kan undvikas.  

 
8.6 Uppslag till fortsatt arbete 
I detta kapitel presenteras följande förslag på möjliga framtida arbeten:  
 

• Ett förslag som skulle vara intressant är att göra en liknande undersökning på ett 
annat företag inom en annan bransch för sedan jämföra resultaten. Detta kan 
vara intressant för att se om resultatet skiljer sig beroende på bransch och 
företag. 

 
• Något som upptäcktes under arbetets gång var att informationsspridningen vid 

ett driftstopp fungerade dåligt. Därför kan det vara intressant att undersöka 
möjligheterna till att förbättra informationsspridningen vid driftstopp. Inte bara 
information om att ett driftstopp skett utan information om vilken status 
driftstoppet har och när systemet är i drift igen. 

 
• Ett annat problem som upptäcktes vid intervjuerna var problemet för de 

anställda att veta vilka ansvarsroller som finns inom IT-enheten dvs. vilken 
person som skulle kontaktas för respektive problem. Vilken inverkan har 
egentligen okunskapen om organisationen inom en verksamhet. 
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• En annan aspekt är att studera hur sårbart ett helt samhälle är vid driftstörningar 
t.ex. elavbrott och hur allvarliga konsekvenserna blir. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor utförda på Parker Hannifin AB 
 
Intervju frågor till  avdelningar på enheterna. 
 
Enhet______________________________ 
Avdelning __________________________ 
Intervjuobjekt ______________________ 
Befattning __________________________ 
 
Vad är gör ni på avdelningen? 
_______________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 
Vilka system finns på avdelningen? (exempelvis affärssystem, email etc.) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
 
Hur används systemen? _____________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
 
Vilka av dessa system anser ni vara kritiska? Dvs. system som ni absolut inte klarar er 
utan. 
___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Vad händer om du/ni inte kommer åt systemet/systemen? 
- vilka arbetsuppgifter är det som du/ni inte kan utföra vid stopp. 
- Hur lång tid tar det innan driftstoppet stör produktionen. 
- Hur lång tid tar det innan driftstoppet stör kunderna. 

__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Är det olika kritiskt på olika tider på dygnet? 
___________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Om ni förväg skulle få information om ett driftstopp i systemet, vad skulle du göra då? 
(ex köra ut listor, fakturor mm). Hur skulle du förbereda dig? 
_____________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
Är det olika tider eller fasta tider som kommunikationen i systemen sker? _________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Om det skulle uppstå något fel, vilka kostnader tror du att det medför. Ex adm. 
kostnader från kund, lev böter, extra bilar, övertid  
mm.__________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Har jag glömt att fråga någonting? Har du/ni övriga synpunkter till data ansvariga (IT-
avdelningen)?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 : Intervju utförd på Göteborgs Hamn 
 
Intervju med Stefan Samuelsson på Göteborgs Hamn 4/4 2003 
 
Göteborgs Hamn är Nordens största hamn. Det mått man då använder är antal ton som 
lastats och lossats mellan fartyg och land i hamnen under ett år. Göteborgs Hamn 
omsätter kring 34 miljoner ton årligen. Det är lika mycket som de därpå följande fyra 
nordiska hamnarna tillsammans. 
 
Fråga 1: 
Vilka är era verksamhetskritiska system? 
Svar: Alla våra system är verksamhetskritiska, men jag kan nämna två som är högst på 
prioriteringslistan och dessa är EDI och TICS. Vid nedgång i dessa två nämnda stannar 
verksamheten på några minuter. På senare tid har även Internet räknats in som 
verksamhetskritiskt. 
 
Fråga 2 
Hur gör ni för att förebygga driftstopp i verksamhetskritiska system? 
Svar: Vi dubblerar verksamhetssystem genom extra nätverk som är redo att när som 
helst tas i bruk, vi använder oss av UPS:er, backuper  och vi speglar t.ex. as400. 
 
Fråga 3 
Hur motiverar ni satsningen för att förebygga driftstopp? 
Svar: Genom uppsatta mål. Det är viktigt att nämna att med mål menar vi ett framtida 
tillstånd. Ett mål vi har är att det skall vara 100 procent tillgänglighet på våra mest 
verksamhetskritiska system och övriga system skall ha maximalt fem timmars stopp per 
system. 
 
Fråga 4 
Hur mäter ni om ni uppnått målen? 
Svar: Vid kapacitetsmätning gör vi så att vi slumpvis väljer ut ett antal 
användare/klienter och åker ut till dessa. Där testar vi prestanda genom att öppna ett 
framställt excellark på klienten och ser hur lång tid det tar att öppna. Då vi vet på ett 
ungefär hur lång tid som är acceptabelt för att öppna arket kan prestanda mätas. Det är 
ett enkelt sätt att mäta samtidigt som vi visar vårat intresse för användarnas trivsel. 
Istället för dyr mätutrustning använder vi oss av egen erfarenhet och kunskap. Vi har 
även genom undersökningar kommit fram till att 90 procent utav användarna är nöjda 
med befintliga system vilket vi anser är acceptabelt. 
 
Fråga 5 
Hur vet ni vilka system som är verksamhetskritiska och hur prioriterar ni dessa?  
Svar: Vi har identifierat dessa system genom att diskutera med varje enhet om vad de 
anser som verksamhetskritiskt och hur vi ska förhindra/förmildra driftstopp i dessa. 
Därefter har vi sammanställt ett diagram med prioritetsordning där de system med mest 
intäkts- och kvalitetspåverkan hamnar högst upp i ordningen. Se figur nedan: 



Bilaga 2 : Intervju utförd på Göteborgs Hamn 
  

 

 
  
Siffrorna i varje ruta beskriver återstartsordningen dvs. prioritetsordningen. Ruta ett, två 
och tre skall alltid ha 100 procent tillgänglighet då dessa orsakar mest skada vid 
driftstopp.  I ruta nio hamnar de system eller applikationer som har lägst prioritet och 
inte orsakar någon större skada vid driftstopp. 
 
Fråga 6 
Hur mäter ni driftstopp och dess konsekvenser? 
Svar: Vi har en s.k. incidentdatabas där alla incidenter i systemen registreras. När en 
incident inträffat som har betydelse för verksamheten, registreras den i databasen 
genom att fylla i ett formulär. Formuläret består av ett antal fält som fylls i tex. tidpunkt 
för incident, vad som hänt, grad av påverkan för verksamheten, åtgärder och 
uppföljning. Vid slutet av året görs en sammanställning av databasen.  
Detta är ett mycket enkelt sätt att mäta konsekvenserna på. Vi anser att det blir billigare, 
snabbare och enklare än att mäta med avancerad och dyr utrustning. Denna typ av 
mätning fungerar och passar oss bra. Incidenter som inträffar och har betydelse för 
verksamheten följs upp och analyseras för att sedan åtgärdas. Ju allvarligare incident 
desto snabbare sker åtgärderna för att förhindra att incidenten återkommer. Databasen 
är även ett verktyg för att se vad som behöver förbättras, stöd för motivering av 
investering i nya, bättre komponenter och system. 
 
Fråga 7 
Har du något att tillägga? 
Svar: Ja, kontentan av det hela lyder ”gör det enkelt”. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


