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Sammanfattning 
Allt fler organisationer väljer att förbättra och förnya sin verksamhet 

genom att använda informationssystem. Verksamheter idag har blivit 

allt mer beroende av IT- stöd i form av system samt webbapplikationer, 

eftersom det automatiserar och effektiviserar arbetsprocessen. 

Verksamheter med ett fullt fungerande IT-stöd leder, lyfter och styr 

företaget framåt i utvecklingen. Nyttan av ett IT system kan mätas då 

systemet är anskaffat och befinns i en förvaltningssituation. I 

förvaltningssituationer används IT system vilket kräver att dessa 

underhålls och omskapas efter verksamhetens utveckling.  

Studien syftar till att kartlägga alla IT-system och webbapplikationer för 

Tele2 Butikerna AB samt för varje system identifiera användare, 

accessroller, funktioner, förvaltningsresurser och förbättringsområden. 

Detta har utförts genom att skapa en nulägesanalys och en behovsanalys 

av verksamheten med hjälp av flera olika metoder. I examensarbetet har 

dokumenterade metoder använts för skapande av nulägesanalys och 

behovsanalys, vilka har stått i grund för de metoder som behärskar 

genom uppsatsens gång. Kartläggningen bestod främst av 

datainsamling via intervjuer med de anställda ute i butikerna samt på 

huvudkontoret.  

Slutligen har en rapport överlämnats till Tele2 som motsvarar 

önskemålen från uppdragsgivaren.   

 

Nyckelord: IT system, webbapplikationer, kartläggning, nulägesanalys, 

behovsanalys.  
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Abstract 
Increasing numbers of organizations are choosing to improve and 

innovate through the use of information systems. Businesses today have 

become more dependent on IT support such as systems and web 

applications as it automates and streamlines the work process. 

Organizations with a fully functional IT support leads, lifts and controls 

the company forward in development. The benefits of an IT system can 

be measured when the system is acquired and placed in a management 

situation. IT systems are used in management situations which require 

maintaining and re-engineering for business development.  

The study aims to identify all IT systems and web applications for Tele2 

Butikerna AB and also for each system identify users, access roles, 

system functions, management recourses and possible improvements. 

This has been done by creating a situation analysis and a needs analysis 

of the business with help from different methods. The thesis contains 

documented methods that has been used for the creation of the situation 

and needs analysis. These have been the basis during the thesis 

approach. The survey consists of data collection through interviews 

with the employees in the stores and at headquarters.  

Finally, a report has been submitted to Tele2 corresponding to the 

wishes of the client.   

 

Keywords:  IT system, web applications, survey, situation analysis, 

needs analysis. 
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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet på vår 

kandidatutbildning i Affärsystem. Studien utfördes under vårterminen 

2013 vid Tele2 Butikerna AB i Stockholm/Kista. Detta arbete har varit 

väldigt givande och vi har lärt oss otroligt mycket under arbetets gång.  

Först och främst vill vi tacka alla som har tagit sig tid och varit delaktiga 

under vår arbetsgång. Ett stort tack till alla medarbetare som har hjälpt 

oss kring vårt undersökningsområde och bidragit med viktig 

information. Speciellt tack till vår uppdragsgivare Johan Karlsson för att 

ha gett oss en chans till att ta del av Tele2s arbetsmiljö.  

Slutligen vill vi tacka vår examinator Anders Sjögren för bra vägledning 

under arbetet.  

 

 

 





Undersökning av IT-stöd för ett av 

Europas snabbast växande telekomföretag  

Error! Reference source not found. 

Förord 
2013-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

v 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning .............................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................ iii 

Förord ............................................................................................................... iv 

Innehållsförteckning ....................................................................................... v 

Terminologi .................................................................................................... vii 

1 Inledning / Introduktion ...................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .............................................................................................. 2 

1.1.1 Tele2 AB 3 

1.1.2 Tele2 Butikerna AB 4 

1.2 Problemformulering och övergripande syfte ................................. 5 

1.3 Avgränsningar ..................................................................................... 5 

1.4 Mål ......................................................................................................... 6 

1.5 Rapportöversikt ................................................................................... 7 

2 Teoretisk referensram ........................................................................... 9 

2.1 IT-system .............................................................................................. 9 

2.2 Webbapplikation ............................................................................... 10 

2.3 Val av rätt IT-stöd ............................................................................. 12 

2.3.1 Egenutveckling 12 

2.3.2 Standardsystem 14 

2.4 UML .................................................................................................... 15 

2.4.1 Användarfalldiagram 15 

2.5 Förvaltningsrutiner ........................................................................... 16 

2.5.1 Service Desk 17 

2.5.2 Incident management 17 

2.5.3 Change management 18 

3 Metodbeskrivning ............................................................................... 20 

3.1 Genomföringsansats ......................................................................... 20 

3.1.1 Hermeneutisk forskning 20 

3.1.2 Lösningsmetod 21 

3.1.3 Metodval 22 

3.1.4 Grounded theory 22 

3.1.5 Kvalitativ eller kvantitativ metod 23 



Undersökning av IT-stöd för ett av 

Europas snabbast växande telekomföretag  

Error! Reference source not found. 

Förord 
2013-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vi 

3.2 Undersökningsansats ....................................................................... 24 

3.2.1 Fallstudie 25 

3.3 Datainsamling .................................................................................... 25 

3.3.1 Primär och sekundärdata 26 

3.3.2 Interna dokument 26 

3.3.3 Litteraturstudier 28 

3.4 Intervju ............................................................................................... 29 

3.5 Arbetsprocess .................................................................................... 30 

3.5.1 Iterativ process 30 

4 Konstruktion ......................................................................................... 31 

4.1 Förstudie ............................................................................................. 31 

4.2 Genomförandefas .............................................................................. 32 

4.2.1 Intervju 33 

4.2.2 Påstötta komplikationer 34 

4.3 Nulägesanalys och behovsanalys ................................................... 36 

4.3.1 Systemindelning 36 

4.3.2 Bilagor 37 

5 Resultat .................................................................................................. 41 

6 Analys och diskussion ........................................................................ 45 

6.1 Sociala och Etiska aspekter .............................................................. 47 

6.2 Förslag på framtida studier ............................................................. 47 

6.3 Validitet och reabilitet ...................................................................... 48 

Referenslista .................................................................................................... 49 

Bilaga A: Översiktlig systembeskrivning ................................................. 52 

Nuvarande IT-system/webbapplikationer .................................................. 52 

Bilaga B: Användarfalldiagram ................................................................... 68 

Bilaga C: Matris för bruk av system ........................................................... 95 

Bilaga D: Förvaltningsrutiner ...................................................................... 97 

Bilaga E: Förvaltningsresurser ..................................................................... 99 

Bilaga F: Systemkostnader ......................................................................... 100 

Bilaga G: Intervjufrågor .............................................................................. 101 

Bilaga H: Personer som intervjuats .......................................................... 102 

Bilaga I: Diagram för användarvänlighet ................................................ 103 

 

 



Undersökning av IT-stöd för ett av 

Europas snabbast växande telekomföretag  

Error! Reference source not found. 

Förord 
2013-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vii 

Terminologi  
 

Förkortningar och akronymer  
 

 

RFC                           Request for Change  

 





Undersökning av IT-stöd för ett av Europas 

snabbast växande telekomföretag  

Hülya Uludag & Özlem Kaya 

1 Inledning / Introduktion 
2013-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

1 

1 Inledning / Introduktion  
Idag har organisationer blivit alltmer beroende av IT-system för att 

bedriva sin verksamhet.  Organisationer bygger verksamheten på 

funktionella IT-system som leder, lyfter och styr företaget framåt i 

utvecklingen. Företag har ett behov av IT stöd för att kunna arbeta på ett 

mer effektivt sätt. För att uppnå detta krävs att man inför och 

underhåller bra IT-system som skapar förbättringar för företaget genom 

att öka tillgången till information och kommunikation. IT-system hjälper 

organisationer med att lagra, bearbeta och distribuera information. 

Detta leder i sin tur till att man får tillgång till statistik över utvalda 

delar av organisationen som kan hjälpa till med mätningar över 

eventuella förbättringar. IT-system gör det även möjligt för 

organisationer att erbjuda nya funktionaliteter och produkter vilket i sin 

tur skapar expansionsmöjligheter, framsteg och eventuella 

kostnadsbesparingar.  

Telekommunikation härstammar från grekiskans tele betyder 

kommunikation över stora avstånd1. Telekomindustrin har utvecklats 

drastiskt under senare år, Sverige har varit ett av världens främsta 

länder inom telefoni och teknik branschen. Under 1990 talet blev 

mobiltelefonin en massmarknad och därefter har intresset för 

telekombranschen ökat mer och mer. Branschen har även genomgått 

stora förändringar gällande tillväxt, produkt, ekonomi osv.  

I denna studie har vi tittat närmare på system och applikationer som 

används av Tele2 Butikerna AB. Utbudet av IT-system ute på 

marknaden är stor och vi har valt att fördjupa oss kring Tele2 Butikerna 

ABs organisation. Arbetet kommer att utföras genom att skapa en 

nulägesanalys av det IT-stöd som används av Tele2 Butikerna AB. IT-

stödet dvs. systemen som utnyttjas, kommer att identifieras för att sedan 

kartläggas och på så sätt få en helhetsbild av organisationens struktur. 

Därefter undersöks systemens användare och accessroller, 

funktionaliteter, förvaltningsrutiner och förbättringsmöjligheter. 

Nulägesanalysen ska vara stöd för skapandet av en behovsanalys som i 

                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Telekommunikation Hämtad 2013-06-16 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Telekommunikation
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sin tur visar de områden som kan förbättras och som även visar behovet 

av nya funktionaliteter i organisationen.  

 

1.1 Bakgrund 

IT har kommit att bli en av de mest betydande faktorerna för 

verksamheters utveckling och effektivisering. Användningen av IT har 

ökat avsevärt under de senaste åren vilket i sin tur betyder att de flesta 

företagen idag använder en eller annan form av IT. Att företag använder 

IT-stöd innebär att affärsprocesser förändras och det finns möjlighet att 

bearbeta befintliga men även nya affärsprocesser2. Verksamheter kan på 

så sätt skapa nya arbetssätt och rationalisera verksamheten. Företagens 

användning av IT-stöd innebär inte enbart teknik och program utan 

även utveckling, avveckling, människor, förvaltning och 

dokumentation.  

IT-stöd inom ett företag kan visas i form av en nulägesanalys som i sin 

tur visar en kartläggning av IT-miljön i ett företag. Vid start av företag 

bör man ta hänsyn till viktiga punkter för att leda företaget framåt. En 

av dessa punkter är att göra en analys av företaget för att planera, sätta 

upp framtida mål och skapa en objektiv bild av företagets nuläge. 

Genom nulägesanalysen får företag en tydlig bild av vart de befinner sig 

och utifrån detta framkallar mål med hänsyn till de behov som finns i 

företaget. Behoven framställs genom en behovsanalys som kartlägger 

behövligheter på kort och lång sikt.  

Inom Tele2 Butikerna AB finns ett stort behov av att identifiera och 

därmed få fram de IT-system och applikationer som används av 

företaget. Vårt uppdrag är därför att kartlägga alla dessa system och 

sedan genomföra en undersökning av behov som finns med hänsyn till 

system som används.  

                                                 
2
 Ljungberg, Ander. & Larsson, Everth. (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling. 

Studentlitteratur.  
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1.1.1 Tele2 AB 

Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör med uppdrag att 

leverera enkel och billig telekom. Tele2 erbjuder produkter och tjänster 

inom fast och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och 

innehållstjänster. 3 Tele2 strävar ständigt efter att erbjuda marknadens 

bästa priser med hänsyn till deras kunder. Tele2 är verksamma i 10 

länder och detta har resulterat i 15 miljoner kunder i de verksamma 

områdena4. Tele2 har som vision att bli experter av kundvärde och 

verksamheten är utmanande och effektiva i sitt arbete. Tele2 har 3 

avgörande faktorer som ska resultera i att uppnå den vision man satt 

upp i verksamheten. De tre faktorerna är:  

 

 Kunder. Man vill erbjuda kunder vad de behöver, för mindre 

pengar. 

 Medarbetare. De anställda ska ha som uppfattning att Tele2 är en 

trygg och bra arbetsplats.  

 Aktieägare. Tele2 ska ha den bästa Total Shareholder Return 

(TSR) i jämförelse med dess konkurrenter5.  

 

Nedan visas de länder där Tele2 är verksamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3 http://www.tele2.se/kundservice/kontakt/om-tele2.aspx Hämtad 2013-05-20 
4 http://www.tele2.se/kundservice/kontakt/om-tele2.aspx Hämtad 2013-05-20 
5 http://www.tele2.com/our-wanted-position.html Hämtad 2013-05-20 

Figur 1 

http://www.tele2.se/kundservice/kontakt/om-tele2.aspx
http://www.tele2.se/kundservice/kontakt/om-tele2.aspx
http://www.tele2.com/our-wanted-position.html
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1.1.2 Tele2 Butikerna AB 

Tele2 Butikerna AB drivs som ett eget bolag och är ett helägt dotterbolag 

till Tele2 och är idag i ett väldigt expansivt läge. Idén för att skapa Tele2 

Butikerna AB kom år 2007 då Tele2 insåg att deras befintliga säljkanaler 

inte är tillräckliga och inte ökar värde på kunderna. Ett behov av att 

utveckla fler säljkanaler uppstod för att leverera högre värde på kunder 

vilket i sin tur innebar att sälja mer produkter och öka intäkterna per 

kund. 2008 togs ett beslut om att öppna Tele2 Butikerna AB och den 

första butiken öppnades i augusti 2009, därefter har det gått framåt för 

verksamheten och man har expanderat väldigt mycket under en kort 

tid. År 2009 öppnades 2 butiker och sedan har det vuxit med ungefär 10-

15 butiker varje år. I dagsläget har Tele2 Butikerna AB 49 butiker och 

man räknar med att ha 60 butiker innan årets slut.  Antalet anställda i 

butikerna och på huvudkontoret beräknas vara 250.  

Tele2 Butikerna ABs mest betydande kärnfaktorer som man fokuserar 

på är (i prioritetsordning): 

1) Försäljning 

2) Kundservice 

3) Få fram Tele2s varumärke 

4) Jämförelse med partners/återförsäljare (elgiganten, phonehouse). 

Man syftar på att återförsäljare av Tele2s produkter ska sälja på 

samma sätt som Tele2 Butikerna dvs. om Tele2 Butikerna lyckas 

sälja en viss mängd produkter så ska återförsäljarna ha samma 

resultat.  

Framtidsplaner för Tele2 Butikerna AB är att man vill lägga fokus på 

kundservice på grund av att det inte existerar tillräckligt med 

kundservice i nuläget där man anser att kunder inte får den hjälp som 

behövs på grund av systembegränsningar. En annan framtidssyn är att 

butikerna vill expandera genom att öppna 8 nya butiker inför 

kommande år. Därefter är tanken att koncentrera verksamheten på att 

utveckla drift och processer vilket behövs därför att verksamheten inte 

hunnit med dessa punkter på grund av den snabba expansionen.  
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1.2 Problemformulering och övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att utföra en undersökning av Tele2 

Butikerna AB:s verksamhet med betoning på de IT-system och 

webbapplikationer som används inom verksamheten och med detta 

som grund uppmärksamma de behov som existerar. Syftet är även att 

hjälpa Tele2 Butikerna AB med att identifiera deras befintliga IT-stöd 

eftersom verksamheten är i stort behov av att få kännedom om vilka 

system de arbetar med. Genom en nulägesanalys och en behovsanalys 

kommer en tydlig och bra bild av vilken IT som används, vilka behov 

som tillfredsställs och vilka ytterligare behov som förekommer inom 

Tele2 Butikerna AB idag. Projektet beskriver hur denna undersökning 

sker, vilka resurser som används vid utförandet samt på vilka grunder 

undersökningen skett. Syftet innefattar även att välja lämpliga metoder 

för att utföra en undersökning av en verksamhet. Denna studie kan även 

ge upphov till ny kunskap angående hur man kan gå tillväga för att 

identifiera en specifik del av IT-stöd som används inom företaget.  

Med detta som grund har följande frågeställningar uppstått: 

 Hur går man tillväga för att identifiera en verksamhets IT-stöd? 

 Vilka faktorer är avgörande för val av IT-stöd för organisationer?  

 Vad bör man ta hänsyn till vid införskaffande av system? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att endast behandla och undersöka Tele2 

Butikerna AB. Detta innebär att undersökningen inte behandlar hela 

Tele2 koncernens verksamhet utan fokuserar endast på dotterbolaget 

Tele2 Butikerna AB och därmed dess anställda på huvudkontoret i Kista 

samt anställda i butikerna.  

Studien koncentrerar sig på att ge en översiktlig bild av verksamhetens 

användning av stora som små system, webbapplikationer och 

leverantörer. Viktigt att betona är att denna studie inte fördjupar sig i 

frågan om att behandla varje enskilt system på ett djupgående sätt, utan 

denna studie syftar på att ge en översiktlig bild av hur Tele2 Butikerna 

ABs användning av systemen ser ut.  
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1.4 Mål 

Det konkreta målet för denna studie är att kartlägga system som 

används av Tele2 Butikerna AB. Detta är vad hela examensarbetet syftar 

på och utgör därför huvudmålet. Sedan har vi som delmål att 

genomföra en översiktlig nulägesanalys av det befintliga IT stöd som 

används inom Tele2 Butikerna AB samt för varje system undersöka och 

identifiera: 

 Användare och accessroller 

 Förvaltning och förvaltningsresurser 

 Funktioner 

Vidare är målet att genomföra en behovsanalys av befintligt IT stöd för 

att få fram: 

 Behov av ny funktionalitet 

 Förbättringsområden 

Ett annat delmål för denna studie är följaktligen att visa vilken betydelse 

IT-stödet har och hur man kan göra en förbättring inom 

verksamhetsområdet avseende Tele2 Butikerna AB. Detta ska uppfyllas 

genom att göra ett arbete bestående av en förstudie och därefter själva 

arbetet.  
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1.5 Rapportöversikt 

Nedan följer en kort beskrivning av rapportens fortsatta disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kapitel 2 Teori  

I detta kapitel beskrivs rapportens teoristudie innehållande fakta som 

krävs för att läsaren ska få en bättre förståelse för den fortsatta 

rapporten. Här inkluderas den teori som är viktig och relevant för 

arbetet som vi har behandlat och studerat under arbetsgången. 

Teoridelen ska ge läsaren en teoretisk inblick i vad som bör 

uppmärksammas när man utför en nulägesanalys och behovsanalys.  

 

              Figur 2 



Undersökning av IT-stöd för ett av Europas 

snabbast växande telekomföretag  

Hülya Uludag & Özlem Kaya 

1 Inledning / Introduktion 
2013-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

8 

Kapitel 3 Metod 

Kapitel 3 innehåller rapportens vetenskapliga arbete och beskriver hur 

undersökningsansatsen för hela arbetet sett ut. Här innefattas de olika 

metoderna för rapporten samt de metoder som använts för vår 

undersökning. Detta kapitel beskriver alltså tillvägagångssättet för 

undersökningen som utförts i Tele2 Butikerna AB.  

 

Kapitel 4 Konstruktion 

Här har vi framställt hur vi valt att dela upp arbetet. Detta kapitel visar 

hur vi har jobbat där alla delar i rapporten beskrivs mer detaljerat.  

 

Kapitel 5 Resultat 

Resultat kapitlet består av en sammanställning av alla delar som utförts 

i arbetet och här redovisas resultatet av förstudien, nulägesanalys och 

behovsanalysen.  

 

Kapitel 6 Diskussion 

Kapitel 6 redogör resultat kapitlets diskussion och analys. Här 

diskuteras och analyseras undersökningen av arbetet. 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för de olika teoriområden som kommer 

behandlas i denna undersökning. Därefter beskrivs de teorier som ligger i grund 

för rapporten mer detaljerat.  

 

2.1 IT-system 

IT- system har i dagens samhälle blivit en del av vår vardag. De 

används till allt möjligt från betalning av löner till att länka världen 

tillsammans i ett globalt nätverk. Huvudsyftet med att ha IT-system är 

att stödja kommunikationen och arbetet inom och mellan 

organisationer. Ett IT-system måste tillhandahålla korrekt och aktuell 

information som tillfredsställer behovet hos företag samt stödja deras 

rutinmässiga operationer och beslut. Informationssystem arbetar med 

att lagra stora mängder data från rutinmässiga affärstransaktioner som 

till exempel löner, fakturering och inventering. De stödjer den dagliga 

verksamheten i ett företag genom att befria företagets anställda från de 

tråkiga och tidskrävande arbetsuppgifterna. IT-system kan också ge 

chefer och beslutfattare information om aktiviteterna inom 

organisationen, vilken i sin tur kan hjälpa till med att upptäcka 

affärsmöjligheter för att uppnå lönsamhet inom företaget. 6  

 

Egenskaperna hos ett system 

 Ett system existerar i en miljö, som separeras från sin omgivning 

av någon form av gräns (system boundary).  

 System har in-och outputs. De får input från sin miljö och skickar 

outputs in till miljön.  

 System har gränssnitt vilket möjliggör kommunikation mellan 

två olika system 

 Ett system kan ha delsystem som också är ett system som i sin tur 

ytterligare delsystem. 

                                                 
6 Paul Johannesson & Eva Söderström, Information Systems Engineering. Kurslitteratur 

sida ix  
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 Ett system förlitar sig på feedback från omgivningen. Detta 

beskriver informationen om hur systemet fungerar. Denna 

information skickas sedan vidare till kontrollmekanismen.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Webbapplikation 

Webbapplikation är en applikation som är tillgänglig för användare i ett 

nätverk som internet eller ett intranät. Dessa webbaserade applikationer 

har idag blivit väldigt populära på grund av gränslösa webbläsare som 

används samt för att hastigheten på internet har ökat. Möjligheten att 

uppdatera och underhålla webbapplikationer utan att distribuera och 

installera en programvara på flera klientdatorer är också en av flera 

anledningar varför det har blivit populärt.8 Dessa webbapplikationer 

tillåter även användarna att påverka den informationen som 

presenteras, användarna kan alltså styra en webbapplikation till den 

nivå skaparen anser är måttligt. Webbapplikationer arbetar med att 

lagra variabler som senare kan nås av alla användare. Dessa variabler 

används främst för att hålla koll på olika inställningar som finns för 

applikationen. En webbapplikation har även funktionen av att lagra 

variabler som är åtkomlig av alla användare. En annan funktion som är 

specifik för webbapplikationer är att den kan spåra sessionen av 

användare.9  

 

 

                                                 
7 Simon Bennet, Steve McRobb & Ray Farmer, Object-oriented System Analysis and 

Design-Using UML Third edition, sida 5-7  
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application#cite_note-1 Hämtad: 2013-06-04. 
9 Christoffer Tollsten, Tillämpning av component object model vid utveckling av 

webbapplikationer med active server pages. Sida 4.  

            Figur 3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application#cite_note-1
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Fördelar 

 

 Det krävs ingen komplicerad process för att placera ut en 

webbapplikation i större organisationer 

 Behöver endast en kompatibel webbläsare 

 Webbläsaren kräver oftast inget diskutrymme, möjligtvis väldigt 

lite.  

 Inga nya uppgraderingar krävs eftersom alla nya funktioner är 

implementerade på servern och levereras automatiskt till 

användarna.  

 Ger även en plattformsoberoende. 

 

 

Nackdelar 

 

 Webbapplikationer kräver helt kompatibla webbläsare, om en 

webbläsare som beslutar att inte genomföra en viss funktion, eller 

överger en viss plattform kan det påverka ett stort antal 

användare.  

 Eftersom webbapplikationer nås på avlägsna servrar via internet 

kan det bli ett problem då anslutningen bryts. 

 Företaget kan på teoretiskt sätt spåra allt användarna av 

webbapplikationerna gör, detta kan orsaka sekretessproblem.  

 Ägaren av webbapplikation kan rulla ut nya funktioner när dem 

vill, även om användarna vill vänta. 10 

 

Exempel på vanliga webbapplikationer kan vara webbmail, online 

detaljhandel, online auktioner samt chatt-funktioner.  

 

                                                 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application#cite_note-1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application#cite_note-1
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2.3 Val av rätt IT-stöd 

Då man analyserar hur man skall gå tillväga för att införa rätt IT-stöd är 

det viktigt att göra en bra förstudie. Förstudie innebär att man gör en 

uppskattning på huruvida de identifierade användarnas behov kan 

tillfredställas. Studien bedömer även hur det nya systemet kommer att 

vara kostnadseffektivt ur ett affärsmässigt perspektiv.11 En förstudie 

innehåller en nulägesanalys som syftar till att genomföra och skapa en 

helhetsbild av hur verksamheten ser ut idag. På detta sett kan man göra 

en behovsanalys, dvs. en analys på vad verksamheten saknar och vad 

man behöver. 

 

2.3.1 Egenutveckling 

Egenutvecklade system kan delas in i två delar, skräddarsydda och 

generiska system. Skräddarsydda system definieras som de system som 

beställs i uppdrag av en viss kund. Leverantören utvecklar alltså 

systemet specifikt för kunden. Generiska system är fristående system 

som produceras av en utvecklingsorganisation och säljs på den öppna 

marknaden. Detta innebär att alla kunder har möjlighet till att köpa 

systemet. 12Det finns flera olika utvecklingsprocessmodeller. De två 

vanligaste modellerna är vattenfallsmodellen och inkrementell modell. 13 

 

Vattenfallsmetoden 

 

 Kravdefinition: Systemets tjänster, 

begränsningar och mål fastställs genom 

samråd med systemets användare. Dessa 

definieras sedan i detalj. 

 Design: Identifiering och beskrivning av den 

grundläggande programvaruabstraktioner 

och dess relationer. Övergripande system 

arkitektur. 

                                                 
11 Ian Sommervill, Sofrware Engineering, Ninth edition. Sida 37 
12 Ian Sommervill, Sofrware Engineering, Ninth edition. Sida 6-7 
13 Ian Sommervill, Sofrware Engineering, Ninth edition. Sida 29 

 

   Figur 4 
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 Implementation & enhetstesting: Under detta skede anses 

mjukvarudesignen som ett program. Enhetstestning innebär att 

man testar varje enhets och ser till att den uppfyllt 

specifikationen.  

 Integration & systemtest: Programmet testas som ett komplett 

system för att säkerställa att kraven uppfyllts. Efter detta steg 

levereras systemet till kunden.  

 Användning & underhåll: korrigering av fel som tidigare inte 

upptäckts. Förbättring av systemet. 14  

 

 

 

 

Inkrementell utveckling  

Här arbetar man med övergripande krav och utgåveplanering. Man tar 

fram något som kan sättas i produktion och användas samtidigt. Man 

beslutar alltså om vilken helhet man vill skapa och släpper det sedan bit 

för bit. Fördelen men användning av inkrementell utveckling är att man 

får snabbare utveckling och driftsättning. Det blir även enklare att få 

feedback från kunderna. Nackdelen är att det kan bli svårt att kartlägga 

kundens behov i rätt rangordning. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ian Sommervill, Sofrware Engineering, Ninth edition. Sida 31 
15 Ian Sommervill, Sofrware Engineering, Ninth edition. Sida 33 

Figur 5 
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2.3.2 Standardsystem 

Stora företag arbetar oftast inte med egenutveckling av IT-stöd, utan de 

köper in så kallade standardsystem som har utvecklats utav en extern 

leverantör. Dessa standardsystem förväntas kunna tillfredsställa 

kundens verksamhetsbehov. 16 Ett bra sätt att ta reda på vilket 

standardsystem man kan tillföra verksamheten på bästa möjliga sätt är 

att arbeta metodiskt. Detta innebär att man grundligt går igenom val, 

anpassning och införande, för att vara mer säker på att man verkligen 

inför rätt standardsystem. 17 

 

Fördelar med standardsystem   

 Rutinerna för införandet av dessa standardsystem är oftast 

standardiserade. 

 Installationen är oftast kvickare eftersom företaget köper en 

färdig produkt. 

 Utvecklingen och förvaltningen är billig. 

 Systemen är flexibla.  

 Användarna av systemet får kunskapsförstärkning vilket i sin tur 

medför en mer professionell arbetsgång. 

 Leverantören av systemen kompletterar systemet med erfarenhet 

från tidigare implementeringar.  

  

Nackdelar med standardsystem  

 Man har större krav på den externa leverantörens kompetens.  

 Icke företagsstandard där det gäller dokumentation. 

 Man blir mer beroende av den externa leverantören. 

 Eftersom man vill koma igång snabbt finns risken att man 

glömmer förstudien och låter standardsystemet bli ett krav. 

 Höga driftkostnader om man utnyttjar liten del av systemet.18 

                                                 
16 Peder Brandt, Rolf Carlsson & Anders G Nilsson, Välja och förvalta standardsystem. 

Sida 10-11 
17 Peder Brandt, Rolf Carlsson & Anders G Nilsson, Välja och förvalta standardsystem. 

Sida 13 
18 Peder Brandt, Rolf Carlsson & Anders G Nilsson, Välja och förvalta standardsystem. 

Sida 12 
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2.4 UML 

Unified modeling language (UML) beskrivs som en familj av grafisk 

notation med stöd av enstaka metamodeller som hjälps till med att 

beskriva och designa IT-system, speciellt IT-system som byggt upp med 

den objektorienterade strukturen (OO). UML är en relativt öppen 

standard som styrs av OMG, Object Management Group, som är en 

öppen sammanslutning av företag. OMG bildades för att bygga 

standarder som stöd för driftskompabilitet.  19 Grafisk 

modelleringsspråk har funnits länge inom IT industrin. Ett bra diagram 

kan oftast hjälpa till med kommunicering av idéer om en viss design, 

speciellt då man vill undvika en hel del detaljer. Diagrammen 

underlättar även förståelsen av designen på en programvara eller en 

affärsprocess. 20  

 

 

 

2.4.1 Användarfalldiagram 

Användarfall diagram är en teknik att fånga de funktionella kraven på 

ett system. Dessa diagram arbetar med att beskriva typiska interaktioner 

mellan användare och systemen, samt systemen i sig. Det berättar alltså 

hur ett system används. 21 Dessa diagram beskriver främst vilken aktör 

som utför vilket användarfall samt vilket användarfall som inkluderar 

andra användarfall. 22 

Användarfalls diagram visar tre aspekter av ett system, dessa är: 

Aktörer, användarfall och systemgräns.  

                                                 
19 Fowler, Martin. (2004) UML distilled third edition, A brief guide to the standard 

object modeling language.  

Addison- Wesley. Sida 1  
20 Fowler, Martin. (2004) UML distilled third edition, A brief guide to the standard 

object modeling language.  

Addison- Wesley. Sida xxv 
21 Fowler, Martin. (2004) UML distilled third edition, A brief guide to the standard 

object modeling language.  

Addison- Wesley. Sida 99 
22 Fowler, Martin. (2004) UML distilled third edition, A brief guide to the standard 

object modeling language.  

Addison- Wesley. Sida 102 
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 Aktörer: Representerar den roll som människor, andra system 

eller enheter har när man kommunicerar med användarfall. En 

aktör kan representera flera personer eller befattningar. 23 

 Användarfall: Ett användarfall beskriver en funktion som ett 

system utför för att uppnå användarnas mål. Ett användarfall 

måste ge ett märkbart resultat som är av värde för användarna av 

systemet.  

 Systemgräns: Detta är en rektangel som man kan dra ett 

användarfall till, för att kunna separera de användarfall som är 

interna för ett system, från de aktörer som ligger utanför 

systemet. 24 

 

 

 

 

                                                  Figur 6    

2.5 Förvaltningsrutiner 

Förvaltning av IT-system innebär åtgärder för att bevara eller förbättra 

systemets nyttoeffekter. Syftet med förvaltning är att förlänga systemets 

driftlängd. 25 Systemförvaltning kan delas in i två huvudtyper; 

Vidmakthållande och Vidareutveckling. Vidmakthållande består 

felrättningar av systemet. Det består även utav användarstöd samt 

daglig IT-drift och underhåll. Vidareutveckling innebär att man 

anpassar samt förbättrar systemet. 26 Förvaltning omfattar en massa 

arbeten. De som behandlas i denna rapport är följande; Service Desk, 

Incident Management och Change Management.  

                                                 
23 Simon Bennet, Steve McRobb & Ray Farmer, Object-oriented System Analysis and 

Design-Using UML 

Third edition, sida 146-147 
24http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rsmhelp/v7r5m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.xtoo

ls.modeler.doc%2Ftopics%2Ftaddsysbnd.html Hämtad: 2013-06-04. 
25 Peder Brandt, Rolf Carlsson & Anders G Nilsson, Välja och förvalta standardsystem. 

Sida 28 
26 Malin Nordström & Tommy Welander, Mera affärsmässig förvaltningsstyrning. Sida 13 

System Boundary 

Användarfall 

Aktör 

Kommunikations 
association 

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rsmhelp/v7r5m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.xtools.modeler.doc%2Ftopics%2Ftaddsysbnd.html
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rsmhelp/v7r5m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.xtools.modeler.doc%2Ftopics%2Ftaddsysbnd.html
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2.5.1 Service Desk 

En service desk är en kommunikationscentral som ger en enda 

kontaktpunkt mellan ett företag och des kunder, medarbetare och 

affärspartners. Servicedesk fungerar som 1st line support. Här arbetar 

man med att ta emot och registrera alla samtal/mail från användarna 

och direkt behandla enkla förfrågningar och klagomål från användarna. 

Man arbetar även med att en preliminär bedömning av alla 

inkommande incidenter och sedan vidarebefordra ärendet till 2:line 

support som omfattar förvaltarna av systemet. Service Desk informerar 

även användarna om ärendets status och framsteg. 27De viktigaste 

orsakerna till varför ett företag ska investera i att införa service desk är 

följande; 

 Att tillhandahålla kontakt för användarna 

 Att identifiera och minska kostnaderna för IT-tjänster i sin helhet 

 Att skapa förutsättningar för att skapa nöjda användare 

 Minimiera arbetsbelastningen för förvaltarna av systemen 

 Förbättrad nåbarhet för användarna genom en central 

kontaktpunkt 

 Förbättrad kvalitet och snabbare svar på frågor från användarna 

Allt är dock inte positivt med Service Desk. Det kan hända att man inte 

prioriterar ärendet rätt eller så kan man ha avsaknad stöd från 

ledningen samt bemötas av motstånd då man vill ändra på befintliga 

rutiner. Sedan kan det även vara så att personalen på Service Desk har 

brist på kunskaper och kompetens. 28 

 

2.5.2 Incident management 

En incident definierar varje händelse som avviker från normal drift av 

en IT-tjänst. D.v.s. så den orsakar avbrott eller försämring av kavaliteten 

av IT-tjänsten. 29 Exempel på incidenter kan delas in på följande sätt; 

                                                 
27 Ivor Macfarlane & Colin Rudd, Ledning och styrning av IT-tjänster, version 2.1.b. Sida 

12 
28 Ivor Macfarlane & Colin Rudd, Ledning och styrning av IT-tjänster, version 2.1.b. Sida 

14 
29 Ivor Macfarlane & Colin Rudd, Ledning och styrning av IT-tjänster, version 2.1.b. Sida 

15 
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 Applikation: Tjänsten är otillgänglig eller fungerar felaktigt  

 Hårdvara: Hårdvaran är otillgänglig eller överbelastad  

 Service Request: Förfrågan om information eller hjälp, t.ex. vid 

bortglömt lösenord. 30 

Målet med incident management är att så snabbt som möjligt kunna 

återställa normal drift av tjänster, vilken i sin tur leder till en minimal 

påverkan på verksamheten. Anledningen till varför man har incident 

management inom ett företag är dels för att försäkra sig om att man på 

bästa möjliga sätt utnyttjar resurserna för att stödja verksamheten samt 

för att fastställa och använda ett konsekvent sätt att behandla alla 

rapporterade incidenter. 31 

 

Fördelar:  

 Färre irritationsmoment för IT-personal samt användare, vilken 

leder till att de blir nöjdare.  

 Bättre användning av personal som leder till större produktivitet 

 Proaktiv identifiering av förbättringar  

Nackdelar: 

 Brist på stöd från ledningen 

 Brist på kunskap och kompetens  

 Brist på, olämpliga eller för dyra mjukvaror och verktyg. 32 

2.5.3 Change management 

Syftet med change management är att garantera att standardiserade 

metoder och procedurer används för att snabbt och effektivt kunna 

hantera alla förändringar för att hindra att en incident har för stor 

påverkan på en tjänst. Change management ansvarar för alla 

förändringar inom drift av IT-tjänster. Arbetar man med change 

management har man ansvar för att; 

 Hantera och registrera förändringar 

 Uppskatta och analysera påverkan, kostnader, fördelar samt 

risker med föreslagna förändringar  

                                                 
30 BiTA Service Management, ITIL-UTBILDNING kompendium, Sida 41 
31 Ivor Macfarlane & Colin Rudd, Ledning och styrning av IT-tjänster, version 2.1.b. Sida 

15 
32 BiTA Service Management, ITIL-UTBILDNING kompendium, Sida 49 
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 Ta fram affärsgrundade beslutsunderlag  

 Hantera och styra genomförande av förändringar  

 Bevaka och rapportera om genomförandet  

 Revidera och stänga Request for change (RFC)33 

Alla RFC måste prioriteras, de prioriteras då efter inverkan på 

verksamheten. Dessa prioriteringar rangordnas som: Urgent, high, 

medium och low. 34 

Fördelar 

 Bättre överrensstämmelse mellan IT-tjänster och 

verksamhetsbehoven  

 Större möjligheter för att kunna hantera stora mängder av 

förändringsarbete  

 Bättre kommunikation mellan verksamhetssidan och IT-

supportpersonalen  

 Bättre uppskattning av kostnaderna 

Nackdelar 

 Frånvaro av kontroll på akuta förändringar som begärs.  

 Brist på engagemang och medverkan från ledningen  

 Brist på ansvarstagande för ägarskap av de påverkade systemen 

 Brist på kompetens hos personalen 35                                                       

                                                 
33 Ivor Macfarlane & Colin Rudd, Ledning och styrning av IT-tjänster, version 2.1.b. Sida 

28 
34 BiTA Service Management, ITIL-UTBILDNING kompendium, Sida 59 
35 Ivor Macfarlane & Colin Rudd, Ledning och styrning av IT-tjänster, version 2.1.b. Sida 

33-34 
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3 Metodbeskrivning 
Syftet med detta kapitel är att beskriva de metoder som använts för att utföra 

detta examensarbete. Alla undersökningar i vetenskapligt syfte omfattar 

metoder som behövs för att genomföra, behandla och slutföra ett visst arbete. 

Tillvägagångssättet för att svara på uppsatsens problemformulering förklaras i 

detta kapitel och det ges även en beskrivning av hur information samlats in för 

att kunna slutföra arbetet.  

3.1 Genomföringsansats  

Individen kan på två olika sätt nå kunskap och dessa är genom empirisk 

kunskap och genom logisk kunskap36. Empirism innebär en inriktning 

som markerar erfarenheten som bas för att nå kunskap vilket i sin tur 

visar att slutsatser inom empirismen baseras på erfarenheter. Empiriska 

begrepp utgör sammanfattningar av iakttagelser av flera föremål, 

situationer osv37. Logisk kunskap betyder att vi kan nå kunskap genom 

att använda logiska antaganden eller sanningar för att resultera i nya 

sanningar. Detta kan exempelvis visas i form av att man använder 

matematik formler vid sitt arbete eftersom dessa är felfria och har 

använts i många år. 

3.1.1 Hermeneutisk forskning 

Den hermeneutiska forskningsmetoden används för att kunna tolka och 

få en bättre förståelse för undersökningsområdet och detta görs genom 

både teori och empiri. Förståelsen växer fram naturligt då nya insikter 

fås och uppmanar till att förståelse skapas inför nästa nivå av studien 

(hermeneutiska spiralen). Detta innebär att metoden utvecklas genom 

att erfarenheter skapar grunden för nästa tolkning och därför är 

tolkningen ständigt ett resultat av förståelsen38. 

I denna studie har vi haft användning av den hermeneutiska ansatsen 

genom att genomföra intervjuer med förbestämda frågor och sedan 

transkribera den information som samlats in från respondenten. Baserat 

på den information som plockats ihop har vi kunnat tolka och analysera 

                                                 
36 http://www.oocities.org/stenrose_och_teg/posherm.htm Hämtad 2013-05-30 
37 http://www.ne.se/empirism Hämtad: 2013-05-30 
38 http://ledarutvecklingen.bloggsida.se/diverse/om-en-hermeneutisk-ansatsHämtad 

2013-06-16 

http://www.oocities.org/stenrose_och_teg/posherm.htm
http://www.ne.se/empirism
http://ledarutvecklingen.bloggsida.se/diverse/om-en-hermeneutisk-ansats
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svaren från respondenten och våra tolkningar har baserats på varandra i 

takt med informationsinsamlingen. Förhållningssättet under 

datainsamlingen har varit öppet och vi har strävat efter att förstå 

innebörden av informationen som samlats in. Detta sätt att jobba på 

ingår i det hermeneutiska tänkandet  

Detta arbete med tillhörande undersökning är således byggt på den 

hermeneutiska ansatsen inom kunskapsteorin empirism där 

erfarenheter ligger i grund för de kunskaper som uppnåtts kring 

undersökningsområdet. Tillvägagångssätten har varit varierade och det 

har använts flera metoder som i detta kapitel kommer beskrivas. 

Kapitlet inleds med att beskriva de metoder som används vid skapandet 

av undersökningen, därefter förklaras proceduren/arbetssättet som 

genomsyrar hela examensarbetets form.  

3.1.2 Lösningsmetod 

Det finns i huvudsak tre metoder för att lösa ett problem och detta är 

genom att arbeta antingen induktivt, deduktivt eller en kombination av 

de båda. Induktiv forskning innebär att forskaren utgår från enskilda 

iakttagelser för att samla ihop empiri som i sin tur leder till att man kan 

dra generella slutsatser. Teorin brukar inte sättas i förbindelse med detta 

utan teorin utgörs av erfarenheter och observationer som förekommit 

under genomförandet av arbetet. Deduktiv ansats innebär att man har 

befintliga teorier som prövas i empirin, alltså att slutsatser dras från 

redan existerande teorier39. Man kan säga att den induktiva metoden 

baserar slutsatserna på empirism medan den deduktiva metoden 

grundar data på logik.    

Ansatsen som vi utgått från i vårt examensarbete är den induktiva 

metoden eftersom vi har observerat ett visst område för att sedan samla 

data kring det. Baserat på den empiri som tillhandahållits har vi skapat 

egna teorier och hypoteser. Detta har gjorts genom ett flertal intervjuer 

för att få en större förståelse och kunskap om Tele2 Butikerna AB. Ren 

induktiv forskning påbörjas med datainsamling, empiriska 

observationer eller mätningar som i sin tur leder till att skapa teori för 

undersökningen och detta har vi tillämpat i denna studie.  

 

                                                 
39 Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) 
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3.1.3 Metodval 

Med metod menas ett vetenskapligt sätt för att kunna närma sig det 

område man ska skriva om och hur detta ämne behandlas i arbetet. 

Metoden påverkar och behärskar genom hela arbetet. Man kan 

exempelvis välja att göra en enkel beskrivning, att binda sig för att göra 

vissa jämförelser, att formulera hypoteser eller att göra förutsägelser40. 

Valet av metod är viktigt då författaren bör ha kännedom om hur man 

ska gå tillväga för att få fram relevant information som krävs vid 

genomförande av examensarbete. Foskaren bör sträva efter att arbetet är 

sakligt, objektivt och balanserat samt att resultatet är tillförlitligt och 

giltigt41. 
 

3.1.4 Grounded theory 

Grounded theory (grundad teori) är en forskningsmetod som utvecklats 

av två amerikanska medicinska sociologer Barney Glaser och Anselm 

Strauss. Denna forskningsmetod är en form av empirisk forskning där 

iakttagelser av verkligheten är den enda källan till kunskap. Metoden 

utgår från att alla erfarenheter som innehas av forskaren kan vara data 

samt att forskarens iakttagelser utgör källan till kunskap där 

vetenskaplig litteratur vävas in till slutet av forskningsprojektet42. 

Grounded theory försklaras som att teorin i forskningen uppstår och 

utvecklas i takt med forskningens utveckling under arbetets gång och är 

därmed inte specificerad i förväg43. Det är inte nödvändigt att ha all data 

samlat för att kunna påbörja en analys, detta innebär att man kan 

analysera data innan man har fullkomlig datainsamling. Enligt denna 

metod kan man utifrån resultat från intervjuer och observationer göra 

en analys av data som i sin tur leder till ökad datainsamling. Metoden 

rymmer både induktion (formulera hypoteser utifrån specifik data) och 

deduktion (hypoteser dras från specifika slutsatser). 

Detta examensarbete har utformats genom Gounded theory och står 

som struktur för hela undersökningen. Tillvägagångsättet vid 

kartläggning av system som används av Tele2 Butikerna AB baserades 

på data som allt eftersom samlades in.  Studien påbörjades genom att 

först analysera verksamheten och därefter sätta igång med intervjuerna. 

                                                 
40 Ejvegård, Rolf. (2003) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur.  
41 Ejvegård, Rolf. (2003) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur. 
42 http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundad_teori Hämtad 2013-06-02 
43 Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund, Studentlitteratur. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundad_teori
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Efter varje intervju analyserades resultatet och vi kunde inleda 

kartläggningsprocessen. Genom det resultat och den information vi fått 

kännedom om modifierades systemkartorna och systemtabellerna. 

Kartläggningen av system byggdes genom en iterativ arbetsprocess som 

följer Grounded theory utformning44 som senare kommer beskrivas på 

närmare håll.  

 

3.1.5 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Förutom att välja den forskningsmetod som vi använt oss utav i studien 

har vi tagit hänsyn till en annan viktig synpunkt vid val av metod. Detta 

är kvalitativa och kvantitativa metoder som är två huvudtyper av 

metoder som ofta tillämpas vid undersökningar av olika slag. Vid val av 

metod krävs att man har bra kännedom om mål som arbetet ska 

resultera i och med detta som grund bestämma sig för lämplig metod45.  

Vid arbeten med grund på den empiriska utformningen måste man 

känna till om man bör använda kvalitativ eller kvantitativ metod. Ett 

annat alternativ är att koppla samman dessa två metoder46. Kvantitativ 

forskning analyserar material genom enkätundersökningar, 

frågeformulär och strikt formade intervjuer som hanteras av siffror dvs. 

mätbara resultat där svaren bör vara korta och precisa såsom ja/nej, 

aldrig/ofta och i form av siffror. Därefter behandlas dessa svar och 

framställs i grafer, diagram och tabeller47. Den kvantitativa forskningens 

grunddrag grundas på insamling av numerisk data och syftar på att 

hitta ett samband mellan variabler för att visa ett samband som 

motsvarar verkligheten.  

Vid kvalitativa ansatser uttrycks data genom observationsstudier och 

intervjuer med enskilda personer/grupper där intervjuer är öppna för 

diskussion och fokuserar på deltagarens känslor, upplevelser, minnen 

och åsikter vilket i sin tur skapar teori. Resultatet framställs i form av 

                                                 
44 Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 

Quality Research. New York, Aldine. 
45 Larsen, Ann Kristin. (2009) Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. Gleerups.   
46 Justesen, Lise.& Mik-Meyer, Nanna (2011) Kvalitativa metoder: Från vetenskapsteori till 

praktik. Studentlitteratur.   
47 http://traningslara.se/en-kort-genomgang-av-kvalitativ-och-kvantitativ-

kostforskning/ Hämtad 2013-06-02 

http://traningslara.se/en-kort-genomgang-av-kvalitativ-och-kvantitativ-kostforskning/
http://traningslara.se/en-kort-genomgang-av-kvalitativ-och-kvantitativ-kostforskning/
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ord baserat på deltagarens uppfattning av undersökningsområdet. Den 

kvalitativa ansatsen är övervägande induktiv vilket uppenbarar sig i 

form av att den utvecklar abstraktioner, hypoteser och teorier istället för 

att använda befintliga teorier48. En skillnad mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder är att kvalitativa metoder inte är så formaliserad 

som den kvantitativa. Syftet är att samla djupare fakta kring 

undersökningsområdet för att få ett helhetsperspektiv. Kvalitativa 

metoder är flexibla vilket innebär att dispositionen på undersökning kan 

ändras under själva genomförandet49. 

I denna studie har vi valt att använda en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa metoder och anledningen till detta är att denna 

undersökning består av skilda delar som kräver som i sin tur begär 

varierande metoder för datainsamling. Att kombinera dessa två 

metoder kallas för metodtriangulering50. Vi har valt dessa metoder som 

tillvägagångssätt vid vår undersökning beroende på vilket resultat vi 

vill ha fram. En liten del av undersökningen begär statistiska resultat i 

form av siffror och korta svar som kan räknas vilket utgör 

undersökningens utnyttjning av den kvantitativa metoden. Detta för att 

framställa variabelvärden innehållande svar på enskilda frågor från 

varje person. Den större delen av studien har utförts genom kvalitativa 

metoder, alltså genom kvalitativa sätt såsom intervjuer med en mindre 

grupp personer/enskilda personer. Vi har även utfört intervjuer med 

kvalitativ och kvantitativ karaktär i form av telefon, mail, chatt och 

öppna diskussioner.  

 

3.2 Undersökningsansats 

Undersökningsansatsen innehåller den disposition som studien baseras 

på samt de metoder som använts under hela arbetets genomförande. 

Det finns flera olika typer av undersökningsansatser till exempel 

surveyundersökningar, experiment och fallstudier. Beroende på syftet 

med undersökningen väljer man undersökningsansatser som i sin tur 

innehåller metoder för datainsamling. 

                                                 
48 Merriam, S. B., (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund. 
49 Holme, Idar Magne: Solvang, Bernt Krohn. 1991. Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Studentlitteratur. 
50 Larsen, Ann Kristin. (2009) Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. Gleerups.   
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3.2.1 Fallstudie 

Användning av fallstudie som undersökningsansats innebär att man 

undersöker ett visst enskilt fall eller en arbetsplats/organisation. 

Fallstudier riktar sig in på att studera en miljö eller situation och har en 

koppling till den kvalitativa forskningsmetoden51. Fallstudier syftar på 

mer detaljerade och djupgående beskrivningar där forskaren inte har 

några förkunskaper om vad som är betydande för undersökningen. 

Forskaren utvecklar förbindelser med de objekt som undersöks för att i 

senare vrede kunna återvända och komplettera befintlig information. 

Fallstudier används främst vid utvärderingar där studieobjekten är 

väldigt komplexa52. Metoden är även speciellt tillämpningsbar då man 

har en färdig frågeställning vid studier som är beskrivande och 

förklarande.  

Vi har valt fallstudie som undersökningsansats för att kunna kartlägga 

alla system som används av Tele2 Butikerna AB. Vi använde oss av ett 

flertal frågeställningar för att få relevant information och djupare 

förståelse för vårt problemområde. Därför genomfördes en fallstudie av 

Tele2 Butikerna ABs organisation. Under arbetets gång definierades 

frågeställningar som krävdes för att kartlägga alla system.    

 

3.3 Datainsamling 

Datainsamling är den viktigaste delen i hela arbetsprocessen. Det gäller att få 

tag på rätt och relevant information angående undersökningsområdet. 

Informationen samlas in från olika källor och kallas för empirisk data. Vi har 

använt oss utav olika tekniker för datainsamling för att kunna slutföra 

kartläggning av system som används av Tele2 Butikerna AB.  

 

                                                 
51 Bryman, Alan: Bell, Emma. 2003. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

Förlag. 
52 Lekwall, P. & Wahlbin, C., (2001), Information för marknadsföringsbeslut, IHM 

Läromedel 
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3.3.1 Primär och sekundärdata 

Man kan dela in undersökningen och tekniken för datainsamlingen i två 

olika typer: primärdata och sekundärdata53. En primär källa uppstår 

under arbetets gång, man samlar in ny data. En sekundär källa baseras 

på redan existerande data. Beskrivningen av primärdata är data som vi 

samlar in själva medan sekundärdata redan finns insamlade54. I denna 

studie sätter vi fokus på primärdata eftersom intervjuer har använts som 

tillvägagångssätt och vi har samlat ihop data genom intervjusvaren. Vi 

har byggt på vår faktainsamling genom att ha löpande intervjuer med 

de anställda på företaget vilket i sin tur har lett till att vi har jobbat 

kontinuerligt med att få fram ny och relevant fakta inom 

undersökningsområdet. Detta har gjorts för att kunna stärka vår 

teoridel.  

 

3.3.2 Interna dokument 

Vi hade i uppgift att kartlägga Tele2 Butikerna ABs befintliga 

användning av system vilket i stort sätt genomfördes utan att ha någon 

tidigare dokumentation angående detta undersökningsområde. Tele2 

Butikerna ABs verksamhet är relativt ny vilket medfört att ingen 

befintlig dokumentation existerar och vi har därmed inte kunnat ta hjälp 

av tidigare fakta. Detta innebär att företaget inte har dokumentation 

kring de system som brukas av de anställda i Tele2 Butikerna AB.  

På grund av att vi inte kunnat utnyttja tidigare dokumentation kring 

detta fenomen så har undersökningen skapats från grunden. All fakta 

och information som samlats in har använts för att skapa ny data inom 

företaget som i sin tur kommer utgöra kartläggningen.   

Tele2 Butikerna AB har ett mailhanteringssystem som används internt 

av alla anställda i verksamheten. Systemet heter Lotus Notes och består 

av många olika funktioner vilka stödjer verksamheten oerhört mycket. 

Systemet används oavbrutet under hela dagen då de anställda sätter 

igång Lotus Notes omedelbart vid ankomst till jobbet.  

Detta examensarbete skrevs under en tio veckors period och den större 

delen av tiden har tillbringats på Tele2s huvudkontor där vi har arbetat 

                                                 
53 Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund, Studentlitteratur. 
54 Eriksson, L-T. & Wiedersheim-Paul, F., 2011, Att utreda, forska och rapportera. Liber 

AB, Malmö. 
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som en vanlig anställd (kontorstid) med att framställa kartläggning av 

system som används. Vi har därmed fått användarkonton till Lotus 

Notes som i sin tur kopplas samman med datorinloggningen. Lotus 

Noter erbjuder många funktioner, vi har dock endast använt ett fåtal 

funktioner och tjänster vid denna studie. De funktioner som brukats 

genom Lotus Notes är: mail, chatt, systemkatalog, personalkatalog, 

kalender och schema.  

 

 Mail. Elektronisk brev skrivning klassas som icke-verbal 

kommunikation eftersom det inte är möjligt att parterna ger 

någon direkt respons på grund av den enkelriktade metoden. 

Metodens nackdelar kan uppstå då feltolkningar och 

missuppfattningar av ärendet kan inträffa, däremot kan e-post 

vara till en fördel då intervjuaren behöver svar på en 

fråga/uppföljningsfråga som mottagaren svarar på i mån av tid55. 

Denna funktion använde vi under studiens initiala fas för att 

kontakta ansvariga från varje avdelning. I första hand mailade vi 

till alla avdelningschefer för att boka in ett möte (intervjutillfälle). 

Mailsystemet användes även då vi behövde ha kontakt med 

anställda som tjänstgör på andra Tele2 kontor runtom i Sverige.  

 Chatt. Lotus Notes erhåller ett internt chattsystem där anställda 

kan chatta sinsemellan. Denna funktion underlättar på det sättet 

att man kan få omedelbar kontakt med en kollega och därmed 

snabba svar. Det är möjligt att lägga till anställda i sitt eget 

kontaktnät och på så sätt kan man se när personalen är 

tillgängliga vilket behövdes då vi var i behov av snabba svar och 

kunde använda chatten som hjälpmedel. 

Personalkatalog. Denna funktionalitet uppskattade vi väldigt 

mycket då funktionen användes dagligen. Via personalkatalogen 

kunde vi se vilka anställda som är verksamma i en avdelning. 

Tele2 Butikerna är uppdelade i finans, HR, marknad, bygg, 

inköp, försäljning, butik och säkerhet. Genom att klicka på en viss 

avdelning var det möjligt att se antalet anställda och deras 

kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna innehöll även en bild på 

                                                 
55 Dimbleby,R., & Burton,G. (1999). Kommunikation a  r mer a  n ord. Lund: 

Studentlitteratur.  
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en viss anställd vilket hjälpte oss enormt då intervjuer skulle 

hållas.  

 Kalender och schema. Lotus Notes hade även en kalender och 

schema funktion där vi kunde se våra inbokade möten som i sin 

tur hjälpte oss att hålla reda på intervjutillfällen och därmed dess 

tid och plats.   

 

3.3.3 Litteraturstudier 

Datainsamling genom böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter är de 

vanligaste källorna för samling av data. Genom att använda böcker 

sammanställs och systematiseras den kännedom som finns inom 

undersökningsområdet. Artiklar och rapporter visar de nya teorier som 

utvecklats genom åren medan böcker tar tämligen lång tid att förlägga. 

Hjälpmedel som kan användas som stöd vid teoribildning är bibliotek 

(kataloger och tidsskrifter) samt databaser som innehåller sökfunktioner 

innehållande litteratur56.  

Vi har som sagt inte använt oss utav tidigare dokumentation vid 

kartläggning av system, däremot har vi i förstudien använt vissa 

litteraturstudier som stöd för vår undersökning. Litteratursstudier har 

brukats för att stärka vår kunskap och fördjupa oss inom området som 

undersöks. Datainsamling till den efterföljande resultatställningen och 

rapportskrivningen utfördes framförallt genom böcker, vetenskapliga 

artiklar, och tidigare examensarbeten. Det sistnämna alternativet 

utfördes genom att använda KTH biblioteks sökverktyg och därmed 

hade vi tillgång till databaser där vi kunde utföra sökning av 

examensarbeten. De databaser som användes var: DiVA, KTHB Primo, 

Google Schoolar och även sökningar på internet.  

 

Den teoretiska referensramen i kapitel 2 baseras på litteratur i form av 

böcker. Under hela kapitlets genomförande har böcker använts som 

studiematerial och därmed varit ett stöd vid undersökningen och dess 

utförande. Relevant information hittades genom att utföra en sökning 

genom biblioteken som i sin tur visade de bibliotek som hade böckerna 

                                                 
56 Patel, R. & Davidsson, B. (1991). Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund, Studentlitteratur. 
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tillgängliga för utlåning. De bibliotek som användes i denna studie var: 

Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Vid sökning 

genom internet användes sökorden nulägesanalys, kartläggning, IT-

system, behovsanalys.   

3.4 Intervju 

Intervju är en teknik inom kvalitativa fallstudier och baseras på att 

samla ihop relevant information kring ett undersökningsområde genom 

att ställa frågor. Forskaren vill få kännedom om någon annans 

erfarenheter om ett visst ämne. Beroende på vilken slags information 

forskaren behöver tas ett beslut om man bör välja intervju som den mest 

betydelsefulla metoden för insamling av information57. Vid denna typ 

av metod för datainsamling är data som krävs sällan tillgängliga sedan 

tidigare.  

Det gäller att ta ställning till vilken grad av struktur man vill ha ut av 

intervjuerna och med detta som grund avgörs vilken typ av intervju 

som ska användas. Det finns två olika vetenskapliga metoder för att 

utföra intervjuer; strukturerad eller semistrukturerad intervju. En 

strukturerad intervju är av kvantitativ metod där frågorna ställs i form 

av ett frågeformulär och svaras i ordningsföljd med slutna alternativ. 

Intervjumetoden brukas mest då man vill samla in en stor mängd data 

som analyseras utifrån statitiska metoder58.  Strukturerad intervju 

innebär att intervjuaren följer fastställt schema och samma frågor ställs 

till alla som intervjuas. Semistrukturerade intervjuer tillämpas vid 

kvalitativa metoder där intervjuaren har frågor som är färdigställt i ett 

program. Programmet är dock flexibelt och vissa frågor kan ställas vid 

olika tillfällen utan ordningsföljd. Den intervjuade får möjlighet att 

förklara sitt svar och därmed sitt tankesätt och idéer. Intervjufrågorna är 

öppna där den intervjuade kan känna sig bekväm med att tala fritt kring 

undersökningsämnet59.  

Tillvägagångssättet gällande intervjuer beskrivs mer detaljerat i 

nästkommande Konstruktion kapitlet.  

                                                 
57 Merriam, S. B., (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund. 
58 Barriball, K. L. och Alison, W., 1994. Collecting data using a semi-structured interview: a discus-

sion paper. Journal of Advanced Nursing-Institutional Subscription 19.2: 328-335. 
59 Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småsakliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
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3.5 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen beskriver hur vi varit verksamma under undersökningen, dvs. 

hur arbetet har haft sin gång vid genomförandet av studien.  

3.5.1 Iterativ process 

Inom systemutveckling brukar man tala om två huvudmetoder; 

vattenfallsmetoden och iterativ utveckling. I denna studie sätts fokus på 

den iterativa metoden. Huvudprincipen med denna metod är att 

undersökningen korrigeras löpande, vilket innebär att allt inte hänger 

på första förstudien. Vid undersökningars initialfas är sannolikheten för 

att inta fel riktning stor, därför är denna metod till en fördel eftersom 

det är möjligt att korrigera sig i kommande fas60. Sammanfattningsvis är 

iteration ett sätt att arbeta i omgångar, upprepande med successiva 

förbättringar dvs. en process som utförs flera gånger tills det är 

tillräckligt bra och önskat läge uppnåtts61.  

I denna studie har vi arbetat iterativt genom att datainsamling skett via 

intervjuer som därmed står för undersökningens resultat. Somliga 

intervjuer har upprepats för att få fullständig information angående 

området och vi har oavbrutet fyllt på data som fattas. Vid de första 

personliga intervjuerna erhölls basinformation som krävdes för att 

kunna kartlägga Tele2 Butikernas IT-stöd. Sedan märkte vi att denna 

information inte var fullständig vilket i sin tur ledde till återkoppling 

med respondenterna för att få ut fullkomlig information. Denna 

återkoppling med anställda kunde ske flera gånger vilket medförde en 

upprepning av tidigare givna information. Det gav oss även ytterligare 

information runt och utanför undersökningsområdet vilket resulterade i 

att vi förstod verksamheten på närmare håll och detta förbättrade 

arbetsgången. 

                                                 
60 http://www.imcms.net/GetDoc?meta_id=1126 Hämtad 2013-06-06. 
61 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=iterativ Hämtad 2013-06-06. 

http://www.imcms.net/GetDoc?meta_id=1126
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=iterativ
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4 Konstruktion 
Detta kapitel beskriver konstruktionen av hela studien, dvs. hur arbetet 

är uppbyggt. Undersökningen skiljer sig mellan två stora delprocesser 

som utgör arbetsgången. Första delprocessen avser förstudiearbetet som 

gjorts i undersökningens syfte. Den andra delprocessen innehåller själva 

analysen och dess tillvägagångssätt för att kunna ta fram nödvändig 

fakta angående Tele2 Butikerna ABs IT-stöd.  

4.1 Förstudie  

Den första delen av arbetsprocessen utgörs av förstudiearbetet. 

Förstudien syftade på att erhålla en korrekt överblick av Tele2 Butikerna 

AB. Vår förstudie bestod av följande delar: 

- Lära känna företaget och dess miljö samt bekanta oss med 

anställda som i senare skede hjälpte till i studiens syfte. Eftersom 

vi skulle utföra vår undersökning på huvudkontoret under en 10 

veckors period var denna del betydande för undersökningens 

ändamål. 

- Mötestillfällen med anställda som förklarade Tele2 Butikerna ABs 

nuvarande situation samt hur man ser på IT-stödet i nuläget. 

Detta gav oss en uppfattning av verksamheten och därmed en 

första överblick av undersökningsområdet.  

- Välja tillvägagångssätt för att kunna utföra denna undersökning 

på bästa möjliga sätt och därmed uppnå de uppsatta målen. En 

del av förstudien gick åt att se efter vad som egentligen skulle 

göras i arbetet och utifrån de uppsatta målen kunde vi bestämma 

tillvägagångssätt för att kartlägga Tele2 Butikerna ABs IT-stöd. 

- Tillvägagångssättet avgjordes genom att söka efter tidigare 

skrivna examensarbeten och rapporter. Vi sökte även efter 

metoder för att kunna kartlägga en verksamhet. På så sätt 

fattades beslutet att kartläggningen skulle ske genom att 

implementera en nulägesanalys samt en behovsanalys av Tele2 

Butikerna AB befintliga IT-stöd. 
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4.2 Genomförandefas 

Den andra delen av arbetsprocessen utgörs av själva 

genomförandefasen som i sin tur är huvudarbetet i denna studie. Denna 

fas innehåller följande delar: 

 Intervjuer 

 Nulägesanalys och behovsanalys 

 Use Case 

 Systemkarta 

 Förvaltningsresurser 

 Kostnadsplan 
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Sök i 
personalkatalog

Maila anställd

Sök i 
personalkatalog

Boka in möte

Utföra möte

Dokumentera 
samlad information

4.2.1 Intervju 

Intervjuer har varit vår främsta källa för datainsamling då denna studie 

baseras på anställdas slutsatser kring undersökningsområdet. Denna 

studie baserades i stort sätt endast på intervjuer med anställda på Tele2 

Butikerna AB. Vi har använt oss av den semistrukturerade 

intervjumetoden då vi intervjuat anställda på Tele2 Butikerna AB. Vi 

ansåg att denna intervjumetod var mest lämplig med tanke på storleken 

av denna undersökning med hänsyn till den begränsade tiden. Vid varje 

intervju använde vi färdigformulerade frågor med öppna 

svarsalternativ, dvs. utrymme för reflektioner likt samtalsintervjuer. 

Frågorna demonstreras i Bilaga G. Syftet var att få ihop relevant 

information angående undersökningsområdet vilket i vårt fall var de 

anställdas synpunkter och kunskaper kring det befintliga IT-stödet i 

Tele2 Butikerna AB. 

 Första steget var att leta efter passande anställd 

för att få väsentlig information angående 

undersökningsområdet. Detta gjordes genom 

att granska avdelningarna. 

Därefter mailade vi den/de anställda för att 

boka in ett möte.  

 

Därefter inväntades svar från de anställda som 

bekräftade och mötet bokades som i sin tur 

registrerades i kalendern.  

Nästa steg var själva mötet där vi träffade den 

intervjuade och ställde frågorna inför 

undersökningen.  

Varje mötestillfälle spelades in och avlyssnades 

efter mötet för att sammanställa den insamlade 

informationen i ett dokument som utgör 

undersökningens resultat.  

 
Figur 7  
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Ovanför demonstreras processen vi utgick ifrån vid intervjuer. Denna 

process genomfördes då vi skulle ha personliga intervjuer. Utöver 

personliga intervjuer infördes även intervjuer via telefon, chatt och e-

post. Vid telefonsamtal ställdes frågorna på samma sätt och 

respondenten kunde svara genom att tala fritt angående området. Det 

var inte nödvändigt att ställa frågorna i ordningsföljd, respondenten 

kunde på så sätt framföra egna åsikter och tankar som vi använde och 

tog lärdom av. Genom att ha sådana öppna intervjuer fick vi en bättre 

och djupgående inblick i verksamheten och dess arbetsflöde.  

Datainsamlingen för undersökningen byggdes upp genom att i första 

hand ta kontakt med respektive chef för varje avdelning med 

förhoppning om att samla ihop nödvändig information. I andra hand 

kontaktades andra anställda för varje avdelning för att komplettera 

informationen som samlats in.  

Vid tillfällen då informationen inte kunde samlas in på grund av 

bristande kunskap kring system, kontaktades systemförvaltare som i sin 

tur kunde beskriva systemen på närmare håll. Sedan kontaktades 

butikscheferna som arbetar ute i butikerna, detta för att få deras syn på 

verksamheten eftersom de anställda ute i butikerna utgör en stor del av 

Tele2 Butikerna ABs verksamhet.  

 

4.2.2 Påstötta komplikationer  

Vid genomförande av undersökningen stötte vi på ett flertal 

komplikationer. Dessa komplikationer påverkade det slutliga resultatet i 

viss omfattning men ledde däremot inte till större försvåringar. De 

problem som inträffade under studiens gång var: 

 Vid intervjuer 

- Vid genomförandet av intervjuer för att samla in data kring 

undersökningsområdet hade vi problem med att sätta struktur på 

intervjufrågorna och därmed hela intervjun. Under första 

intervjun märkte vi att det behövdes korrigering av 

intervjufrågorna och även placera dessa på rätt plats. Detta 

gjordes för att inskaffa fullständig information och innebar att vi 

ändrade på frågorna genom att lägga till, korrigera och radera 

vissa frågor.    
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- Syftet med intervjuerna var att få ut så mycket information kring 

undersökningsområdet som möjligt. Detta syfte uppfylldes dock 

inte vid varje tillfälle då det var svårt att få fullständig 

information på grund av att respondenterna inte hade tillräckligt 

kunskap. De kunde inte alltid svara på frågorna som ställdes, 

vilket i sin tur ledde till att vi saknade information kring vissa 

områden och fick hitta fakta genom att gå tillväga på andra sätt. 

Ett sådant sätt var att påbörja processen på nytt (Figur 7) och 

försöka kontakta andra anställda som kunde hjälpa till och 

komplettera informationen.   

- Vid vissa intervjutillfällen erhölls ingen information alls kring 

undersökningsområdet och detta ledde till att insamlingen av 

data försvårades och saknades samt att det var tidskrävande.  

 Avgränsningssvårigheter 

- Vid studiens början hade vi inte någon uppfattning kring antalet 

system som skulle behandlas i denna studie. I takt med de 

löpande intervjuerna erhölls mer och mer vetskap kring Tele2 

Butikerna ABs IT-stöd och därmed dess utsträckning. IT-stödet 

resulterade i många olika system och webbapplikationer, mycket 

fler än förväntat. Detta ledde till att det blev svårt att avgränsa 

systemen som är relevanta gällande denna studie.  

- På grund av tidsbrist och mängden av system var det inte möjligt 

att komma åt fullständig information kring vartenda system. 

Därför valde vi att sätta upp realistiska mål inför denna studie 

och därmed behandla de viktigaste aspekterna angående var och 

en av systemen för att uppfylla dessa mål.  

 Problem med att få kostnadsinformation 

- Ett annat problem gällande studien var begränsningen av 

kostnader för var och en av systemen. Vi fick ingen bra 

information angående kostnaden för anskaffning och underhåll 

av system vilket hindrade framkomsten av kostnadsbesparingar. 

Det var omöjligt för oss att hitta information kring detta område 

på egen hand eftersom vi inte hade möjlighet att utnyttja deras 

fakturahanteringssystem.  
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- Ett annat problem som stöttes på var att vi inte alltid kunde få tag 

på personal. De anställda var ständigt i full fart med sitt eget 

arbete och hade oftast inte tid för annat. Detta, tillsammans med 

tidsbristen, ledde till att arbetet försvårades och att tillräcklig 

information inte alltid kunde samlas in.  

 

4.3 Nulägesanalys och behovsanalys 

För att kunna kartlägga Tele2 Butikerna ABs användning av IT-stöd, 

gjordes en nulägesanalys och en behovsanalys av verksamheten. På 

grund av tidsbrist valde vi att slå ihop dessa och utföra bägge delarna 

samtidigt. Detta gjorde vi genom att använda frågor som respondenten 

fick svara på avsedd för bägge delarna. Som tidigare nämnt kunde 

respondenten tala fritt kring undersökningsområdet och detta medförde 

ofta att information kring förbättringsområden erhölls.  På så sätt 

underlättades arbetet och vi kunde få ut betydelsefull fakta beträffande 

båda punkterna.  

4.3.1 Systemindelning 

Datainsamlingen som fullbordades genom intervjuer, utfördes genom 

att respondenten svarade på samtliga frågor för var och en av systemen. 

Detta för att uppfylla delmålen och därmed få fram: användare och 

accessroller, förvaltning och förvaltningsresurser, funktioner och 

förbättringsområden för var och en av systemen. Vi valde alltså att 

behandla varje system för sig, där vi ställde samma frågor angående 

vartenda system. Intervjustrukturen skedde i form av att frågor kring ett 

speciellt system utfrågades, och sedan fortsatte vi att ställa samma 

frågor angående nästa system osv.  

Baserat på intervjufrågorna och intervjutillfällena fick vi ihop tillräckligt 

med material för att kunna uppnå delmålen som satts upp i projektet. 

Vid det här laget valde vi att sammanställa all fakta som mottagits och 

det verkställdes genom att lyssna på inspelade intervjuer. 

Dokumentationsprocessen formades på följande sätt: 

1) Hela Tele2 Butikerna ABs verksamhet delades upp i avdelningar; 

finans, HR (human resources), marknad, bygg, inköp, försäljning, 

butik och säkerhet.  Intervjuerna skedde löpande med chefer och 

anställda för varje avdelning.  

2) Som tidigare nämnt, bearbetades alla system var för sig för att få 

fullständig information kring varje delmål. Genom de löpande 
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intervjuerna samt återkoppling med anställda, kunde vi 

komplettera informationen som tidigare varit saknad. 

3) Sedan dokumenterades all fakta genom att sammanställa 

informationen som erhölls genom intervjuer. Dokumentationen 

formades genom att sortera systemen utifrån avdelningar som 

använder ett specifikt system. Sammanställningen innehöll (för 

var och ett av systemen): allmän info, funktioner som utnyttjas, 

användning, utövare, förvaltare, kostnader och 

användarvänlighet. Dokumentationen har använts som underlag 

avseende resultatet, och skildras i bilagorna. 

 

 

4.3.2 Bilagor 

Denna systemindelning har lett till att tillräcklig information erhållits 

och ett flertal bilagor skapats.  

Bilaga A är en översiktlig systembeskrivning och redogör för de system 

som används enbart av Tele2 Butikerna AB, kommande system, system 

som inte används i nuläget och system som både används av Tele2 

Butikerna AB och resterande koncernen (Tele2 AB).  Vi har valt att 

kartlägga samtliga system för att underlätta förståelsen och vyn så att en 

tydligare överblick fås. Figur 1 innehåller nuvarande IT-system och 

webbapplikationer som används av Tele2 Butikerna AB. Dessa är gul-

markerade i syfte att ge läsaren en bestämd och klar syn över 

verksamhetens befintliga IT-stöd. De rundade rutorna indikerar 

moduler som inryms i ett speciellt system. Därefter har vi i alla figurer 

fortsatt kartläggningen på samma sätt, alltså genom att markera 

systemen med en viss färg, för att skilja på systemens indikation.  

Bilaga B består av användarfall. Vi har brukat användarfall för att 

identifiera användare av system, och även kopplingen mellan dessa. 

Genom dessa användarfall har vi gett en förenklad bild av användare 

och därmed en simplifiering av hur verkligheten ser ut.  

Användarfallbeskrivningen är abstrakt på grund av tidsbrist, vilket i sin 

tur har lett till att avgränsningar gjorts. Användarfalldiagram har gjorts 

på de system som används av Tele2 Butikerna AB i nuläget, med 

undantag för Tele2s interna system som används av alla anställda i 

koncernen. Vi valde att inte ta med dessa system därför att vi inte hann 

intervjua anställda utanför Tele2 Butikerna AB och hade därför inte 
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tillräckligt med information för att göra användarfall rörande interna 

Tele2 system. Vi kunde heller inte skapa användarfall för system som 

inte används och kommande system. På grund av bristande information 

var det inte möjligt att göra användarfall kring system som inte 

används. Vi hade heller inte möjlighet att skapa användarfall för Tele2 

Butikerna ABs kommande system, detta på grund av man ännu inte 

identifierat vilka som är användare av systemen samt funktionerna som 

systemet kommer att erhålla.  

Bilaga C redogör förbrukningen av det befintliga IT-stödet i form av en 

matris som beskriver hur ofta systemen används av de anställda på 

Tele2 Butikerna AB. Vi har valt att förklara denna fråga genom att 

framställa en matris som klart och tydligt visar vilket resultat som 

bildats under genomförandefasen. Med hjälp av frågorna under 

intervjun har vi lyckats få fram information om hur ofta de identifierade 

systemen används per avdelning. Syftet var att kunna få en klar bild i 

hur viktigt systemet egentligen är för Tele2 Butikerna AB. Eftersom 

matrisen är indelat på ett sätt som beskriver hur ofta personalen på 

respektive avdelning använder systemet, syns inte kundernas 

förbrukning med. För att lösa detta har vi satt stjärnor efter systemen för 

att; 

* Visa att systemet används av kunder som besöker Tele2 butikerna. 

* * Visa de system som inte används 

* * * Visa kommande system 

De system som inte alls används av avdelningarna har vi valt att lämna 

blanka. Däremot, beträffande rutor där texten: ’Info saknas’ 

förekommer, innebär att avdelningarna använder dessa system men på 

grund av bristande information har vi inte kunnat framställa ett 

hundraprocentigt resultat.  

 

Bilaga D beskriver förvaltningsrutinerna som tillämpas både internt på 

Tele2 AB samt för Tele2 Butikerna AB. Detta gjordes eftersom vi ville få 

en bättre förståelse över hur systemen och om det skulle kunna gå att 

förbättra. Därför bestämde vi oss för att intervjua både parterna för att 

se om arbetsflödet hade samma struktur.  
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Bilaga E omfattar en lista över förvaltningsresurserna för varje system. 

Dessa resurser delas in i tre delar; 

 1st line support som innefattar den support som användaren först 

skall vända sig till vid en komplikation.  

  2 line support är förvaltaren av systemet. Då 1st line supporten 

inte kan hjälpa till med felet kontaktas förvaltaren.  

 3rd line support kontaktas då problemet är så pass stort att 

leverantören måste kontaktas.  

Genom att använda den interna systemkatalogen har vi lyckats få fram 

personer som är ansvariga. Ett problem som stöttes på var att 

majoriteten av Tele2 Butikernas system inte fanns med i 

systemkatalogen, då fick vi stället använda oss utav svaren från våra 

intervjuer samt internet för att kunna identifiera leverantörerna av 

respektive system. Eftersom resurserna beskrivs med fullständigt namn 

har vi valt att denna bilaga skall vara sekretessbelagt.  

Bilaga F är en tabell över de kostnader som har intagits med hjälp av 

våra intervjufrågor samt befintlig dokumentation. Detta har varit 

väldigt jobbigt då det har varit svårt att få tag på relevant information.  

Opex/månad = vad det kostar att underhålla systemet/månad.  

Per station = vad det kostar att använda systemet per butik. 

Övrigt = redogör för ytterligare kostnadsinformation som samlats in. 

I denna bilaga har vi valt att inte behandla kommande system samt 

system som inte används, detta på grund av begränsad data kring 

systemkostnaderna. De rader som innehåller värdet 0, betyder att Tele2 

Butikerna AB inte betalar något för användning av systemen. 

 

Kostnader är ett känsligt ämne för företag och man vill oftast inte dela 

den med allmänheten. Med önskemål från uppdragsgivaren väljer vi 

därför att sekretessbelägga denna bilaga. 

 

Bilaga G visar alla våra intervjufrågor som har ställts till berörda parter 

på Tele2 AB. Vi har i princip använt oss utav 14 frågor som har hjälpt 

oss att få den information som har varit nödvändig för att kunna 

fullfölja vårt arbete. 
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Bilaga H omfattar all personer vi har intervjuat under arbetets gång.   

Bilaga I omfattar ett diagram för användarvänligheten av systemen som 

används av Tele2 Butikerna AB. Detta har framförts av den orsaken att 

kunna hitta förbättringsområden och därmed få större kunskap kring 

vilka system som verkligen är nödvändiga för företaget, och även vilka 

som är överflödiga. Diagrammet har producerats för att visa anställdas 

synpunkter angående systemen, dvs. viktiga faktorer såsom simpelhet, 

tidskrävande, funktionslöshet mm. Resultatet har förklarats i ett  

stapeldiagram som tydligt redogör för de olika nivåerna av 

användarvänlighet där 0 är lägsta nivån och 10 är högsta och därmed 

mest användarvänlig. Resultatet är baserat på intervjusvaren från alla 

avdelningar på huvudkontoret samt anställda ute i butikerna.  
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5 Resultat  
Som vi tidigare har nämnt har vårt arbete delats in i två delprocesser. 

Första processen var själva förstudien där vårt främsta mål var att lära 

känna företaget och de olika avdelningarna för att då en djupare inblick 

i hur organisationen var uppdelat. Bilden nedan visar en beskrivning på 

hur organisation för Tele2 Butikerna AB ser ut. Detta underlättade vårt 

arbete då vi fick klart för oss vilka avdelningar samt personer vi 

behövde intervjua.  

 

 

 

 

 

 

Nästa stora delprocess var att göra en nuläges – och behovsanalys på 

organisationen. De frågeställningar vi hade då vi genomförde denna 

analys var följande;  

1. Vilka system används? 

2. Vilka funktioner och användare har respektive system? 

3. Hur ofta används dessa system?  

4. Hur ser förvaltningsrutinerna och resurserna ut?  

5. Hur användarvänliga är systemen samt vad skulle man vilja 

förbättra?  

Tele2Butikerna AB
 

Finans
 

Manager 1
 

HR
 

Marknad
 

Bygg
 

Inköp
 

Försäljning
 

Butik
 

Säkerhet 
 

IT
 

Manager 2
 

Manager 2
 

Manager 2
 

Manager 2
 

Manager 2
 

Manager 2
 

Manager 2
 

Manager 2
 

Anställda
2st

Anställda
4st

Anställda
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Anställda
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Anställda
3st

Regionchefer
4st

Butikschefer
49st 

Säljare
216st
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Första frågan har resulterat i att vi har lyckats identifiera 33 olika IT-

system/Webbapplikationer, inklusive viktiga moduler som används 

utav Tele2 Butikerna AB, både ute i butikerna samt på huvudkontoret. 

Bilden nedan visar sammanställningen av alla IT-

system/Webbapplikationer som identifierats.  

 

 

 

 

 

 

 

För varje system har vi har vi gjort en översiktlig beskrivning över vad 

respektive system används för. (Se bilaga A). Vi har identifierat 23 

specifika system för Tele2 Butikerna AB, 3 system vilket kommer att 

implementeras inom kort, 1 system som finns men inte används samt 6 

system som är gemensamma för hela Tele2 koncernen.  

För att se resultat gällande fråga 2 och 3, se bilaga B och C.  

Den viktigaste rollen man har som systemförvaltare är att man fungerar 

som en länk mellan användarna av systemet på sitt företag samt de 

externa leverantörerna av systemet. På Tele2 AB arbetar man främst 

med 2 förvaltningsprocesser ena är Incident Management och den andra 

är Change Management. Exempel på incidenter man kan stöta på är då 

systemet är nere, nekad åtkomst eller frågor gällande rapporter. Då en 

användare stöter på dessa problem kontaktas först Tele2s Service Desk i 

Riga. Om problemet är allt för stort för att hanteras, skickar man vidare 

ärendet till förvaltaren av systemet. Går det fortfarande inte att lösa 

problemet måste leverantören kontaktas. För att veta vem som skall 

kontaktas vid dessa incidenter, se bilaga E. 
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Vår studie har visat att förvaltningsrutinerna för Change Management 

på Tele2 Butikerna AB avviker från den process man använder internt 

på Tele2 AB. För att se hur dessa processer hanteras, se bilaga D. Det 

enda systemet från Tele2 Butikerna AB som har en förvaltningsprocess 

är NTS Wincash. Förvaltningen av resterande system följer ingen 

process, utan allt sker via telefonsamtal och mailkonversationer med 

leverantören. 

 

Frågorna under intervjun angående användarvänligheten resulterade i 

att de anställda fick beskriva om vad de tyckte om systemet, dvs. vad de 

tyckte var bra och vad som ansågs vara dåligt. Detta hjälpte oss med att 

besvara fråga 5. För att se användarvänligheten för respektive system, se 

Bilaga I. Nedan presenteras användarnas feedback kring systemen. 

 

Positiv feedback 

 NTS Wincash Sales anses vara bra och sköts självständigt genom 

automatisering.  

 Aplus anses vara gammalmodigt och inte flexibelt 

 Vid komplikationer kring NETS kan butikspersonal starta om 

terminalen genom att dra ett kort för att komma åt menyn 

 Mermaid anses vara simpel att använda. Genom detta system 

sparas mycket pengar och marknadsmaterial i butikerna, 

eftersom all reklam istället sker genom skärmar 

  

Negativ Feedback 

 NTS Wincash modulerna Sales och Logistics bör hanteras i en 

gemensam vy, så att man slipper logga in separat.  

 NTS Wincash Logistics anses vara komplicerat och svårlärd. Det 

är svårt att ta ut information om inventeringar.  

 Man vill ändra behörigheterna för NTS Wincash M.I.S så att alla 

inte har samma behörigheter. Även översättningen för M.I.S 

anses vara dålig.  

 NTS Wincash Reporter bör vara smidigare.  

  Finansavdelningen är de enda som kan skicka ut fakturor I 

Proceedo 
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 SoftOne är ett nytt system och betraktas som komplicerat i 

nuläget därför att många tekniska problem förekommer 

 Tele2 People bör effektiveras så att endast budget och säljare 

ifylls och att systemet sedan fördelar det jämnt mellan säljarna 

genom automatisering 

 Tele2 People anses vara krångligt, onödigt och ineffektivt samt 

att manualer behövs 

 Intranätet används inte alls på grund av att sökfunktionen är 

väldigt dålig och långt ifrån de anställdas behov 

 Man vill byta ut Emunity och strävar efter att hitta en bättre 

lösning i nuläget 

 Viametrics har bytt sitt grafiska interface vilket har lett till att 

man inte har rätt kunskaper för att använda detta 

 To Do är ett nytt system och är inte tillgänglig på svenska och tar 

tid att lära sig 

 Kundsupporten på Publiq är dålig och kan inte hjälpa till 

 Tele2 360 kan bli mycket bättre än i nuläget och information 

dyker inte upp vid en sökning. Systemet leder ibland till 

dubbeljobb vilket är tidskrävande 

 Sales Support Resident anses behandla för många parametrar 

vilket kan leda till att man inte vet vilken som kan användas för 

att få ut relevant information 

 Man är inte nöjd med SensorLine i butik på grund av att larmet 

ständigt är igång och telefonerna överhettas av laddningen 

 Cognos anses inte vara flexibelt och man vill att det ska vara 

möjligt att hantera flera funktioner. Systemet saknar även 

rapporteringsfunktion och graffunktion 

 Tim tycks vara användarvänlig men man vill kunna bygga till 

andra funktioner 

 Webbshopen har dålig sökfunktion vilket leder till att det blir 

ansträngande att leta efter det man söker, samt att det är rörigt att 

beställa.   
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6 Analys och diskussion 
Med avseende på de resultat vi har fått har vi först och främst kommit 

fram till att Tele2 Butikerna AB använder sig av väldigt många IT-

system/Webbapplikationer. Detta anses vara väldigt jobbigt från 

användarnas synvinkel då de har önskemål om att få arbeta i färre 

system. NTS Wincash är det system som är störst och används mest. 

Önskemålen från användarna beskriver att de vill att modulerna Sales, 

Logistics, MI.S, Backoffice och Reporter ska kunna hanteras i en gemensam 

vy. Detta vill man ha eftersom de anser att det är jobbigt att logga in i 

flera olika vyer. Om man bestämmer sig för att skapa denna 

gemensamma vy kan nackdelen vara att systemet bli alldeles för stort 

och kan överbelastas. Det kan även bli mer komplicerat för användarna 

att hitta de olika funktionerna i systemet. I nuläget avråder vi att man 

genomför detta önskemål tills vidare. Däremot kan man förbättra de 

olika modulerna för att förenkla användarvänligheten, förbättring 

behövs dock inte för Sales modulen eftersom den anses vara väldigt 

smidig och enkel.   

Idag pågår ett projekt där man arbetar med att byta ut 

digitalskyltningssystemen Publiq mot Mermaid. Just nu använder man 

Mermaid i 5 av 49 butiker. Vår studie har visat att Mermaid bara har fått 

positiv feedback från användarna. Mermaid är möjligtvist en aning 

dyrare än Publiq. Om man tänker långsiktigt jämnar man ut kostnaden 

eftersom man slipper alla kostnader för marknadsmaterial som behöver 

produceras då man använder Publiq. Använder man Mermaid sker all 

reklam via skärmarna.  

För alla butiker som har övergått till Mermaid har även larmsystemen 

bytts ut. Butiker som använder Mermaid har även fått in Gate Security 

för passage – och pick up system. De butiker som använder Publiq har 

larmsystemet Sensorline. Enligt vår studie har Sensorline fått ganska 

dålig feedback från användarna. Larmet kunde gå ganska ofta utan 

anledning och telefonerna överhettades av laddningen. Vi tycker att 

detta projekt är bra uppmuntrar till att man fullföljer arbetet.  

Det system som man har haft störst problem är EPI-servern, d.v.s. 

intranätet. Som vi tidigare har nämnt är intranätet uppdelat i två parter. 
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Ena omfattar hela Tele2 Sverige medan den andra delen är specifik för 

butikerna. Eftersom vi även har intervjuat enstaka personer från Tele2 

Sverige har vi fått fram att båda delarna av intranätet inte fungerar 

fullständigt. Användarna klagar på att information inte uppdateras 

kontinuerligt samt att sökfunktionen inte fungerar över huvud taget. 

Om man vill se en nyhet som publicerats en tid tillbaka, är det i princip 

omöjligt att hitta den. Hade man haft ett fullt fungerade intranät hade 

det underlättat butikernas arbetssätt och man skulle kunna undvika att 

kontakta anställda för att få information som man behöver. Intranätet 

borde användas till att sprida information som berör organisationen, 

därför bör informationen hållas uppdaterat fortlöpande. Intranätet ska 

även underlätta för personalen att hitta kontaktuppgifter för andra 

personal inom organisationen. En annan funktion som borde erhållas är 

att relevanta blanketter samt manualer borde finnas tillgängliga. De 

viktigaste utav allt är att hålla sökmotorn uppdaterat.  

Under vår 10 veckors period har vi märkt att majoriteten av anställda på 

Tele2 Butikerna AB saknar IT kompetens. Detta har lett till att man inte 

har haft någon struktur för anskaffning och förvaltning av IT-stöd. Då 

det gäller anskaffningen har man inte använt sig av en strukturerad 

process för att köpa in bästa möjliga system som är anpassat för 

verksamhetsområdet. Man har köpt in system utan att göra en 

kravspecifikation och analysera kring om det verkligen är den bästa 

lösningen. Med hänsyn till detta uppmuntrar vi till att till att man 

tillämpar en bra process där man exempelvis använder 

vattenfallsmodellen eller inkrementell modell som beskrivs i kapitel 2. 

Förvaltningsrutinerna är också ett stort problem inom Tele2 Butikerna 

AB. Eftersom bolaget har brist på IT personal har all förvaltningsarbete 

tillämpats av IT personalen på Tele2 Sverige. Tele2 Sverige har dock 

egna interna system att förvalta vilket leder till att förvaltningen av 

Tele2 Butikernas system inte förvaltas enligt strukturerade processer. Då 

användarna stött på problem med systemet har det även varit jobbigt att 

hitta information om vem som supportrar systemet samt vem som är 

förvaltaren. Därför hoppas vi att denna rapport kommer till användning 

för att få dessa typer av frågor besvarade. Vi hoppas även att denna 

rapport kan användas som underlag för eventuella förbättringar i 

framtiden.  
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6.1 Sociala och Etiska aspekter 

Sociala aspekter beskriver kommunikationen mellan människor och 

därmed dess hur en verksamhet fungerar. Sociala aspekter står i grund 

för hur anställda trivs, utvecklas samt ökar sitt kontaktnät och är därför 

en viktig faktor som man bör ta hänsyn till. Vår undersökning 

påbörjades genom att lära känna organisationen på närmare håll. Vi 

byggde snabbt upp kontakter med de anställda och levde oss in i Tele2s 

arbetsmiljö. Vi kände att personalen var villiga att hjälpa till så gott de 

kunde och vi hade därmed inga svårigheter med att skapa 

bekantskaper.  
 

Etiska aspekter kan även förklaras som moraliska aspekter, däremot 

används etik för att arbeta med moralfrågor, alltså om vad som är gott 

(uppskattningar) och vad som är rätt (normer). Kontakten med 

arbetsgivaren har fungerat bra, då det har varit viktigt med 

återkoppling och stöd under studiens gång. Vad gäller bedömning så 

har vi tagit hänsyn till att viss fakta måste vara sekretessbelagt. Denna 

information är konfidentiell och kommer aldrig nå tredje part.  

 

6.2 Förslag på framtida studier 

Vi tror starkt på att vår rapport kommer att användas som bra underlag 

för framtida studier. Rapporten kommer att hjälpa användare att få 

bättre förståelse av systemen som används. Då det gäller framtida 

studier anser vi att det är nödvändigt att tillämpa eller eventuellt 

förbättra vissa processer. Först och främst måste Tele2 Butikerna AB 

tillämpa en bättre process vid anskaffning av affärssystem. Det är alltid 

bra att skriva en kravspecifikation för på ett bättre sätt se vad för system 

man egentligen är ute efter. Sedan är det även bra att man 

dokumenterar dessa typer av arbeten för framtida arbeten. En annan 

process som måste förbättras är förvaltningsrutinerna. Anledningen till 

detta är att majoriteten av förvaltningen av IT systemen förvaltas 

externt. Extern förvaltning leder i sin tur till höga supportkostnader för 

Tele2 Butikerna AB. För att minska på dessa kostnader anser vi att man 

bör tillämpa bra förvaltningsrutiner, exempelvis liknande rutiner som 

används av Tele2 IT Sverige. Slutligen skulle man kunna förbättra 

delmoment i systemen efter användarnas önskemål. På detta sätt kan 
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man öka användarvänligheten på systemen vilket i sin tur leder till 

bättre och mer effektivare arbetsprocesser inom verksamheten.   

 

6.3 Validitet och reabilitet  

Validitet beskriver hur resultaten är relevanta för våra frågeställningar 

medan reabilitet uttrycker noggrannheten i mätningen och hur pålitlig 

resultaten är.  

Då det gäller validiteten på arbetet anser vi att vi har löst uppgiften 

eftersom vi har besvarat alla frågeställningar som vi fått utav vår 

uppdragsgivare på Tele2. Reabiliteten däremot kan diskuteras. 

Anledningen till detta är att vi har haft intervjuer för att få svar på våra 

frågor. Därför är det inte garanterat att vi har fått korrekata svar. Vårt 

arbete är som tidigare nämnt en översiktlig rapport där vi inte har gått 

in i detalj för att undersöka mer noggrant.  
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http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rsmhelp/v7r5m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.xtool

s.modeler.doc%2Ftopics%2Ftaddsysbnd.html [Hämtad: 2013-06-04] 

 

http://www.oocities.org/stenrose_och_teg/posherm.htm [Hämtad: 2013-05-30] 

 

http://www.ne.se/empirism [Hämtad: 2013-05-30 ] 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundad_teori [Hämtad: 2013-06-02] 
 

http://traningslara.se/en-kort-genomgang-av-kvalitativ-och-kvantitativ-kostforskning/ 

[Hämtad: 2013-06-02] 

 

http://www.imcms.net/GetDoc?meta_id=1126 [Hämtad: 2013-06-06] 

 

http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=iterativ [Hämtad: 2013-06-06] 

 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Telekommunikation [Hämtad 2013-06-16] 

 

http://ledarutvecklingen.bloggsida.se/diverse/om-en-hermeneutisk-ansats [Hämtad 

2013-06-16]

http://www.tele2.se/kundservice/kontakt/om-tele2.aspx
http://www.tele2.com/our-wanted-position.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application#cite_note-1
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rsmhelp/v7r5m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.xtools.modeler.doc%2Ftopics%2Ftaddsysbnd.html
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rsmhelp/v7r5m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.xtools.modeler.doc%2Ftopics%2Ftaddsysbnd.html
http://traningslara.se/en-kort-genomgang-av-kvalitativ-och-kvantitativ-kostforskning/
http://www.imcms.net/GetDoc?meta_id=1126
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=iterativ
http://sv.wikipedia.org/wiki/Telekommunikation
http://ledarutvecklingen.bloggsida.se/diverse/om-en-hermeneutisk-ansats
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Bilaga A: Översiktlig 
systembeskrivning 

 Nuvarande IT-system/webbapplikationer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

NTS Wincash 

NTS Wincash är det största systemet som används idag utav 

Tele2Butikerna AB. Det är ett system som används utav högaktiva 

detaljhandelsföretag som har sitt främsta mål att erbjuda sina kunder 

bästa service kvalitet. Systemet innehåller olika moduler som används 

för olika ärenden. Dessa moduler är följande: Sales, Logistics, M.I.S, 

Backoffice och Reporter. Just nu använder man version 9 av Wincash 

men arbetar med att uppgradera systemet till version 12.  

 Sales: Denna modul används främst som kassa i butikerna vid 

försäljning av artiklar, men kan även användas på huvudkontoret 

då man behöver söka upp kvitton för att eventuellt behöver lösa 

ett problem som uppstått.  

 Logistics: Modulen används i lagret vid inleverans, förflyttning 

och borttagning av varor. Används mest av personalen ute i 
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butikerna då man gör inventeringar. Huvudkontoret arbetar mer 

med att lägg in ordrar samt ha koll på lagersaldo.  

 M.I.S: Används vid framtagning av statistik över vad som är sålt 

och returnerat, samt för att kunna se lagersaldo. Används för 

samma syfte av personalen på huvudkontoret samt personalen i 

butikerna. Enda skillnaden är att säljarna i butikerna kan se sina 

provisioner.  

 Backoffice: En bakliggande modul som sköter hanteringen av 

artiklarna i butikerna. Används endast på huvudkontoret, där 

man ser till att lägga upp, ändra och ta bort artiklar från lagret 

samt sköta om något skall rabatteras.  

 Reporter: Används för två olika syften. Ena är att skriva 

prisskyltar för tillbehören och telefonerna i butikerna. Den andra 

funktionen är att reporter sammanställer alla abonnemang och 

tilläggstjänster som är sålda under en dag. På detta sätt kan man 

kontrollera att allting är korrektinslaget i kassan (Wincash Sales). 

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 67-71 

 

NETS 

NETS Sweden AB är ett företag som levererar betalterminaler till Tele2s 

butiker. Förutom själva leveransen sköter företaget även 

programmeringen av terminalerna, teknisk service och kundsupporten. 

Betalterminalerna är integrerade med kassasystemet NTS Wincash 

Sales, varje gång kunden drar sitt kort i terminalen för att göra en 

betalning registreras det i Sales. Själva systemet används indirekt, det är 

främst hårdvaran d.v.s. betalterminalen som används i butikerna utav 

kunder samt butikspersonalen vid behov.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 72 
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Resurs  

Resurs är ett externt system som används till företagsfakturering och 

kreditupplysningar på företag. Även Resurs har en integration med NTS 

Wincash. Integrationen omfattar att det varje dag skickas en XML fil 

med fakturor från Wincash till resurs, som i sin tur skickar vidare 

fakturan till kunden. Resurs används främst ute i butikerna då en 

företagskund bestämmer sig för att betala med faktura i stället för 

kort/kontant. För att säkerställa att företagskunden är behörig till att 

kunna fakturera görs en kreditupplysning. Om kreditupplysningen 

godkänns får man en kod som man sedan skriver in kassasystemet 

Wincash Sales för att sedan kunna fortsätta sin försäljning normalt.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 73 

 

SoftOne XE 

Tidigare har man enbart använt SoftOne som för att hantera scheman. 

Tidsrapporteringen har skötts utav leverantören Quinyxs system 

Flexforce. Idag har man slagit ihop schema och tidsrapportering i ett 

gemensamt system, SoftOne XE. SoftOne XE är ett fristående 

affärssystem där man arbetar med att lägga upp användare, lägga in 

scheman, göra tidsattester samt hantera löner. Administrationen av 

systemet sköts från huvudkontoret medan schemaläggningen samt 

tidsrapporteringen sköts utav personalen i butikerna.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 74 

 

Cloud Service 

Eftersom butikspersonalen inte har tillgång till Lotus Notes som är 

plattformen för den webbmail som används utav de resterande 

anställda på Tele2, använder de Cloud Service som webbmail. De har då 

ett gemensamt login för specifik butiken samt individuella login för 

egna mail konton.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 75 
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EPI server 

EPI Servern, eller det s.k. intranätet är indelat i två delar. Ena intranätet 

är för IT Sverige medan den andra enbart används utav Tele2Butikerna 

AB. Butikspersonalen har endast tillgång till intranätet för Tele2 

Butikerna AB medan resterande personal på huvudkontoret har tillgång 

till båda. Marknad, inköp och HR avdelningen arbetar även med att 

lägga upp information som rör butikerna. 

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 76 

 

Publiq 

Publiq har sitt verksamhetsområde kring lösningar för andra företag 

inom digitalskyltning och köhanteringssystem. Inom Tele2s butiker 

används Publiq står för digital skyltning(skärmarna) samt 

köhanteringssystem och är i nuläget verksam i 45 av 49 butiker. De 

ansvarar även för den information som skall visas på skärmarna. Det är 

dock personalen på Tele2:s marknadsavdelning som förser leverantören 

Publiq med den information som skall visas. Själva systemet ansvaras 

alltså av Publiq själva. Det enda man har tillgång till på Tele2 är 

dukningsverktyget hos systemet. Där kan butikschefen samt ansvariga 

på huvudkontoret arbeta med att styra priserna, informationen samt 

vilken telefon som skall visas på skärmarna. De som sitter på 

huvudkontoret ser även till att förse och uppdatera systemet med XML 

filer som innehåller pris och funktionaliteter.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 81 

 

Mermaid 

Mermaid Sweden AB är ett företag som arbetar med digital 

signalhantering i form av bildskärmar och mjukvara. Mermaid beräknas 

stå för hårdvaran, mjukvaran, installationen, administrationen samt 

servicen. Detta är en leverantör som kommer att ersätta Publiq i 

framöver. Idag används Mermaid systemen i 5 av 49 butiker. Och som 

resultat på våra intervjuer har vi inte fått någon negativ respons 

angående Mermaid, utan bara positiv. På huvudkontoret används två 

olika system av Mermaid, Vaas och headline:  

 Vaas: I detta system sker godkännandet och korrigeringen av 

digitala skyltningen som skall läggas upp.  
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 Headline: Används för att se vilken information som visas i en 

specifik butik. Man kan även ändra och styra informationen som 

skall visas i skärmarna.  

I butikerna används Mermaid då kunden kommer in och tar tag i en 

telefon, då finns det en touchskärm bredvid, där man kan se mer 

information om telefonen. Sedan finns det även stora skärmar där 

reklamen samt kampanjerna visas. Köhanteringen styrs dock i nuläget 

fortfarande av Publiq.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 77 

 

Emunity 

Emunity, även känt som Frank Radio, behandlar musiken som spelas i 

butikerna. Det är viktigt att spela rätt musik i butiker eftersom det 

skapar en bra shoppingsanda. Trots att Emunity musikboxen är 

placerad i butiken är butikspersonelen inga användare av själva 

systemet. De använder främst dosan som är kopplat till systemet för att 

sätta på/stänga av musiken samt höja och sänka volymen efter behov. 

På huvud kontoret kan marknadschefen möjligtvist logga sig in i 

systemet för att lyssna in en kanal. Men systemet är självdrivande.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 78 

 

 

Viametrics 

Viametrics erbjuder tjänsten för besöksränkarsystemet till butikerna. I 

butikerna finns själva hårdvaran, dvs. sensorer såsom värmekamera 

eller mätrampern. Även som hårdvaran finns i butiken är 

butikspersonalen inga användare. Viametrics systemet har en liten 

integration med NTS Wincash eftersom man vill ta ut statistik över antal 

besökare samt försäljningshistorik för att senare kunna räkna ut behovet 

för antal anställda som behövs i butiken. Eller kontrollera och jämföra 

ifall en butik har haft fler besökare under en viss månad vid eventuell 

reklamkampanj, på så sätt kan man se hur stor effekt reklamkampanjen 

har gett. Dessa typer av frågor skötts av personelen på Tele2s 

huvudkontor.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 79 
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To Do 

To Do är ett fristående system där alla service-ordrar registreras. Detta 

är ett ganska nytt system eftersom det forna systemet Genesis gick i 

konkurs. Systemet körs ihop med leverantören BrightPoint och service 

verkstaden Delta Service. To Do används av butikspersonelen då dem 

behöver skicka in telefoner till service. To Do är ett webbaserat system 

där man först fyller i en blankett med en beskrivning på problemet av 

telefonen. Sedan skickar man in beskrivningen och telefonen till service.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 80 

 

Tele2 360 

Detta är ett system som visar Tele2 kundernas beteenden. Det inne bär 

att systemet används för att övervaka kundinformationen d.v.s. hur 

kunden ringer, vilka typer av tjänster de köper, hur många sms dem 

skickar osv. Genom att kontrollera kundernas beteenden kan Tele2 

skicka reklam kampanjer som är anpassat för en specifik kund. Systemet 

administreras av leverantören Adrecord. Tele2 360 används både i 

butikerna samt på huvudkontoret, systemet används även av andra 

återförsäljare såsom El-Giganten, Siba osv.)  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 82 

 

InfoTorg 

InfoTorg är en av de ledande leverantörerna gällande 

informationshantering. Systemet ger möjlighet till snabb information om 

alla personer, företag och fastigheter i Sverige. Informationen kommer 

från officiella källor och är en extern tjänst med en egen Databas om alla 

som bor i Sverige. Butikspersonalen är omedvetna användare av 

systemet. InfoTorg är integrerat till kassasystemet NTS Wincash Sales, 

därför görs kundsökningen via Sales. Om kunden inte hittas i Wincash 

egen databas skickas det en förfrågan till InfoTorg. 
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Solid 

Solid är ett försäkringsbolag och har ett skräddarsytt avtal med Tele2 

där dem administrerar och skade-reglerar försäkringen. 

Butikspersonalerna är användare utav Solids webbapplikation. 

Hanteringen av försäkringarna kan ske på tre olika sätt.  

1. Då man köper en telefon i butiken, kan man registrera 

försäkringen direkt i kassasystemet NTS Wincash Sales vid en 

försäljning. Detta kan man göra eftersom Solid har en liten 

integration med NTS Wincash, på så sätt kan man se vilka 

telefoner som har försäkring. Detta är det vanligaste sättet 

butikspersonalen hanterar försäkringar.  

2. Andra sättet är då man gör ett externt trygghetsavtal, eftersom 

kunden har köpt telefonen via Tele2:s webbsida eller Mecenat 

och vill ha en försäkring. Då använder man Solids 

webbapplikation där kundens uppgifter matas in och skrivs ut 

för att sedan signeras av kunden och skickas vidare med post till 

Solid.  

3. Webbapplikationen används även då försäkringsbevis behövs för 

att kontrollera om kunden har en giltig försäkran eller inte. Detta 

gäller oftast vid service hantering då kunden kommer in med en 

trasig telefon som måste skickas in till service.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 83 

 

PacSoft 

Detta är Postens egna system och erbjuder utskrivning av 

frakthandlingar till in och utrikesförsändelser. PacSoft erbjuder även 

sina kunder smsavisering. Tele2:s butiker använder PacSofts 

webbaserade tjänst för att registrera paket som kommer till butiken 

samt för att skicka paket, boka hämtningar av paket och skriva ut 

fraktsedlar.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 84 
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Sales Support (SaSu) 

Sales Support Sweden AB är ett företag som hjälper till med försäljning 

av produkter. SaSu ingår i Tele2 Sveriges organisation för 

företagsförsäljning och arbetar med tekniskt affärsstöd och 

eftermarknadsbearbetning av de största företagskunderna i Sverige. 

Butikspersonalen är dagliga användare av systemet. De arbetar främst 

med att registrera abonnemang, byten av sim-kort, teckna avtal samt 

framtagning av återköps-och ändrigsrapporter. Förutom dessa 

funktioner har Sales Support 2 olika databaser som information om 

ordrar. Dessa är; 

 Sales Support Resident: innehåller intake ordrar  

 Sales Support: Innehåller ordrar i status, dvs om orden är 

”registrerad”, ”klar”, eller ”fel o överförningen”.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 85-86 

 

Sensorline 

Sensorline står för innovativa säkerhetssystem för att maximera kunders 

vinst. De arbetar med att erbjuda snabb installation och support. 

Sensorline erbjuder Tele2:s butiker larmsystem för passage samt för 

telefonväggen. De står även för inköpet av övervakningskamerorna som 

heter Nuuo. Sensorline används idag endast i de butiker som använder 

systemet Publiq. De få butiker som använder Mermaid har även bytt ut 

larmsystemen från Sensorline till Gate Security.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 87 

 

Gate Security 

Gate Security är ett säkerhetssystem med lång erfarenhet i branschen. 

Leverantören arbetar med att erbjuda larmteknik med trygghet och 

säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Detta omfattar system för till 

exempel kameraövervakning, varularm, punktlarm, passagesystem 

samt säkerhetsskåp. Tele2 använder Gate Security i de butiker som 

använder sig utav Mermaid systemet (5 butiker). Systemet används för 

passage och för telefonväggen. Detta är ett lokalt larm, vilken innebär 

att om larmet startar tjuter det tills någon larmar av. På tele2 finns det 

servrar på plats som sparar och lagrar kameraövervakningen men 

administreras extern (Infralogic) 
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För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 88 

 

InfraLogic 

Infralogic är ett företag som erbjuder kameraövervakning baserat på 

den senaste tekniken inklusive värmekameror, megapixel och 

videoanalys. Tele2 köper in deras övervakningskameror från Infralogic 

AB. Själva systemet för dessa övervakningskameror heter Symphony. 

Symphony är en programvara som man får behörighet till efter att man 

har köpt in övervakningskamerorna. Denna behörighet gör så att man 

kan tanka hem sina kameror genom internet och väljer vilka 

kamerasystem man vill använda. Symphony är men andra ord 

programvaran för att kunna öppna upp bild i kameran.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 89 

 

G4S 

G4S är den främsta totalleverantören av säkerhetslösningar i Sverige och 

är även världens största säkerhetsföretag. Företaget arbetar med att 

analysera risker och trygghet och på så sätt leverera säkerhetslösningar 

till bland annat myndigheter och privatpersoner. Butikslarmen köps in 

och installeras av G4S Security Solutions. För att kunna lägga in 

lamkoder samt ta ut loggningar använder säkerhetsavdelningen sig av 

programvaran Galaxy. Denna programvara används främst för att 

koppla upp sig till larmet remote där alla har individuella larmkoder 

som läggs upp. På detta sätt kan man se vilken anställd som har tagit sig 

in i butiken vid ett insidebrott.  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 90 

 

Nokas 

Nokas är ett ledande säkerhetsföretag som är verksam i Norge, Sverige 

och Danmark. Företaget arbetar med att leverera säkerhets - och 

kontanthanteringslösningar där verksamheten har delats in i Nokas Cash 

Handling och Nokas Security & Safety. Tele2Butikerna AB använder sig 

utav Nokas Cash handling som levererar tjänster inom värdetrasport, 

kontanthantering och valutaförsäljning. Nokas webbtjänst kan användas 

av personalen i butikerna då de behöver beställa mynt till butiken.  
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För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 91 

 

PPM 

Tele2 köper i nuläget in varor från leverantören Brightpoint. PPM 

(Product and Pricing Manager) är en produktkatalog där alla varor som 

Brightpoint säljer finns samlade. Denna katalog hjälper kassasystemet 

Wincash Sales att hålla prisinformationen uppdaterad samt hålla reda 

på inköpavdelningens beställningspunkter. PPM matar in priserna 

automatiskt samt skapar nya artiklar så att inköpsavdelningen slipper 

att gå in manuellt för att lägga upp dessa nya artiklar i kassasystemet. 

Man kan säga att PPM underlättar inköpsavdelningens arbete 

(tidsmässigt).  

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s.92 

 

Webbshop 

Tele2Butikerna AB använder sig utav 2 olika webbshoppar, Creon och 

Strömberg.  

1. Creon: Denna webbshop används då man behöver beställa 

profilkläder till butikspersonalen och give-aways till butikerna. 

Då det gäller beställing av profilkläder är det HR och 

butikschefen som använder Creon. Beställningar av Give-aways 

sköts av marknadsavdelningen.  

2. Strömberg: I denna webbshop sker all beställning av 

pappersmaterial såsom skyltar, affischer och förpackningar.   

För en mer detaljerad beskrivning av funktionerna samt användarna av 

systemet, se Bilaga B s. 93 
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NTS 
Wincash 

Aplus Proceedo NETS

Resurs

SoftOne XE

EPI ServerOMS

LMS

T2 People 

Cloud 
Service 

Mermaid 

Emunity 

PacSoft

Solid

InfoTorg

Viametrics 

SaSu

InfraLogic SensorLineG4S

To Do

Publiq

Tele2 360

Cognos

Nokas

ÅF-register 

Gate
Security

ITSM Siebel

Webshop 

Sales Logistic M.I.SBackoffice Reporter 

Kommande
IT-system

Tele2Butikerna AB

Resident 

Business 
Process 

Creon

Strömberg

Vaas 

HeadLine

TIM

Galaxy Symphony Nuuo

PPM

Kommande IT-system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMS 

LMS är ett learning management system som man inte har börjat 

använda ännu. I detta system skall man eventuellt kunna administrera 

och distribuera utbildningar dvs. skicka ut e-Learning ganska snabbt. 

Man skall kunna lägga in deltagare i en kurs, skicka ut kallelser, 

utvärderingar, tester och diplom. Dessa utbildningar ska avse både 

personalen i butikerna samt de anställda på huvudkontoret.  

 

Siebel 

SIEBEL är ett nytt system som ska införas i Tele2 verksamheten. SIEBEL 

är ett system för kundtjänst och innehåller kundinformation lagrad med 

fakta om kunder. SIEBEL kommer att fungera som en mellanhand i 

förfrågningsprocessen av kundsökning. Tidigare när en kund handlar 

på Tele2 så skickas förfrågan till Wincash databasen och sedan till 

Infotorg. Förfrågningsprocessen kommer att ändras så att en förfrågan 

först skickas till Wincash databas i första hand. Om personen inte finns 

där så skickas förfrågan vidare till Siebel databas och slutligen skickas 

förfrågan till InfoTorg. Denna ändring har införts pga. att Tele2 betalar 

för varje förfrågning som görs till InfoTorg och man strävar efter att 

reducera den kostnaden.  
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NTS 

Wincash 
Aplus Proceedo NETS

Resurs

SoftOne XE

EPI ServerOMS

LMS

T2 People 

Cloud 
Service 

Mermaid 

Emunity 

PacSoft

Solid

InfoTorg

Viametrics 

SaSu

InfraLogic SensorLineG4S

To Do

Publiq

Tele2 360

Cognos

Nokas

ÅF-register 

Gate
Security

ITSM Siebel

Webshop 

Sales Logistic M.I.SBackoffice Reporter 

IT-system som inte 
används

Tele2Butikerna AB

Resident 

Business 
Process 

Creon

Strömberg

Vaas 

HeadLine

TIM

Galaxy Symphony Nuuo

PPM

ITSM 

IT Service Management, är tele2s framtida ärendehanteringssystem. 

ITSM kommer att användas då butikerna stöter på ett problem med vad 

som helst (larm, kamera, mail osv.). Ärendehanteringen startas genom 

att problemet måste rapporteras någonstans. I nuläget ringer personalen 

till Tele2 Sverige AB men detta ska ändras så att problemet rapporteras 

via ITSM. Personalen ska kunna logga in och skriva in sitt namn och 

ärende och därefter skicka iväg det. Detta ärende kommer att behandlas 

och hamna hos rätt person på tele2 genom att ärendet är kategoriserat i 

olika system. Ärendet kommer i ett system där ärendet loggas och får en 

status. Personalen fyller i namn, email, telefonnummer och IT-system 

som ärendet avser och slutligen rapporterar. ITSM är färdigutvecklat 

men används inte ute i butikerna än.  Även statistik kan tas ut på 

ärenden för att exempelvis kontrollera vilken butik som haft mest 

problem. ITSM kommer även att användas av personalen på Tele2s 

huvudkontor för att ta emot felanmälan, lösa det och återrapportera till 

den som rapporterat problemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-system som inte används 
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NTS 
Wincash 

Aplus Proceedo NETS

Resurs

SoftOne XE

EPI ServerOMS

LMS

T2 People 

Cloud 
Service 

Mermaid 

Emunity 

PacSoft

Solid

InfoTorg

Viametrics 

SaSu

InfraLogic SensorLineG4S

To Do

Publiq

Tele2 360

Cognos

Nokas

ÅF-register 

Gate
Security

ITSM Siebel

Webshop 

Sales Logistic M.I.SBackoffice Reporter 

IT-system/
webbapplikationer

Gemensamt för
Tele2Butikerna AB 

och
Tele2 Sverige AB

Resident 

Business 
Process 

Creon

Strömberg

Vaas 

HeadLine

TIM

Galaxy Symphony Nuuo

PPM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMS 

OMS är ett CRM system som används i få Tele2 butiker för att kunna 

sälja TV och bredband. Just nu används OMS endast av 5 butiker. 

Anledningen till att alla butiker inte använder OMS beror på att Tele2 

inte kan leverera TV överallt runtom i Sverige. Bara de butiker som har 

närområde inom stadsnät ska använda systemet. Systemet ska användas 

då en kund kommer in till butiken för att köpa TV bredband, då måste 

man in i systemet för att se om kunden bor inom ett område med 

stadsnät. Idag använder butikspersonalen inte OMS, de gör kontrollen 

via Tele2:s hemsida och tecknar tjänsterna via ett webbformulär som 

sedan skickas vidare till Tele2:s kundtjänst.  

 

 

 

 

Gemensamma IT-system/webbapplikationer 
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Aplus 

Aplus är den huvudbok som innehåller alla ekonomiska uppgifter av 

svenska bolag. Systemet hanterar planering, redovisning och styrning 

av ett företags verksamhet. Aplus används inte bara i Tele2Butikerna 

utan systemet används utav hela Tele2 Sverige. Man kan säga att detta 

är finansavdelningens ekonomisystem. Alla transaktioner som sker i 

kassasystemet Wincash Sales flyttas varje kväll över till Aplus där dem 

bokas per konto och resultat ställs. Alla fakturor som kommer in från 

systemet Proceedo går in i Aplus. Kort sagt så använder finans 

avdelningen detta system för att kunna sammanställa hur det går 

ekonomiskt för bolaget.  

 

Proceedo 

Proceedo är ett webbaserat system för fakturahantering och inköp. 

Systemet är till för att effektivisera processer för avtalshantering, inköp, 

beställning och faktura hantering. Det skall alltså täcka hela processen 

från behov till betalning. Systemet tillhandahåller även användare med 

olika rapporter. Proceedo passar bra till stora företag inom den privata 

sektorn och även inom den offentliga sektorn.  
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Tele2Butikerna AB använder detta system för hantering av alla fakturor 

som kommer in. Fakturorna som kommer från leverantörerna scannas 

in av ett externt företag, Aditro, och samlar dem sedan i Proceedo vidare 

samlas dem i huvudboken Aplus där dem senare sammanställs. 

Proceedo ser även till att rätt faktura skickas ut till rätt person. Alla 

avdelningar, förutom ute i butikerna, är användare av Proceedo. 

Systemet har ca 17 användare på huvudkontoret, avdelningarna har 

dock olika behörigheter. Alla avdelningar ansvarar för sina egna 

kostnadsställen. Den enda avdelningen som avviker är 

finansavdelningen. De är dem enda på Tele2 Butikerna AB som kan se 

allas kostnadsställen och fakturor för alla avdelningar.  

 

 

TIM 

TIM är ett Tele2 system som fungerar som ett kontohanteringssystem 

och används då de anställda behöver tillgång till ett konto för ett 

specifikt system. De anställda lägger in en beställning i TIM och visar att 

det finns behov av ett konto för systemet. Detta innebär att man begär 

access till flera olika system. Kontohanteringsprocessen startar då en 

begäran skickas till Service Desk i Riga. De tar emot begäran, behandlar 

den och skapar ett konto och därefter lägger till användaren i systemet. 

Sedan skickas en bekräftelse via mail till användaren som visar att 

användaren fått ett konto. Genom TIM beställs system och läggs upp 

användare och dess accessroller. Vissa steg utförs manuellt i Tim då 

servicedesk i Riga knappar in konton manuellt, TIM är även integrerat 

med andra system vilket betyder att vissa steg sker automatiskt.  

 

ÅF-register 

ÅF-registret är precis som det heter ett register över återförsäljare. 

Systemet arbetar med att förse andra system med provisionsbaserande 

data, både till butiker, butikskedjor och även till Tele2s egna säljare. 

Dessa system är DART, T2Bonus och ICMS, dessa används av Tele2 för 

att distribuera bonus till säljarna i butikerna. I ÅF-registret finns även 

användarkonton lösenord som butikerna använder för att kunna logga 

in i Sales support.   

Det enda HR gör i detta system är att lägga upp rätt butikschef under 

rätt butik. Butikerna läggs upp utav Oskar och Johan på Local IT.   
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Tele2 People 

Tele2 People är en ny global lösning, ett HR system, som hela Tele2 

koncernen använder sig utav i alla länder. Det är en hostad lösning, 

vilket innebär att de fysiska servrarna står externt hos leverantören 

Lumesse. Detta är ett talent management system, ett gemensamt verktyg 

för chefer och medarbetare då de utför Performance management.  

Butikscheferna använder detta system för att lägg upp mål för säljarna 

(försäljningsmål, attitydsmål, osv.). Tidigare så har man gjort detta via 

pappersarbete. Varje butik får en budget per kvartal som man sedan 

delar upp för antal säljare i butiken. Säljarna får veta varje kvartal om 

vad de måste klara av får att uppnå sina mål. Sedan bedömer man 

målen med; godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. Slutligen 

sammanställer man om vad som har gått bra och vad man kan förbättra.  

 

Cognos 

IBM Cognos Express Reporter erbjuder själv-service rapportering och 

möjlighet att skräddarsy rapporter anpassat för små och medelstora 

företag. Med IBM Cognos Express Reporter får användaren tillgång att 

ändra och skapa rapporter på ett simpelt sätt. Detta görs baserat på 

välgrundade beslut vilket leder till minskning av tidsåtgången och 

kostnader. Denna programvara grundar sig på flexibilitet, 

användarvänlighet och bredare tillgång till insikter.  

Cognos är ett grupprapporteringssystem för alla bolag inom Tele2 

koncernen i Sverige och i utlandet. De måste ladda upp sitt ekonomiska 

resultat vid varje månadsslut. 
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Bilaga B: Användarfalldiagram 
 

 NTS Wincash Sales

Söka upp kvitton

Retur av varor

Hantera betalning av 
varor

Söka efter funktioner 

Byten av varor

Finanspersonal 

Inköpspersonal 

Regionschef 

Butikspersonal

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 3 personer  

 Inköp: 4 personer 

 Butik: 250 personer  

 Försäljning: 4 personer  

Användarfalls beskrivning  

Söka upp kvitton: Denna funktion används då man behöver kolla upp kvitton och 

differenser. Ibland är det även bra att kunna söka upp kvitton då det är något som inte 

stämmer och behöver kontrolleras.  

Hantera betalning av varor: Personalen som arbetar i butikerna använder detta system 

som mest. Denna funktion hanterar all betalning av varor som sker i butiken.  

Returnera varor: Denna funktion används då kunden vill returnera en vara  

Byten av varor: Denna funktion används då kunden vill byta en vara.  

Söka efter funktioner: Sökfunktionen används då man till exempel söker efter en viss 

funktion inom Wincash Sales.  
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NTS Wincash Logistic

Se inleverans av varor

Göra inventering 

Se utleverans av varor 

Ta bort artiklar 

Flytta artiklar

Finanspersonal 

Inköpspersonal 

Regionschef 

Säljare

Göra justeringar 

Se inventering 

Lägga in order Butikschef 

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 2 personer  

 Inköp: 4 personer 

 Butik: 250 personer  

 Försäljning: 4 personer  

Användarfalls beskrivning  

Se inleverans på varor: Används då man vill se vilka varor som har eller ska levereras in. 

Se utleverans av varor: Se vilka varor som har eller ska levereras ut. 

Göra inventering: Fyller i rapporter på inventeringar som görs i butiken.  

Flytta artiklar: Registrerar lagerställen då man flyttar artiklar mellan butikerna.  

Ta bort artiklar: Tar bort den registrerade varan från systemet då det behövs. Endast 

butikschefen har behörighet till detta.  

Lägga in order: Lägga in ordrar till butiken. 

Se inventering: Se rapporten på inventeringen som gjorts i butiken, för att få en tydligare 

bild på vad som har sålts.  

Göra justeringar: Göra justeringar i övriga funktionerna vid behov.  
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NTS Wincash M.I.S

Finanspersonal 

Inköpspersonal 

Regionschef 

Se provision 

Se försäljningsstatistik 

Butikspersonal 

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 3 personer  

 Inköp: 4 personer 

 Butik: 250 personer  

 Försäljning: 6 personer  

Användarfalls beskrivning  

Se försäljningsstatistik: Denna funktion används för att kunna ta ut statistik över vad 

som är sålt och returnerat under en viss tid.  

Se provision: Används främst av säljarna för att se försäljnings statistik för att sedan 

kunna se hur mycket de får ut i provision.   

 



Undersökning av IT-stöd för ett av 

Europas snabbast växande telekomföretag  

Hülya Uludag & Özlem Kaya 

 
2013-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

71 

 

NTS Wincash BackOffice

Lägga upp artiklar 

Ta bort artiklar 

Ändra artiklar 

Sätta behörigheter för 
artiklar 

Hantera rabatter 

Finanspersonal 

Inköpspersonal 

Leta upp 
namnförkortningar

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 3 personer  

 Inköp: 4 personer 

  

Användarfalls beskrivning  

Lägga upp artiklar: Används för att lägga upp artiklar så att de blir synliga i 

kassasystemet Wincash Sales.  

Ändra artiklar: Används för att ändra på artiklarna så att de även ändras i kassasystemet 

Wincash Sales.  

Ta bort artiklar: Ta bort artiklar så att dem försvinner från kassasystemet Wincash Sales.  

Hantera rabatter: Väljer vilka artiklar som får rabatteras och vilka som inte får rabatteras.   

Sätta behörigheter för artiklar: Denna funktion använder man för att sätta behörigheter 

för olika artiklar.  

Leta upp namnförkortningar: Denna modul används av finansavdelningen för att leta 

upp förkortningar som matchar säljarnas namn.  
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NTS Wincash Reporter

Skriva ut prisskyltar 

Framtagning av 
kassaunderlag 

Kontroll av 
försäljningsrapport 

Granskning av fel

Framtagning av 
inventerings diffar 

Finanspersonal 

Inköpspersonal 

Säljare

Butikschef

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 3 personer  

 Inköp: 4 personer 

 Butik: 250 personer  

 Försäljning: 4 personer  

Användarfalls beskrivning  

Skriva ut prisskyltar: Används för att skriva ut prisskyltar till tillbehör och telefoner i 

butikerna.   

Kontroll av försäljningsrapport: Försäljningsrapporter sammanställs och kontrolleras 

varje kväll av butikspersonalen. 

Framtagning av kassaunderlag: Denna funktion används av finanspersonalen för at se 

kassaunderlag.   

Framtagning av inventerings diffar: Denna funktion används av finanspersonalen för att 

se inventerings differenserna.   

Granskning av fel: Används av inköpspersonalen då butikspersonalen stöter på något fel 

i systemet.   
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NETS

Betalning av artikel

Installation av terminal 

Starta om terminal 

Utskick av terminal 
Butikspersonal 

Kund

NETS personal 

Antal användare per 

avdelning: 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Betalning av artikel: Denna funktion används då en kund vill betala med kontokort. Då 

det sker ett fel eller då kunden inte klarar av att betala med kort hjälper butikspersonalen 

till.  

Starta om terminal: Om terminalen måste startas om kan butikspersonalen göra detta 

genom att dra ett kort för att komma till startmenyn på terminalen.  

Installation av terminal: NETS personalen står för installationen av betalterminalen.   

Utskick av terminal: Då en terminal slutar fungera skickar NETS ut en ny.  

 



Undersökning av IT-stöd för ett av 

Europas snabbast växande telekomföretag  

Hülya Uludag & Özlem Kaya 

 
2013-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

74 

 
Resurs-Webbportal 

Se fakturor 

Göra kreditupplysning 

Butikspersonal 

Finanspersonal 

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 3 personer  

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Se fakturor: Denna funktion används då man vill säkerställa att alla företagskunder som 

har blivit fakturerade har betalat 

Göra kreditupplysning: Används då en företagskund väljer att bli fakturerad. Då måste 

butikspersonalen göra en kreditupplysning för att se att företaget kan faktureras.  
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SoftOne XE

Lägga upp schema 

Rapportera sjukanmälan 

Godkänna tider 

Granska löneinformation

HR Personal 

Butikschef 

Ändra schema 

Lägga till semester

Lägga upp användare

Se schema 

Godkänna schema 

Godkänna semester 

Säljare 

Regionschef 

Antal användare per 

avdelning: 

 HR: 5 personer 

 Butik: 250 personer  

 Försäljning: 4 personer  

Användarfalls beskrivning  

Lägga upp schema: Butikschefen lägger upp scheman för sina säljare. 

Godkänna tider: Godkänner säljarnas arbetstider i slutet av månaden. 

Ändra schema: Butikschef kan ändra på schema vid behov. 

Lägga till semester: Butikschef lägger till semester från sina säljare 

Rapportera sjukanmälan: Butikschefen rapporterar då han/hon får sjukanmälan frän 

säljaren.  

Se schema: Säljarna kan se sitt schema som butikschefen har lagt upp.  

Lägga upp användare: Administratörerna på HR avdelningen lägger upp nya användare i 

systemet. 

Granska löneinformation: Granskar löneinformationen så att rätt lön betalas ut till rätt 

person.  

Godkänna schema: Regionschefen godkänner schemat som butikschefen har lagt upp. 

Godkänna semester: Regionschefen godkänner semesterönskemålen från 

butikspersonalen.  
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CloudService 

Läsa mail

Skicka mail

Butikspersonal 

Antal användare per 

avdelning: 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Skicka mail: Denna funktion används för att skicka mail. Man har en butiksmail och en 

personlig.   

Läsa mail: Denna funktion används för att läsa mailen. Butiksmailen måste kontrolleras 

varje dag. 
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EPI Server

Lägga upp information

Butikspersonal

Läsa information

Marknads
personal

Inköps personal

HR personal

Finans personal 

Försäljnings 
personal

Bygg personal

IT personal

Säkerhets 
personal

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 3 personer  

 Inköp: 4 personer 

 Butik: 250 personer  

 Försäljning 4 personer  

 Bygg: 2 personer 

 Marknad: 2 personer 

 IT: 1 person 

 HR: 4 personer 

 Säkerhet: 1 person  

Användarfalls beskrivning  

Lägga upp information: Avdelningarna Marknad, Inköp och HR arbetar med att lägga 

upp information på intranätet.   

Läsa information: Alla anställda använder intranätet till att läsa informationen som läggs 

upp.   
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Mermaid 

Godkänna skyltning

Marknads 
personal

Korrigera skyltning

Styra information

Byta telefon

Se telefoninformation

Se skärmvy

Butikspersonal

Kund

Antal användare per 

avdelning: 

 Marknad: 2 personer  

 Butik: 250 personer 

  

Användarfalls beskrivning  

Godkänna skyltning: Marknadsavdelningen måste godkänna skyltningen innan den 

visas upp på skärmarna i butikerna.  

Korrigera skyltning: Marknadsavdelningen måste korrigera skyltningen innan den visas 

på skärmarna.   

Styra information: Denna funktion används då man via Mermaids modul Headline, kan 

gå in och styra informationen som visas i enskild butik.   

Se skärm vy: Även denna funktion används av marknadsavdelningen för att via modulen 

Headline, gå in och se vad som visas i respektive butik.  

Se telefoninformation: Denna funktion används i butiken då kunden vill ha information 

om en telefon från telefonväggen, då visas informationen på en liten touch skärm. 

Byta telefon: Butikspersonalen använder denna funktion då dem måste byta telefon i 

touch skärmen.  
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Emunity 

Lyssna in musikkanalen

Reglera volym

Sätta på/stänga av musik

Marknadspersonal 

Butikspersonal 

Antal användare per 

avdelning: 

 Marknad: 2 personer  

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Lyssna in musikkanalen: Marknadspersonalen kan möjligtvist lyssna in sig i 

musikkanalen.  

Sätta på/stänga av musik: Personalen som arbetar i butikerna använder Emunitys dosa 

för att sätta på och stänga av musiken.  

Reglera volym: Personalen som arbetar i butikerna använder Emunitys dosa för att höja 

och sänka volymen på musiken. 
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Viametrics 

Hämta statistik 

Finanspersonal 

Följa upp statistikgrafer

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 3 personer  

  

Användarfalls beskrivning  

Hämta statistik: Man kan hämta statistik över antal besökare för att analysera 

förhållandet mellan försäljning och besökare. På detta sätt kan man kontrollera och 

jämföra i fall en butik har haft flera besökare under en reklamkampanj.  

Följa upp statistikgrafer: Viametrics har ett live interface där man kan gå in för att följa 

upp statistikgrafer per butik/timme/månad. 
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TO DO - Webbapplikation

Skicka telefon till service 

Skicka meddelanden
Butikspersonal 

Antal användare per 

avdelning: 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Skicka telefon till service: Butikspersonalen använder detta system till att skicka in 

trasiga telefoner till service. 

Skicka meddelanden: Skicka meddelande till kunden för att meddela service status.   
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Publiq

Styra priser som visas 

Styra information som 
visas

Styra artikel som visas

Butikschef

Inköpspersonal

Uppdatering av 
information

Antal användare per 

avdelning: 

 Inköp: 3 personer 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Styra priser som visas: Butikschefen har tillgång till dukningsverktyget för Publiq, därför 

kan han/hon styra priser som ska visas för respektive telefon. 

Styra artikel som visas: Butikschefen har tillgång till dukningsverktyget för Publiq, därför 

kan han/hon styra vilken artikel som ska visas i skärmen.  

Styra information som visas: Butikschefen har tillgång till dukningsverktyget för Publiq, 

därför kan han/hon styra informationen om specifik telefon. 

Uppdatering av information: Inköpsavdelningen skickar in XML filer till systemet vilket 

gör att informationen uppdateras.   
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Tele2 360

Jämföra sålda 
abonnemang 

Se kundens förbrukning

Se kundens beteende 

Finanspersonal

Butikspersonal 

Försäljningspersonal

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 3 personer  

 Butik: 250 personer  

 Försäljning: 5 personer  

Användarfalls beskrivning  

Jämföra sålda abonnemang: Används av finansavdelningen för att jämföra sålda 

abonnemang med den information som finns i Sales Support.  

Se kundens beteende: Använder denna funktion för att se kundens beteenden i nuläget 

Se kundens förbrukning: Denna funktion används för att se kundens förbrukning för att 

kunna föreslå nya tjänster till kunden.   
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Solid-Webbapplikation

Kontrollera försäkring

Göra trygghetsavtal 

Butikspersonal 

Skriva ut försäkringsbevis

Antal användare per 

avdelning 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Göra trygghetsavtal: Om en kund har köpt en telefon från Tele2s hemsida eller från 

Mecenat, kam man teckna ett externt trygghetsavtal.  

Kontrollera försäkring: Då en kund vill lämna in sin telefon på lagning kan man kolla i 

webbapplikationen för att kontrollera att kunden har en giltig försäkring.  

Skriva ut försäkringsbevis: Då man skickar en telefon till service skriver man ut 

försäkringsbeviset och skickar med den.   
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PacSoft-Webapplikation

Söka paket

Registrera paket

Butikspersonal 

Boka hämtningar

Skicka paket

Skriva ut fraktsedlar 

Antal användare per 

avdelning: 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Registrera paket: denna funktion används för att registrera paket som kommer till 

butiken. 

Skicka paket: Används för att skicka paket till andra butiker.  

Söka paket: Denna funktion används då man vill söka och spåra ett paket.  

Boka hämtningar: Denna funktion använder man då man vill boka hämtning av ett paket.   

Skriva ut fraktsedlar: I denna funktion kan man skriva ut fraktsedlar för att kunna skicka 

paketen till rätt adress.   

 



Undersökning av IT-stöd för ett av 

Europas snabbast växande telekomföretag  

Hülya Uludag & Özlem Kaya 

 
2013-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

86 

 

Sales Support 

Registrera abonnemang

Skriva återinköpsrapport 

Byten av sim-kort 

Registrera tilläggstjänster 

Butikspersonal

Teckna avtal

Se avtal 

Göra ordersökning 

Skriva ändringsrapport 

Registrera bindningstid 

Göra kreditupplysning 

Antal användare per 

avdelning: 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Registrera abonnemang: Denna funktion använder man föra att kunna registrera 

kundens abonnemang. 

Byten av sim-kort: Denna funktion används när kunden vill byta sitt sim-kort. 

Teckna avtal: Här kan man teckna ett avtal åt kunden 

Se avtal: Här kan man se kundens avtal 

Skriva återinköpsrapport: I denna funktion kan man ta fram återköpsrapporter.  

Skriva ändringsrapport: Här kan man skriva ändringsrapporter vid behov 

Göra ordersökning: Denna funktion använder man då man vill göra en ordersökning.  

Registrera tilläggstjänster: Då kunden vill ha tilläggstjänster kan butikspersonalen 

registrera dem.  

Registrera bindningstid: Butikspersonalen kan registrera kunden bindningstid.  

Göra kreditupplysning: Då ett avtal tecknas gör man först en kreditupplysning för att 

säkerställa att kunden kan betala.  
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SaSu Resident/Business Process 

Se kundregisteringar 

Finanspersonal

Antal användare per 

avdelning 

 Finans: 1 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Se kundregistreringar: Denna funktion används för att se kundregistreringar, dvs vilka 

personer som har blivit Tele2 kunder.  
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Sensorline - Nuuo 

Kontrollera Pick up

Användning av 
passagesystem

Butikspersonal 

Larma av

Säkerhet
Ta emot rapport

Kolla kamerabilder

Antal användare per 

avdelning: 

 Butik: 250 personer  

 Säkerhet: 1 person 

Användarfalls beskrivning  

Användning av passagessystem: Denna funktion används varje gång man skall ta sig in 

och ut genom dörrarna backoffice. Då måste man använda sig utav sitt passerkort från 

Sensorline.   

Kontrollera pick up: Varje telefon på telefonväggen är kopplat till Sensorline pick up 

larm. Butikspersonalen måste kontrollera att de sitter i som de ska.  

Larma av: Då larmet går, måste butikspersonalen logga in i systemet för att kunna larma 

av.  

Ta emot rapport: Vid en stöld ska säkerhetsavdelningen kunna ta ut rapporter.  

Kolla kamerabilder: Vid stöld ska säkerhetsavdelningen kunna logga in på systemet 

Nuuo för att kunna se kamerabilder för övervakningskamerorna.   
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Gate Security 

Kontrollera Pick up

Användning av 
passagesystem

Butikspersonal 

Larma av

Säkerhet

Ta emot rapport

Antal användare per 

avdelning: 

 Säkerhet: 1 person 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Användning av passagessystem: Denna funktion används varje gång man skall ta sig in 

och ut genom dörrarna backoffice. Då måste man använda sig utav sitt passerkort från 

Gate Security.   

Kontrollera pick up: Varje telefon på telefonväggen är kopplat till Gate Securitys pick up 

larm. Butikspersonalen måste kontrollera att de sitter i som de ska.  

Larma av: Då larmet går, måste butikspersonalen logga in i systemet för att kunna larma 

av.  

Ta emot rapport: Vid en stöld ska säkerhetsavdelningen kunna ta ut rapporter.  
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InfraLogic - Symphony

Kolla kamerabilder

Säkerhet

Ta emot behörighetskod

Ladda ner kamerabilder

Antal användare per 

avdelning: 

 Säkerhet: 1 person  

Användarfalls beskrivning  

Ladda hem kamerabilder: Denna funktion används då man vill logga in i systemet för att 

tanka hem den kamera man vill ha bilder på.  

Kolla kamerabilder: Vid stöld ska säkerhetsavdelningen kunna logga in på systemet 

Symphony för att kunna se kamerabilder för övervakningskamerorna.   

Ta emot behörighetskod: Systemet skickar ut en behörighetskod för att användaren ska 

kunna logga in.  
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G4S - Galaxy

Ta fram loggningar

Säkerhet

Larma butik

Lägga in larmkoder

Larma av butik

Butikspersonal

Antal användare per 

avdelning: 

 Säkerhet: 1 person 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Lägga in larmkoder: Här används systemet Galaxy som har en säkerhetsnyckel som gör 

så att man kan lägga in larmkoder för varje användare.  

Ta fram loggningar: Vid eventuell inside brott lan man ta ut loggningar som visar med 

vilken kod man har loggat in i butiken, på detta sätt kan man spåra koden till användaren.  

Larma butik: I denna funktion måste butikspersonalen larma butiken vid stängning, 

annars kontaktas larmcentralen.  

Larma av butik: Butikspersonalen måste larma av vid öppning samt om larmet går.  
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NOKAS

Jämföra leveranser 

Finanspersonal

Kontrollera uppräkning

Registrera transaktioner

Beställning av växel 

Butikspersonal

Antal användare per 

avdelning: 

 Finans: 3 personer  

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Registrera transaktioner: När man har fått in pengarna måste dessa transaktioner 

registreras.  

Jämföra leveranser: Efter att man har registrerat transaktionen måste den överblickas för 

att se hur många kronor som har registrerats och sedan jämföra den med summan i 

Wincash.  

Kontrollera uppräkning: Man måste kontrollera uppräkningen för att se att det stämmer.  

Beställning av växel: Då en butik har ont om växel kan man göra en beställning via Nokas 

webbportal.  
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PPM

Kontrollera inköpspriser

Inköpspersonal

Kontrollera utpriser

Hålla kassasystemet 
uppdaterat

Se uppdaterade priser

Butikspersonal

Antal användare per 

avdelning: 

 Inköp: 4 personer 

 Butik: 250 personer  

 

Användarfalls beskrivning  

Hålla kassasystemet uppdaterat: Inköpsavdelningen arbetar med att hålla kassasystemet 

uppdaterat med rätt priser på artiklarna.  

Kontrollera inköpspriser: Inköpsavdelningen kontrollerar att inköpspriserna stämmer.  

Kontrollera utpriser: Inköpsavdelningen kontrollerar att utpriserna stämmer. 

Se uppdaterade priser: PPM hjälper kassasystemet så att butikspersonalen kan se de 

uppdaterade priserna.  
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Webbshop – Creon & Strömberg

Beställa pappersmaterial

Butikspersonal

Godkänna beställning

Beställa give-aways

Kontrollera beställning

Regionschef

Beställa profilkläder

HR personal

Marknads
personal

Antal användare per 

avdelning: 

 Marknad: 2 personer  

 HR: 4 personer 

 Butik: 250 personer  

 Försäljning: 4 personer  

Användarfalls beskrivning  

Beställa profilkläder: Då en nyanställd kommer till butiken beställer man profilkläder 

d.v.s. arbetskläder till den nyanställde. Denna beställning görs via Creon. 

Beställa give-aways: I denna funktion kan man beställa give-aways till kunderna. Denna 

beställning görs via Creon. 

Beställa pappersmaterial: Denna beställning görs via Strömbergs webbshop, här kan man 

beställa pappersmaterial i form avskyltar, affischer och förpackningar. 

Godkänna beställning: Regionscheferna godkänner beställningarna som 

butikspersonalen gör.  

Kontrollera beställning: Det är marknadsavdelningen som arbetar med att bestämma och 

kontrollera vad man ska kunna beställa.  
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Bilaga C: Matris för bruk av system 
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*= dessa system används av kunder som besöker Tele2s butiker 

**= system som inte används 

***=kommande system 
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Bilaga D: Förvaltningsrutiner 
 

Change Management process Tele2 AB 
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Change Management process för NTS Wincash (Tele2Butikerna AB) 
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Bilaga E: Förvaltningsresurser 
 

Sekretess  
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Bilaga F: Systemkostnader 
 

Sekretess  
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Bilaga G: Intervjufrågor 
 

 

Vilka system/applikationer används på din avdelning?  

 

Hur är de kopplade till varandra? 

 

Hur många användare har systemet?  

 

Hur är accessrollerna uppdelade, speciella inloggningar/behörigheter? 

 

Vem är förvaltare av systemet?  

 

Hur går man tillväga vid en komplikation, vem ska man ta kontakt 

med? 

 

Vilka funktionaliteter har systemet? 

 

Hur används systemet?  

 

Hur ofta används funktionerna i systemet?  

 

På en skala från 1-10, hur stor del av alla funktioner i systemet utnyttjas? 

 

Hur mycket vet du om kostnaderna för systemet?  

 

Vad kostar förvaltningen av systemet? 

 

Vem ansvarar för kostnaderna av systemet? 

 

På en skala från 1-10, hur användarvänlig tycker du att systemet är? 
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Bilaga H: Personer som intervjuats 
 

Holger Fritz  Chef för Tele2 Butikerna AB 

Claes Axelsson    Finanschef 

Oscar Ågren IT Sverige AB  

Johan Sundqvist  IT Sverige AB 

Caroline Mårtensson Finansavdelningen 

Camilla Röding Fors Systemförvaltare 

Reyhan Kabacaoglu Systemförvaltare 

Rikard Berglund Systemförvaltare 

Ida Kölhed Inköpsavdelningen 

Catrin Thornblad Inköpsavdelningen 

Jens Brintler  Försäljningsavdelningen 

Katarina Karlsson  Säkerhetsavdelningen 

Jens Fristam IT Sverige AB 

Lisa Göthberg HR chef  

Anna Pettersson HR avdelningen 

Sanna Stenqvist Marknadschef 

Belsam Feyli  Marknadsavdelningen 

Reza Ra Butikschef i Solna 

Mårten Johansson Butikschef i Kista 

Jonas Hed  Butikschef i Sollentuna 

Robel Oktay Regionsansvarig 

Sueb Hussein Regionsansvarig 

Mikael Lindqvist Regionsansvarig 

Jesper Bendtzen Regionsansvarig 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

G4S

NTS Wincash Sales

Proceedo

NETS

Publiq

Solid

Pacsoft

Sales Support

Cloud Service

Gate Security

NOKAS

PPM

InfraLogic

NTS Wincash Logistics

NTS Wincash MIS

NTS Wincash BO

Resurs

Mermaid

Tele2 360

TIM

Webbshop

ViaMetrics

Cognos

Aplus

NTS Wincash Reporter

SoftOne

Tele2 People

To Do

SensorLine

EPI Server

Bilaga I: Diagram för användarvänlighet 
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