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Sammanfattning 

I denna rapport utreds en ostrukturerad och splittrad IT miljö på Electrolux. Miljön saknade flöden 

och processer för bland annat felhantering. Omodern hård- och mjukvara samt bristande 

kommunikation mellan produktorganisationen och Electrolux IT medförde förhöjd risk för 

nätverksattacker och virusangrepp. Situationen medförde onödiga kostnader, eftersatt säkerhet 

samt otillräcklig IT-stöd för slutanvändarna.  

Målet med detta arbete är att uppnå en enad, strukturerad och väletablerad IT-miljö med klara 

rutiner och flöden för felhantering av hård- och mjukvaror. Enhetliga hård- och mjukvaror samt 

standardiserade IT-lösningar är av stor vikt. Hinder för en migration till en väletablerad IT-miljö 

skulle med detta arbete också elimineras. 

En nulägesanalys utfördes tillsammans med en inventering av hård- och mjukvara. Detta för att få 

en överblick och för att förstå hur verksamheten fungerade, samt finna eventuella IT brister. 

Resultatet visade på behovet av en migration av en grupp datorer till en etablerad IT miljö med 

fungerande rutiner och processer. Implementationsplan samt manual för migration genererades i 

rapporten. En utvärdering av olika verktyg för begränsade administrativa rättigheter i 

slutanvändarnas datorer utfördes. Det bäst lämpade verktyget för Electrolux var Avecto Privilege 

Guard som testades och konfigurerades. Detta för att tillgodogöra produktorganisationens behov. 

Lösningsförslag för att möta kraven och standarden från både Electrolux-IT samt 

produktorganisationen framtogs och presenteras i resultatet. 

Resultatet av detta examensarbete påvisade ett stort behov av en IT-koordinator för en bättre 

kommunikation och ett bättre samarbete mellan organisationerna. En rekommendation om detta 

presenteras i slutsatsen tillsammans med förslag på andra förbättringar och åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  
 
 

  



 
 
 

 
 
  
 

Abstract 

This report investigated an unstructured and fragmented IT environment at Electrolux. The 

environment lacked flows and processes for troubleshooting. Outdated hardware and software and 

a lack of communication between the product organization and the IT organization, resulted in an 

increased risk of network attacks and virus attacks. The situation resulted in unnecessary costs, 

neglected security and inadequate IT support for the end-users. 

The goal of this work is to achieve a unified, structured and well-established IT environment with 

clear procedures and flows for the troubleshooting of computer hardware and software. Uniform 

hardware and software as well as standardized IT solutions is of great importance. Barriers to 

migration to a well-established IT environment would with this work also be eliminated. 

A situation analysis was conducted together with an inventory of hardware and software. This was 

done to get an overview and to understand how the business worked, also to find possible IT 

failures. The results showed the need for a migration of a group of computers to an established IT 

environment with operational procedures and processes. An implementation plan and manual for 

the migration was generated in the report. An evaluation of the different tools for limited 

administrative rights on end-user computers was also performed. The most suitable tool for 

Electrolux was Avecto Privilege Guard which was tested and configured. This was done to 

assimilate the product organization’s needs. Solution´s to meet the requirements from both 

Electrolux IT and product organization was developed and is presented in the results. 

The results of this thesis showed a great need of an IT coordinator for a better communication and 

better cooperation between the organizations. A recommendation regarding this was presented to 

Electrolux together with suggestions for improvements and measures. 
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1 | INLEDNING 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Electrolux IT-miljö drivs av en extern underkonsult. Det är ett IT-företag som 
täcker både IT-stöd och underhåll. Servar, klienter, hårdvara, mjukvara och 
felhanteringssystem är alla punkter som omfattas av det kontrakt som det externa 
företaget följer. Miljön kännetecknas som ”In-Scope”. 

Dessutom finns servrar, hårdvara och mjukvara som befinner sig utanför 
kontraktet som inte det externa företaget stödjer. Dessa definierades som ”Out-Of-
Scope” och kunde därför inte använda sig av resurspoolen (budgeten) som 
motsvarande ”In-Scope”. Den typen av hårdvara och mjukvara följer inte 
Electrolux IT’s krav och standard och hanteras därför av slutanvändarna själva. 
Lösningen var inte praktisk när det kom till bl.a. säkerhet, underhåll, 
säkerhetskopiering, felhantering, uppgraderingar och uppdateringar. 

Situationen medförde en stor kostnad för företaget samt en ostabil och osäker 
miljö som företaget ville komma ifrån. 

Ett av de största problemen och hindren för att migrera Out-Of-Scope till In-Scope 
var begränsad funktionalitet av vissa mjukvaror i In-Scope miljön. Anledningen 
trodde man grundar sig i att datorer som befann sig i In-Scope miljön saknade 
administrativa rättigheter. Till skillnad från Out-Of-Scope som ger användaren 
fulla administrativa rättigheter och där dessa mjukvaror hade full funktionalitet. 
En lösning till detta eftersöktes för att göra migreringen möjlig för att få en enad 
och standardiserad IT miljö på Electrolux. 

1.2 Målsättning 
Grundproblemet och uppdraget för detta examensarbete var brister i den del av 
IT-miljön som inte täcktes av avtalet med underkonsulten. Den delen medförde en 
hög kostnad och utgjorde säkerhetsrisker ur ett IT-perspektiv. Det fanns en 
ekonomisk och säkerhetsmässig potential till förbättring.  

Electrolux mål var en standardiserad, säker IT-miljö till lägre kostnad och som 
bättre uppfyllde produktorganisationens krav på IT-stöd. Detta skulle erhållas 
genom en migrering till den redan etablerade och säkra IT miljön som täcktes av 
underkonsult-avtalet.  

Målet med examensarbetet var att lösa de problem och hinder som gjorde att hela 
IT-miljön inte kunnat migreras till den del som täcktes av avtalet.   
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Examensarbetet bygger på följande delmål:  

1. Problemformulering med nulägesanalys som del av 
bakgrundsbeskrivningen skall upprättas. En konsekvensanalys av att 
fortsätta på nuvarande sätt att hantera IT-miljön skall också göras. 

2. Översikt av nuvarande Out-Of-Scope miljö (såsom hårdvara, 
operativsystem samt slutanvändare). 

3. Dokumentation av de krav Electrolux IT samt Produktorganisationen har 
för att göra migration möjlig. Detta är t.ex. krav på att följa etablerade 
standarder eller olika former av leveranskrav för utrustning. 

4. Analys av fördelarna med att migrera samt förslag på lösningar för att möta 
kraven från både Electrolux IT samt produktorganisationen.  

5. Lösning för att effektivisera och automatisera installation av mjukvaror och 
applikationer som tidigare inte har varit implementerade i web-portalen. 
Testning i en verklig miljö innan det utvärderats, dokumenterats och 
slutligen implementerats. 

6. Etablera testmiljöer för att testa, verifiera och simulera en lösning/verktyg 
för att hantera administrativa rättigheter. 

7. Förslag på strategi och metod tillsammans med en tidsplan för migration 
till In-Scope miljön. 

1.3 Avgränsning och villkor 
För att detta examensarbete skulle vara genomförbart inom den angivna 
tidsramen krävdes en tydlig avgränsning. Avgränsningen diskuterades fram med 
Electrolux och resulterade i nedanstående punkter:  

1. Implementationsstrategin var inte global utan avgränsas till endast 
kontoret i Stockholm. 

2. Förslag på lösningar och tester ingick men inte migration av datorer och 
servrar.  

3. Allt arbete och alla tester som krävdes utfördes på Electrolux huvudkontor 
med hjälp av de befintliga IT-verktygen och resurserna som fanns 
tillgängliga. Inga extra kostnader utöver tid skulle tillkomma. 

4. Den grupp av datorer som var inköpta av Produktorganisationen självt och 
som Electrolux IT inte hade någon kontroll eller ansvar över skulle ej 
inkluderas i undersökningarna och testerna som utfördes. 
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2 Teori och bakgrund 

I teoridelen presenteras en genomgång av tidigare relaterade arbeten inom 
området. Vikten av ett väletablerat och välfungerande felhanteringssystem som 
beskrivs i ett flertal undersökningar och studier tas även upp här. En genomgång 
av hur införande av ny teknologi i en specifik organisation accepteras av 
omgivningen är ytterligare en punkt som behandlas i tidigare studier och som 
beskrivs i denna del. Dessutom presenteras olika typer av metoder för att uppnå 
ovan nämnda mål samt alternativa lösningar för begränsade administrativa 
rättigheter. Även lösningar för effektivisering av programvaruinstallation tas upp. 
I bakgrundsdelen ingår en nulägesanalys med en noggrann genomgång av IT-
situationen på Electrolux. En jämförelse av olika flöden vid felhanteringen samt 
felavhjälpningen på företaget ingår även här för en bättre förståelse och överblick 
av IT-strukturen.       

2.1 Teori 

2.1.1 Organisationens IT-verksamhet samt produktorganisationens behov och krav 

Henrik Nilsson [1] på institutionen för kommunikation och information i Skövde, 
beskriver i sitt examensarbete en splittrad och ostrukturerad miljö till följd av en 
snabbt växande organisation. Tillväxten av både organisationen och anställda 
medför att arbetsrutinerna inte hinner med att anpassas i den omfattning som 
krävs. På grund av allt fler och allt mer komplicerade programvaror ute på 
marknaden ökar ständigt kraven på programvarorna. I samband med detta ökar 
även krav på kvalitén av felhanteringen. Situationen kan relateras till detta arbetes 
beskrivning av Out-Of-Scope miljön. Bristerna som orsakar den ostabila IT miljön 
på Electrolux tas även upp av Nilsson i hans arbete. 

Larsson. J [2] menar i sin artikel i Computer Sweden att det kostar en hel del 
pengar när slutanvändarna på olika företag spenderar tid på att lösa sina 
dataproblem istället för att utföra sitt arbete.  Intervjuer med slutanvändarna på 
Electrolux samt en noggrann undersökning av felhanteringen tyder på att så även 
är fallet för denna organisation.  

Då målet med Nilssons [1] undersökning var att finna en lämplig metod för att 
introducera en ny IT-produkt till en organisation går det att delvis dra nytta av den 
metod och kunskap som framkommit i arbetet på Electrolux. Detta då ett av 
delmålen går ut på att ta fram en implementationskarta med strategi för migration 
till In-Scope miljön på bästa möjliga sätt. I den ingår ett helt nytt 
felhanteringssystem, nya rutiner och arbetsflöden. Metoderna som användes i 
Nilssons [1] arbete bestod främst av en fallstudie kompletterad med 2G metoden. 
2G metoden är delad i två faser. Den första fasen går ut på att identifiera 
organisationens krav och behov, den andra fasen ger en djupare insikt i befintlig 
teknologi i syfte att kartlägga ytterligare behov.  
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2.1.2 Införande av ny teknologi i en specifik organisation 

Nilsson [1] har studerat hur införandet av ny teknologi i en organisation skall ske 
med bästa möjliga resultat. I studien har man utvärderat införandet av en IT-
produkt i en specifik kontext så tillvida att den slutgiltiga produkten motsvarat det 
organisatoriska behovet. Enligt Nilsson [1] finns det många problem när det gäller 
att få en organisation att ta till sig ny teknologi. 

”Arbetet syftar till att belysa processen att identifiera kritiska framgångsfaktorer 
i en specifik organisation för att på så sätt underlätta införandet och 
implementeringen av en ny IT-produkt. Införande i detta arbete avser inte 
enbart implementeringen av en ny produkt i en organisation utan införande 
tolkas i en bredare mening som att introducera en ny IT-produkt för utvärdering 
och analys i organisationen.” [1] 

Resultatet av Nilssons [1] arbete visar att första steget för att införa en ny teknologi 
i en organisation på ett framgångsrikt sätt är att först tydligt identifiera behoven 
som finns. Identifiering av syftet av den nya teknologin samt förankring av 
förändringen i organisationen och hos slutanvändarna är en viktig faktor. Nilsson 
anser även att det är viktigt att den nya teknologin accepteras av organisationen, 
vilket kan uppnås genom att involvera slutanvändarna i införandeprocessen. Om 
man förser användarna med möjligheten att påverka skapas förståelse och 
motivation vilket i slutändan medför ett bättre slutresultat [1 sid 44-45]. 
Ytterligare arbete inom området har utförts av A Farrahi [3] i sin magisteruppsats i 
informatik, Calmars Universitet av teknologi och Göteborgs Universitet 2008. 
Även det arbetet behandlar införandet av ny teknologi i olika organisationer med 
frågeställningen:  

”Vad har organisationer och affärssystemleverantörer för attityd gentemot ny 
teknik?” [3] 

Farrahi [3] beskriver införandet av ny teknologi i en organisation som en 
acceptans av en innovation. Processen för acceptans av innovationen enligt 
Farrahi tar olika lång tid beroende på komplexiteten. Rogers M. E [4] beskriver i 
sin bok “Diffusion of Innovations”, processen som slutanvändaren går igenom 
innan han tar till sig eller avvisar en innovation. Denna process består av ett flertal 
olika faktorer och steg för att nå acceptans och användning av den nya teknologin.  

 Kännedom – Läran om innovationens förekomst och egenskaper.  

 Attityd – Individen förstår värdet av innovationen. 

 Beslut – Individen accepterar och fattar beslut.  

 Implementering – Individen börjar använda innovationen.  
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 Bekräftelse – Individen inväntar bekräftelse på sitt val annars kan valet 
bli annat.  

Det Roger skriver kan associeras med In-Scope miljön i detta arbete. Det nya 
felhanterinssystemet är innovationen som skall implementeras och accepteras av 
slutanvändarna.   

2.1.3 Vikten av ett väletablerat och standardiserat felhanteringssystem 

I detta arbete var ett bättre och mer etablerat felhanteringssystem en av 
huvudanledningarna till att uppdraget utfördes.  Robert Johnson [5] menar i sin 
artikel ”Linking complaint management to profit” från 2001 hur viktigt ett sådant 
system är. Johnson presenterar processen för hantering av klagomål och åsikter 
samt hanteringen av missnöjda kunder. Återhämtningsprocessen av missnöjda 
och potentiellt förlorade kunder är en konst som artikeln menar är fullt möjlig. 
Genom att göra kunden tillfreds och nöjd med servicen kan förtroendet vinnas 
tillbaka. Till skillnad från Johnsons artikel så var kunderna hos Electrolux interna 
och en del av organisationen. Det är viktigt att förse slutanvändarna, i detta fall 
utvecklarna och konstruktörerna i organisationen, med bästa möjliga stöd och 
hjälp. De skapar och utvecklar alla produkter i företaget. IT-organisationen har 
som ansvar att förse slutanvändarna med den utrustning och de IT-lösningar som 
behövs för en effektiv och produktiv arbetsmiljö. Med det inkluderas även ett väl 
fungerande felhanteringssystem.  

Ett icke fungerande felhanteringssystem får stora konsekvenser i form av 
fördröjning av felavhjälpning som i värsta fall leder till försenade projekt. Uppstår 
ett fel i ett system skall det finnas klara rutiner och flöden för felsökning samt 
felavhjälpning. Tillgänglig personal samt kunskap om det specifika systemet är 
också nödvändigt.  

2.1.4 Automatisering och effektivisering av mjukvaruinstallationer 

Undersökningar gjorda av Kaspersky Lab [6] leverantör av IT-säkerhetslösningar, 
visar att automatisering av distribution av operativsystem och programvara 
medför en stor fördel för organisationens IT-verksamhet. Undersökningen 
redogjordes i artikeln ”Hur höjer du effektiviteten och förbättrar företagets 
säkerhet när IT-systemet blir allt mer komplext? ”. Fördelar i form av: 

 Minskad belastning på IT-supportresurserna.  

 Minskade kostnader för uppgraderingar och nya installationer.  

 Minskad tid att slutföra en installation.  

 Säkerställd konsekvens - så att alla användare uppgraderar inom en kort 
tidsperiod.  

 Eliminerade fel som annars leder till inkonsekvens i konfigurationer. 
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IT-säkerhetens sårbarhet är en viktig punkt som det dessvärre kompromissas med 
vid ineffektiv hantering av installationer och uppgraderingar. Undersökningar 
visar att manuella processer kan skapa förutsättningar för drift fel som kan leda till 
allvarliga säkerhetsluckor [6].  

För att effektivisera installationer av programvaror och applikationer i 
slutanvändarnas datorer finns olika lösningar. En av dessa är ett system som gör 
det möjligt för IT-organisationen att skicka ut installationer och uppdateringar av 
programvara via nätverket till en stor grupp datorer.  

Ytterligare ett sätt för installationer av programvaror och applikationer är att hyra 
externa företag specialiserade på området och som erbjuder tjänsten. Detta kan 
vara manuell installation av diverse programvaror och applikationer i berörda 
datorer. Lösningen medför högre kostnad då behovet av tjänsten blir 
återkommande för varje uppdatering och uppgradering som krävs. Denna lösning 
existerade i början av arbetet på Electrolux kontoret i Stockholm. 

2.1.5 Begränsade administrativa rättigheter 

Distributören Inuit menar att ju högre administrativa rättigheter en slutanvändare 
har desto högre risk för infektering av skadlig kod. Detta beror på att 
slutanvändaren har möjlighet att installera obevakad och icke godkänd 
programvara vilket kan vara skadlig då programvaran kan vara virusinfekterad. 

”En användare med för mycket behörighet kan avsiktligt eller oavsiktligt orsaka 
problem i systemen vilket kan resultera i driftstopp och därmed en ökning av 
supportkostnaderna”. Henrik Elmsjö [7], Inuit på IT forumet TECH World. 

Ett av hindren till att göra migreringen möjlig på Electrolux är den begränsning 
som In-Scope miljön medför gällande administrativa rättigheter. Tveksamheterna 
handlade om att slutanvändarna önskade ha friheten att installera diverse 
programvaror i sina personliga datorer som inte var relaterade till arbetet. Men 
främst handlade tveksamheterna om de hinder som uppstod för slutanvändarna 
vid utförandet av det dagliga arbetet menar Björn Carlson [8], CAD support på 
Electrolux IT. Vissa programvaror och applikationer kräver en viss behörighet för 
att fungera på ett korrekt sätt.  

Enligt Elmsjö ökar produktiviteten hos en slutanvändare då denne har de 
behörigheter som krävs för att utföra det dagliga arbetet. Ett exempel är elektronik 
gruppen på Electrolux som använder programvaror och applikationer som kräver 
vissa administrativa rättigheter för att fungera korrekt.  

En lösning på problemet efterfrågades. Lösningen skulle täcka 
produktorganisationens behov men också följa Electrolux-IT’s krav och 
standarder. 
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Electrolux globala IT-chef godkände att de slutanvändare som behövde 
administrativa rättigheter för att utföra sitt arbete skulle få dessa rättigheter tills 
man funnit en långsiktig lösning på problemet. Detta var inte en ideal lösning utan 
en tillfällig. En undersökning konstaterade att datorer med fulla administrativa 
rättigheter löper 90% större risk att få problem, än de vars administrativa 
rättigheter är begränsade. Undersökningen gjordes på andra Electrolux kontor i 
Europa där man registrerade antal felanmälningar som kommit in till servicedesk i 
form av ärenden. Man tittade på antalet ärenden innan migreringen och antalet 
ärenden efter migreringen till In-Scope, enligt Kapil Dubey [9] IT Engineer 
Manager på Electrolux. 

Administrativa rättigheter är ett krav för vissa grupper i produktorganisationen. 
Ett exempel som nämnts i föregående stycke är elektronikgruppen. Däremot finns 
inte behovet av att tilldela gruppen fulla administrativa rättigheter, det räcker om 
man på något sätt specificerar vilka rättigheter som användarna skall ha. På så vis 
begränsas de inte i sitt dagliga arbete samtidigt som säkerheten inte 
kompromissas, menade Carlson [8].  

2.1.6 Metoder för informationsinsamling  

Ett antal olika metoder för intervjuer och insamling av information beskrivs av 
Anna Hedin [10] i sitt arbete ”En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på 
intervju”. Hedin skriver bland annat om s.k. Kvalitativ metod vilken hon 
rekommenderar. 

Kvalitativ metod - används mest när man behöver få en djupare förståelse för ett 
ämne eller när man inte är säker på vilken information från gruppen som kommer 
att vara intressant. Denna metod ger användarna större frihet att lämna sina 
åsikter och synpunkter.  Genom individuella intervjuer eller genom fokusgrupper 
kan aktuella ämnen diskuteras och frågor besvaras. Metoden kan vara dyr att 
utföra i en sådan omfattning att det går att dra generella slutsatser från resultaten. 

Kvantitativ metod - är en metod där oftast en enkät av något slag används. Den 
kan vara antingen webbaserad eller i pappersformat. I en sådan enkät ingår 
skrivna förutbestämda frågor med fasta svarsalternativ. Metoden ger möjlighet att 
dra generella slutsatser utifrån resultatet och är framförallt lämplig för att belysa 
omfattningen om något. Mindre lämplig är metoden om man efterfrågar djupare 
kunskap om ett ämne då metoden är begränsad när det kommer till 
tvåvägskommunikation. Fördelen med enkätundersökning är att det är ett billigare 
och mer effektivt sätt att få in information från en stor grupp användare än om 
man skulle intervjua alla i taget, enligt forumet E-delegationen hämtad 2015-04-
04 [11]. 

Observationer - är en ostrukturerad och oplanerad metod. Det går ut på en 
observation av en miljö samt dokumentation allt eftersom observationen pågår. 
Det vill säga löpande protokoll. Möjligheten för en strukturerad observation finns, 
i form av utvalda observationskategorier som studeras med hjälp av 
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frekvensmarkeringar. Kompletteras då även med kommentarer kring händelserna, 
Hedin [10].  

Dagbok - är en mer berättande metod där en specifik utvald person kontinuerligt 
skriver sin syn och sina åsikter om en förutbestäm fråga. Detta under en viss 
utgiven period och utefter i förhand givna instruktioner, Hedin [10]. Metoden 
handlar mer om individens personliga syn och åsikter.  

Semistrukturerade intervjuer - är en av de vanligare metoderna och utförs oftast 
med en person i taget. Kan även förekomma i form av gruppintervjuer som även 
kallas för fokusgrupp. Upp till åtta personer kan intervjuas samtidigt kring en 
gemensam upplevelse eller gemensam livssituation, enligt boken ”Dialogen med 
patienten” av Bylund. E., Cedergren. L. & Hollo A [12][13]. Denna typ av intervju 
går ut på att förutbestämda frågor om ämnet gås genom. Metoden är mycket 
flexibel. Möjligheten att byta ordning på frågorna finns också samt för intervjuaren 
att leda intervjun dit konversationen tar den till. 

2.2 Bakgrund och nulägesanalys 
IT-underhåll och felhantering på Electrolux är indelat i tre delar, In-Scope, Out-
Of-Scope och övriga datorer (figur 2.1). Varje del är en IT-miljö med olika flöden, 
processer och hanteras av olika grupper på IT-avdelningen. För en bättre 
förståelse gjordes en grundlig analys av situationen som den såg ut i början av 
detta arbete. De olika miljöerna undersöktes utifrån parametrarna 
Ansvarsområden, Brister samt Omfattning och presenteras för en bättre överblick 
av IT-verksamheten. 

 

In-Scope Övriga datorerOut-Of-Scope

IT

 

Figur 2.1 Beskrivning av de olika IT-miljöerna på företaget 
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2.2.1 In-Scope miljön 

Electrolux anlitar en extern underkonsult för underhåll och ärendehantering av en 
stor del av organisationens IT. De huvudsakliga punkterna som täcks av avtalet 
med underkonsulten är följande: 

 Hantering, underhåll och säkerhetskopiering av servrar och datorer. 

 Felavhjälpning i form av servicedesk och ärendehanteringssystem. 

 Nätverkshantering och underhåll. 

 Hårdvaruhantering d.v.s. inköp, installation, felsökning, felavhjälpning. 

 Mjukvaruhantering d.v.s. inköp, installationer, felsökning, felavhjälpning.  

 Viss licenshantering. 

 Virushanteringssystem. 

 Uppgraderingar och uppdateringar av såväl mjukvara som hårdvara. 

Avtalet med den externa underkonsulten täcker all felhantering och miljön är i 
stort sätt implementerat och etablerat med rutiner och processer. Fördelen med 
avtalet är att det inkluderar ständig övervakning, uppgradering och uppdatering av 
datorer och servrar. Det är en säker och stabil miljö. Alla uppdateringar och 
uppgraderingar är automatiserade, vilket leder till effektivitet samt besparingar i 
form av tid och pengar. Automatiseringen gör även att risken för exempelvis 
virusangrepp minskar. 

Ett problem med avtalet var att det begränsade slutanvändarna att utföra vissa 
operationer i datorerna. Möjligheten för slutanvändarna att själva utföra 
installationer av mjukvaror i sina personliga datorer var inte möjligt i In-Scope 
miljön. Detta på grund av att slutanvändare inte hade administrativa rättigheter i 
sina personliga datorer. Mjukvarorna man ville installera var oftast 
egenutvecklade mjukvaror som inte var godkända av Electrolux IT. Dessa var 
därför inte tillgängliga för beställning i web-portalen hos den externa konsulten 
Electrolux anlitar. In-Scope miljö är inte lämplig för alla användare på Electrolux 
på grund av restriktionerna. Miljön är mest lämpad för slutanvändare som främst 
kräver enkla standardiserade mjukvaror och applikationer i det dagliga arbetet. 
Miljön passar främst slutanvändare som arbetar med administrativa uppgifter. År 
2015 bestod 1038 datorer av totala 1338 (ca 77,6 %) på Electrolux kontor i 
Stadshagen av In-Scope.  

2.2.2 Out-Of-Scope miljön 

Out-Of-Scope miljön är en ostabil miljö som saknar rutiner och processer samt ett 
väletablerat felhanteringssystem. Detta är anledningen till att Electrolux vill få 
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bort den. Miljön är främst avsedd för komplexa konstruktions- och 
utvecklingsmjukvaror som exempelvis CATIA och ORCAD. Miljön användes inte 
alltid i rätt syfte och av rätt anledning. Många gånger användes datorerna för fel 
ändamål och missbrukades av slutanvändarna. Anledningen är friheten och 
bekvämligheten som medföljer samt möjligheten att kunna installera icke 
arbetsrelaterade mjukvaror och applikationer. Detta är givetvis inte tillåtet i 
organisationen men förekom ändå. Ett problem med Out-Of-Scope miljön är brist 
på stöd och underhåll. Resurser och budget för miljön är begränsad och planer på 
utökning finns inte. Lösningen ses som temporär i väntan på en bättre och mer 
långsiktig lösning. En migrering till In-Scope anses vara rätt väg, förutsatt att 
hindren för migrering elimineras. 

År 2010 var utvecklings- och forskningsavdelningen för diskmaskiner inom 
Electrolux lokaliserad till Tyskland.  En flytt till Stockholm medförde att behovet 
av Out-Of-Scope datorer och servrar ökade då alla slutanvändare som följde med 
flytten arbetade med bl.a. det tidigare nämnda konstruktionsprogrammet CATIA. 
Införandet av nya produktkategorier och kortare projektlängder orsakade också en 
tillväxt av Out-Of-Scope miljön. Med flytten från Tyskland följde även ett 
laboratorium, bestående av ett flertal testsystem. Testsystemen är en viktig del av 
Produktorganisationen och måste fungera för att förhindra förseningar av projekt. 
För att implementation av dessa system i In-Scope miljön skall vara möjlig krävs 
en noggrann genomgång av såväl hårdvara som mjukvara samt kunskap om 
felhanteringen. Tid och resurser för noggrann genomgång fanns inte vid flytten. 
Maskinerna implementerades i Out-Of-Scope miljön och felhantering/underhåll 
sköttes av slutanvändarna själva utan Electrolux IT stöd. Lösning är inte optimal 
och Electrolux IT tvingas ingripa samt felsöka testsystemen vid problem. 
Electrolux IT finner inte alltid lösningen på problemen. Orsaken är brist på 
resurser och budget men främst brist på kunskap om testsystemen. Den 
långsiktiga lösningen till detta är att implementera testsystemen i den etablerade 
In-Scope miljön, men vissa hinder för detta finns: 

 Hårdvaran i testsystemen är gammal och ömtålig. 

 Mjukvaran i testsystemen är gammal, omodern samt har slutat stödjas av 
respektive leverantör. 

 Kunskap om testsystemen saknas. Kunskapen gick förlorad då överlämning 
inte utfördes på ett korrekt sätt vid flytten från Tyskland.  

 Begränsad möjlighet för felhantering då kunskapen av testsystemen är 
begränsade. 

År 2015 bestod 275 datorer och servrar (ca 20,5%) av totalt 1338 på Electrolux i 
Stadshagen av Out-Of-Scope. Målet har under många år varit att denna siffra 
skulle minimeras.  
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2.2.3 Övrig miljö 

De övriga datorerna har inte tagits med i examensarbetet då den omfattar en 
ytterst liten del av alla datorer och servrar på företaget. Miljön finns med som en 
punkt under avgränsningar. 

77,6 % av Electrolux datorer och servrar består av In-Scope miljön samt hanteras 
av avtalet med den inhyrda konsulten. 20,5 % består av Out-Of-Scope miljön där 
resurser för felhantering är begränsade. De resterande 1,8 % av servrarna och 
datorerna på företaget är okända för Electrolux-IT. Dessa är utan stöd av 
Electrolux IT-verksamheten till skillnad från Out-Of-Scope miljön som har 
begränsat stöd. Inga resurser och ingen budget finns för denna miljö och IT-
verksamheten har sagt upp all ansvar för miljön. Dessa servrar och datorer har 
köpts in av slutanvändarna själva utan IT-verksamhetens vetskap och hanteras av 
dem själva. Anledningen är behovet av specifik hårdvara och specifikt 
operativsystem som inte stöds av IT-verksamheten på Electrolux. Därför finns det 
inte tillgänglig att beställa via den vanliga beställningsprocessen. En annan 
anledning är att processen för beställning tillsammans med leveranstiden för 
datorerna i In-Scope miljön är lång. Flexibiliteten i denna miljö är därför mer 
passande för slutanvändarna. Datorer som tillhör olika konsultbolag som 
Electrolux anlitar räknas också under denna kategori. År 2015 bestod 25 datorer 
och servrar av totala 1338 (ca 1,8%) på Electrolux i Stadshagen av övriga datorer. 

2.3 Jämförelse av processer och flöden mellan In- och Out-Of-Scope 
miljöerna 

Felhanteringsprocessen skiljer sig mellan Out-Of-Scope och In-Scope miljön. Då 
Out-Of-Scope datorer befinner sig utanför ramen av den felhantering och 
underhåll som omfattas av den externa konsulten, har inte dessa slutanvändare 
möjligheten att nyttja den etablerade supporten som drivs av den externa 
konsulten. CAD-gruppen är dock en lokal intern grupp på företaget som ansvarar 
för Out-Of-Scope datorer och servrar. Gruppen består av 10 personer varav en 
arbetar med felhantering och felavhjälpning. Personen ansvarar även för 
installation samt uppdatering av mjukvara och hårdvara globalt för Out-Of-Scope 
miljön. Anledningen till att det endast finns en person som ägnar sig åt 
felhanteringen grundar sig i brist på ekonomiska resurser. Den drastiska 
storleksökningen av Out-Of-Scope miljön i samband med flytten från Tyskland var 
gjorde situationen ohållbar. I samband med detta förblev tiden, resurserna och 
budgeten för miljön oförändrad. Syftet med Out-Of-Scope miljön har alltid varit en 
tillfällig lösning på behovet av administrativa rättigheter för konstruktörerna. Då 
företaget vill komma ifrån Out-Of-Scope miljön har beslut tagits att inte investera 
mer tid och pengar på miljön.  

En jämförelse av flöden och rutiner i de bägge miljöerna utfördes för en bättre 
förståelse av situationen. 
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2.3.1 Felhanteringsprocesser 

För att undersöka flödet i felhanteringen i dessa olika miljöer framkallades ett fel i 
en slutanvändares dator och detta felanmäldes i de två olika miljöerna.  

2.3.1.1 Rutiner för mail fel i In-Scope miljön 

Ett specifikt problem med mailen kan se ut på följande vis i In-Scope miljön (Figur 
2.2): 

 Slutanvändaren upplever problem med sin interna mail i form av att mailen 
inte startar och felanmäler detta till servicedesk. Anmälan görs via mail 
(kollegas mail) eller telefon. 

 Servicedesk skapar ett ärende (ticket) och börjar felsökningen genom 
fjärrstyrning av slutanvändarens dator. Blir ärendet inte löst uppdateras 
ticketen med vad som felsökts och skickas vidare. Ärendet hamnar i detta 
fall hos säkerhetsgruppen HCL Messanging. 

 HCL Messaging fortsätter felsökningen. Ärendet blir antingen löst eller så 
uppdateras det och skickas vidare till nästa säkerhetsgrupp. I detta fall HCL 
Local. 

 HCL Local kontaktar slutanvändaren och felsöker slutanvändarens dator på 
plats. Gruppen löser och stänger ärendet. 

 Felet avhjälptes utan större påverkan av slutanvändarens arbete. Ingen 
extra kostnad för felsökning eller felavhjälpning tillkom. 

 

 

Figur 2.2 Exempel på felhanteringsprocess vid felanmälan i In-Scope miljön 

Service Desk

HCL Messaging

Slutanvändare

HCL Local
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2.3.1.2 Rutiner för mail fel i Out-Of-Scope miljön 

Till skillnad från flödet för felhantering i In-Scope miljön är flödet för Out-Of-
Scope kortare men mer begränsat i form av resurser och kunskap. I In-Scope 
miljön finns specialiserade säkerhetsgrupper för varje specifikt problem som 
uppstår, till skillnad från Out-Of-Scope miljön där hela felsökningen och 
felavhjälpningen hanteras av en grupp (CAD gruppen). 

Samma fel framkallades och fel anmäldes i Out-Of-Scope miljön, det hanterades 
på följande sätt (Figur 2.3): 

 Slutanvändaren upplever problem med sin interna mail i form av att mailen 
inte startar och felanmäler detta till CAD gruppen. Felanmälan görs via mail 
eller telefon. 

 CAD gruppen felsöker men är inte specialiserade inom området. Felet blir 
antingen löst och avhjälpt. I annat fall görs en ominstallation av 
slutanvändarens dator. 

I Out-Of-Scope miljön lyckades man i detta fall inte lösa problemet och en 
ominstallation av hela datorn utfördes.  

CAD Gruppen

Externt Företag

Slutanvändare

 

Figur 2.3 Exempel på felhanteringsprocess vid felanmälan i Out-Of-Scope miljön 

2.3.2 Förlorad data  

Ett återkommande och vanligt förekommande problem i både Out-Of-Scope och 
In-Scope miljöerna är förlorad information. Situationen uppstår när 
slutanvändarens hårddisk blir skadad och datorn inte startar. Informationen på 
hårddisken går endast i vissa fall att rädda.  

Den etablerade In-Scope miljön har en fungerande lösning vid dataförlust. En 
automatisk säkerhets kopiering sparar en gång per dag alla nya ändringar som 
gjorts på slutanvändarens dator. Detta lagras på en central server som en 
säkerhetsåtgärd. Lösningen är stabil och beprövad. Out-Of-Scope miljön saknar 
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denna viktiga åtgärd. En rekommendation till alla slutanvändare i Out-Of-Scope 
miljön förmedlas däerför med instruktioner om att alltid spara alla filer och 
information direkt på tillgängliga servrar och inte lokalt på hårddisken. Detta är en 
rekommendation och ingen pålitlig lösning. Många slutanvändare väljer att inte 
följa denna rekommendation och riskerar att förlora viktiga filer vid en eventuell 
hårddisk krasch.  

Att förlora information i form av filer kan resultera i stora direkta och indirekta 
kostnader. Direkta kostnader kan vara en faktura för dataåterställning från ett 
externt företag. Andra direkta kostnader är kostnad för inhyrd konsult som inte 
kan arbeta om hans dator inte fungerar. Indirekta kostnader förekommer i form av 
värdet på förlorad information. Andra stora indirekta kostnader är försenade 
projekt som konsekvens av den förlorade informationen. Den indirekta kostnaden 
är svår att värdera.  

        

Direkta Kostnader 

 

Indirekta Kostnader 

 

Kostnad för återställning av filer Kostnad för förlorad kunskap 

Kostnad för stillastående konsult  Kostnad för försening av projekt 

 

  



 
 

  
 
 

15 | TEORI OCH BAKGRUND 

2.3.2.1 Informationsåterställning för In-Scope miljön 

Processen för återställning av förlorad information i In-Scope miljön går till på 
följande sätt (Figur 2.4): 

 Slutanvändaren felanmäler förlust av fil/dokument till servicedesk via mail 
eller telefon. 

 Servicedesk skapar ett ärende i slutanvändarens namn och skickar det 
vidare till gruppen som ansvarar för ärendet. 

 Asset Management gruppen återställer försvunnen fil/dokument från 
säkerhetskopieringsservern samt lagar eventuell skada i slutanvändarens 
dator. Datorn återlämnas till slutanvändaren. 

 

Service desk

Asset Management

Slutanvändare

 

Figur 2.4 Vid förlorad fil/dokument följer återställningen ovanstående rutin i In-Scope miljön 

2.3.2.2 Informations återställning för Out-Of-Scope miljön 

Processen för återställning av förlorad data i Out-Of-Scope miljön går till på 
följande sätt (Figur 2.5): 

 Slutanvändaren felanmäler förlust av fil/dokument till CAD-gruppen via 
mail eller telefonsamtal. 

 CAD-gruppen återställer fil/dokument genom felsökning av 
slutanvändarens dator samt lagar eventuell skada. Datorn återlämnas. Vid 
misslyckad återställning återlämnas datorn utan åtgärd till slutanvändaren. 

 Slutanvändaren söker på egen hand upp ett externt företag för återställning 
av den förlorade filen/dokumentet. Efter godkännande från respektive chef 
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av kostnaden skickas hårddisken från slutanvändarens dator till det externa 
företaget. 

 Återställning av förlorad fil/dokument utförs och hårddisken återlämnas. 
Kostnaden för detta debiteras företaget. Vid misslyckad återställning 
återlämnas hårddisken utan åtgärd. Faktura tillkommer även i detta fall.  

 

CAD Gruppen

Externt företagSlutanvändare

 

Figur 2.5 Vid förlorad fil/dokument följer återställningen ovanstående rutin i Out-Of-Scope miljön 

2.3.3 Beställning av hårdvara  

Rutiner för beställning av hårdvara för In-Scope miljön och Out-Of-Scope miljön 
följer olika flöden. För att förstå skillnaden i processerna gjordes en grundlig 
undersökning från startpunkten (i detta fall beställaren) till slutanvändaren. 

2.3.3.1 Beställning av hårdvara för In-Scope miljön 

För In-Scope miljön (se bild 2.6) består processen av ett flertal steg som en del av 
flödet för inköp och förberedelse av den efterfrågade hårdvaran. Beställningen 
består av följande steg: 

 Vid anställning av ny personal beställer beställaren den hårdvara som 
behövs för den nyanställda personen. Beställningen sker via mail eller 
via ett telefonsamtal till respektive SFP (Security Focal Point). SFP är en 
person med behörighet att beställa hårdvara och mjukvara ur web-
portalen som hanteras av den externa konsulten Electrolux anlitar. Sker 
beställningen av en icke befogad användare behövs ett godkännande av 
respektive chef. 

 SFP placerar ordern i Webbportalen och godkänner beställningen. 
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 Servicedesk mottar ordern och skapar ett ärende. Ärendenumret 
förmedlas till respektive SFP. Ärendet skickas vidare till gruppen Asset 
Management. 

 Gruppen Asset Management skickar ut en förfrågan på efterfrågad 
hårdvara till alla kontor i Europa. Om hårdvaran finns tillgänglig på ett 
annat kontor skickas det till Asset Management i Stockholm. Den 
löpande kostnaden för hårdvaran omlokaliseras i detta fall till kontoret i 
Stockholm. 

 Finns den eftersökta hårdvaran inte tillgänglig på andra kontor i Europa 
placeras en beställning av Asset Management. Beställningen skickas till 
leverantören Electrolux anlitar för beställning av hårdvara. Den anlitade 
leverantören har i sin tur 2-3 arbetsveckor på sig att leverera 
produkterna. 

 Asset Management mottar hårdvaran från leverantören eller från ett 
internt lager på ett kontor i Europa. Installation och anpassning till den 
specifika slutanvändaren, i detta fall den nyanställda, utförs. 

 Asset Management levererar hårdvaran till den SFP som beställningen 
kommit från, som i sin tur levererar den vidare till slutanvändaren. 
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Figur 2.6 Rutiner för beställning av hårdvara i In-Scope miljön. 
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2.3.3.2 Beställning av hårdvara för Out-Of-Scope miljön 

Till skillnad från rutinerna för beställning av hårdvara i In-Scope miljön är stegen 
för samma beställning i Out-Of-Scope miljön betydligt färre (Figur 2.7). 

 Beställaren beställer önskad hårdvara via mail eller telefonsamtal till CAD-
gruppen. 

 CAD-gruppen söker lokalt i ett intern lager om den efterfrågade hårdvaran 
finns tillgänglig. I annat fall placeras en beställning till den leverantör 
företaget anlitar vid beställning av hårdvara. 

 Leverantören har som regel en leveranstid på 2-3 arbetsveckor. Hårdvaran 
levereras till-CAD gruppen. 

 Installation och anpassning till slutanvändaren görs av gruppen samt 
levereras till beställaren 

 

Leverantör

Beställare
(Chef)

CAD Gruppen

 

 

Figur 2.7 Rutiner för beställning av hårdvara i Out-Of-Scope miljön. 
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3 Metoder och Resultat 

3.1 Metodik 
I denna del beskrivs de valda metoderna för att uppnå de krav och mål detta arbete 
kräver. Förklaring till varför man valt en specifik metod samt källan till vart 
metoden kommer från redovisas här. Relaterade arbeten som valt liknande 
metoder presenteras samt likheter mellan dessa. 

3.1.1 Överblick över organisationen (Delmål 1) 

Det är viktigt att förstå hur verksamheten ser ut på det aktuella företaget. 
Flexibiliteten med en fallstudie och möjligheten att använda olika metoder är en 
stor fördel för detta arbete. Informationsinsamlingen bestod av intervjuer med 
personer med olika tjänster samt av att studera existerande dokumentation på 
företaget. Att kombinera olika metoder för att få en helhetsbild av företagets IT-
situation ansågs som det lämpligaste och mest effektiva sättet i detta fall. Även för 
att få en överblick över produktorganisationens IT-behov samt över IT-
verksamhetens krav och standarder ansågs metoden vara passande. Metoden 
rekommenderas vid en kvalitativ studie då man får en bredare belysning och kan 
upptäcka hur de olika metoderna stödjer varandra. Detta medför ökad 
trovärdighet. Ett annat namn för detta är metod/data-triangulering enligt Hedin 
[10]. 

Som en början på fallstudien och för att få en helhetsbild påbörjades arbetet med 
en grundlig kartläggning och nulägesanalys. Enligt en undersökning gjord av 
Göteborgs Stad 2015 utvecklas frågan ”Varför gör vi en nulägesanalys” med 
följande under punkter: 

 Skapar vi en gemensam bild av vår verksamhet? 

 Tydliggör vi hur vår organisation fungerar och vad vi behöver bli bättre 
på?  

 Får vi en viktig faktabaserad utgångspunkt för att kunna styra och skapa 
en systematisk verksamhetsutveckling?  

 Får vi hjälp att prioritera vilka utvecklingsfrågor vi ska ta med i förslag 
till budget respektive verksamhetsplaneringen både på kort och lång sikt? 
[14] 

3.1.2 Inventering (Delmål 2) 

En inventering av hårdvaran och operativsystemen var syftet med detta 
delmål. Kvantitativ metod för informationsinhämtning valdes för här då denna 
huvudsakligen går ut på enkätundersökning med fasta svarsalternativ. 
Kvalitativ metod var inte relevant i detta fall då man i metoden utgår från att 
verkligheten kan uppfattas på olika sätt. Det finns heller ingen absolut och 
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objektiv sanning i denna typ av metod, Hedin [10]. En enkätundersökning 
gjordes med fasta svar där slutanvändarna bl.a. skulle kryssa för den 
datormodell personen hade samt det operativsystemet som var installerad på 
datorn. För detta krävdes fasta frågor med fasta svarsalternativ då man redan i 
förväg hade kännedom om vilka standardiserade datormodeller som användes 
på företaget. 

3.1.3 Krav och standard (Delmål 3) 

För insamling av information för att uppnå delmål 3 valdes Semistrukturerade 
intervjuer som metod. För förståelse av produktorganisationens behov och krav 
behövdes en fri intervjumetod. Denna skulle vara berättande där intervjuaren 
kunde föra intervjun dit han/hon ville. En strukturerad intervju med fasta frågor 
och svar genererar inte samma typ av information och risken att gå miste om viktig 
information är stor. Observationsmetoden bygger även på en friare teknik som 
skulle passa detta arbete men valdes bort då det är tidskrävande och ineffektivt. 
Detta arbete är begränsat till 10 veckor och observationsmetoden kräver mer tid 
för evaluering och sortering av insamlad information. I den valda metoden erhålls 
däremot direkta svar på de frågor man ställt vilket ansågs vara mer effektivt i detta 
fall.   

3.1.4 Konsekvensanalys (Delmål 4) 

Som en del av nulägesanalysen beslutade man att utföra en SWOT-analys 
(Strengths/Styrkor, Weaknesses/Svagheter, Opportunities/Möjligheter och 
Threats/Risker). Analysen är ett effektivt sätt för att identifiera och jämföra för- 
och nackdelar med att antingen genomföra migreringen och övergå till In-Scope 
miljön alternativt lägga ner projektet och stanna kvar i den existerande Out-Of-
Scope miljön. Metoden ger en klar bild över för- och nackdelar med båda IT-
miljöerna på Electrolux. Ett av delmålen var att utföra en konsekvensanalys, det 
vill säga analysera konsekvenserna av att fortsätta befinna sig i Out-Of-Scope 
miljön. En SWOT-Analys ansågs som ett lämpligt sätt att uppnå detta delmål. 

”I en SWOT-analys analyserar du företagets styrkor och svagheter, möjligheter 
och hot. SWOT-analysen ger en övergripande bild av företagets nuläge, vilka 
faktorer det kan utnyttja för sin utveckling och vilka faktorer det behöver 
förbättra och se upp med.” (Magnus Larsson ALMI Rådgivning, Lån och 
Riskkapital) [15] 

3.1.5  Fjärrstyrd installation av mjukvaror och applikationer (Delmål 5) 

SCCM (System Center Configuration Manager) är den äldsta produkten i 
System Center-familjen och används huvudsakligen till 
applikationsdistribution och inventering av hård- och mjukvara på servrar och 
klienter. Verktyget möjliggör fjärrstyrd installation av mjukvaror och 
applikationer samt förenklar underhåll vid stora grupper av datorer. 
Reducering av administrativa kostnader är ytterligare en fördel med verktyget, 
enligt forumet ”IT information Technology” på Iowa State University [16]. 
Verktyget SCCM har i många år redan använts på andra Electrolux kontor i 
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Europa. På dessa kontor fungerar lösningen och upplevs som ett 
välfungerande sätt att utföra installationer och uppdateringar på enligt Dubey 
[9]. Verktyget valdes att användas även för Electrolux kontor i Stadshagen 
främst då metoden medför minskade administrativa kostnader samt 
förenkling av installationer och underhåll. 

3.1.6 Begränsade administrativa rättigheter (Delmål 6) 

Det finns ett antal olika leverantörer som erbjuder ett verktyg som gör det möjligt 
att skräddarsy säkerheten i en dator och tilldela användaren begränsade 
administrativa rättigheter.  

Några exempel är: 

 AppSense Privilege Management 

 Arellia Privilege Management 

 Avecto Privilege Guard  

 BeyondTrust Privilege Management 

 Dell Privilege Management 

Elmsjö [7] menar att Avecto Privilege Guard är ett av de bättre verktygen för 
behovet av att begränsa administrativa rättigheter som finns på marknaden. 
Elmsjö anser att verktyget är enkelt och smidigt.  

För att finna det bäst lämpade verktyget för Electrolux valdes kvantitativ metod för 
att jämföra de olika verktygen. Denna metod ger möjlighet att ställa fasta frågor 
med fasta svarsalternativ vilket är det mest lämpade sättet i detta fall.  

3.1.7 Strategi och tidsplan för migrering (Delmål 7) 

För att finna en fungerande strategi samt en realistisk tidsplan för migration till 
In-Scope miljön valdes en strategi utifrån de förutsättningar Electrolux hade under 
tiden då detta arbete utfördes. Då en av avgränsningarna för detta arbete var att 
endast använda befintliga IT-verktyg och resurser som fanns tillgängliga behövde 
man ta hänsyn till faktorer som resurstillgång, arbetsomfattning och effektiv tid. 
Detta var några av huvudpunkterna och avgörande faktorer för en realistisk och 
genomförbar tidsplan. Antal möjliga klienter migrerade per dag, per person, samt 
antalet veckor för migrering av alla klienter var information som var av stor vikt 
för företaget. Även dessa togs därför med i kalkylen.  

Gällande metod för att komponera en strategi och fungerande tidsplan för 
migrering valde man att använda en workshop. I en denna ingick en grupp 
personer bestående av resurser med olika ansvarsområden. Dessa besatt unika 
kunskaper och erfarenheter och på så vis täcktes ett större kunskapsområde. 
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Risken att missa viktiga punkter och steg i manualen för migrering var också 
mindre med denna metod. 

3.1.8 Informationsinsamling 

För informations- och datainsamling valdes att främst använda intervjuer med 
nyckelpersoner på företagets IT-avdelning. Enligt Nilsson [1] är detta ett 
fungerande och effektivt sätt för insamling av information. Informanterna har 
arbetat på företaget under en längre tid och har erfarenheter från flera av senare 
års omorganisationer. De valdes främst för erfarenheten och den kunskapen de 
besitter. Arbetet av Jesper Sandsjö och Erik Strandler [17] är ett exempel på där 
metoden Semistrukturerade intervjuer använts. Enligt boken “Researching 
Information Systems and Computing” av Oates sid. 187-188 [18] leder metoden 
till följdfrågor och diskussion. Detta ger en bättre helhetsbild av 
produktorganisationens IT-behov och krav. I och med flexibiliteten samt 
möjligheten att kunna leda intervjun dit konversationen tar den valdes metoden 
att användas även i detta arbete. 

Intervjuerna utfördes genom direkt kommunikation med de berörda personerna 
på företaget. Detta upplevdes som ett bättre och tydligare sätt att utföra 
intervjuerna på. Risken för missförstånd minskar och det är lätt att tyda erhållen 
information. Utöver detta valdes även att komplettera med information ur 
existerande dokumentation som beskriver rutiner, processer och flöden på 
företagets IT avdelning. Ytterligare informationsinsamling valdes att utföras 
genom inventering av hårdvara och mjukvara med hjälp av personer från 
produktorganisationen. Detta för att avgöra migrationens omfattning. Datorerna 
undersöktes i detalj då det ansågs vara det mest effektiva sättet att få en ingående 
bild över behovet både gällande hårdvara och mjukvara.  

Metoden Observation valdes bort i detta arbete. Metoden ansågs inte vara effektiv 
då den går ut på att iaktta och inte integrera i miljön. Risken för missförstånd och 
frågetecken kan leda till att viktig information går förlorad. Metoden är även 
ostrukturerad vilket i detta fall inte skulle fungera. Organisationen är komplex och 
representerar många olika behov av IT-lösningar som kan vara komplicerade att 
förstå. Med en ostrukturerad metod skulle det leda till att behoven misstolkas och 
svårigheter att se helhetsbilden skulle uppstå. Även en strukturerad 
observationsmetod skulle vara fel för detta ändamål, då även den går ut på att 
observera och inte integrera i miljön. Metoden Dagbok valdes också bort på grund 
av att den handlar om personers synpunkter och åsikter vilket i detta fall inte var 
relevant. Information om rutiner och processer behövdes inhämtas genom 
intervjuer, då dessa inte alltid var dokumenterade. Personernas egna åsikter var i 
detta fall inte relevanta. Svar på specifika frågor behövdes vilket dagbok-metoden 
inte genererar. Information behövdes från olika personer på företaget. Att 
sammanställa dagbok av alla dessa personer skulle bli komplicerat och 
tidskrävande. 
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3.2 Resultat 
I denna del presenteras resultat och statistik samt resultaten av använda metoder.  

3.2.1 Konsekvensanalys (Delmål 1) 

En konsekvensanalys av att fortsätta hantera IT-miljön på nuvarande sätt 
efterfrågades. Figur 5.5 presenterar olika händelser som kan uppstå om migrering 
till In-Scope miljön inte sker. Detta resulterar i en extra kostnad, en kostnad som 
oftast inte är budgeterad. Virusangrepp är ett stort problem som kan sprida sig 
hastigt och i värsta fall orsaka förlust av känslig information. I annat fall kan ett 
virusangrepp orsaka försenade projekt då datorerna inte fungerar och 
slutanvändarna inte har möjlighet att levererar uppgifter i tid. Båda fallen leder till 
direkta och indirekta extra kostnader för företaget. 

Vid uppdatering samt uppgradering av hårdvara eller mjukvara krävs oftast extra 
personal för att utföra arbetet. Extern konsultation hyrs in vilket leder till högre 
kostnader än om uppdraget skulle utföras internt med hjälp av existerande 
resurser. Konsulten behöver också genomgå en introduktion samt utbildning inför 
arbetet som skall utföras. Det i sin tur genererar extra kostnader i form av tid som 
upptas från ordinarie personal på företaget.  
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Virusangrepp

Inhyrd konsult

Uppdatering/
Uppgradering av 

mjukvara

Kostnad
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Trasig Disk

 

Figur 3.1 : Händelser som leder till en extra kostnad för företaget 

Slutsatsen är att det blir mer kostsamt för företaget att ha kvar Out-Of-Scope 
miljön än om man skulle migrera alla datorer och servrar till den etablerade 
In-Scope miljön. 
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3.2.2 Översikt av Out-Of-Scope miljön (Delmål 2) 

En sammanställning av utförd inventering över Out-Of-Scop hårdvara samt 
operativsystem på de två avdelningarna Dish Care och Floor Care, se figur 3.2 samt 
3.3 nedan. 

 

Figur 3.2 : Inventering av datormodeller på Dish Care och Floor Care 

 

 

Figur 3.3 : Inventering av operativsystem på Dish Care och Floor Care 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Dell
M4500

Dell
M4600

Dell
M4700

Dell
M4800

Dell
M6600

Dell
T3500

Dell
T3600

DC 42 17 13 0 10 0 32

FC 4 13 23 3 0 15 4

A
n

ta
l

Datormodell

0

10

20

30

40

50

60

70

Win XP 32 Win XP 64 Win 7

DC 64 35 15

FC 0 45 17

A
n

ta
l

Operativsystem



 
 

  
 
 

27 | METODER OCH RESULTAT 

3.2.3 Krav och standard från Electrolux IT samt produktorganisationen (Delmål 3)  

Detta är t.ex. krav på att följa etablerade standarder eller olika former av 
leveranskrav för utrustning. För redovisning av Electrolux-IT samt 
produktorganisationens krav och standarder valdes att endast punkta upp 
relevanta standarder och krav för att fullfölja de efterfrågade delmålen i 
målbeskrivningen. 

 

Produktorganisationens krav: 

 Flexibilitet gällande leveranstid av en fullt fungerande arbetsstation 
inklusive konton, accesser, hårdvara samt mjukvara. Önskad leveranstid 2-
3 arbetsdagar. 

 Större utbud av hårdvara samt mjukvara. 

 Administrativa rättigheter i datorerna för bland annat möjlighet att 
installera egen utvecklade mjukvaror. 

 Effektiv beställning av hårdvara, mjukvara, accesser samt konton. 

 Effektiv felhanteringsprocess för kortare dödtid (förlorad arbetstid) för 
slutanvändarna. 

 

Electrolux IT-standard: 

 3-4 arbetsveckor som leveranstid av en fullt fungerande arbetsstation 
inklusive konton, accesser, hårdvara samt mjukvara. 

 Endast Electrolux IT’s standardiserade och godkända hårdvaror samt 
mjukvaror skall vara möjliga att installera. 

 Inga administrativa rättigheter tillgänglig för slutanvändarna av datorerna.  

 Beställningar av hårdvara, mjukvara, accesser samt konton utförs via web-
portalen. 

 Olika prioriteringar av olika felanmälda ärenden och därmed olika lång 
väntetid för felavhjälpning av ärenden. 
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Lösningsförslag för att möta kraven och standarden från både Electrolux-IT samt 
produktorganisationen: 

 Ett lager av färdiginstallerade datorer av olika modeller med 
grundinstallation skall alltid vara tillgängligt. Vid en begäran av en ny dator 
krävs i detta fall endast användarkonton, accesser samt eventuellt 
installation av specifika mjukvaror. Detta medför en minskad leveranstid på 
upp till 3 veckor men även en extra kostnad för produktorganisationen. 

 Utöka utbudet av tillgängliga standardiserade hård- och mjukvaror i webb 
portalen. 

 Implementation av verktyg för begränsade administrativa rättigheter. Detta 
ger slutanvändarna möjlighet att utföra sitt dagliga arbete utan hinder i en 
kontrollerad och säker miljö. Inga hot om virusangrepp uppstår då de 
administrativa rättigheterna är begränsade och möjligheten för exempelvis 
avstängning av antivirusprogram är inte möjlig.  

 För en effektivare beställningsprocess via webb-portalen krävs ständig 
uppdatering av denna. Det skall alltid vara rätt information och rätt 
alternativ för beställning i portalen. 

 Felhanteringsprocessen följer ett specifikt flöde beroende på vad felet är. 
Ärendet passerar ett antal felhanteringsgrupper som är specialiserade inom 
specifika områden. Flödet måste alltid följas för att slutföra 
felavhjälpningen och lösa problemet. Detta är inget man bör ändra på. 
Resultatet i detta fall är ett bättre samarbete mellan slutanvändaren som 
anmäler felet samt servicedesk som tar emot felanmälan. Förbättringar hos 
båda parterna skulle dock minska och effektivisera felavhjälpningstiden. 
Förslag på förbättringar för båda parterna presenteras i tabell 3.1 nedan. 
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Tabell 3.1 : Förslag på förbättringspunkter för en effektivare felhanteringsprocess  

Slutanvändaren Servicedesk 

Bokstavera sitt för- och efternamn Noga anteckna allt slutanvändaren 
beskriver i det skapade ärendet 

Ange sitt datornamn samt sitt 
användarkonto 

Ställa frågor om något är otydligt 

Informera om när felet uppstod och 
vad man gjorde vid tillfället när felet 
uppstod. 

Inte avsluta samtalet förrän 
slutanvändaren förmedlat all 
information som krävs för en 
detaljerad och noggrann felbeskrivning 

Beskriva felet tydligt och detaljerat Vara noga med att sätta rätt 
prioritering på ärendet  

Notera det skapade ärendenumret och 
med hjälp av det följa upp ärendet 

Skicka ärendet till rätt 
felhanteringsgrupp 

Vara fullständigt ärlig om vad som 
verkligen orsakade felet om man vet 
det (informera om att man råkat spilla 
kaffe på tangentbordet) 

Vid osäkerhet kring vilken 
felhanteringsgrupp som skall hantera 
ärendet, fråga en kollega eller närmaste 
chef 

Noga följa de anvisningar servicedesk 
ger för felsökning 

Förse slutanvändaren med uppdaterad 
information om ärendet 

Vara tillgänglig med datorn när 
servicedesk behöver utföra felsökning 
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3.2.4 SWOT-Analys över in-scope och Out-Of-Scope miljöerna (Delmål 4) 

För att få en bättre och klarare bild av för- och nackdelarna med att lämna Out-Of-
Scope miljön och migrera till In-Scope miljön har man tagit hjälp av en SWOT-
Analys (se figur 3:4 och 3:5).  

 S Styrkor

-Iron Mountain (säkerhets kopiering)
-Etablerad licens hantering
-Extern Support
-Automatiserad uppdatering av system och mjukvara
-Ständigt uppdaterad antivirus system
-Felsökning via fjärrstyrning av datorerna
-Full bemanning av IT personal
-Utbildad IT personal
-Etablerat och fungerande felhanterings system

 T Hot/Risker

-Begränsade arbetsvillkor för användarna

 W Svagheter

-Lång leverans tid av hårdvaru beställning
-Låst system (administrativa rättigheter)
-Ej fullständig internet butik

 O Möjligheter

-Internt lager av hårdvara
-Ökad bemanning vid behov
-Större budget för IT 

   Figur 3.4 : SWOT-Analys för In-Scope datorer 

 S Styrkor

-Fullständiga administrativa rättigheter

 T Hot/Risker

-Ingen budget för utvecklig och förbättring 
-Virus angrepp

 W Svagheter

-Ej befintlig dokumentation av fel hanterings ärenden
-Ej kontinuerlig uppdatering av virus skydd
-Låg bemanning
-Begränsad budget (ej utrymme för ökad budget)
-Begränsad kunskap inom viss felsökning
-Manuella uppdateringar och installationer
-Inga rutiner för fel hantering
-Ingen säkerhetskopiering
-Ej fullständig internet butik

 O Möjligheter

-Migrering till den etablerade in-scope miljön

Figur 3.5 : SWOT- Analys för Out-Of-Scope datorer 
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SWOT-Analysen gjordes ur ett IT-perspektiv där man tittade på helhetsbilden av 
IT-verksamheten och IT-funktionaliteten på Electrolux. Man tittade bl.a. på 
hårdvara, mjukvara, felhanteringsysten, processer, budget, IT-personal samt 
andra relaterade resurser som kunde vara intressanta och relevanta för 
undersökningen. Styrkor, möjligheter, svagheter och risker i de två miljöerna 
undersöktes. Resultatet presenteras i ett stapeldiagram för en bättre överblick (se 
figur 3:6). Stapeldiagrammet visar klar fördel för In-Scope miljön. Svagheter och 
hot i Out-Of-Scope miljön är fler än i In-Scope miljön, samtidigt som styrkorna 
och möjligheterna är färre.  

 

Figur 3.6 : Resultat av SWOT-Analys i form av stapeldiagram  

3.2.5 Automatisering av installation av mjukvaror och applikationer (Delmål 5) 

En testmiljö konstruerades med SCCM implementerat för att testa och verifiera 
funktionaliteten av verktyget i en verklig miljö. Två olika programvaror testades 
och skickades ut via SCCM för installation, TeamCenter och CATIA. TeamCenter 
är ett filhanteringssystem och valdes att testas då mjukvaran är standardiserad och 
används av alla i produktorganisationen. CATIA är också en standardiserad 
mjukvara/verktyg och används av större delen av produktorganisationen. 
Verktyget används för produktkonstruktion och 3D-design. CATIA programvaran 
består av ca 3,35 GB och Team Center programvaran av ca 1,45 GB. Medvetet 
valdes två mjukvaror bestående av olika stora programvaror för att testa verktyget 
SCCM:s eventuella begränsningar gällande storleken på installationsfilerna. För 
att kunna skicka ut programvaror via SCCM användes MSI-filer (Microsoft 
Installer). MSI är ett installationspaket i filformat som Windows använder sig av. 
Paketet består av programvara samt instruktionskod för den mjukvaran som skall 
installeras. Det är en exekverbar .EXE fil som används av programmets klientsida 
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för att öppna och installera programmet, enligt forumet Whatls [19]. 
Installationspaketet skickas ut till en grupp datorer och installationen sker i 
bakgrunden utan att vara märkbar av slutanvändaren. 

TeamCenter - Installationen utfördes på ett korrekt sätt och inställningarna 
ställdes in via SCCM enligt specifikation. Tilldelningen av lokal uppdateringsserver 
för TeamCenter definierades i processen varvid de tidsinställda automatiserade 
uppdateringarna fungerade även efter grundinstallationen. Verktyget SCCM visade 
sig vara passande för installation av denna programvara. 

CATIA – Installationen misslyckades och avbröts av två anledningar.  

 MSI-filen gick inte att göra tillräckligt stor för att CATIA programvaran 
skulle få plats. 

 CATIA programvaruservern är lokaliserad i Europa och finns inte lokal. 
Detta medför att uppladdningstiden av programvaran till klienten som 
skulle installeras tog för lång tid. Detta innebar att SCCM inte klarade av att 
slutföra installationen varför en alternativ lösning krävdes för installation 
av programvaran. Alternativa lösningen var att servicedesk utför 
installationen manuellt via fjärrstyrning av den berörda datorn. Processen 
för den manuella installationen av CATIA mjukvaran innebär följande steg: 

1. Beställning av CATIA i web-portalen. 

2. Servicedesk skapar ett ärende och skickar denna till berörd säkerhetsgrupp. 

3. Säkerhetsgruppen fjärrstyr den aktuella datorn och överför programvaran 
till klienten. 

4. Installationen utförs manuellt genom följande steg: 

a) Grundinstallation av programvaran CATIA V5 R20. 

b) Installation av service pack CATIA V5 R20 SP7. 

c) Installation av hot fix CATIA V5 R20 SP7 HF35. 

d) Installation av Electrolux anpassning (specifik uppsättning av 
Electroluxanpassade inställningar som exempelvis speciella ikoner 
på skrivbordet, speciell bakgrund, rit-ram mm). 

e) Definition av licensservrar. 
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Eftersom installationen i detta fall utfördes manuellt krävdes ett antal steg innan 
denna var fullbordad. Steg som i den automatiska installationen via SCCM annars 
var buntade i en komplett MSI-fil. Stegen bestod av ovanstående punkterna (4a-
4e). Alternativa lösningen fungerade och resulterade i en fullt fungerande 
installation av programvaran CATIA. 

3.2.6 Testning, verifiering och simulering av verktyg för begränsa administrativa rättigheter 

(Delmål 6) 

I detta avsnitt utförs en jämförelse av olika leverantörer av det eftersökta verktyget 
för Electrolux. En testmiljö byggdes upp och konfigurering av policy utfördes och 
presenteras. 

3.2.6.1 Val av verktyg 

Problemet grundas i behovet som framförallt elektronikgruppen på Electrolux har 
gällande administrativa rättigheter. Denna grupp använder specifika mjukvaror 
som exempelvis ORCAD i det dagliga arbetet och som inte finns implementerat i 
web-portalen för beställning. Gruppen utvecklar även egna mjukvaror som 
ständigt testas samt uppdateras. Syftet med detta delmål var att finna en lösning 
för elektronik gruppen som skulle innebära att slutanvändarna kan utföra sitt 
dagliga arbete utan hinder och fördröjning.  

En lösning på detta var att implementera de mjukvaror elektronikgruppen 
använder i web-portalen för att göra dessa tillgängliga för beställning. 
Installationen görs i detta fall av den externa konsulten Electrolux anlitar. Detta då 
slutanvändaren själv inte har möjlighet att utföra installationen i In-Scope miljön 
på grund av de begränsade rättigheterna. Processen för implementering av nya 
mjukvaror i web-portalen är lång och tidskrävande. Implementation kan dröja 
månader innan rutinerna för beställning fungerar det är klart, enligt Carlson [8]. 
Lösningen är inte optimal på grund av elektronik-gruppens sätt att arbeta samt 
behovet gruppen har. Det fungerar för standard mjukvaror som ORCAD då 
installationen endast utförs en gång på varje dator men för de egenutvecklade 
mjukvarorna är lösningen inte lämplig. Implementation av varje ny uppdatering av 
de egenutvecklade mjukvarorna i webb-portalen samt beställning av installationen 
av dessa tar alltför lång tid. Detta anses inte som ett effektivt arbetssätt. Processen 
gäller även drivrutiner för programvarorna. Produktorganisationen kräver att 
installation av uppdaterade versioner av de egenutvecklade mjukvarorna och 
drivrutiner skall gå att utföras på ett snabbt och smidigt sätt. Slutanvändarna 
behöver utföra tester, hitta buggar och vidareutveckla mjukvaran. 

En annan lösning på problemet var att förse slutanvändarna med administrativa 
rättigheter för att få möjligheten att utföra det dagliga arbetet. För att möta 
produktorganisationens behov men också följa Electrolux IT’s krav och standarder 
valdes att begränsa administrativa rättigheterna. Möjligheten för slutanvändaren 
att exempelvis kunna stänga av antivirus-systemet fanns inget behov av för 
produktorganisationen. Däremot är det ett krav från Electrolux IT att möjligheten 
för detta inte skulle finnas. Ett verktyg för att skräddarsy regler (policys) i 
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domänen var lösningen för att anpassa begränsningar i slutanvändarnas datorer 
efter produktorganisationens behov samt följa Electrolux IT:s krav och standard. 

För att finna det bäst lämpade verktyget för detta valde man att jämföra fem 
produkter från olika leverantörer men med samma funktionalitet. Ett 
frågeformulär (se bilaga 3) strukturerades upp tillsammans med Erik Orrkvist [21] 
workplace architect på Electrolux, som de fem leverantörerna fick svara på. 
Frågorna bestod av åtta olika kategorier samt 1-23 frågor under varje kategori. 

 Funktionalitet 

 Användarens upplevelse 

 Arkitektur och teknologi 

 Granskning och rapportering 

 Support och underhåll 

 Pris och prismodell 

 Implementation 

 Annat 

Varje fråga under respektive kategori hade ett maximalt antal poäng beroende av 
hur viktig frågan var för beslutstagaren. Utifrån max poängen utdelades ett antal 
poäng beroende på hur väl produkten i frågan uppfyllde frågans krav. Poängen 
slogs ihop, resultatet illustreras i figur 3.7. Det bäst lämpade verktyget för 
Electrolux bedömdes utifrån antalet poäng varje leverantör erhållit. Leverantören 
vars produkt fått högst antal poäng samt var mest prisvänlig valde man att gå 
vidare med. I jämförelse konstaterades att verktyget Avecto Privilege Guard fått 
högst totalpoäng, se figur 3.8. Detta fick högst antal poäng i samtliga kategorier 
med undantag av ”implementation” där skillnaden var minimal, samt ”pris och 
prismodell” där skillnaden var större. Då kostnaden inte var en avgörande faktor i 
beslutet valdes detta verktyg trots skillnaden i pris. Leverantörerna fick även 
presentera respektive produkt samt demonstrera funktionaliteten.  
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Figur 3.7 : Jämförelse av fem verktyg från olika leverantörer för begränsade administrativa rättigheter. 

 

 

Figur 3.8 : Sammanställning av maximala poäng för de fem verktygen för skräddarsydda administrativa 
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3.2.6.2 Testning och konfigurering 

Tester av det valda verktyget utfördes och skräddarsydda regler (policy) sattes upp 
för att passa produktorganisationens behov. En testmiljö byggdes bestående av en 
stationär dator, som definierades som en server, samt en klient för att simulera en 
vanlig slutanvändares dator på Electrolux. Servern användes för installation av 
verktyget Avecto och klienten användes för att installera produktorganisationens 
mjukvaror. Man testade och verifierade de uppsatta reglerna. Klienten byggdes 
upp på samma sätt som en In-Scope dator, för att testerna skulle efterlikna miljön 
så precis som möjligt. På detta sätt testades även kompabiliteten mellan de olika 
mjukvarorna och Windows 7 vilket var det standardiserade operativsystemet i In-
Scope miljön. Då Out-Of-Scope miljön emellertid bestod av operativsystemet 
Windows XP var dessa tester relevanta för verifiering av kompabilitet av 
mjukvarorna med det nya operativsystemet.   

För att verktyget Avecto skulle fungera för elektronikgruppen som är en del av 
produktorganisationen krävdes specifika policyn som tillät installation av 
egenutvecklade samt osignerade mjukvaror. Med osignerade mjukvaror menas 
mjukvaror som inte är godkända av Microsoft eller något annat företag. 
Grundpolicyn definierades i servern i den simulerade testmiljön. Testerna började 
med att ta bort alla administrativa rättigheter hos test klienten och aktivera de 
grund regler (policy) som definierats. Följande steg bestod testen av (se 
flödesschema figur 3.9): 

 Installation av en mjukvara startas.  

 Vid lyckad installation utan avbrott: 

 Den installerade mjukvaran startas. Ett fåtal grundliga aktiviteter 
utförs för att verifiera att mjukvaran fungerar som den skall.  

 Om mjukvaran startat och aktiviteterna var lyckade återgår man till 
början av flödesschemat. I annat fall felsöks mjukvaran för att 
konstatera orsaken till att det inte fungerar. Gå därefter till rutan 
”misslyckad installation”. Fortsätter därifrån. 

 Vid misslyckad installation: 

 Granskning och reglering av grund policy för att tillåta installationen. 
Därefter gå till punkten ”Installation utförs". Fortsätter därifrån. 
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Figur 3.9 Flödeschema över processen för konfigurering av policy i Avecto. 

Installation av olika mjukvaror utvecklade av Electronikgruppen utfördes på 
testklienten varefter villkoren anpassades allt eftersom problem med 
installationen uppstod. Resultatet består av sju policyn som illustreras i figur 3.10. 
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Figur 3.10 : Resultatet på de villkoren (policy) som skräddarsyddes för att passa produkt-organisationens 

behov. 

Konfigurationen som användes kallas för "UAC Replacement", den använder 
Windows User Account Control (UAC) funktionaliteten som skyddar administrativ 
verksamhet i datorerna. De vanliga UAC-meddelanden som hindrar 
slutanvändaren att utföra vissa handlingar om de inte har ett administrativt konto, 
ersätts med ett anpassat meddelande baserat på vilka åtgärder som utförs. Vid 
administrativa handlingar som är en del av Windows och signerade av Microsoft, 
presenteras en enkel inmatningsruta för användaren. Detta för att bekräfta 
slutanvändarens val. För fler applikationer som undertecknats av en 3: e part, eller 
de som är osignerade, valdes en mer restriktiv inmatningsruta. En varning eller 
begäran av ett lösenord som tvingar slutanvändaren att överväga sina handlingar 
innan agerandet. En beskrivning och förklaring på var och en av policyn illustreras 
i figurerna 3.10-3.16. Även de meddelanden och begäran som valts att utsätta 
slutanvändarna för presenteras i figurerna. 

Tester utfördes även för att undersöka möjligheten för labb-stationerna på 
Electrolux att migreras till In-Scope miljön. Dessa bestod av egenutvecklade 
mjukvaror som även dessa gjorts av elektronik gruppen. Det var viktigt att 
implementera dessa stationer i den etablerade In-Scope miljön då de kontinuerligt 
utför tester och genererar testresultat som är av stor vikt för företaget och 
pågående projekt. Samma regler (policys) konfigurerades för testning av 
mjukvarorna i labb-stationerna som för mjukvarorna i slutanvändarnas datorer. 
Installationerna var lyckade och mjukvarorna fungerade korrekt i testmiljön. 
Resultatet bestod av sju olika policyn som utförde en viss handling beroende på 
vilken mjukvara användaren önskade installera. Syftet med detta var att 
användarna skulle ha möjlighet och behörighet att installera säkra och beprövade 
program så som egenutvecklade mjukvaror men samtidigt begränsa möjligheten 
att installera andra okända icke egenutvecklade mjukvaror som kan medföra virus 
angrepp. 
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3.2.7 Strategi, metod samt tidsplan för migration (Delmål 7) 

För en kostnadseffektiv och smidig migration utfördes en genomgående 
undersökning av existerande hårdvara och operativsystem. Det som undersöktes 
och det man tog hänsyn till är följande: 

 Antalet datorer vars hårdvara var äldre än tre år. Dessa hade inte längre 
garanti. Datorer som inte har garanti är inte supportade av Electrolux IT. 
Datorerna skulle bytas ut i samband med migrationen. 

 Antalet datorer som hade annat operativsystem än Windows 7. Windows 
XP 32 bit samt Windows XP 64 bit är inte längre supportade 
operativsystem av Microsoft. Dessa skulle installeras om till Windows 7 i 
samband med migrationen. 

Resultatet illustreras i figur 3.2 samt figur 3.3 där inventering av hårdvara och 
operativsystem presenteras. Datormodeller som var aktuella att behålla var Dell 
M4700 samt Dell M4800 då garantin för de fortfarande gällde. Dessa modeller 
omfattade 13 av totala 114 datorer på avdelningen Dish Care samt 26 datorer av 
totala 62 på avdelningen Floor Care. Sammanlagt 39 av totala 176 datorer var 
aktuella att behålla. Datorerna som var installerade med operativsystemet 
Windows 7 omfattade 32 av de 39 datorerna som var aktuella att behålla. Totalt 
antal datorer vars hårdvara och operativsystem var godkända var 32 stycken. 

176 Totalt

32 datorer
Utan byte

144 datorer
Byte 

 

Figur 3.11 : Illustrerar antalet datorer att byta ut samt antalet datorer att behålla. 

En tidsplan för implementering har utförts, se bilaga 1. Startdatum för påbörjad 
migration var inte bestämt av Electrolux. En allmän tidsplan valdes därför utan 
specificerade datum för start och avslut. Leveranstid, migrationskapacitet och 
tidsuppskattning av migration av samtliga klienter kalkylerades och presenteras 
där också. 
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4 Analys och Diskussion 

Vid inventeringen av hårdvara på Electrolux utövades metoden kvantitativ studie. 
Fördelen med metoden var möjligheten att förutbestämma specifika frågor och 
erhålla specifika svar på frågorna. Detta gjorde att enkäten som delades ut till 
slutanvändarna genererade specifika svar. Med hjälp av den 
informationsinsamlingen kunde statistik över hårdvaran sammanställas och en 
överblick över omfattningen av migrationen erhållas. En kvalitativ metod i detta 
läge hade resulterat i mer diffusa svar och ineffektivitet i sammanställning av 
informationen. Man hade i detta fall behövt klargöra otydliga frågor med 
slutanvändarna. Den kvantitativa metoden fungerade utmärkt även vid 
jämförelser av olika verktyg för begränsade administrativa rättigheter. Även i detta 
fall användes en enkät med förutbestämda frågor som besvarades av olika 
leverantörer. Detta gav möjligheten till en korrekt jämförelse mellan de olika 
verktygen och att välja ut den mest lämpade produkten för Electrolux. 

För en bättre förståelse av problem och brister i organisationen utfördes en 
nulägesanalys. Detta var viktigt och värdefullt för att få en förståelse för hur 
produktorganisationen fungerar. Information om behoven produktorganisationen 
hade, krav som ställdes, problem som uppkom och hinder som existerade 
sammanställdes. Med denna information kunde man finna och införa en lösning 
på problemen. Man kunde konstatera hur viktigt det är för vissa slutanvändare att 
ha möjligheten att själva kunna installera mjukvaror på sina datorer. Med hjälp av 
förståelsen för hur produktorganisationen fungerar kunde man konstatera att 
lösningen som innebar implementering av mjukvaror i webb-portalen inte skulle 
fungera. Det skulle inte bli tidseffektivt och därmed inte praktiskt. Därför 
avvisades lösningen. Nulägesanalysen visade att fulla administrativa rättigheter 
inte var nödvändigt för slutanvändarna. Det fungerade genom att bara begränsa 
dessa efter behoven. Verktyget Avecto Privilege Guard visade sig vara en bra 
lösning för detta ändamål för Electrolux.  

Semistrukturerad intervju användes och visade sig vara en bra metod för 
informationsinsamling inför en nulägesanalys. De intervjuade personerna hade 
möjlighet att fritt beskriva sina upplevelser och erfarenheter gällande 
organisationen och huruvida de existerande processerna fungerade eller inte. 
Personerna hade möjlighet att utrycka sina åsikter och känslor gällande hur 
processerna på Electrolux fungerade. Det man bör vara medveten om är att vissa 
slutanvändare hade bättre erfarenhet och åsikter om hur processerna fungerade än 
andra. Viktigt i detta fall var att inte bara gå efter intervjuerna utan att även 
komplettera informationsinsamlingen med dokumentation om hur processerna 
skulle fungerade. 

För konsekvensanalysen fungerade en SWOT-analys bra. Metoden genererade den 
informationen som eftersöktes. Möjligheten att ställa fördelar och nackdelar i de 
två olika miljöerna (In-Scope och Out-Of-Scope) mot varandra för jämförelse gav 



 
 
 

 
 
42 | ANALYS OCH DISKUSSION 
 

en tydlig bild och bra överblick över båda miljöerna. Metoderna som användes i 
arbetet fullföljde målen och gav de förväntade resultaten. De anses som lämpade 
för den information som söktes och skulle arbetet utföras på nytt skulle samma 
metoder väljas igen. 
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5 Slutsatser 

Det övergripande resultatet av detta arbete visar tydligt på ett stort behov av en 
kommunikatör mellan produktorganisationen och IT-avdelningen på Electrolux. 
Det behöver vara en person som är involverad i både produktorganisationens sätt 
att arbeta samt är involverad i Electrolux IT’s organisation för att vara medveten 
om de krav och standarder som finns på företaget. Personen skall inneha en tjänst 
som innebär daglig kontakt med båda parterna, ha ett stort kontaktnät samt god 
kännedom om organisationen. Detta skulle underlätta och effektivisera 
förfrågningar och begäran om nya IT-lösningar från produktorganisationen. Detta 
skulle även hjälpa IT-organisationen att ha en bättre överblick och kontroll över 
existerande hård- och mjukvara, vilket i sin tur leder till mindre risk för externa 
hot som virusangrepp. Produktorganisationen skulle ha bättre IT-stöd i form av till 
exempel säkerhetskopiering, vilket medför mindre risk för förlorade filer och 
dokument som kan vara mycket kostsamt. En situation med en parallell 
utvecklingsmiljö till In-Scope miljön så som den otillräckliga Out-Of-Scope skulle i 
detta fall inte kunna motiveras. Detta då Electrolux IT i detta fall skulle ha full koll 
och kontroll över hela miljön. Denna tjänst skulle gynna bägge parter. 

Det är viktigt att produktorganisationen får specificera sina egna krav och behov 
då de ständigt utvecklar nya produkter och har nya idéer. Visionerna om vilket 
stöd som behövs kommer från produktorganisationen vilket medför att de bäst vet 
vad tanken och syftet med en viss lösning är. Däremot kan produktorganisationen 
inte alltid ha kunskap om existerande IT-lösningar på marknaden och företaget. 
Möjligheten till bättre lösningar och till en mindre kostnad än man tänkt sig kan 
redan finnas. Detta skulle kommunikatören kunna bidra med information om och 
spara företaget en del kostnader.  

En strategi för migration samt tidsplan framtogs och presenteras i resultatdelen 
vilket också var ett av delmålen i detta arbete. Det är av stor vikt att migrationen 
sker enligt denna strategi för att allt skall gå rätt till. Viktigt är även att det sker 
enligt tidsplanen för att undvika problem med slutanvändarnas datorer då 
supporten för operativsystemet Windows XP utgått. Det övergripande målet med 
examensarbetet var att lösa de problem och hinder som gjorde att hela IT-miljön 
inte kunnat migreras till den del som täcktes av avtalet med det externa företaget 
som Electrolux anlitar. Det största hindret för att en migrering skulle vara möjlig 
var begränsade administrativa rättigheter i slutanvändarnas datorer. Detta löstes 
med hjälp av verktyget Avecto och konfigurering av domän-regler. Då detta hinder 
eliminerats nåddes även målet med detta examensarbete. Möjligheten för 
implementering av mjukvarorna TeamCenter och CATIA i webbportalen var 
ytterligare en avgörande faktor för att göra migration till In-Scope möjlig. Även 
detta löstes genom uppsättning av rutiner för automatiserad- samt manuell 
installation. Målet var därmed uppnått 
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Rekommendation till företaget för att inte hamna i en splittrad och icke supportad 
IT-miljö som Out-Of-Scope igen är: 

 Anställ en IT-koordinator som skall agerar kommunikatör mellan 
produktorganisationen och Electrolux-IT. Koordinatorn skall representera 
produktorganisationen. 

 En kommunikatör som representerar Electrolux-IT bör även införas som 
skall samarbeta med IT-koordinatorn från produktorganisationens sida. 

 Involvera alltid kommunikatörerna i början av projekten för att i god tid få 
förslag på bra och fungerande IT-lösning. 

 Produktorganisationen skall alltid gå via Electrolux-IT när det gäller allt 
som har med IT att göra. Inga egna inköp eller lösningar skall existera. 

 Produktorganisationen bör inte dölja egna redan existerade IT-lösningar för 
Electrolux-IT. 

 Electrolux-IT bör ständigt uppdatera sig inom IT världen och bör bli bättre 
på att införa ny teknik och nya tekniska lösningar till företaget. 

 För att Electrolux-IT skall kunna bemöta produktorganisationen på ett 
bättre sätt och kunna på ett bra sätt svara på eventuella frågor som 
produktorganisationen har bör det finnas tydliga rutiner och processer. 
Dessa bör även vara dokumenterade och skall alltid användas och följas. 

 För att produktorganisationen skall få ett bättre och snabbare stöd av 
Electrolux-IT bör en tydlig kravspecifikation utföras av 
produktorganisationen i början av projektet. Mall för kravspecifikation bör 
införas. 

 För att vara mer tidseffektiv i projekten är det viktigt att rätt personer är 
involverade från produktorganisationens sida redan från början på möten 
med Electrolux-IT. Är det fel personer som inte kan svara på Electrolux-IT 
eventuella frågor kan detta dra ut på tiden då möten får bokas om för att 
produktorganisationen skall återkomma med svar på de frågor som inte 
kunde besvaras. 
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Bilaga 2 
Innan anvisningarna nedan utförs skall den nya datorn installeras, definieras med 
ett unikt hostname och göra den redo för användning. 

Om du inte har möjlighet att logga in med användarens konto logga istället in med 
HCL kontot och kopiera “Private folder” till en USB sticka och fortsätt med 
instruktionerna för Hard drive script: 3-6, 8, 17-18 eller USB/Network Cable: 3-
18. Det som kommer att saknas i detta fall är en skärmdump av alla uppmappade 
nätverksdiskar användaren har. 

Backup 

Hårdisk skript: Steg 1-6, 8, 17-18 

USB Kabel/Nätverk: Steg 1-16 

1. Logga in med användarens konto. 

2. Gör en skärmdump av skrivare och uppmappningar, öppna programmet 
”paint” och klistra in skärmdumpen. Döp filen till “P&D” och spara den på 
skrivbordet. 

3. Gå till My Computer/C: Drive/Program Files/IBM/Client Access/Emulator 
och kopiera filen “Private”. Klistra in den på skrivbordet. Logga ut 
användarkontot. 

4. Logga på med ett av nedanstående konton XXXXX. 

5. Högerklicka på “My Computer” och välj ”Manage”. 

6. Navigera till “Local Users and Groups/Users”. Högerklicka på “Winsu00” 
och ange lösenordet. Lösenordet är XXXXXX. 

7. Start/Search skriv \\Euus0007\HCL-Temp Kopiera filen “wet7xp_x86” till 
slrivbordet och sedan installera det. 

8. Logga ut HCL användaren. 

9. Logga på med Winsu00 (Lokal Admin). 

10. Koppla på hårdisken eller USB ”transfer” kabeln.  

11. Start/All Programs/ Windows Easy Transfer.  

file://///Euus0007/HCL-Temp
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12. Nya datorn: Logga på med användaren Winsu99 och starta applikationen 
på den nya datorn också. 

13. Välj “An Easy Transfer Cable” eller “A Network” beroende på vad du 
använder dig utav. Välj “This is my Old Computer” på den gamla datorn och 
“This is my New Computer” på den nya datorn. På den nya datorn väljer du 
“I’ve already installed it on my old computer” 

14. Om du använder metoden “Network” kommer du att få ett ID nummer från 
den gamla datorn, ange denna i den nya datorn för att datorerna skall 
kunna identifiera varandra. Om metoden med kabel används kommer 
identifieringen att ske utan något ID nummer. 

15. Ett antal användarnamn kommer att dyka upp, välj winsu00, 
EMEA\Username profilen och Shared Folders. 

16. Under användarnamnet välj “Customize” därefter “Advanced” markera 
“Lotus” foldern på D: drive sedan spara. 

17. Klicka på “Advanced Options” välj winsu00  winsu99 “Create User” I 
rutan EMEA\Username skriv istället BIZ\Username och ange sedan 
användarens lösenord. Spara. Klicka på knappen “Transfer” och 
överföringen kommer att påbörjas till den nya datorn. Du kommer att bli 
ombedd om att ange lösenordet för kontot winsu00. 

18. Koppla in hårdisken. Högerklicka på “My Computer” välj Manage. 

19. Gå till “Disk Management” Högerklicka på USB disken och ändra dickens 
namn och sökväg till F:\Elux\USB_BR bokstaven måste vara F: Klicka 
sedan OK. 

20. Gå till F:\Elux\USB_BR välj sedan “Profile backup”. 

 

Manual backup – if nothing else works. Restore: Step 5- 

1. Logga på med användarens konto. 

2. Gör en skärmdump av printrar och hårddiskar, öppna programmet ”Paint” 
och klistra in skärmdumpen. Spara den på skrivbordet med namnet“P&D”. 

3. Gå till My Computer/C: Drive/Program Files/IBM/Client Access/Emulator 
och kopiera “Private” mappen. Klistra in det på skrivbordet. 
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4. Koppla in USB hårdisken, skapa en folder för användaren. 

5. Kopiera följande: 

 D:\Lotus\Notes\Data – Ibland finns inte alla dessa foldrar. 

 Archive (Folder) 

 ELUX Archive (Folder) 

 Mail (Folder) 

 Bookmarks.nsf 

 Desktop8.nsd 

 Names.nsf 

 User.dic 

 .ID Filen (kan sökas om man inte finner den “Ctrl+F” skriv “*ID” Search. 

 D:\Username\My Documents 

 D:\Profile\Username 

 Desktop 

 Favorites 

 Sametime Transcripts 

6. Placera de kopierade filerna på USB hårdisken.   

7. Logga in på datorn med användarens konto, INTE med Winsu99! 

8. Vid användning av USB/Network metoden så är restore av användarens 
filer klar och nästa steg är konfigurering.  

9. Om det uppstått två användarkonton på “C:\users” kopiera över inehållet 
till det andra kontot. 
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Restore 

1. Logga på med kontot winsu99. 

2. Koppla USB hårddisken till datorn, ändra disk namnet till F: 

3. Gå till F:\Elux\USMTSTORE\Win7backup och byt namnet på mappen med 
det gamla dator namnet till det nya dator namnet. 

4. Gå till F:\Elux\USB_BR och klicka på “Profile Restore”. 

5. När återställningen ”restore” är klart logga av och logga sedan på igen med 
användarens konto. 

6. Öppna användarens personliga folder som finns på skrivbordet. Namnet på 
foldern är användarens fulla namn. 

7. Klicka på “Organize”, “files and search options”, “View”. Bocka för “Show 
hidden files, folders and drives”, därefter klicka på OK. 

8. Kopiera foldern “Private” från skrivbordet till My Documents\IBM\Client 
Access\Emulator välj sedan “Copy and replace” 

9. Gå till användarens personliga folder Appdata\Local\Lotus\Notes\Data 

10. Gå till ”My Computer” C:\Lotus\Notes\ Data och kopiera: 

 Archive (Folder) 

 ELUX Archive (Folder) 

 Mail (Folder) 

 Bookmarks.nsf 

 Desktop8.nsf 

 Names.nsf 

 User.dic 

 .ID File  

11. Klistra in de kopierade filerna I användarens personliga folder 
Appdata\Local\Lotus\Notes\Data 
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1. Start och sök efter Lotus, högerklicka och ”pin to taskbar”, Sök efter Anira, 
högerklicka och ”pin to taskbar”. 

2. Öppna Lotus, Skriv användarens fullständiga namn och domino server 
namnet. 

3. Gå till användarens personliga folder Appdata\Local\Lotus\Notes\Data 
och välj .ID filen. Nu kommer Lotus att ladda upp, kan dröja en stund. 

4. Kolla att mailen, kontakterna och Sametime fungerar som de ska. Det kan 
ta en stund för mailen att ladda upp, det är bara att vänta.  

5. I fall att kontakterna inte dykt upp i Sametime; 

 Klicka “Available” ”Manage server Communities”  “Server 
Communities” ”Reset User”.  

 Logga in med im01.electrolux.com, användarnamn och lösenord för 
användaren. 

 När du är ”online”, klicka på ”Sametime Contacts” ”Export Sametime 
Contact List” ”To Multi Server Community List”, döp det till ett namn och 
spara på skrivbordet. 

 Klicka “Available” ”Manage server Communities”  “Server 
Communities” ”Reset User”.  

 Logga in till stcommunity-emea.electrolux.com, med användarens 
användarnamn och lösenord. 

 När du är ”online”, klicka på ”Sametime Contacts” ”Import Sametime 
Contact List” ”From File” ”Multi Server Community File”  Välj den 
som du sparat på skrivbordet. 

1. Öppna Internet Explorer och gå till youtube.com, du kommer att få ett 
medelande som du bockar “don’t show this again” och klicka på OK. 

2. Gå till https://supportcenterex.connected.com och logga på med HCL 
service konto.  

3. Tillåt när du får fråga om Java. 

4. Sök efter det gamla datornamnet och ”Enter”. 
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5. Klicka på “Assigned Configuration” välj “IT Configuration Win7” sedan 
“Save and Deploy”. 

6. Klicka på “Tools” “Allow Computer name change” och “Save and Deploy”. 

7. Klicka på “Access user Online account”. 

 Nytt fönster kommer att poppa upp, välj ”Reinstall Agent”. 

 Välj ”Download Software”. 

 Välj ”Begin Download ” och sedan välj platsen där du vill spara 
användarens AgentSetup.msi fil. 

1. Gå till ”AgentSetup” (Iron Mountain) file Hold Shift, Högerklicka på filen 
och välj “Run with a different user”. Logga på med .\winsu99 som 
användarnamn och lösenordet. Klicka OK, Installationen startar nu. Skriv 
ner kontonamnet och klicka på ”next”. Sedan klicka på ”finish the 
installation”. 

2. Klicka på ”Advanced” och logga in med servicedesk kontot. 

3. Öppna P&D bilden och kolla om printrar och servrar finns på den nya 
datorn. Om de saknas installera dessa manuellt. 

 Printer: Klicka Start sedan skriv \\domännamn\printernamnet. 

 Drive: Öppna “my computer” välj “map network drive” skriv sedan fulla 
sökvägen till mappen. 

1. Koppla bort nätverkskabeln och koppla datorn till det trådlösa nätverket. 

2. Öppna Anira, klicka på ”connect”. Skriv ”SEELSBIZ” på första raden, 
användarnamn på andra raden och lösenordet på den sista raden. Logga in. 
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Bilaga 3 
 

Privilege Management funktionalitet 

# Frågor Leverantörens 
svar 

Maximum 
poäng 

Leverantörens 
poäng 

1.1 Tillåter lösningen användaren att arbeta uteslutande 
under standard användarkonton? 

  300   

1.2 Stödjer lösningen användning av individuella 
applikationer? 

  300   

1.3 Stödjer lösningen avancerade användare som vid 
behov behöver utvärdera specifika applikationer? 

  300   

1.4 Tillåter lösningen blockering av appliaktioner för 
utvärdering av vissa kriterier? 

  300   

1.5 Finns det några begränsningar gällande applikationer 
som lösningen kan hantera? 

  300   

1.6 Erbjuder lösningen mallar för inbyggda operativsystem 
uppgifter och vanliga tredje parts applikationer? 

  10   

1.7 Kan lösningen tillåta en användare att ändra nätverks 
inställningar, utan att användaren skall ha möjlighet att 
inaktivera nätverkskort? 

  50   

1.8 Kan applikationer grupperas tillsammans för att 
förenkla hanteringen? 

  30   

1.9 Kan privilege management policie skapas för att riktas 
till olika användare och/eller datorer? 

  300   

1.10 Kan temporära administrativa rättigheter begränsas till 
en specifik tid? 

  300   

1.11 Kan de temporära administrativa rättigheterna 
begränsas till en specifik handling utan att tilldela 
användaren fulla administrativa rättigheter? 

  300   

1.12 Kan man kontrollera ärvda rättigheter av 
underprocesser? 

  300   

1.13 Säkrar lösningen dialogrutor I samband med 
felhantering i de utvärderade applikationerna. 

  300   

1.14 Stödjer lösningen en fullständig utvärdering av 
definierade applikationer så länge 
adminstrationsrättigheterna gäller. 

  300   

1.15 Kan lösningen ersätta UAC dialogrutorna?   30   
1.16 Möjliggör lösningen automatiska uppdateringar av 

program med standardmetod som tillhandahålls av 
programleverantören? 

  50   

1.17 Tillåter lösningen att mjukvaror och nätverksdiskar 
installeras från en specifierad kvalificerad URL? (e.g. 
http://ftp.hp.com/pub/softlib/software12/COL39526/mp-
108880-3/PS6510_1315.exe). 

  50   

1.18 Tillåter lösningen att mjukvaror och nätverksdiskar 
installeras från en specifierad icke kvalificerad URL? 
(e.g. *.hp.com)? 

  10   

1.19 Tillåter lösningen att mjukvaror och nätverksdiskar 
installeras från en specifierad nätverks share? 

  300   

1.20 Kan nätverks share vara något annat än Windows 
Server? 

  10   
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1.21 Villken funktion kan användas för att filtrera 
tillåtna/blockerade mjukvaror?(e.g. leverantör namn, 
leverantör certifikat, sökväg, annat) 

  50   

1.22 Tillåter lösningen en applikation att fungera med en 
"hardware security token"? 

  30   

1.23 Kan lösningen stopp "bärbara" program som 
installeras och körs i användarens sammanhang? 

  50   

          

Användarens upplevelse 

# Frågor Leverantörens 
svar 

Maximum 
poäng 

Leverantörens 
poäng 

2.1 Tillåter lösningen att ett meddelande visas när en 
applikation eller en åtgärd kräver administrativa 
rättigheter. 

  300   

2.2 Är meddelandet fullt konfigurerbar?   50   
2.3 Tillåter lösningen att visa meddelanden på lokalt 

språk? Villka språk är supportade? 
  30   

2.4 Kan meddelandet stämplas, exempelvist med 
företagslogga? 

  50   

2.5 Kan man definiera mer än ett meddelande?   10   
2.6 How is this done? Kan slutanvändarna med denna 

lösning själva öppna ett ärende för evaluering direkt till 
service desk? 

  50   

2.7 Kan en alternativ anledning inkluderas i begäran?    50   
2.8 Kan en begäran göras när slutanvändaren befinner sig 

utanför företagets nätverk? 
  30   

2.9 Kan lösningen intigreras med företagets existerande 
web-portal för att kunna öppna och godkänna 
ärenden? Existerar det redan en interface för detta? 

  10   

2.10 Kan slutanvändarna tvingas att åter autentiseras innan 
en applikation startas? 

  10   

      

 

  

Arkitektur och Teknologi 

# Frågor Leverantörens 
svar 

Maximum 
poäng 

Leverantörens 
poäng 

3.1 Vilken infrastruktur krävs för att stödja hanteringen av 
lösningen? 

  50   

3.2 Vilka platformer stödjer administration av de utvalda 
komponenterna?  

  30   

3.3 Är lösningen integrerad med Active Directory Group 
Policy? (Om inte, beskriv mekanism för att fördela / 
uppdatera policy för slutanvändarna) 

  50   

3.4 Vilken Active Directory forrest och domän 
funktionsnivå behövs för denna lösning? 

  10   

3.5 Stödjer lösningen deligerad administration?   50   
3.6 Stödjer lösningen dator och/eller användar 

konfiguration? 
  50   

3.7 Lyder lösningen Group Policy prioriterings regler vid 
tillämplning av flertal GPO:s? 

  50   

3.8 Stödjer lösningen Resultant Set of Policy (RSoP)?   50   
3.9 Stödjer lösningen Advanced Group Policy 

Management (AGPM)? 
  50   
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3.10 Kräver lösningen att en mjukvara installeras i 
agenten? 

  10   

3.11 Villka plattformer supportas av agenten?   10   
3.12 Hur implementerar man agenten till slutpunkten?   10   
3.13 Är agenten uppgraderbar?   10   
3.14 Hur skyddar agenten sin integritet?   50   
3.15 Villken påverkan på prestandan har agenten på 

systemet? Var specifik. 
  50   

3.16 Är policies kachade och gäller de fortfarande när 
slutanvändaren inte är kopplad till företagets nätverk? 

  300   

3.17 Hur är kashade policy säkrade från manipulering?    300   
3.18 Är lösningen tillgänglig som SaaS?   10   
3.19 Har lösningen skyddar mot manipulering av förhöjda 

processer och är det möjligt att segla dessa 
säkerhetsåtgärder? 

  300   

3.20 Kan lösningen förhindrar lokala administratörer från att 
skapa nya lokala administratörsanvändare? 

  300   

3.21 Kan Microsoft Management Consoles bli kontrollerad 
individuellt? 

  300   

3.22 Om lösningen har ett problem och en lösning till 
problemet, är lösningen låst till en specifik 
organisation? 

  50   

      

 

  

Granskning och Rapportering 

# Frågor Leverantörens 
svar 

Maximum 
poäng 

Leverantörens 
poäng 

4.1 Villka centralicerade rapporteringsfunktioner finns 
tillgängliga med er lösning? 

  50   

4.2 Vilka förkonfigurerade instrumentpaneler och rapporter 
är inkluderade? 

  30   

4.3 Är slutanvändare som inte uppfyller kraven 
rapporterade? 

  50   

4.4 Går det att skräddarsy rapporter för att passa olika 
intressenter? 

  50   

4.5 Kan rapporter skickas via e-mail till intressenterna?   10   
4.6 Villka händelser granskas?   30   
4.7 Vilken information granskas i dessa händelser?   30   
4.8 Finns det noggrann kontroll över öppnade ärenden?   30   
      

 

  

Support och Underhåll 

# Frågor Leverantörens 
svar 

Maximum 
poäng 

Leverantörens 
poäng 

5.1 Vilka är era vanliga öppettiderna för support?   30   
5.2 Erbjuder ni 24 timmar support 7 dagar i veckan?   50   
5.3 Vad har ni för svarstider för support?   50   
5.4 Erbjuder ni en standard service nivå kontrakt?   10   
5.5 Villka metoder finns tillgängliga för att få support av 

er? 
  30   

5.6 Har ni en online kunskapsbas?   30   
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5.7 Erbjuder ni professionella tjänster för rådgivning och 
underhåll? 

  50   

      

 

  

Prices and price model 

# Frågor Leverantörens 
svar 

Maximum 
poäng 

Leverantörens 
poäng 

6.1 Beskriv er prismodell och priserna för licenserna. 
Inkludera även kostnader för utbildning, underhåll och 
andra tjänster. Full svar kan göras i separat bilaga 
men ge sammandrag här. 

  300   

6.2 Är alla framtida versioner / uppgraderingar / släpp av 
lösningen inkluderade i priset. Om NEJ, hur mycket 
kommer kostnaderna att vara? 

  300   

6.3 Hur oftast släpps ny version av lösningen?   30   
6.4 Hur många konsult timmar behövs för att 

implementera nya versioner av lösningen? Och 
uppskatta hur lång tid som behövs från Electrolux sida. 

  50   

      

 

  

Implementation 

# Frågor Leverantörens 
svar 

Maximum 
poäng 

Leverantör 
poäng 

7.1 Beskriv hur ett test av konseptet skulle gå till. Full svar 
kan göras i separat bilaga men ger sammandrag här. 

  50   

7.2 Beskriv faserna i en typisk implementering? Full svar 
kan göras i separat bilaga men ger sammandrag här. 

  30   

7.3 Erbjuder ni utbildning av driftspersonal?   10   
7.4 Finns det utbildningsmaterial för slutanvändarna? På 

vilka språk och format? 
  10   

      

 

  

Annat 

# Frågor Leverantörens 
svar 

Maximum 
poäng 

Leverantörens 
poäng 

8.1 Villken är den största implementeringen av er lösning?   300   
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Evaluerings kriterier Maximum 
Poäng 

Leverantörens poäng 

Privilege Management 
funktionalitet 

3970 0 

Användarens Upplevelse 590 0 

Arkitektur och Teknologi 2090 0 

Granskning och Rapportering 280 0 

Support och Underhåll 250 0 

Pris och Prismodell 680 0 

Implementation 100 0 

Annat 300 0 

Totalt: 8260 0 
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Appendix 

1. Controlled UAC Applications 

 

 

 

Figur 3.10 : I detta exempel ser vi blockerandet av användarnas förmåga att skriva till 

exempelvis ”Program Files” eller ”Windows-katalogen”. Detta är helt blockerad för 

vanliga användarkonton och för att få utföra denna operation krävs ett administrativt 

konto. 
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1. Microsoft UAC Applications 

 

 

 

Figur 3.11 : Denna regel syftar till applikationer som är signerade av Microsoft. Med 

hjälp av en ruta informeras användaren om att administrativa rättigheter krävs för 

operationen. Operationen utförs däremot även utan administrativa rättigheter om 

användaren klickar på "Yes". 
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2. Any Signed UAC Prompt 

 

 

Figur 3.12 : syftar till applikationer som utlöser UAC och undertecknas av någon annan än Microsoft 

det vill säga signerade av någon annan än Microsoft. Denna gör det möjligt för användaren att köra 

programmet med endast en mycket enkel interaktion, det vill säga med en Yes/No dialogruta. Här har 

man betonat med en röd text att administrativa rättigheter krävs för operationen för att göra användaren 

lite extra uppmärksam. 
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3. Any UAC Prompt 

 

 

Figur 3.13 : Denna regel handlar om en applikation som kan hantera alla UAC 

prompts, inkluderande de som genereras av applikationer som inte är signerade. Här 

måste användaren ange skäl för sina operationer samt fylla i ett lösenord tillhörande ett 

administrativt konto med behörighet. Ett gemensamt sådant konto skapades för 

Electronik gruppen för att de skall ha möjlighet att installera de egenutvecklade 

osignerade mjukvarorna gruppen utvecklar. Däremot skall andra grupper på företaget 

inte ha samma möjlighet då detta inte är ett behov i deras dagliga arbete. 
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4. Microsoft Applications 

 

 

 

Figur 3.14 : Denna regel syftar till alla Microsoft signerade applikationer. 

Applikationer av denna typ är tillåtna utan krav på administrativa rättigheter eller krav 

på lösenord. En ruta dyker däremot upp för att användaren skall försäkra att 

operationen önskas utföras. 
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5. Any Signed Application 

 

 

 

Figur 3.15 Denna gäller alla signerade mjukvaror inklusive egenutvecklade mjukvaror. 

Installationen är tillåten att utföras men en ruta dyker upp som extra säkerhets åtgärd 

för att användaren skall försäkra att installationen verkligen skall utföras. Ingen 

administrativ rättighet krävs i detta fall. Texten är röd för att uppmärksamma 

användaren extra mycket. 
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6. Any Application 

 

 

Figur 3.16 : Denna policy syftar till alla möjliga signerade och osignerade 

applikationer, både egenutvecklade och andra. I följande fall vid ett försök att 

installera en sådan mjukvara uppstår en ruta som kräver administrativa rättigheter. För 

att gå vidare krävs ett administrativt lösenord samt en anledning till att mjukvaran 

skall installeras. Installationen tillåts i detta fall endast vid rätt angivet lösenord. Även 

här har Electronik gruppen möjlighet att med hjälp av det gemensamma administrativa 

kontot som tidigare nämnts fullfölja installationen av egenutvecklade osignerade 

mjukvaror. 

 

 




