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Sammanfattning 
Idag på Höglandets IT (HIT) har de inga standarder eller rutiner för att dokumentera 

sin nätverks- och systemmiljö. Därför är syftet och målet med arbetet att undersöka 

och ta fram rutiner för hur HIT ska dokumentera sin nätverks- och systemmiljö utifrån 

ITIL samt utvärdera två ITSM/CMDB-program som kan användas till detta. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer från anställda på HIT och 

egna utvärderingar av ITSM/CMDB-program. Resultatet som kom fram från 

intervjuerna var att respondenterna bland annat saknade att kunna se enheter och 

systems relationer, att nuvarande dokumentation är i blandad kvalité och att det är 

rörigt bland dokumentationen och svårt att hitta dokumentationen. Den 

dokumentation och de funktioner respondenterna ville ha var: att kunna se 

relationer, dokumentation på förändringar, lösningsbeskrivningar, 

systemdokumentationer, supportärenden kopplade till enheter, sökfunktion, 

gemensam plats att spara dokumentationen på och att kunna automatisera viss del av 

dokumentationen. Det framkom också att den mängd tid respondenterna skulle 

kunna tänka sig att lägga på att dokumentera var 10 % av arbetstiden. Jämförelsen 

mellan ITSM/CMDB-programmen iTop och Freshservice var jämn och både 

programmen hade liknande funktioner. En av de stora skillnaderna mellan dem är att 

iTop är gratis medan Freshservice har en månadsavgift på $49-$79/användare. Båda 

programmen har olika automationsfunktioner och iTop har enligt mig bättre 

funktioner för att kunna automatisera viss del av dokumentationen. Slutsatsen är att 

använda iTop och dokumentera bland annat relationer, lösningsförslag, förändringar, 

systemdokumentationer och sedan automatisera mer detaljerad information som IP 

och RAM.  

 

Nyckelord: CMDB, Freshservice, iTop, ITIL, ITSM, Nätverks- & systemdokumentation. 
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Abstract  
Today at Höglandets IT (HIT) there are no standards or routines for documenting their 

network- and system environment. Therefore, the purpose and goal of this work is to 

investigate and develop routines for how HIT will document their network- and 

system environment based on ITIL, and evaluate two ITSM/CMDB-software that can 

be used for this. The study has been carried out using interviews from employees 

from HIT and own evaluations of ITSM/CMDB-software. The results from the 

interviews was that the respondents lacked the ability to see relationships between 

devices and systems, that the quality of the current documentation is mixed and that 

it is messy along the documentation and difficult to find the documentation. The 

documentation and features the respondents wanted where: to be able to see 

relationships, documentation of changes, solution descriptions, system 

documentation, support tickets connected to devices, search function, mutual 

location to save the documentation and to automate certain parts of the 

documentation. It was also found that the amount of time respondents could think of 

documenting was 10 % of their worktime. The comparison between ITSM/CMDB-

software iTop and Freshservice was even and both the software had similar features. 

One of the big differences between them is that iTop is free, while Freshservice has a 

monthly fee of $49-79/user. Both software have various automation features but I 

think iTop has better features to automate some of the documentation. The 

conclusion is to use iTop and document for instance relationships, solution document, 

changes, system documentation and then automate more detailed information such 

as IP and RAM.   

 

Keywords: CMDB, Freshservice, iTop, ITIL, ITSM, Network and system documentation. 
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Terminologi  
Nedan presenteras de förkortningar som används i rapporten. 

 

Förkortningar 

CMDB Configuration Management Database. 

HIT Höglandets IT. 

IT Informationsteknik/Information technology 

ITIL IT Infrastructure Library. 

ITSM IT Service Management. 

osv och så vidare 
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1 Inledning 
Dagens samhällen blir mer och mer beroende av att vara uppkopplade. 

Informationsspridning och kunskapsutbyte via nätverk är idag mycket vanligt och 

skolor, företag, och kommuner behöver uppkoppling mot internet för att kunna 

utföra sina respektive arbetsuppgifter. Ibland kan de system och enheter som 

används i nätverken vara i behov an förändring. Förändringar kan bero på att ett fel 

har uppstått eller att förutsättningar har förändrats. För att vid ett fel kunna felsöka 

effektivt är det viktigt att kunna gå tillbaka och se vilka förändringar som har gjorts på 

systemet. För att detta ska vara möjligt måste någon ha dokumenterat ändringarna. 

En av utmaningarna med dokumentationen är att alla ska förstå den, detta eftersom 

den som dokumenterade informationen kanske har slutat på företaget och inte kan 

förklara sin dokumentation. Något som kan underlätta förståelsen och även 

överföringen av informationen är om företag har en gemensam grundmall för 

dokumentationen. Ytterligare en fördel med en gemensam grundmall är att man inte 

behöver spendera lika mycket tid på att leta information i dokumentationen och 

därmed sparar man in både tid och pengar på eventuellt onödigt sökande av 

information. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Höglandets IT (HIT) är leverantör av IT-tjänster för Höglandskommunerna, Aneby, 

Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. De verksamheterna som använder HIT:s tjänster 

verkar inom flera olika områden, till exempel skola, vård, kultur & fritid, fastighet och 

bygg, vatten och avlopp. HIT har idag en miljö med ca 27 000 användare, 10 000 

datorer, 400 servrar och 700 switchar. 

 

Idag på Höglandets IT har de ingen standard eller mall att gå efter när de 

dokumenterar sin nätverks- och systemmiljö. Vad som dokumenteras och inte 

bestäms av den som har utfört ändringarna i systemen. HIT dokumenterar alla fysiska 

enheter men de har inga databaser med dokumentation som visar relationer mellan 

de olika systemen och nätverken. Därför vet inte Höglandets IT om de dokumenterar 

för lite eller för mycket. Den dokumentation som finns idag består av fysiska 

topologier, text och mycket bilder. Stor del av dokumentationen är inte sökbar vilket 

gör att det blir svårt att hitta den dokumentation de söker. Skulle de hitta eftersökt 

dokumentation vet de inte om den är aktuell eftersom det kan ha skett ändringar på 

systemet efter att dokumentationen har skrivits. Därför vill Höglandets IT ha en 

utredning av hur de ska dokumentera sin nätverks- och systemmiljö på bästa sätt 

utifrån ITIL och med hjälp av en CMDB. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka och ta fram rutiner för hur Höglandets IT ska 

dokumentera sin nätverks- och systemmiljö utifrån ITIL och med hjälp av ITSM/CMDB-

program. Dokumentationen ska även vara hållbar, vilket betyder att det ska vara 

smidigt att dokumentera utan att det blir för komplex så att ingen orkar 

dokumentera. Det ska även gå att titta tillbaka på dokumentationen efter en tid för 

att se vad som har ändrats och vilka problem systemen har råkat ut för. 
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1.3 Avgränsningar 

I examensarbetet ingår endast att ta fram ett exempel på vad HIT ska dokumentera, 

dvs det ingår inte att utföra själva dokumentationen. Ytterligare en avgränsning är att 

endast två ITSM/CMDB-program kommer undersökas. De program som kommer 

utvärderas är iTop och Freshservice. Detta eftersom iTop var ett program som 

organisationen redan hade börjat kolla på och Freshservice eftersom det var det näst 

mest populäraste ITSM-program på sidan capterra.com [1]. Det populäraste 

programmet JIRA Service Desk gick bort på grund av att det inte hade en CMDB vilket 

var ett av HIT:s krav.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

De frågeställningar Höglandets IT vill ha besvarade är följande. 

1. Hur mycket och vad ska de dokumentera. 

2. Ska all dokumentation sparas i CMDB, inklusive ärenden från 

supportavdelningen. 

3. Förslag på ITSM/CMDB-program som följer ITIL rekommendationer.  

1.5 Översikt 

Arbetets bakgrund och syfte beskrivs i kapitel 1. Kapitel 2 beskriver den teori som 

behövs för att förstå rapporten i helhet. Kapitel 3 går in på den metod som har 

använts för att genomföra arbetet. I kapitel 4 presenteras det uppnådda resultatet. 

Avslutningsvis i kapitel 5 kommer arbetets resultat diskuteras, rekommendationer till 

organisationen kommer presenteras och det kommer ges förslag på framtida arbeten.  
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2 Teori 
I kapitel 2 presenteras den teori som behövs för att förstå rapporten i helhet. Det 

börjar med kapitel 2.1 som förklarar vad ITIL är och hur det är uppbyggt, och 

fortsätter med att beskriva de byggstenar och processer som är av intresse för HIT. 

Därefter, i kapitel 2.2 beskrivs vilken intervjuteknik som har använts. I kapitel 2.3 

beskrivs vilka program som har testats i projektet.  

2.1 IT Infrastructure Library - ITIL 

ITIL står för IT Infrastructure Library och är ett ramverk som beskriver hur man 

bedriver en IT-verksamhet på ett effektivt sätt [2]. Det är metoder som hjälper 

verksamheter att göra vinst och avkastning på sina investeringar [3, s.1-2]. Detta ger 

verksamheten möjlighet att bland annat leverera värde för kunden genom 

verksamhetens tjänster, men även att kunna kontinuerligt optimera prestandan och 

kostnader för sina IT-tjänster. Man identifierar, planerar, levererar och ger support till 

IT-tjänster på ett praktiskt tillvägagångssätt [3, s.1-2]. ITIL:s ramverk består av fem 

byggstenar, dessa är Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service 

Operation och Continual Service Improvement – CSI [2]. Inom byggstenarna finns det 

flera olika processer, däribland Change Management, Configuration Managment, 

Problem Managment, Incident Management, Relase & Deployment Management 

med fler. I Figur 1 går det att se hur ITIL är uppbyggt och alla processer som finns 

inom ITIL. ITIL rekommenderar att man väljer ut de delar som passar in bäst i sin 

organisation [2]. 

 

 

Figur 1 - Visar hur ITIL är uppbyggt. [2] 
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2.1.1 Service Strategy 

Service Strategy hjälper verksamheter att fokusera på hur de ska skapa en 

marknadsdriven strategi med ett klart mål och prestandaförväntningar [3, s.15-16], 

[4]. Verksamheten måste därför leverera tjänster och produkter som kunden behöver 

och med hjälp av Service Strategy rekommenderade metoder kan verksamheten 

lyckas med det [3, s.15-16], [4]. 

2.1.2 Service Design 

Service Design är nästa steg i ITIL:s livscykel. Service Design syfte är att skapa tjänster 

efter verksamhetens mål. Service Design ger vägledning i hur tjänster och 

tjänstehantering ska utformas och utvecklas, men även ge designmetoder och 

principer över hur verksamheten ska omvandla sina strategiska mål från Service 

Strategy in i tjänsterna. [3, s.81] 

2.1.2.1 Service Level Management 

Service Level Management är en process under Service Design som fokuserar på att 

förstå och undersöka krav inom områden som består av att definiera, förhandla, 

samtycka och dokumentera IT-tjänsters mål. Men även att övervaka, mäta och 

rapportera hur tjänsterna levererade mot de uppsatta målen. [5] 

2.1.3 Service Transition 

Service Transition hjälper verksamheten att planera och hantera ändringar av en 

tjänst under hela dess livscykel [6]. Service Transition hjälper även till att driftsätta 

nya tjänster in till verksamhetens IT-miljö [3, s.140]. Service Transition hjälper också 

till att skydda produktmiljön genom att hantera risken för nya, ändrade och gamla 

tjänster. Genom detta kommer verksamheten skapa värde både för sig själv och för 

sina kunder [6]. 

2.1.3.1 Change Management 

Change Management är en process inom Service Transition och används för att förstå 

och minimera risken vid ändringar i verksamhetens IT-miljö [3, s.148], [7]. Change 

Management hjälper därmed till att kontrollera och styra alla förändringar för att 

minimera risken av störningar i IT-tjänsten som ändras [3, s.148]. 

2.1.3.2 Configuration Management Database - CMDB 

CMDB står för Configuration Management Database och är en viktig del inom ITIL. Det 

är en databas där information om Configuration Item (CI) och dess förhållanden 

mellan varandra lagras [8]. Databasen presenteras oftast visuellt vilket gör att det går 

att se hur verksamhetens nätverks- och systemmiljö är uppbyggd [9]. Eftersom man i 

en CMDB kan se relationerna mellan alla enheter och system blir det enklare att 

utföra förändringar samt identifiera risker som kan uppstå i och med förändringen 

[10]. 
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2.1.3.3 Configuration Item - CI 

CI står för Configuration Item och är en del av ITIL:s Configuration Managment 

Database. En CI är beståndsdelar i en nätverks- och systemmiljö och kan exempelvis 

vara en dator, server, affärssystem, systemdokument, användare med fler. [11, s.12] 

2.1.3.4 Release & Deployment Management 

Release & Deployment Management är ytterligare en process inom Service Transition. 

Processen används för att planera, schemalägga, bygga, testa och driftsätta nya och 

ändrade tjänster som verksamheten ska införa samtidigt som man skyddar och håller 

igång sina befintliga tjänster. [3, s.166] 

2.1.4 Service Operation 

Service Operation omfattar de dagliga tjänsterna, processer och infrastruktur som 

används för att leverera värde till verksamheten [12]. Dess syfte är att samordna och 

genomföra de processer och aktiviteter som används för att leverera och hantera de 

tjänster som verksamheten har avtal att leverera till kunden [3, s.193]. Service 

Operation är även ansvarig för den teknik som används för att leverera och 

upprätthålla tjänsten. Service Operations mål är därmed att uppehålla kundens 

avtalade tjänster och se till att det inte finns några problem, uppstår problem är det 

Service Operation uppgift att se till att det blir löst [3, s.193-194], [12]. 

2.1.4.1 Incident Management 

Incident Management är en process i Service Operation byggstenen och har som 

uppgift att lösa eventuella problem så fort som möjligt och minimera de negativa 

effekterna [3, s.197-198]. Exempel på problem i incident management kan vara att 

skrivaren inte skriver ut eller att hårdvaran har slutat fungera. 

2.1.4.2 Problem Management 

Problem Management är en annan process i Service Operation och har som mål att 

minimera de effekter som kan orsakas av problem i IT-infrastrukturen genom att ta 

reda på varför problemet uppstod och försöka bygga en effektiv lösning runt om 

problemet eller om det går ta bort problemet helt och hållet. Har organisationen en 

effektiv Problem Management minskar man kostnaderna, ökar kundnöjdheten och 

hjälper sitt IT-team att slippa fokusera på att lösa problem i IT-infraktstrukturen så de 

kan istället fokusera på sitt arbete att leverera affärslösningar till organisationens 

kunder. [3, s.208] 

2.1.5 Continual Service Improvement – CSI 

Continual Service Improvement förkortas till CSI och är den sista byggstenen i ITIL:s 

ramverk. CSI hjälper verksamheten att skapa och bevara värde för kunderna genom 

att förbättra varje byggsten i ITIL vilka är Strategy, Design, Transition och Operation. 

CSI kombinerar både metoder, tillämpningar och principer från tidigare framgångar 

och misslyckade för att lära sig och förbättra en tjänsts kvalité. [3, s.256] 
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2.1.6 IT Service Management – ITSM 

ITSM är förkortningen för IT Service Management och ITSM är det en verksamhet gör 
när den tar fram och levererar tjänster till sina kunder, det kan bland annat vara 
aktiviteter som planering, hantera ändringar så att det inte påverkar verksamheten 
och lösa fel som uppstår eller beprövade [13], [14]. För att lyckas med det kan 
verksamheten använda sig av bland annat ITIL:s beprövade ramverk för styrning, 
metoder, arbetssätt och processer för att kunna ta fram och leverera tjänster till 
kunden utifrån avtalet som är skrivet med kunden [13]. Ett annat ramverk som kan 
användas med ITSM är PRINCE2 som fokuserar på att vägleda verksamheten mot en 
bättre projektledning [15]. 
 

2.2 Intervjuteknik 

Det finns flera olika typer av intervjumetoder och dessa är: ostrukturerad-, semi-

strukturerad-, strukturerad intervju, kvalitativ- och kvantitativ studie. Nedan kommer 

semi-strukturerad intervju och kvalitativ studie beskrivas lite närmre då det är dessa 

tekniker som använts i detta arbete. 

2.2.1 Semi-strukturerad intervju 

En semi-strukturerad intervju är en metod där intervjuaren har förutbestämda frågor 

och alla frågor ställs i samma följd till samtliga personer som intervjuas [16], [17]. Det 

som gör intervjun semi-strukturerad är att intervjuaren får själv välja följdfrågor 

baserat på vad personen som intervjuas berättar [16], [17]. 

2.2.2 Kvalitativ metod/studie 

Det finns kvalitativ och kvantitativ metod/studie, kvantitativ studie är ofta ja och nej 

frågor i exempelvis enkätundersökning medan kvalitativ studie är mer fria svar [18], 

[19]. Kvalitativ metod är en datainsamlingsmetod när man vill ha en djupare 

förståelse i undersökningen. Den kvalitativa metoden för intervjuer är en bra att 

använda när man vill höra vad personen som intervjuas själv har att berätta eller hur 

de upplever en viss situation. Vill man därför höra respondentens idéer och tankar 

passar denna metod bra [19]. 

 

2.3 Program 

Nedan kommer det presenteras ITSM/CMDB-program och som följer ITIL:s ramverk. 

2.3.1 iTop 

iTop står för IT Operational Portal och är ett webbaserat open source ITSM-program 

som används för att hantera den dagliga driften i en IT-miljö [20]. iTop är skapat efter 

ITIL:s riktlinjer och det går att följa dessa riktlinjer strikt men även anpassa dem och 

följa delar av ITIL:s riktlinjer. Kärnan i iTop är Configuration Management Data Base 

(CMDB). Det är den som kopplar samman alla enheter, system, kontrakt, dokument 

osv. Utvecklarna för iTop rekommenderar att CMDB ska vara ett operativt verktyg och 

användas dagligen av alla IT-team för att på så sätt hålla databasen uppdaterat och 

korrekt, och ju mer den integreras med andra IT-verktyg som övervakningssystem, 

rapporteringsverktyg och liknande desto bättre blir den [20].  



Rutiner för nätverks- och systemmiljödokumentation utifrån ITIL och utvärdering av ITSM/CMDB-program 

Mattias Lindbäck  2017-06-09 

7 

Med CMDB i iTop kan verksamheten dokumentera IT-infrastrukturen och dess 

relation med varandra [10], exempelvis hur server1 har kontakt med server2 och så 

vidare. Det finns en funktion för kundtjänst som heter Helpdesk (incident 

management) i iTop som används för att hantera incidenter och en annan funktion 

som är problem management för att hantera de större felen i IT-miljön. iTop har även 

Change management som hanterar ändringar och iTop:s Change management kan, 

med hjälp av CMDB, räkna ut vilka enheter/system som kan påverkas vid ändring av 

en viss enhet [10]. I iTop går det även att dokumentera Service Level Agreements 

(SLA) som är avtal verksamheten har med de som köper tjänsten av dem [20]. Det går 

både importera och exportera information manuellt men även med script, samt att 

synkronisera data från externa system och databaser. Eftersom iTop är webbaserat 

går det att använda den på vilket operativsystem som helst, det enda man behöver är 

en webbläsare [20]. 

2.3.2 Freshservice 

Freshservice är ett molnbaserat ITSM-program som är designat för att följa grunderna 

i ITIL [21]. Programmet innehåller nyckelfunktioner som incident management där 

man kan hantera de incidenter som uppstår i verksamheten, problem management 

som hanterar de större problem, change management för att planera, analysera och 

genomföra ändringar, release management för att verkställa releaser och testa dem 

utan att störa den nuvarande miljön. Freshservice har också en asset management 

där det går att spara CI:s i en CMDB, i asset management går det även se de olika CI:s 

relationer mellan varandra. Freshservice har även en discovery probe som scannar 

nätverket efter enheter som läggs in i CMDB, detta verktyg kan schemaläggas för att 

på så sätt alltid se till att CMDB är uppdaterat på rätt enheter på nätverket. Det finns 

även en kunskapsbank i programmet, där går det lägga in lösningsförslag eller andra 

dokument som verksamheten tycker är viktig. Dessa dokument/lösningsförslag går att 

göra privata så att endast teknikerna får tillgång till dem men det går även att göra de 

publika så att användarna av en viss tjänst får tillgång till dem [21].  

 

Freshservice har flera versioner av programmet som innehåller olika mängd 

funktioner som exempelvis Problem-, Change Management [22]. Estate är versionen 

som innehåller alla Freshservice funktioner och det kostar $79/användare/månad, 

sedan finns en frivillig tilläggstjänst som kostar 20 cent/enhet varje månad ifall 

discovery probe används för att scanna efter enheter. Nästa version heter Garden och 

som saknar bland annat contract management, service catalog. Garden kostar 

$49/användare/månad, samt har samma frivilliga tilläggstjänst för discovery probe. 

Övriga versioner är Blossom för $29/användare/månad och den nedbantade 

gratisversionen som heter Sprout [22]. 
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3 Metod 
Kapitel 3 beskriver den metod som används för att ta reda på arbetets mål.  

 

Det första som ska genomföras är att inhämta tillräckligt med bakgrundskunskaper för 

att kunna genomföra arbetet. Till exempel behövs kunskaper om ITIL eftersom det är 

de rekommendationerna som organisationen vill utgå ifrån. Ytterligare kunskaper 

som behövs för att kunna genomföra arbetet är information om intervjuteknik 

eftersom flera intervjuer kommer genomföras för att ta reda på hur HIT 

dokumenterar nu och vad de tycker är viktigt att ha med i deras framtida 

dokumentation över deras nätverk- och systemmiljö.  

 

För att kunna få en bild över hur HIT dokumenterar idag, vad de tycker problemet är 

med dagens arbetssätt, vad de tycker är viktigt att dokumentera och hur mycket tid 

de vill lägga på att dokumentera sin nätverk- och systemmiljö skapades 

intervjufrågorna som finns i Bilaga 1. Frågorna i Bilaga 1 är kvalitativa och semi-

strukturerade. Detta för att göra intervjun lite mer personlig och för att kunna ställa 

följdfrågor och få ut så mycket som möjligt baserat på vad intervjupersonen svarar. 

 

För att välja ut intervjupersoner rekommenderade handledaren för projektet 

personer med olika kompetenser och arbetsuppgifter. I Tabell 1 visas vilka 

avdelningar och vilka inriktningar intervjupersonerna har på organisationen. I och 

med att personerna har olika kompetenser blir intervjuresultatet bredare och 

troligtvis bättre. Intervjuerna genomförs med 1 till 2 personer i taget, i de fallen där 

det kommer vara två personer som intervjuas samtidigt är det personer som arbetar 

med samma eller liknande arbetsuppgifter på organisationen. Som hjälpmedel under 

intervjuerna kommer en mobiltelefon användas för att kunna spela in intervjun, i de 

fallen där intervjupersonen inte vill bli inspelad kommer intervjun skrivas på en bärbar 

dator. Efter varje genomförd intervju kommer intervjuresultatet skrivas ner och 

renskrivas.   

  

Intervjuperson Avdelning - Inriktning 

Person 1 Utveckling 

Person 2 Utveckling 

Person 3 – 4 Infrastruktur - Service Storage System 

Person 5 Infrastruktur - Nät 

Person 6 – 7 Infrastruktur - Klient 

Person 8 – 9 System - System 

Tabell 1 - Tabell som visar vilka avdelningar och inriktningar intervjupersonerna har. 
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När alla intervjuerna är genomförda kommer intervjuresultaten sammanställas för att 

få en bättre överblick av vad alla personer tycker på varje fråga. Efter det kommer en 

nulägesanalys göras som är baserad på intervjuresultatet, detta för att ta reda på hur 

dokumentationsarbetet ser ut idag och vad problemen med dagens arbetssätt är. 

Därefter kommer en sammanställning över de nyckelegenskaper som identifierades 

under intervjuerna att genomföras. En jämförelse mellan de utvalda ITSM/CMDB-

programmen kommer sedan göras med hänsyn till de identifierade 

nyckelegenskaperna. För att få ytterligare kunskap om de två programmen och hur de 

kan användas kommer exempel på hur dokumentation kan se ut i båda programmen 

tas fram. Med det material som framkommit från intervjuerna kommer det också 

rekommenderas vad HIT ska dokumentera.  
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4 Resultat 
I följande kapitel kommer resultatet av arbetet presenteras. Under kapitel 4.1 

kommer intervjuresultatet presenteras, första frågan beskriver vad respondenterna 

arbetar med på Höglandets IT. Fråga 2 till 4 syftar till att få en analys av hur nuläget 

ser ut på HIT, denna nulägesanalys presenteras i kapitel 4.1.1. De avslutande frågorna 

ställdes för att ta reda på vad för nyckelegenskaper Höglandets IT:s anställda vill ha 

med i deras system- och nätverksdokumentation och presenteras i kapitel 4.1.2. I 

kapitel 4.2 kommer en programjämförelse presenteras mellan två olika ITSM/CMDB-

program. I det avslutade kapitlet 4.3 kommer exempel visas på hur dokumentation 

kan se ut i de olika programmen.  

4.1 Intervjuresultat 

Nedan presenteras en sammanställning på respondenternas svar från intervjuerna. 

Fråga 1 - Kan du berätta lite kortfattat vad för arbetsuppgifter du utför här? 
 

Person 1 arbetar som IT-arkitekt på Utvecklingsavdelningen på HIT. Arbetsuppgifterna 

för en IT-arkitekt är varierande, det kan vara att man är ute hos kund och lyssnar på 

deras behov för att sedan försöka se om det går att använda befintliga system eller 

teknik som de känner till för att lösa kundens behov. Det kan vara att man scannar av 

marknaden för nya produkter och tekniker och även träffa leverantörer. När nya idéer 

ska genomföras är IT-arkitektens uppgift att försöka se helheten med idén och hur 

den kan påverka något annat. IT-arkitekten måste därmed analysera både kundens 

och organisationens system och behov. 

 

Person 2 arbetar som utvecklingschef på Utvecklingsavdelningen på HIT. Vilket 

innebär att se till så att allt flyter på för de på utvecklingsavdelningen. På avdelningen 

jobbar det en informationssäkerhetsspecialist, några verksamhetsutvecklare, IT-

arkitekter och projekt- och uppdragsledare. 

 

Person 3 och 4 arbetar på Infrastrukturavdelningen på HIT. Där jobbar de med 

datacenter där det ingår allt ifrån lagring, servrar och virtualiseringsmiljön HIT har 

idag. Med servrar är det både fysiska och virtuella maskiner men även operativsystem 

och själva grundplattformen som behövs på servern. 

 

Person 5 arbetar på Infrastrukturavdelningen på HIT där han jobbar som 

systemförvaltare för två tjänster. Den ena tjänsten är Remote Access vilket innebär 

hur man ska jobba säkert mot olika system när man är utanför sin ordinarie 

arbetsplats. Den andra är säkerhet vilket betyder hur man ska skydda system, datorer 

och utrustning mot virus och olaga intrång. Det kan exempelvis vara brandväggar, 

virusprogram och webbfilter.  
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Person 6 och 7 arbetar på Infrastrukturavdelningen på HIT där de jobbar mot 

klientsidan. Person 6 ansvarar för underhåll och drift för distribution, de använder 

bland annat verktyget Microsoft System Center Configuration Manager för att 

hantera Windowsarbetsplatserna. Person 7 arbetar med bland annat 

hårdvarucertifiering vilket betyder att fixa ordning datorer med drivrutiner och 

programvaror till grafikkort, så när kunderna startar upp dem fungerar allt. 

Person 8 och 9 arbetar på Systemavdelningen på HIT där de är tekniskt ansvariga för 

olika system. Detta betyder att de framförallt tar hand om uppdateringar för 

systemen men de är även med vid uppsättning av nya system. Sedan är det nästan 

alltid databaser i systemen och då sätter de bland annat backup på dem och ser till att 

allt fungerar och sedan ser till att hålla igång allt. De jobbar också med att publicera 

webbsidor och har ett SQL- och webbhotell. Linuxadministrering och 

applikationsvirtualisering är ytterligare arbetsuppgifter de genomför, det blir även en 

hel del felsökning och lösa problem som uppstår i systemen.   

 

Fråga 2 - Vet du om det finns någon dokumentation för era nätverk/system? I så fall 

vad för dokumentation? 
 

Respondenterna är medvetna om att det finns dokumentation för deras nätverk och 

system men de nämner att det finns vissa brister, exempelvis att den är uppdelad och 

finns på flera ställen och att det är varierande kvalité på dokumentationen. Den sorts 

dokumentation som respondenterna visste fanns var systemdokumentation som 

beskriver ett system och innehåller bland annat installationsprocessen och en skiss på 

vilka relationer systemet har med andra enheter och system. De berättar att de har 

en mall på hur systemdokumentationen ska skrivas och även en mall på hur en 

tjänstebeskrivning skrivs. En av respondenterna berättar också att de har två 

övervakningssystem som visar hur nätverket är kopplat. De talar även om att de har 

en lista som visar alla system och servrar som organisationen har hand om. 

 

Fråga 2.1 - Hur använder du dig av den befintliga dokumentationen? 
 

Flera respondenter berättar att de använder den befintliga dokumentationen när de 

inte kommer ihåg allt, då kan de gå tillbaka i exempelvis systemlistan för att kolla vem 

som var systemansvarig för en viss server. En annan respondent berättar att han 

använder den i felsökningssyfte, men då är bristen att de inte alltid vet var 

dokumentationen är sparad. 

 

Fråga 3 - Dokumenterar du förändringar i nätverken/systemen? I så fall vilka 

förändringar dokumenterar du? 
 

Nästan alla respondenterna berättar att förändringar dokumenteras i en 

förändringshanteringslogg. Däremot visar loggen bara att en förändring genomförs 

och inte hur den genomfördes. Några av respondenterna säger att de skriver en egen 

loggbok om vad de har gjort för förändringar. Två respondenter berättar att det finns 

en loggbok på varje server där de skriver en kort text vad som har ändrats och vilket 

datum ändringen utfördes.  
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Fråga 3.1 - På vilket sätt dokumenterar du? Ex vilka program och funktioner 

använder du? Skärmdumpar? Skriftligt? 
 

Respondenterna berättar att de dokumenterar mestadels i Microsoft programmen 

Word och Visio. I Visio dokumenterar de hur enheterna är ihopkopplade med 

varandra, medan i Word görs systemdokumentationen och annan dokumentation 

som behöver skrivas ner för hand. De gör mycket skärmdumpar på exempelvis 

installationsprocessen. Underhållsdokumentation är något en del av respondenterna 

även genomför. De flesta respondenterna sparar sin dokumentation på olika ställen 

och som svar på frågan var de sparar dokumentationen svarar en av respondenterna: 

”Det är nog i tycke och smak”  

Sedan dokumenterar de i förändringsloggen och sina egna loggböcker. Två av 

respondenterna berättar även att det är lätt att glömma bort att uppdatera 

exempelvis systemdokumentationen eftersom man måste skriva in på flera ställen.  

 

Fråga 4 - Vad tycker du problemet är med dagens arbetssätt? 
 

Det var flera problem med dagens arbetssätt som respondenterna var enade i, det 

första var att det är ostrukturerat och rörigt eftersom det inte finns någon standard 

över var man ska spara sina dokument, därför kan dokumentationen ligga till exempel 

på deras privata filkatalog, på deras gemensamma filkatalog eller i systemlistan som 

är en SharePoint yta.  

 

Det andra problemet de flesta respondenterna var överens om var att det är svårt att 

söka efter den dokumentation man letar efter. Dels för att de upplever att de inte vet 

var de ska leta och dels för att sökfunktionen inte fungerar så bra. Hittar de sedan 

dokumentationen de letar efter kommer nästa problem som är att dokumentationen 

kan vara slarvigt gjord eller inte uppdaterad. Att den inte är uppdaterad beror dels på 

att de inte hittar dokumentationen vilket gör att de inte heller kan uppdatera den. En 

annan anledning kan vara att de inte har tid till att dokumentera på grund av andra 

arbetsuppgifter.  

 

Några av personerna tycker att det inte är någon mening att skriva viss 

dokumentation eftersom ingen läser den ändå. Hälften av respondenterna tycker det 

är svårt att se en helhetsbild över relationerna mellan olika enheter och system. Det 

tycker därmed att det blir svårt att veta hur andra system påverkas ifall de behöver 

stänga ner exempelvis en server. En av respondenterna tycker att det är svårt att se 

ändringar eftersom man inte ser alla utan bara vissa av ändringarna. De tycker också 

att det kan bli en del dubbelarbete när man dels skriver i förändringsloggen och sedan 

i sina egna loggböcker. Skriver man på ett ställe blir det även lätt att man glömmer 

bort att uppdatera i exempelvis systemdokumentationen.    
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Fråga 4.1 - Vilken funktionalitet saknar du i dagens dokumentation? (vad hade du 

velat kunna göra som inte går?) 
 

Den funktionalitet de flesta av respondenterna är enade om saknas är att ha all 

dokumentation samlad på ett och samma ställe och veta vad som ska dokumenteras. 

Två av respondenterna berättar även att de saknar att kunna se och beskriva 

relationer mellan system och nät och kunna se det logiska nätet på ett bättre sätt. 

Flera av personerna tycker det är för mycket manuellt skrivande och önskar att man 

kunde automatisera viss dokumentation.  

 

Fråga 4.2 - Finns det funktioner (i program) eller dokumentation som du inte 

använder som du tycker är onödiga? 
 

På frågan om det finns onödiga funktioner eller dokumentation som inte används så 

tycker flera av respondenterna det inte det finns det. Däremot tycker två av 

respondenterna att det känns onödigt att skriva in allt manuellt i 

systemdokumentationen, eftersom det finns övervakningssystem som scannar 

nätverket på information som IP, ram osv och sparar informationen i en SQL-databas. 

Därför känns det onödigt att skriva in det manuellt i systemdokumentationen. En av 

respondenterna tycker även det känns onödigt att behöva skriva viss dokumentation 

som är tänkt att användas för att andra ska kunna förstå hur allt hänger ihop. Detta 

beror på att ingen läser dokumentationen enligt respondenten.   

 

Fråga 4.3 - Kan du på ett smidigt sätt gå tillbaka i din eller någon annans 

dokumentation för att åtgärda exempelvis ett problem? 
 

Här var det ungefär hälften av respondenterna som tyckte att de kunde gå tillbaka i 

sin egen dokumentation för att åtgärda ett fel och resterande tyckte de inte kunde 

göra det eftersom det inte har skrivits ner tillräckligt med information som exempelvis 

felsökningsanvisningar i dokumentationen. Men nästan alla respondenterna tyckte att 

det svåra med att gå tillbaka i någon annans dokumentation är att hitta var 

dokumentationen ligger sparad, detta beror på att det är ostrukturerat och på grund 

av dåliga sökfunktioner.  

 

Fråga 4.4 - Har du ett exempel på en dokumentation som du tycker är bra, samt en 

som du tycker är dålig? 
 

En av respondenterna berättar att en bra dokumentation visar en överblicksbild på 

hur allt hänger ihop samt har en liten mer beskrivande text om enheterna och 

systemen längre ner i dokumentationen. Flera av respondenterna tycker en dålig 

dokumentation är en dokumentation som är bristfällig eller inte uppdaterad. Någon 

enstaka av respondenterna tycker att mallarna som finns för exempelvis 

systemdokumentationen inte är anpassade till just det dem gör. Två av de intervjuade 

personerna anser också att exempelvis IP, RAM osv inte borde finnas med i 

systemdokumentationen eftersom den informationen redan sparas i en databas från 

ett av övervakningsprogrammen, även sådan information som 

felsökning/lösningsförslag kanske borde flyttas ut ur systemdokumentationen.  
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Fråga 5 - Vad för dokumentation tycker du är viktig att ha? 
 

Majoriteten av respondenterna tycker att dokumentation som visar relationer och 

sambanden mellan olika system och enheter är viktigt att ha dokumenterat. Detta för 

att i sin tur göra det lättare att se vad för system och enheter som påverkas ifall man 

exempelvis behöver starta om en server. Att kunna se relationer kan också göra att 

det blir enklare att få en överblick över systemet tycker några av respondenterna.  

 

Ytterligare dokumentation som flera av respondenterna tycker är viktigt är 

systemdokumentationen på grund av att den beskriver systemet och ger en överblick 

hur det ser ut. Några av respondenterna berättar att de tycker det är viktigt att 

dokumentera förändringar i system- och nätverksmiljön. De skulle vilja ha 

lösningsförslag på de vanligaste felen dokumenterat, dessa lösningsförslag ska även 

vara sökbara och lätta att hitta. Två av respondenterna tycker också att en mall borde 

göras för lösningsförslag och att alla sparar lösningarna på samma plats för på så sätt 

underlätta att hitta dokumentationen.  

 

Fråga 5.1 - Vad för information tycker du är viktigt att ha sammanlänkat och vad för 

information kan vara sökbar? 
 

Några av respondenterna tycker att tjänsten/systemens beroende av infrastrukturen 

ska vara sammanlänkat men även dokumentation. Majoriteten tycker att sökbarheten 

på dokumentation som systemdokumentation, lösningsförslag ska vara sökbart, sen 

om det är kopplat också spelar ingen roll så länge det inte blir för tidskrävande att 

genomföra.  

 

Fråga 5.2 - Om du tänker dig att du skulle ta över någon annans 

arbete/dokumentation vad för information tror du att du hade behövt då? 
 

Det de flesta av respondenterna tyckte de behövde för att ta över någon annans 

arbete var systemdokumentationen eftersom man får en beskrivning av hur allt 

fungerar och vem som är systemansvarig och vilka servrar det gäller osv. Två av 

respondenterna ville även ha en tjänstebeskrivning ifall de skulle ta över någon 

annans arbete/dokumentation. Två andra respondenter tyckte att det viktigaste att 

ha när man tar över någons arbete/dokumentation är att förstå kopplingen mellan 

olika system snarare än innehållet i systemen, en av respondenterna utryckte sig 

såhär:  

”Viktigt att förstå kopplingen hur de sitter ihop snarare än att veta vad de gör.” 

Detta eftersom det oftast inte är innehållet i systemet som slutar fungera utan 

kopplingar mellan system och innehållet kan man alltid ta reda på själv så länge man 

har inloggningsuppgifter berättade en respondent. Även information om när 

exempelvis certifikat går ut tycker denna respondent är viktigt när man ska ta över 

någons arbete. Två andra respondenter önskade lösningsförslag på de vanligaste 

felen exempelvis systemet kan råka ut för, samt uppdateringsdokumentation som 

visar hur uppdateringar går till.  
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Fråga 5.3 - Hade du tyckt det var bra om supportärende var kopplade till olika 

enheter? 
 

Här var alla respondenter eniga om att de tycker att det hade varit bra om 

supportärenden var kopplade till olika enheter och system. En av respondenterna var 

tydlig i sitt svar och svarade:  

”Ja det hade varit jättebra.” 

En annan respondent svarade även med en motivering som lät såhär: 

”Ja för att få statistik på det. Så man kan se vilka de sämsta systemen är så man 

kan åtgärda dem och hitta det riktiga felet.”  

 

Fråga 6 - Hur mycket tid skulle du kunna tänka dig lägga på att dokumentera för att 

kunna underlätta i framtiden?  
 

Den tid som de flesta av respondenterna skulle orka med att lägga på att 

dokumentera för att underlätta för framtiden var 10 % av arbetstiden. De återstående 

respondenterna svarade att de kunde lägga 5-10 % och en av dem sa 20 % av 

installationstiden, detta eftersom när systemen fungerar behöver man inte 

dokumentera.  

 

Fråga 6.1 - Känner du att det tar mycket tid att åtgärda ex problem pga. dålig/ingen 

dokumentation finns? 
 

Här var det ett unisont svar, då alla svarade att de tycker att det tar mycket tid att 

åtgärda problem på grund av att dålig eller ingen dokumentation finns, de sa även att 

ett av problemen att det tar tid är att de inte hittar dokumentationen.  

 

Fråga 6.1.1 - I så fall i generella drag hur mycket extra tid måste du lägga pga. det? 
 

Respondenterna berättar att de måste lägga mer än den dubbla tiden på att lösa ett 

problem på grund av sökandet och dålig eller ingen dokumentation. En respondent sa 

till och med att bara själva felsökningen av problemet säkert tar fyra gånger mer tid. 

”Mer än 100 % på att felsöka, eller det kanske inte räcker utan 4 gånger mer 

tid.” 

Någon enstaka av respondenterna kunde inte ge en specifik mängd tid utan sa att det 

nog tar en hel del tid.   

 

Fråga 7 - Avslutningsvis, finns det något mer du vill tillägga? 
 

En respondent berättade att det är viktigt att kunna automatisera viss del av 

dokumentationen och även underhållet av den för på så sätt slippa skriva alla saker 

manuellt. Det kan vara att man använder script för att skriva in viss del av 

dokumentation eller framförallt att man validerar att den dokumentationen man har 

faktiskt stämmer med nuläget. En annan sak respondenten skulle vilja göra är att 

koppla samman incidenter till objekt i infrastrukturen och även till logg- och 

prestandadata. Detta för att kunna aggregera incidenterna mot de relevanta 

enheternas loggar och därmed på ett smidigt sätt kunna hitta felet. 
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Några respondenter tycker att det ska vara tydligare rutiner på vad som ska skrivas in 

i VMware vCenter (detta är ett program som HIT använder för att hantera sina 

virtuella servrar) så att alla skriver in samma sorts information i programmet. De 

berättar att vCenter har en intern databas som de använder för att skriva in viss 

information om de virtuella servrarna. Det är bland annat från denna databas som 

Höglandets IT:s Sharepoint-yta som kallas för systemlistan bland annat hämtar sin 

information ifrån.  

 

En annan respondent berättar att det borde vara en person som ansvarar för varje 

sak, exempelvis ett system under projektets gång, som då ser till att 

dokumentationen blir uppdaterad vid projektslutet och också se till att 

dokumentationen hålls uppdaterad och aktuell efter projektslutet. Sedan tillägger 

respondenten att det viktigaste är att kunna hitta dokumentationen.  

 

4.1.1 Nulägesanalys 

Nedan följer en sammanställning av nuläget på HIT som grundar sig på intervjusvaren.  

 

De dokumentationer de har idag är bland annat systemdokumentationer som 

beskriver ett system och innehåller bland annat installationsprocessen. Däremot är 

dokumentationen på HIT av blandad kvalité. De dokumenterar förändringar i en 

förändringshanteringslogg men däremot skrivs det bara att det genomförs en 

förändring och inte hur den genomfördes.  

 

Problemet med dagens arbetssätt är dels att dokumentationen kan vara bristfällig 

eller inte uppdaterad. Det är svårt att hitta dokumentationen eftersom 

sökfunktionerna inte fungerar tillräckligt bra. Det är också rörigt och ostrukturerat 

eftersom det är upp till varje person var dokumentationen ska sparas. Ytterligare ett 

problem är att det är svårt att se en helhetsbild över relationerna mellan olika 

enheter och system.  

 

På grund av dessa problem behöver respondenterna lägga mycket extra tid på att 

åtgärda problem som uppstår och det tar mer än den dubbla tiden bara på att felsöka 

felet. 
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4.1.2 Nyckelegenskaper 

I detta kapitel presenteras nyckelegenskaper som identifierades under intervjuerna, i 

Tabell 2 finns en sammanfattning över nyckelegenskaperna.  

 

En av nyckelegenskaperna som kom fram under intervjuerna är att de som jobbar på 

HIT vill kunna se relationer mellan olika system och enheter. Detta eftersom 

respondenterna lättare vill kunna få en överblick över systemet och eftersom det gör 

det enklare att se vilka enheter som påverkas ifall de exempelvis behöver starta om 

en server. Ytterligare nyckelegenskaper som identifierades var att dokumentera 

förändringar, lösningsbeskrivningar på de vanligaste felen och 

systemdokumentationer. Systemdokumentationen tyckte de var bra för att den 

beskriver hur systemet fungerar och vem som är systemansvarig med mera. 

Ytterligare en nyckelegenskap är uppdateringsdokument, detta då några 

respondenter tyckte det var viktigt att ha en beskrivning över hur en uppdatering går 

till för ett visst system när man ska ta över någons arbete. Det som kom fram under 

intervjuerna är att sökbarhet är efterfrågad nyckelfunktion, detta för att 

respondenterna vill kunna söka efter dokumentationen på ett smidigt sätt. Nästa 

nyckelegenskap är att ha en gemensam plats för dokumentation, detta eftersom 

respondenterna tycker det är rörigt och ostrukturerad idag och de vill veta var de ska 

leta efter dokumentationen. Att ha supportärenden kopplade till enheter och system 

är ytterligare en nyckelegenskap som kom fram under intervjuerna. Detta eftersom 

alla respondenterna tyckte det hade varit bra om supportärenden var kopplade till 

system och enheter men även som en respondent sa, för att få statistik på vilka de 

sämsta systemen är, så att de kan åtgärda de sämsta systemen först. Automatisera 

viss dokumentation är en nyckelegenskap som kom fram under intervjuerna, detta 

ville respondenterna de ha för att de vill minska det manuella skrivandet och 

automatisera dokumentationen mer. Den sista nyckelegenskapen som identifierades 

under intervjuerna var att lägga 10 % av arbetstiden på att dokumentera. Det var en 

tidsmängd som de flesta respondenterna var eniga att de kunde lägga på att 

dokumentera för att underlätta för framtiden. 

 

Nyckelegenskaper Beskrivning 

Relationer Kunna se relationer mellan system och enheter 

Förändringar Dokumentera förändringar 

Systemdokumentation Dokumentera systemdokumentationer 

Lösningsbeskrivning Dokumentera lösningar på fel 

Uppdateringsdokument Beskrivning över hur en uppdatering går till för ett visst 

system 

Sökbarhet Kunna söka efter dokumentationen 

Gemensam plats för dokumentation Alla sparar sin dokumentation på en gemensam plats så 

ingen behöver leta var de ska söka 

Supportärenden Ha supportärenden kopplade till enheter 

Automatisera Automatisera viss dokumentation 

10 % dokumentationsarbete Lägga 10 % av arbetstiden på att dokumentera 

Tabell 2 - Sammanfattning över nyckelegenskaperna som kom fram under 

intervjuerna. 
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4.2 Programjämförelse  

Nedanför kommer en jämförelse mellan ITSM/CMDB-programmen iTop och 

Freshservice att presenteras. Båda iTop och Freshservice klarar av att spara dokument 

i sina system. Det går även att söka efter dokumentation och enheter i båda 

systemen. iTop och Freshservice använder sig av en CMDB och använder ITIL-

processerna Change-, Problem- och Incident Management. iTop har några 

automatiseringsfunktioner vilka är att programmet kan synkronisera data från externa 

system och databaser. Freshservice har en liknande funktion där det ska gå att 

importera data genom att integrera med externa källor. iTop har också en 

automatisk ”impact analys” i Change management som visar vilka enheter och system 

som kan påverkas vid genomförandet av ändringen, denna funktion har inte 

Freshservice. Förutom de automatiseringsfunktioner som nämndes innan har 

Freshservice ett verktyg som heter discovery probe som scannar av nätverket och 

letar efter enheter och lägger in dem i CMDB, detta verktyg har inte iTop. 

Freshservice har också automatiseringsfunktioner i Change-, Problem- och Incident 

management vilket inte iTop har och dessa funktioner underlättar den dagliga 

aktiviteterna som att automatiskt kategorisera och prioritera ärenden. Båda 

programmen kan importera data från CSV-filer, däremot har iTop CSV-mallar för hur 

olika data importeras, exempelvis relationer mellan enheter. iTop klarar också av att 

importera data genom skapade script vilket inte Freshservice h och det klarar även av 

att synkronisera data från externa system och databaser. Prismässigt är det skillnad 

mellan programmen, programmet iTop är gratis men de säljer support som en tjänst. 

Freshservice har en månadsavgift på $49/$79 per användare, sedan finns en frivillig 

tilläggstjänst som kostar 20 cent/enhet/månad ifall discovery proben används för att 

scanna nätverket och automatisk lägga in enheter i CMDB. Vid frågor över 

programmen hänvisar iTop till deras forum, däremot kan man köpa support som en 

tjänst av Combodo som är iTop:s ägare. Freshservice har en telefonsupport dygnet 

runt på arbetsdagar och en mailsupport dygnet runt varje dag i veckan. I Tabell 3 visas 

en sammanställning av jämförelsen mellan iTop och Freshservice.  
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Jämförelsetabell iTop Freshservice 

Går det spara dokument Ja Ja 

Sökfunktion Ja Ja 

Använder programmet en 

CMDB 

Ja Ja 

Change Management Ja Ja 

Problem Management Ja Ja 

Incident Management Ja Ja 

Automatisering Synkronisera data från externa 

system och databaser  
 

Automatisk impact analys 

Importera data genom att integrera 

med externa källor 
 

Discovery tools (scannar nätverket 

och lägger till enheterna i CMDB) 
 

Automatiseringsfunktioner i Change-, 

Incident-, Problem Management 

bland annat automatisk 

kategorisering och prioritering av 

ärenden 

Importeringsfunktioner CSV (olika templates) 
 

Script 
 

Synkronisera data från externa 

system och databaser 

CSV 
 

Importera data genom att integrera 

med externa källor 

Kostnad Programmet är gratis men de 

säljer support som en tjänst. 

$49-$79 per användare/månad + 20 

cent/enhet/månad ifall discovery 

proben används. 

Kundtjänst/Support Ja, de säljer support som en 

separat tjänst. 

Ja, telefonsupport dygnet runt varje 

vardag. Mailsupport dygnet runt varje 

dag. 

Tabell 3 - Jämförelse mellan iTop och Freshservice. 

 

4.3 Exempeldokumentation 

I detta kapitel kommer exempel presenteras på hur man kan dokumentera och visa 

hur några funktioner som finns i ITSM/CMDB-programmen iTop och Freshservice 

fungerar. Den exempeldokumentation som kommer jämföras är gränssnittet, hur en 

enhet dokumenteras, hur Change Management fungerar, hur ändringar/ärenden kan 

kopplas samman till system och enheter. Fler exempel som kommer jämföras i 

programmen är hur man kan se relationer, hur dokument kan sparas i programmen, 

hur man kopplar dokument till enheter samt hur man filtrerar och söker fram 

dokument.  

 

Det första exemplet som går att se i Figur 2 visar hur iTops gränssnitt och startsida ser 

ut, till vänster i figuren går det se alla iTop:s funktioner som Helpdesk, Configuration-, 

Problem-, Change- och Service Management. I Figur 3 visas hur Freshservice startsida 

och gränssnitt ser ut i programmet, på Freshservice startsida syns alla de senaste 

ändringarna. Det går även se i Freshservice funktioner som Tickets, Problem, Change, 

Release, Assets med fler.  
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Figur 2 – Visar hur startsidan och gränssnittet ser ut i iTop. 

 

Figur 3 – Visar hur startsidan och gränssnittet ser ut i Freshservice. 
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Nästa exempel visar hur en switch kan dokumenteras i iTop och i Freshservice, dessa 

bilder går att se i Figur 4 och Figur 5. Bägge programmen har kolumner att skriva in 

namn, IP-adress, plats, beskrivning osv. Det är några kolumner som skiljer sig mellan 

programmen och det är bland annat MAC-adress, Subnet Mask, Port och Firmware 

version som Freshservice har och inte iTop. iTop har däremot noggrannare 

information om vilken modell enheten är samt serienummer, IOS version osv.  

 

 

Figur 4 - Visar hur en switch kan dokumenteras i iTop. 

 

Figur 5 - Visar hur en switch kan dokumenteras i Freshservice. 
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I Figur 6 och Figur 7 visas hur Change management fungerar och hur man kan 

dokumentera en ändring (Change). iTop har även en funktion som heter ”Impact 

Analysis” som automatiskt räknar ut vilka enheter och system som påverkas av 

ändringen, denna går att se i Figur 8. 

 

 

Figur 6 - Visar hur ändringar (Changes) kan dokumenteras i iTop. 

 

Figur 7 - Visar hur ändringar (Changes) kan dokumenteras i Freshservice. 
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Figur 8 - iTops automatiska impact analysis funktion i Chage Management som visar 

vilka enheter/system som kan påverkas vid ändring av en enhet. 
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Ändringarna som visades i Figur 6 och Figur 7 och även andra ärenden går att se på 

enheterna som ärendena är kopplade till, det går att se i Figur 9 hur det ser ut i iTop 

och i Figur 10 hur det ser ut i Freshservice.  

 

 

Figur 9 - Visar alla ärenden som är kopplade till en enhet i iTop. 

 

Figur 10 - Visar alla ärenden som är kopplade till en enhet i Freshservice. 
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En nyckelegenskap som kom fram i intervjuerna var att kunna se relationer. Nedanför, 

i Figur 11 och Figur 12, går det se hur relationerna för switchen ”Nässjöstad-

Switch001” ser ut i de två programmen. 

 

 

Figur 11 - Visar ett exempel i iTop på hur relationerna till en enhet kan se ut. 

 

 

Figur 12 - Visar ett exempel i Freshservice på hur relationerna till en enhet kan se ut. 
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Både iTop och Freshservice kan spara dokument i sina program och i Figur 13 går det 

se hur en systemdokumentation har sparats i iTop. Det går att lägga in beskrivning, 

version, status, namn och bifoga en fil. Det går också koppla dokumentet till en enhet, 

tjänst eller person. I Figur 14 visas hur en systemdokumentation har sparats i 

Freshservice, det har liknande funktioner som iTop då det går att bifoga en fil, skriva 

in namn, beskrivning, status, version och koppla dokumentet till enheter och system. 

Det går även koppla kontrakt till dokumentet. Freshservice har också ytterligare ett 

alternativ till att spara dokument som går att se i Figur 15, det är deras solutions 

funktion. Där går det att skriva in text direkt i programmet, lägga in taggar och bifoga 

filer. Detta solutionsdokument går att offentliggöra för att exempelvis kunderna ska 

kunna ta del av dokumentet, men det går även att låsa det till de med konton. 

     

 

Figur 13 - Visar hur en systemdokumentation(dokumentet) kan sparas i iTop. 

 

Figur 14 - Visar hur en systemdokumentation(dokumentet) kan sparas i Freshservice. 
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Figur 15 - Ytterligare ett alternativ på hur dokument kan sparas i Freshservice, i denna 

bild visas hur ett lösningsförslag har sparats i Freshservice Solutionsfunktion. 
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Som det nämndes tidigare går det koppla dokument till olika enheter och system, i 

Figur 16 visas hur det ser ut när dokument är kopplade till ett system i iTop. iTop har 

en egen dokumentflik som det går att se i figuren. I Figur 17 visas hur samma exempel 

ser ut i Freshservice. I Freshservice finns det ingen egen dokumentflik men det går att 

lägga in dokumenten i relationsträdet och på så sätt koppla dokument till enheter och 

system.     

 

 

Figur 16 - Hur kopplade dokument ser ut i iTop. 

 

Figur 17 - Hur kopplade dokument ser ut i Freshservice. 
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Det kom fram under intervjuerna att respondenterna vill kunna söka och filtrera efter 

dokument. I Figur 18 visas hur det går att filtrera fram lösningsförslagsdokument i 

iTop. Figur 19 visar hur det ser ut i Freshservice för att filtrera fram 

lösningsförslagsdokument.  

 

 

Figur 18 - Hur iTop kan filtrera efter dokument exempelvis lösningsförslag. 

 

Figur 19 - Hur Freshservice kan filtrera efter dokument exempelvis lösningsförslag. 
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Eftersom respondenterna ville kunna söka efter dokumenteten går det att se i Figur 

20 och Figur 21 hur fritextsökning av dokument fungerar i programmen iTop och 

Freshservice. Båda programmen har en sökruta i sina högra hörn där det går att skriva 

in önskat sökord. 

 

 

Figur 20 - Visar hur man kan fritextsöka efter dokument i iTop. 

 

Figur 21 - Visar hur man kan fritextsöka efter dokument i Freshservice. 
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet diskuteras och framtida arbeten samt en 

konsekvensanalys kommer att presenteras. 

 

Både iTop och Freshservice är bra ITSM/CMDB-program och hade klarat av att 

underlätta och effektivisera HIT:s arbete. Resultatet av jämförelsen var att båda 

programmen hade liknande funktioner och följde ITIL:s rekommendationer. Det som 

väger över till iTop:s fördel är att det har smidigare funktioner för att importera och 

synkronisera data från andra källor så som system och databaser. Både iTop och 

Freshservice kan importera in enheter och information i sina CMDB via en CSV-fil. 

Däremot har iTop flera CSV-mallar som visar hur informationen ska importeras och 

iTop klarar av att importera hur enheter är kopplade med varandra vilket inte 

Freshservice klarar av. Därmed blir det mycket smidigare och effektivare att 

importera enheters relationer än att manuellt ange vilka relationer varje enhet har, 

vilket man måste göra i Freshservice. Jag kan också tänka mig att iTop:s ”Impact 

Analysis” kan vara en bra funktion som kan spara mycket tid. Detta tror jag eftersom 

användaren genom bara ett klick får reda på vilka enheter som påverkas av ändringen 

som ska genomföras. Utan ”Impact Analysis” måste användaren själv ta reda på 

enheten/systemets relationer och missar användaren en relation kan det bli mycket 

onödigt arbete att behöva åtgärda eventuella fel. Sedan måste man givetvis nämna 

att iTop är gratis medan Freshservice tar ut en månadsavgift för varje användare. På 

grund av ovan nämnda fördelar med iTop och Freshservice nämnda brister är min 

rekommendation att HIT ska använda sig av programmet iTop. Nedan kommer därför 

förslag på hur HIT kan använda de olika funktionerna i iTop. 

 

Jag tycker iTop:s funktion att synkronisera data är en väldigt bra funktion för att 

automatisera en del av dokumentationsarbetet. Därför är min rekommendation att 

synkronisera data om virtuella servrar till exempel namn, CPU, RAM, 

lagringsutrymme, IP och beskrivning som kommer från VMware vCenter. Det är också 

möjligt att synkronisera information från enheterna i nätverket. Exempel på 

information från enheterna är IP och RAM, den informationen sparas ner i en databas 

med hjälp av befintligt övervakningsprogram. Om man genomför detta kommer 

CMDB i iTop vara fylld med mycket information utan att man behöver skriva in allt 

manuellt och databasen håller sig uppdaterad och aktuell. I och med att information 

hämtas från övervakningssystemen och synkroniseras in i iTop känns det överflödigt 

att skriva in samma information i systemdokumentationen och därför anser jag att 

man inte behöver skriva den informationen i systemdokumentationen. 
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En av nyckelegenskaperna som identifierades under intervjuerna var att ha en 

gemensam plats att spara dokument på samt att dokumenten ska vara strukturerade 

och enkla att söka efter. Därför rekommenderar jag att spara all dokumentation i iTop 

och sedan organisera upp dokumenteten med exempelvis lösningsförslagskataloger 

och liknande, men även koppla dokumenten till de olika systemen och enheterna som 

de gäller för. Ytterligare en rekommendation är att tagga alla dokument genom att 

skriva in sökord i beskrivningsfältet i iTop så som exempelvis systemnamn, stad, 

verksamhet, datum, typ av dokumentation, systemansvarig, för på så sätt lätt kunna 

söka efter dokumenten. Genomförs dessa rekommendationer kommer det gå smidigt 

att fritextsöka efter dokument, filtrera fram dokumenten, hitta dokumentationen 

genom att klicka in på systemet/enheten i iTop. Fysiska topologier över exempelvis 

lokaler eller skolor kan även skapas och läggas in i iTop och länka samman med 

aktuella enheter för på så sätt underlätta när man vill veta var i lokalen enheten sitter.  

 

Eftersom det framkom under intervjuerna att det tog mer än den dubbla tiden att 

åtgärda fel på grund av att dokumentationen är dålig, inte finns eller att man inte ens 

hittar dokumentationen tror jag att det hade varit gynnsamt för HIT om de hade 

börjat dokumentera mer systematiskt. Eftersom alla inte är vana vid att dokumentera 

måste man troligtvis börja med att försöka få in dokumentation som en rutin. Här tror 

jag, precis som en av intervjupersonerna att det är bra att utse en person vid varje 

projekt som ser till att saker dokumenteras under projektet, och ser till att 

dokumentationen är uppdaterad vid projektslutet för att inte dokumentationen som 

läggs in i iTop är inaktuell från början. 

 

Hur mycket tid som behöver läggas på dokumentation är svårt att säga. Det kommer 

initialt krävas att en eller ett par personer gör ett större grundarbete i början för att 

föra över befintlig information till systemet. Efter det ligger det på allas ansvar att se 

till att dokumentationen hålls aktuell. Har man gjort en förändring bör det också ingå 

att man uppdaterar dokumentationen. Hur lång tid dokumentationen tar är helt upp 

till hur stor förändring som skett. Vissa förändringar kanske bara tar ett par minuter 

att dokumentera medan andra kanske behöver ett par timmar. Det kommer också 

vara en period då alla behöver lära sig hur dokumentationen fungerar och därmed får 

man räkna med att det kommer ta något mer tid i början. Respondenterna tyckte att 

ca 10 % av arbetstiden var rimlig att lägga på dokumentation. Jag tycker att det är en 

rimlig och hållbar mängd tid i och med att respondenterna kände att de kunde lägga 

den tiden på att dokumentera utan att det blir för jobbigt. Jag tror man kommer spara 

tid och därmed spara pengar genom att man slipper lägga tid på att leta 

dokumentation som även kan vara bristfällig eller inte ens finns. 

 

Eftersom HIT inte har några rutiner eller ITSM/CMDB-program idag är det första som 

HIT behöver göra att skapa en grund för sin dokumentation. Det viktigaste i denna 

grunden är att importera alla enheter och system till iTop. När detta är gjort uppfyller 

man en önskan från respondenterna vilken var att det ska gå att se en översikt av 

nätverks- och systemmiljön samt relationer mellan olika system och enheter. 
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Ytterligare nyckelegenskaper som kom fram var att det ska gå att se hur förändringar 

är gjorda samt lösningsförslag. Hur man kan dokumentera en förändring i iTop går att 

se i Figur 6 som presenterades i kapitlet exempeldokumentation. Det går även lägga 

in dokument som visar hur förändringen gick till i ändringsärendet. 

Lösningsförslagsdokument rekommenderar jag att lägga in i iTop som en 

egen ”document type” som det går att se i exempeldokumentationen i Figur 18. Gör 

man det kommer det gå snabbare att söka fram dokumenten. 

 

Supportärenden kopplade till enheter och system var något som respondenterna ville 

ha, därför är rekommendationen att ha supportärenden i iTop också. Sedan kommer 

troligtvis detta dokumentationsarbete ligga på supportavdelningen. Detta innebär att 

all dokumentation inte kommer ligga på en avdelning, utan olika avdelningar har 

ansvar för olika delar i dokumentationsarbetet, därmed blir bördan mindre på varje 

enskild person.  

 

Systemdokumentationen framkom under intervjuerna som en nyckelegenskap, men 

innan man börjar dokumentera och spara den i iTop rekommenderar jag att 

systemdokumentationsmallen ses över. Detta för att det inte ska bli dubbelarbete 

genom att man skriver in samma information i systemdokumentationen som redan 

finns i iTop. En sammanfattning över vad som jag rekommenderar HIT ska 

dokumentera finns i Tabell 4. 

 

Lista på vad HIT ska dokumentera Beskrivning 
Relationer Automatisera genom att importera via 

övervakningsprogram 

Enheter (switchar, AP osv) och information om 

dem, Ex Namn, IP, Modell osv. 

Automatisera genom att importera via 

övervakningsprogram 

Förändringar Hur förändringen genomfördes 

Lösningsbeskrivningar Hur ett problem löstes 

Information om virtuella servrar i vCenter Exempelvis: Namn, CPU, RAM, 

lagringsutrymme, IP & beskrivning  

Systemdokumentation Skriva systemdokumentationen efter att mallen 

blivit uppdaterad (se framtida arbeten) 

Supportärenden Skriva supportärenden i iTop 

Uppdateringsdokumentation Hur en uppdatering går till 

Tabell 4 - Lista på vad jag rekommenderar HIT ska dokumentera. 

5.1.1 Framtida arbeten 

Mina förslag på framtida arbeten är att implementera iTop i organisationen med mina 

rekommendationer. Ett annat framtida arbete är att se över mallen för 

systemdokumentationen för att man inte ska behöva skriva in information som redan 

finns i iTop. Nästa förslag är att flytta ut felsökning/lösningsförslag ur 

systemdokumentationen och skapa en egen mall för lösningsförslag för på så sätt få 

alla lösningsförslagsdokument uppbyggda på samma sätt och därmed blir lättare att 

söka i det. Det sista förslaget på framtida arbeten är att se över vad som ska 

dokumenteras i VMware vCenter för att alla ska dokumentera samma information 

från de olika enheterna.  
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5.2 Konsekvensanalys 

Det som HIT behöver tänka på med valet av iTop är att man inte har något avtal med 

iTop:s tillverkare, därmed har iTop inga skyldigheter till de som använder sig av deras 

program. Exempelvis hänvisar tillverkaren till deras forum vid support ifall man inte 

beställer deras supporttjänst. Hade man valt Freshservice som har en månadsavgift 

har tillverkaren mer ansvar för sin kund och det är lättare att få support vid behov 

från dem. 

 

Nästa aspekt är att det initialt kommer bli en högre kostnad för HIT i och med att 

någon eller några personer på organisationen måste lägga tid på att lägga in all 

dokumentation i programmet. Det kan också bli högre kostnader eftersom det 

kommer bli en inlärningsprocess då man måste lära alla anställda hur programmet 

fungerar. Men i längden så ser jag att man kan spara tid och därmed pengar på att 

använda och att ha dokumentationen i iTop. 

5.3 Slutsats 

Syftet med arbetet är att undersöka och ta fram rutiner för hur Höglandets IT ska 

dokumentera sin nätverks- och systemmiljö utifrån ITIL och med hjälp av ITSM/CMDB-

program på ett hållbart sätt. En av frågeställningarna var att ta reda på hur mycket 

och vad HIT ska dokumentera. Det jag rekommenderar att de ska dokumentera är 

bland annat relationer, förändringar, lösningsförslag och information från vCenter 

(virtuella servrar). Sedan tycker jag även att mer detaljerad information om varje 

enhet ska dokumenteras men jag rekommenderar HIT att automatisera det arbetet. 

Nästa frågeställning var om all dokumentation ska sparas i CMDB och då inklusive 

ärenden från supportavdelningen. På den frågan rekommenderar jag att all 

dokumentation ska sparas i CMDB, detta för att alla ska veta var dokumentationen 

ligger sparad och för att kunna koppla samman dokumentationen med enheterna och 

systemen. Den avslutande frågan var att ge förslag på ett ITSM/CMDB-program som 

följer ITIL:s rekommendationer. I arbetet undersöktes två program, iTop och 

Freshservice och av dessa var iTop det bästa alternativet. Det berodde bland annat på 

att iTop hade bättre import- och automatiseringsfunktioner än Freshservice och att 

iTop inte kostade någonting. 
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Bilaga A: Intervjufrågor 
1. Kan du berätta lite kortfattat vad för arbetsuppgifter du utför här? 

 

2. Vet du om det finns någon dokumentation för era nätverk/system? I så fall vad för 

dokumentation? 

2.1. Om det finns, hur använder du dig av den befintliga dokumentationen? 

 

3. Dokumenterar du förändringar i nätverken/systemen? I så fall vilka förändringar 

dokumenterar du? 

3.1. På vilket sätt dokumenterar du? Ex vilka program och funktioner använder 

du? Skärmdumpar? Skriftligt?  

 

4. Vad tycker du problemet är med dagens arbetssätt? 

4.1. Vilken funktionalitet saknar du i dagens dokumentation? (vad hade du velat 

kunna göra som inte går?) 

4.2. Finns det funktioner eller dokumentation som du inte använder som du 

tycker är onödiga? 

4.3. Kan du på ett smidigt sätt gå tillbaka i din eller någon annans dokumentation 

för att åtgärda exempelvis ett problem? 

4.4. Har du ett exempel på en dokumentation som du tycker är bra, samt en som 

du tycker är dålig? 

 

5. Vad för dokumentation tycker du är viktig att ha?  

5.1. Vad för information tycker du är viktigt att ha sammanlänkat och vad för 

information kan vara sökbar? 

5.2. Om du tänker dig att du skulle ta över någon annans arbete/dokumentation 

vad för information tror du att du hade behövt då? 

5.3. Hade du tyckt det var bra om supportärende var kopplade till olika enheter? 

 

6. Hur mycket tid skulle du kunna tänka dig lägga på att dokumentera för att kunna 

underlätta i framtiden? 

6.1. Känner du att det tar mycket tid att åtgärda ex problem pga. dålig/ingen 

dokumentation finns?  

6.1.1.  I så fall i generella drag hur mycket extra tid måste du lägga pga. det? 

 

7. Avslutningsvis, finns det något mer du vill tillägga? 


