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Sammanfattning  
 

Studiens mål har varit att försöka identifiera varför det är svårt för större organisationer och 

företag att hantera sina IT-hårdvarutillgångar. Resultatet visar på flera olika anledningar som 

kan vara orsak till att problemen uppstår. Denna rapport utgår från en förstudie som avgränsats 

till Lidl Sverige KB och datorer och mobila enheter. Resultatet från studien finns presenterad 

i form av diagram och beskrivningar av hur läget såg ut vid rapportens skapande. Genom 

datainsamling i form av intervjuer, observationer och en workshop har resultatet sammanställts 

och jämförts mot teorier för Hardware Asset Management och IT-hårdvarulivscykeln.  

Studien visar på bristande rutiner kring hur IT-hårdvara hanteras, då processer och riktlinjer 

inte finns tydligt uppsatta. Mycket av hanteringen av IT-tillgångarna är helt manuell vilket 

också medför brister. 

För framtiden är systemintegration, standardisering av processer och rutiner samt 

automatiseringslösningar centrala delar i det som bör utvecklas för bättre fungerande system 

avseende IT-hårdvarutillgångar.      

  



Abstract 
 

The goal of this study has been to try to identify causes for difficulties larger organizations and 

companies have regarding the handling of IT hardware assets. Result show multiple possible 

causes for these difficulties. This report emerges from a pilot study limited to Lidl Sverige KB, 

and computers and mobile devices. The results from the study are presented in diagrammatical 

form and include descriptions of the states of matters at the inception of the report. Through 

data collection in the form of interviews, observations, and a workshop the results have been 

compiled and compared with existing theories about Hardware Asset Management and IT 

hardware lifecycle. 

The study shows malfunctioning routines regarding the handling of IT hardware, as the 

processes and guidelines were insufficiently established. A substantial amount of the IT assets 

are also done manually which contributes to deficiencies.  

For the future system integration, the standardization of processes and routines as well as 

solutions for automation are central parts in what needs to be developed for the further 

improvement the IT hardware asset system.  
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Denna C-uppsats är ett examensarbete omfattande 15 poäng och ingår i filosofie 
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Akronymer 
 
AM – Asset Management  

BIOS – Basic input/output system 
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HLM – Hardware Lifecycle Management 

HR - Human Resource 

IT – Information Teknik 

IT4You – ServiceNow som är anpassat efter Lidl. 

ITALM – IT Asset Lifecycle Model 

ITAM – IT Asset Management 

ITSM – IT Service Management 

MAC – Macintosh / Apple datorer 

MAC-adress – Media Access Control Address 

MDM – Mobile Device Management / mobil enhetshantering 

MobileIron – Verktyg för att administrera telefoner och iPads.  

RFID – Radio Frequency IDentification 

SCCM – System Center Configuration Manager (Microsoft) 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Informationsteknik (IT) har under de senaste 20 åren bidragit till att vi på flera sätt har bättre 

verktyg som stöd för att hantera våra tillgångar (assets). Samtidigt ställs det allt större krav på 

hur dessa tillgångar hanteras. Tillgångar har alltid registerförts och hanterats. Vanliga exempel 

på det är fastigheter, fordon, möbler och maskiner. För många av dessa tillgångar finns det bra 

och välutvecklade system, system som är till stor hjälp för ett företag eller en organisation. 

Samtliga fordon ska vara försedda med ett registreringsnummer eller annat 

identifikationsnummer (chassi/ramnummer) som finns registrerade hos Transportstyrelsen. 

Fastigheter finns registrerade hos Statens fastighetsverk.  

Datorer och mobiltelefoner, som denna rapport kommer att behandla, har visat sig betydligt 

svårare att registerföra och hantera. Anledningarna kan vara flera och tanken är att försöka 

identifiera vad som gör att komplikationer uppstår. 

 

1.2 Problemområde 
Det övergripande problemet är svårigheten att hålla systemen uppdaterade vad gäller IT-

tillgångarna inom ett företag. Om enheter försvinner, blir stulna, eller går sönder uppdateras 

inte informationen. Det gäller även när en användare får en ny enhet eller när en användare 

slutar och enheter ska återlämnas. Gemensamt för dessa är att hanteringen ofta är helt manuell.  

Den tidigare forskningen som finns på området är relativt begränsad. Max Dahms gjorde ett 

arbete där han undersökte de ekonomiska för- och nackdelarna med IT Asset Management 

(ITAM). Han valde dessutom att studera mjukvaruproblematiken med licenser vilket denna 

rapport inte kommer att behandla. Andra studier riktar sig mot olika tekniska lösningar. En av 

dem är Nel och Jooste (2016). De behandlar bland annat tekniken kring Radio Frequency 

IDentification (RFID) som en alternativ lösning för att hantera sina fysiska assets.  Även Chao 

och Sun (2013) tittar på olika tekniska lösningar för att försöka skapa en mer hållbar asset 

management hantering. Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO), har skapat 

standardiserade processer för hanteringen av generella fysiska tillgångar. På marknaden finns 

idag ett flertal olika mjukvarusystem för IT-asset management hantering. Ett av dessa är 

IT4You som i grunden är utvecklat av ServiceNow. ServiceNow är ett IT service 
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managementsystem som innehåller en mängd olika funktioner och stöd för IT-hantering. Trots 

alla system och lösningar kvarstår många problem. Studien ämnar besvara forskningsfråga: 

Varför fungerar inte hanteringen av IT-hårdvara? 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att identifiera problem i hanteringen av tillgångar i form av IT-hårdvara. Hardware 

Asset Management (HAM) eller Hardware Lifecycle Management (HLM) är ett sätt att 

beskriva livscykeln för IT- hårdvaruutrustning. Genom att studera de olika stegen som ingår i 

processen för en livscykel, från förfrågan och inköpet ända till skrotningen, är målet att 

identifiera de problem som finns.   

Det kommer framförallt att vara processerna kring hur nya enheter läggs in, tilldelas och 

återförs som studeras. Även processerna vid destruering och återtagande av IT-utrustning 

kommer att analyseras för att se om de är bidragande till att problem uppstår.   

 

1.4 Avgränsningar 
Mängden IT-enheter ökar väldigt fort i takt med att ett företag eller en organisation växer. 

Därför har avgränsningar i detta arbete gjorts till persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor. 

En avgränsning kommer också göras till att titta på hur hanteringen sker från början till slut i 

de processer som ingår i HAM och HLM. Det examensarbete som är kopplat till studien 

kommer att utföras på Lidl Sverige KB. 
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2 Teori 
 

2.1 Asset management  
2.1.1 ISO 
Internationella standardiseringsorganisationen eller ISO är ett internationellt 

standardiseringsorgan där flera länder representeras och bland annat svenska institutet för 

standarder, SIS. Deras syfte är att ta fram standarder för industrier och kommersiell 

verksamhet. En av dessa standarder heter ISO 55000 och definierar vad en asset är: “item, thing 

or entity that has potential or actual value to an organization”, where the “value can be 

tangible or intangible, financial or non-financial, and includes consideration of risks” 

(International Organization for Standardization, 2014). ISO standard definierar de fysiska 

assets som: “physical assets usually refer to equipment, inventory and properties owned by the 

organization…” (International Organization for Standardization, 2014). 

 

2.1.2 Vad är IT Asset Management? 
Den internationella organisationen för IT Asset Managers (IAITAM), definierar IT asset 

management som: “a set of business practices that incorporates IT assets across the business 

units within the organization.” (IAITAM, 2019). 

Techopedia (2019) definierar ITAM enligt följande:” ITAM is essentially a form of business 

process management (BPM) that focuses on the overall deployment, use and lifespan of 

products, rather than other IT management components. ITAM managers are responsible for 

maintaining control over inventory and ensuring that business assets fit the organization's 

operating needs.” (Techopedia, 2019) 

 

2.2 Tidigare forskning inom området 
2.2.1 IT Asset Managment  
Max Dahms gjorde en studie 2003 i IT Asset Management (ITAM) där han 

undersökte på vilket sätt en effektiv hantering av ett företags eller en organisations 

tillgångar lagras i ett speciellt register. (Dahms, 2003) Han menar på att det finns flera aspekter 
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som är viktiga för att få ett lyckat system. Det är bland annat viktigt att titta på helheten. Han 

lägger dock stort fokus på mjukvara vilket detta arbete inte kommer att göra.  

Dahms (2013) menar att en kontinuerlig inventering av alla datorer och dess kringutrustning 

måste ske för att få ett fungerande och hållbart system för IT-hårdvaran. Till detta finns oftast 

mjukvara som hjälper företaget att hålla koll på datorer och andra nätverksuppkopplade 

enheter. Många av de system som finns tillgängliga för hantering av hårdvara kan bistå med 

funktionella rapporter som kan användas för att säkerställa att hårdvaran som finns i systemen 

stämmer överens med verkligheten. Dessutom kan mjukvaran ge information och fungera som 

ett beslutsstödsystem, vilket kan hjälpa till med beslut för om inköp, skrotning och förnyelse 

av kontrakt ska ske. 

Dahms (2013) menar även att vid ett optimalt scenario kan inventeringar göras helt 

automatiserat. Detta tack vare att nätverksanslutna enheter kan kontrolleras och inventeras utan 

att man fysiskt måste gå runt till varje enskild enhet. Han menar också att man genom att titta 

på hård- och mjukvara tillsammans, på ett holistiskt sätt, får ett bättre system och mer effektiva 

rutiner och processer.  

 

2.2.2 Radio Frequency IDentification 
Radio Frequency Identification eller RFID är ett sätt att identifiera enheter som är 

förekommande både när det kommer till hård- och mjukvaruhantering. RFID fungerar genom 

att man märker enheter och utrustning med en tagg eller ett chip som kan läsas av med hjälp 

av en mottagare. Det finns två olika typer av RFID chip/taggar, den ena är passiv och den andre 

är aktiv. (Lowrysolutions, 2014) Skillnaden är att den passiva inte måste få ström. Dock medför 

det att räckvidden blir mycket begränsad, oftast inte mer än 10 meter. (LitumRFID, 2019)  

De aktiva taggarna är oftast mer kostsamma i både inköp och drift. Dessutom är de generellt 

något större och har oftast kortare livslängd. Räckvidden kan var upp till 100 meter. 

(Lowrysolutions, 2014) 

Nel och Jooste (2016) gjorde en studie i hur man genom att inta ett tekniskt drivet synsätt kan 

effektivisera hanteringen av fysiska tillgångar. Denna studie riktar sig mera åt ”Internet of 

things” (IOT) och hur det går att använda sig av det för hanteringen av generella fysiska asset. 

(Nel & Jooste, 2016) 
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Även Lampe och Strassner (2003) har forskat om RFID kan vara en lösning för Moveable 

Asset Management eller tillgångar i rörelse. De menar på att det kan vara en lösning för att 

skapa en bättre och mer hållbar lösning för hur hårdvara ska hanteras. Lampe och Strassner 

(2003) menar på att RFID-märkt utrustning kan hantera sig själv, vilket resulterar i att mycket 

av den manuella hanteringen minskas. De menar dock att det fortfarande finns brister i de 

existerande IT systemen som hanterar hårdvarutillgångar.  

 

2.3 Physical Asset Management 
Physical Asset Management är en bok skriven av Nicholas A.J Hastings (2010). Boken är av 

en mer generell karaktär där han belyser vikten av att fysiska assets eller tillgångar behandlas 

på ett korrekt sätt. Hastings påtalar bland annat vikten av att ha en specifik person eller en 

specifik avdelning som är ansvarig för hanteringen av organisationens eller företagets 

tillgångar. I boken refererar han till en Chief Asset Manager Officer som ska ha det yttersta 

ansvaret för att hanteringen sköts korrekt. Hastings menar att det inte nödvändigtvis måste vara 

en särskild avdelning utan att det räcker med att det är en ansvarig person på varje avdelning. 

(Hastings, 2010) 

   



6 
 

2.4 Hardware Asset Management och Hardware Lifecycle 
Management 
David Foxen är en respekterad person inom IT asset management. Hans huvudområde är 

framförallt Software Asset Management, mjukvaruhantering. I en artikel från 2015 beskriver 

David Foxen Hardware Asset Management (HAM) som hanteringen av fysiska komponenter i 

form av datorer och kringutrustning från inköpssteget till skrotningen. (Foxen, 2015)   

Precis som mjukvara menar Foxen (2015) att hårdvara har ett komplext förfarande och också 

måste hanteras, dock på ett något annorlunda sätt. För att få en effektiv hårdvaruhantering bör 

de nio steg som han presenter i Hardware Lifecycle Management (HLM) följas för att få en 

god och effektiv hantering. (Foxen, 2015)  

 

 

Figur 2.3.1 visar de nio steg som David Foxen menar på är viktiga för HLM 
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Precis som Foxen har även andra organisationer påvisat värdet av HAM och HLM.  Techopedia 

beskriver HAM som: ”Hardware asset management is a subset discipline of IT asset 

management, which deals specifically with the hardware portion of IT assets. Common 

practices in this role include the request and approval process or simply procurement 

management and hardware life cycle management, which include maintenance, redeployment 

and disposal management.” (Techopedia, 2019).  

Även Gartner (2013) betonar vikten av att Hardware Lifecycle Management, eller som de 

väljer att kalla det IT Asset Life Cycle. Gartner (2013) har sammanfattat de nio stegen som 

David Foxen beskrev i fem huvudsteg. För att sedan dela in dem i 10 understeg. (Sulivan & 

Research, 2013) 

 

Figur 2.3.2 visar de fem stegen som Gartner sammanfattar IT Asset Life Cycle i.  

 

2.5 IT-asset managementsystem 
ServiceNow är ett IT service managementsystem som innehåller delar som, asset management, 

incident management, problem management, request management, knowledge management. 

(ServiceNow, 2019) Dessa delar är till stöd för de olika avdelningar som hanterar IT 

funktionerna inom ett företag eller organisation. (ServiceNow, 2019)ServiceNow är det system 

som ligger till grund för IT4You som är en specialanpassad version gjord för att kunna 

skräddarsys efter ett företags eller organisations önskemål. IT4You är central för det fallet som 

finns presenterat i resultatdelen i denna rapport.  är de systemet som ligger till grund för IT4You 

som är en specialanpassad version gjord för att kunna skräddarsys efter ett företags eller 

organisations önskemål. IT4You är central för de fallet som finns presenterat i resultat delen i 

denna rapport.  

I IT4Yous Asset Management del finns stöd för hantering av olika IT-tillgångar. Den data som 

är viktig för hanteringen av IT-tillgångar är bland annat vad det är för tillverkare och modell. 

Varje enhet har dessutom ett serienummer och ett unikt objektsnamn (asset tag) eller IMEI-

Requisition Procurement Deployment Maintenance Retirement
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nummer. Utöver orderdatum bestäms den beräknade livslängden för en enhet. Det är en 

verksamhetspolicy för att säkra att personal nyttjar enheternas fulla livslängd. 

Övriga delar av IT4Yous systemdelar som behandlas i denna rapport är request management 

och incident management. Request managmenet är den del av IT4You som hanterar 

beställningar och efterfrågan av ny hårdvara. Incident management är till för att hantera olika 

typer av incidenter och servicefrågor.    

 

2.6 Enterprise Architecture och TOGAF 
Lankhorst (2012) sammanfattar Enterprise Architecture på detta sätt: “Enterprise architecture 

is very much a holistic approach to the design of organisations. All different domains in 

enterprise design meet: organisation, information, systems, products, processes, and 

applications. We have to look at this from both a business and a technical perspective” 

(Lankhorst, 2012). Lankhorst (2012) återkommer i sin bok om Enterprise Architecture till 

vikten av att se helheten i utvecklingen av system och organisationer.  

För att visa på hur processerna ser ut har The Open Group Architecture Framework (TOGAF,) 

som är ett ramverk och en metod, använts för att modulera processer i denna rapport. TOGAF 

har som mål att hjälpa till med att bland annat modulera affärsarkitektur, som är en del av 

Enterprise Architecture (EA).  

 

2.7 Sammanfattning teori  
Studien kommer att fokusera kring den teori som framförallt rör HAM och HLM. Teorin är 

central då presentationen för resultatdelen är tänkt att följa de delar som livscykeln innehåller.   

För fallet är systemet IT4You väldigt central. Det är en specialanpassad variant av ITSM 

systemet ServiceNow. IT4You innehåller en mängd delar men för denna rapport kommer 

endast de delar som hanterar asset management, request management och incident management 

att behandlas.  

Pei-Chi Chao och Hung-Min Sun (2013) menar på att det har gjorts relativt lite forskning inom 

detta område. Den forskning som har gjorts är framförallt kring RFID menar de. (Chao & Sun, 

2013) Utifrån RFID är det tänkt att visa på vilka delar av hårdvarans livscykel där RFID kan 

fungera som ett stöd.  
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2.8 Teoridiskussion 
De teorier som har valts för detta arbete är väl utvalda och har bottnat i forskning som tidigare 

skett inom området. Merparten av teorin kretsar kring antingen ekonomiska aspekter, tekniska 

lösningar eller av förklarande karaktär.   

ISO 55000 har som mål att specificera vad som räknas som tillgångar och hur dessa ska 

hanteras. ISO-standarden innehåller även riktlinjer som är till för att hjälpa organisationer och 

företag med hur deras processer ska se ut. Tyvärr finns det inga specifika teorier eller riktlinjer 

för hur IT-hårdvara ska hanteras. ISO standarden används i denna studie för att beskriva 

avsaknaden av processer och riktlinjer för hanteringen av IT Asset Management.     

IT Asset Management teorierna är till för att förklara vad som innefattas i ITAM och IT-

hårdvaruhanteringsområdet. Teorierna är eniga i att IT Asset Management är en samling av 

riktlinjer och affärsprocesser som är till för att hjälpa företag och organisationer med deras 

hantering av IT-tillgångar. Teorierna är till för att visa på vad ITAM behandlar och även visa 

på brister i de riktlinjer som finns.  

Dahms (2003) gjorde en studie där han tittade på hur hanteringen av IT-tillgångar hanteras. I 

denna studie tittar han på flera olika aspekter, bland annat de ekonomiska aspekterna och 

hantering av mjukvara. Denna studie ger stöd åt att hans teori om att ett holistiskt synsätt är 

väsentligt för att få en fungerande hantering av sina IT-tillgångar.   

RFID är vanligt förekommande vid forskning knuten till hantering av tillgångar. Enligt 

Lowrysolutions (2014) och LitumRFID (2019) bygger RFID på radiovågsteknik. Nel och 

Jooste (2016) gjorde en studie där de utvärderar RFID-tekniker för hanteringen av IoT-

relaterad hårdvara. Även Lampe och Strassner (2003) har undersökt RFID-hanteringen av 

underhåll inom flygindustrin. Sammanfattningsvis visar Nel & Jooste (årtal) och Lampe & 

Stassner (årtal) på begränsningar med RFID-tekniken med bland annat kort räckvidd, mycket 

administration och att det är kostsamt. I denna studie är målet att visa att RFID stödjer vissa 

delar av problemen kring hårdvaruhanteringen, men inte alla.  

Physical Asset Management som är skriven av Hastings (2010) visar på vikten av att ha kontroll 

över sina tillgångar och att det bör finnas en ansvarig person. I många organisationer finns det 

en Asset Manager, men han menar att det även går att ha en ansvarig på varje avdelningsnivå. 

I denna studie är målet att visa på vikten av att hantering av tillgångar sker och att det finns en 

ansvarig person.  
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Hardware Asset Management och Hardware Lifecycle Management är till för att beskriva 

hårdvarans livscykel. Både Foxen (2015) och Gartner (2013) visar på vikten av att de steg som 

finns presenterat i HAM och HLM efterföljs för att få en effektiv hantering av sina 

hårdvarutillgångar. Grundteorierna är desamma även om de har valt att sammanfatta teorierna 

lite olika. I denna studie används teorierna för att beskriva de problem som uppstår vid 

hanteringen av hårdvara i fallet som presenteras under resultatdelen.  

Teorierna kring IT-asset managementsystem är rent förklarande för att beskriva vad som ingår 

i systemet.  
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3 Metod 
3.1 Forskningsansats och tillvägagångssätt  
Studiens syfte har varit att försöka kartlägga hur hanteringen av IT-tillgångar i organisationer 

och företag sker och vad för utmaningar de brottas med. En förstudie har genomförts där data 

i form av siffor som samlats in från de olika system som hanterar IT-hårdvara. Utifrån dessa 

data har sedan teman identifierats och en bestämning av vilken typ av karaktär de har, för att 

påvisa vidden av problemet. Resultatet har varit av kvalitativ karaktär med fokus på intervjuer, 

observationer och en workshop.  

 

3.2 Fallstudie 
Denna studie har genomförts som en fallstudie. Motiveringen bakom valet av detta är att 

försöka förklara ett fenomen och genom teori, intervjuer och observationer visa att problem 

existerar och vad som orsakar problemen.    

Original: Fritt översatt: 
Documentation  Dokumentation / Litteraturgranskning 
Archival Records  Arkiv och Arkivdatabaser 
Interviews  Intervjuer 
Direct Observation  Direkta observationer 
Participant Observation  Deltagande observationer 
Physical Artifacts  Fysiska artefakter  

 

Tabell 3.2.1 visar en sammanställning av de sex huvudmetoderna för insamling av empiri enligt Yin 

(2003) 

Yin (2003) menar på att det finns sex stycken huvudmetoder för att samla bevis eller data i en 

fallstudie. Enligt Yin (2003) passar de olika bra beroende på vilken typ av information som 

man önskar samla in.   

Denna studie kommer att inrikta sig på litteraturgranskning, intervjuer och observationer. 

Observationerna kommer att ske både i form av deltagande och direkta iakttagelser. Målet är 

att använda observationerna som validering för att se om intervjusvaren stämmer överens med 

det som observerats.  
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I denna rapport kommer fokus enbart att vara på att modulera business-layer. Anledningen till 

det är att processerna är huvudfokus och merparten av de system som rapporten förklarar endast 

berörs ytligt.  

I den här studien har jag använt mig av TOGAF för att visuellt presentera verksamhetens 

processer som redovisas i form av figurer under resultat- och analysavsnittet. För en tydligare 

presentation finns dessa även bifogade under rubriken bilagor.  

 

3.3 Förstudie 
I förstudien har data i form av antal enheter sammanställts från MobileIron och System Center 

Configuration Manager. Utifrån dessa data har sedan en jämförelse mot Active Directory gjorts 

mellan datorer och Telenor för mobila enheter. Anledningen till detta är för att se hur väl antalet 

registrerade enheter matchar varandra mellan de olika systemen. Slutligen gjordes en 

jämförelse med antalet enheter registrerade i IT4You. Målet är att visa på skillnader mellan 

systemen och vikten av att dessa undersöks närmare.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Det finns olika typer av datainsamlingsmetoder möjliga för en fallstudie. Dessa passar olika 

bra beroende på vald forskningsansats och vad för typ av fall eller arbete studien riktar in sig 

på. Jag har valt att arbeta med intervjuer och observationer, både i form av direkta, men även 

deltagande och slutligen av en workshop. Anledningen till att dessa metoder har valts är för att 

få en bättre helhetsbild i hur de olika delarna påverkar organisationen och dess medarbetare i 

respektive funktion.  

 

3.5 Litteraturgranskning 
Litteraturgranskningen har varit en viktig del för att titta på vad för tidigare forskning som 

gjorts inom detta område. Den kommer även att fungera som en validering och inhämtning av 

kunskap, förslag och tips på vad andra har identifierat för utmaningar. Mycket av den litteratur 

som finns tillgänglig består av guider och best practices, men för denna studie är det av större 

vikt att titta på vad som gjorts tidigare och vad för utmaningar som man stött på. En del av den 

tidigare forskningen har fokuserat på olika tekniker för automatisering. En av dessa är RFID. 
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Andra studier har fokuserat på olika andra tekniker än RFID, men få har valt att titta på 

problemet i form av processer och hanteringsriktlinjer. Efter mycket efterforskning hittades 

Hardware Asset Management och Hardware Lifecycle Management som har varit till grund 

för studien.   

Söktermer som varit viktiga: Asset Management, Hardware Asset Management, Hardware 

Lifecycle Management, Hardware Asset Management, RFID 

 

3.6 Intervjuer 
Mycket av den data som är samlad är från intervjuer med anställda på företaget. Det har skett 

genom både semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Ett utdrag över de 

frågor som legat till grund för intervjuerna finns bifogade i appendix a.   

För att säkerställa det som sagts vid intervjuerna har i vissa fall även en ytterligare intervju 

gjorts med samme person. Detta för att jämföra om resultatet skiljer sig mellan de två tillfällena. 

Alla intervjuer har gjorts ansikte mot ansikte för att dels få en rikligare intervju, där den 

intervjuade har möjlighet att visa och på ett mer illustrativt sätt förklara hur denne menar, dels 

för att få möjlighet att ytterligare kunna studera hur den intervjuade förmedlar informationen. 

Vissa saker kan vara svårt att tyda över telefon men kan framträda vid ett fysiskt möte. 

Dessutom ökar möjligheten vid ett fysiskt möte att den som blir intervjuad känner sig mer 

bekväm att tala om sina synpunkter och åsikter.   

Merparten av de personer som finns med är, eller har varit, del av processhanteringen av assets. 

Intervjuer har skett med den ansvariga för Asset Management, den som tidigare varit ansvarig 

för AM och med tyska kollegor för att få en mer övergripande bild av system och rutiner. För 

att få en bredare bild i början och för att samla data till förstudien har även intervjuer gjorts 

med andra personer på IT-avdelningen. Personer som har en betydande roll i hanteringen av 

IT-utrustning. Intervjuer har även genomförts med andra avdelningar än IT-avdelningar då de 

har en betydande roll för andra system och processer som påverkas indirekt. Det är framförallt 

HR-avdelningen. Därför har det även genomförts intervjuer med en av de ansvariga för HR-

avdelningen.  

Intervjuerna har spelats in för att säkerställa att ingen viktig information gått till spillo.  

Till exempel finns stor risk att viktiga data missas att antecknas av den som håller i intervjun. 

Vid inspelning av intervjuer är det av stor vikt att ett tillstånd från den intervjuade ges innan 
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intervjun påbörjas. Alla intervjuer har spelats in men bifogas inte i denna rapport. Anledningen 

till att de inte bifogats är för att skydda de intervjuades integritet och ge den intervjuade 

möjlighet att berätta fritt.   

 

3.7 Observationer 
För att få en bredare bild och mer holistisk bild har en stor del av datainsamlingen skett genom 

observationer. Observationerna fungerade som en validitet för att säkerställa att den data som 

samlats vid intervjuerna överensstämmer med vad de intervjuade sagt vid intervjutillfället.  

Observationer har också skett genom att jag själv haft tillgång till flertalet verktyg. På det sättet 

har jag fått en ytterligare inblick i hur de använder systemet och i de processer som finns 

framtagna. Dessutom har det gett en inblick i vilka processer som inte uppfyller 

organisationens krav och hur väl användarna efterföljer de processer som finns framtagna.  

 

3.8 Deltagande 
Då jag är anställd på Lidl och genom det har tillgång till de system som är involverade i Asset 

Management processerna har jag även deltagit genom att utifrån användarens perspektiv själv 

försökt identifiera de processer som de anställda arbetar med. För att säkerställa det som 

respondenterna har berättat har jag testat att utföra samma processer i IT4You. Detta har 

fungerat som en validering och varit nyttigt för identifiering av sådant som kan ha missats vid 

en intervju.  

 

3.9 Workshop 
En workshop har utförts tillsammans med ett par tyska kollegor på Schwarz IT / Lidl 

International IT. De bjöd ner mig och den som är Asset Manager för Sverige på en två dagars 

workshop i Tyskland. Målet med workshopen var att de tyska kollegorna skulle visa hur 

processerna ser ut från ett systemperspektiv och hur det är tänkt att alla länder ska använda det. 

Vi kunde visa hur Sverige använder systemen och processerna och således peka på detaljer 

som inte fungerar tillfredställande enligt Sveriges önskemål.  
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3.10 Analysmetod 
Denna studie har valt att inrikta sig på en tematisk analysmetod. Bryman (2011) menar att det 

är en vanligt förekommande metod när kvalitativa data ska analyseras. Enligt 

Nationalencyklopedin (2019) beskrivs en tematisk metod som ”…studier av återkommande 

teman”.  

Studien har inriktat sig på att identifiera de problem som finns i litteraturen och sedan utifrån 

dessa identifiera nya som inte litteraturen eller tidigare forskning har besvarat. Dessa problem 

har sedan sammanställts och testas mot de faser som ingår i HAM och HLM för att se vilka 

teman som kan identifieras.  

 

3.11 Metoddiskussion 
Denna studie bygger på teorier som kretsar hanteringen av Foxen (2015) Hardware Asset 

Management. Anledningen till att teorierna till HAM har valts är för att identifiera vad för 

problem som finns i respektive steg i HAM. En tematisk analys har valts för att dela in 

problemen i olika teman i syfte att göra det överskådligt i rapporten. Den datainsamling som 

har gjort är genom litteraturgranskning, intervjuer, observationer och en workshop som enligt 

Yin (2003) är passande för en fallstudie.  

Litteraturgranskningen har varit av stor betydelse för att se vad för tidigare forskning som 

genomförts inom detta område och för att visa på vad för stöd som finns idag i form av 

standardiseringar och riktlinjer. Intervjuer har varit en betydande del i arbetet för att identifiera 

vad för steg som ingår i varje del av HAM och HLM processdelar. Även observationer har 

varit av betydelse för att säkerställa att dessa delar har skett på samma sätt som de intervjuade 

har berättat vid intervjutillfällena. Observationerna har gett mig en insikt i de nuvarande 

processerna och rutinerna och de brister och problemen som uppstår. Workshopen har fungerat 

som validering för den empiri som samlats vid intervjuerna och vid observationerna. 

Deltagarna vid workshopen är de som har varit med och tagit fram processerna och riktlinjerna 

för hanteringen av IT-hårdvarutillgångar.   

 

3.12 Metodsammanfattning 
Denna studie har först utgått från en litteraturinsamling där tidigare forskning inom ämnet har 

studerats. I ett tidigt skede identifierades avsaknaden av andra examensarbeten inom samma 
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område. För att få en bild av hur den aktuella situationen ser ut idag har en förstudie gjorts på 

Lidl Sverige. I den har stora mängder kvantitativa data tagits fram för att belysa de problem 

som existerar. Förstudien finns presenterad under rubrik 4.1.   

Efter det att förstudien hade genomförts valdes ett antal personer ut med betydande roller inom 

området AM som har god insikt i processerna. Med dessa personer har sedan intervjuer gjorts 

för att identifiera hur processerna ser ut. Därefter har intervjusvaren ställts mot stegen i HAM 

för att se vilka problem som kan identifieras.  

En workshop i Tyskland har också genomförts för att få input från de som har tagit fram de 

systemlösningar som finns idag. De är även dem som är ytterst ansvariga för processer och 

rutiner kring denna hantering.  

Anledningen/motivet till detta upplägg har varit svårigheterna att hitta tidigare arbeten inom 

detta område. Därför inleddes arbetet med en förstudie/nulägesrapport för att påvisa att 

problemet existerar och vidden av det. Utifrån det har HAM, HLM och andra lösningar för IT 

asset management använts.  
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4 Resultat & Analys 
En ordentlig förstudie har genomfört för att försöka få en bättre inblick i hur situationen ser ut. 

Data har samlats in från olika system för att ge en fingervisning om vad som finns registerfört 

och vad som inte finns.  

 

Lidl och Schwarz Gruppe 
Lidl är en lågprislivsmedelskedja och ägs av Schwarz Gruppe koncernen som är ett privat ägt 

familjeföretag. Idag har Lidl mer än 10 000 butiker runtom i världen, där majoriteten ligger i 

Europa. (Lidl Stiftung & Co. KG, 2019) Utöver dessa finns ett antal butiker i USA och planer 

finns även på att expandera i Asien. Lidl har idag över 260 000 anställda i mer än 30 länder. 

(Lidl Stiftung & Co. KG, 2019) Lidl har funnits i Sverige sedan 2003 och består idag av cirka 

180 butiker, två centrallager, tre fastighetskontor och ett huvudkontor. Totalt jobbar mer än 4 

000 personer på Lidl i Sverige. (Lidl Sverige KB, 2019) 

Lidl är det företaget som jag valt att använda mig av för min studie. Då jag varit anställd hos 

dem i 5 år har de varit mycket välkomnade och ställt upp med både tid och resurser för att 

hjälpa mig. Vid ett inledande möte och vid det mötet framkom önskemålet om att titta på hur 

hanteringen av deras IT-tillgångar fungerar. I en förstudie som jag tog fram i början av arbetet 

identifierades problem på flera områden.  

 

System relaterade till ITAM hos Lidl Sverige KB 

IT4YOU 

IT4You är ett IT Service Management system som är utvecklat med ServiceNow som grund, 

anpassat för Lidl och Schwarz. Systemet IT4You innehåller delar för incidenthantering, 

problemmangement, asset management, knowledge base och många fler stödfunktioner. 

IT4You används huvudsakligen som ett ärendehanteringssystem på Lidl, där de andra 

funktionerna är till för att stödja supportarbetet. IT4You del som rör asset managementsystem 

är helt manuell och automatisering saknas.  

MobileIron 

MobileIron är en mjukvara som är till för att hantera mobila enheter som till exempel iPhones 

och iPads. (MobileIron, 2019) Det är ett Mobile Device Managementsystem (MDM) som kan 

ge information åt IT-avdelningen om information och säkerhetsstatus för mobila enheter. 
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(MobileIron, 2019)  En fördel med MobileIron är att alla enheter registreras och knyts till en 

användare. Det gör spårbarheten mycket god och ger även möjlighet att ge en utökad support i 

form av speciella funktioner och appar för olika roller. MobileIron ger stöd för att hantera IT-

tillgångar men integrationen mot IT4You saknas.  

Microsoft System Center Configuration Management  

System Center Configuration Management eller SCCM är ett av Microsoft utvecklat verktyg 

för att hantera och administrera datorer och mobila enheter med framförallt Windowsbaserade 

operativsystem, men även Linux, Unix och Applebaserade operativsystem. (Microsoft , 2019) 

I SCCM finns informationen kring varje enhet lagrad. Det gör att många olika rapporter kan 

skapas för att få fram specifik information om till exempel vem som är den senaste inloggade 

användare, vilken datortillverkare och vad datorn har för serienummer. SCCM har 

funktionalitet för att hantera IT-tillgångar till en viss gräns, men kopplingen mot IT4You finns 

inte idag.   

Sammanfattning system 

Alla tre systemen har stöd för IT-hantering men på lite olika sätt. IT4You har inte någon 

automatiserad funktion som stödjer ITAM hantering. Både MobileIron och SCCM har stöd för 

automatiserad hantering men på lite olika sätt. Nackdelen med båda är att de inte har något stöd 

för automatisering av enheter som är knutna till personer som avslutar sin anställning. Det gör 

att all hantering måste ske manuellt. Dessutom uppstår problem om användare använder andra 

enheter än de som är knutna till dem, då kan systemet inte identifiera den rättmätige 

användaren.  

 

Respondenter 
Totalt har fem respondenter blivit intervjuade under denna fallstudie. För att få en bättre 

förståelse och lättare kunna följa deras svar görs nedan en kort beskrivning av vilka de är och 

vilken roll de har.  

Respondent 1 Asset Manager 
Respondent 1 är den som idag är Asset Manager på Lidl. Denne är relativt ny i rollen men har 

många års erfarenhet från IT-branschen och har jobbat mycket med hårdvara på olika sätt, både 

på Lidl och på andra företag tidigare.  
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Respondent 2 förklaring f.d. Asset Manager 
Respondent 2 är den som tidigare har varit Asset Manager på Lidl. Denne har många års 

erfarenhet av Lidl och har jobbat på företaget i mer än 10 år. Denna person har erfarenhet av 

hur hanteringen sköttes innan införandet av IT4You och har även stora kunskaper i IT4You då 

personen har varit en KeyUser sedan införandet.  

Respondent 3 Human Resource (HR) Teamchef  
Respondent 3 har under närmare 10 år arbetat på Lidl i varierande roller. Då denne tidigare var 

chef för en av de IT-tjänster som finns på Lidl har personen insikt i en del av problematiken. 

Respondent 3 arbetar mer eller mindre dagligen med att hantera användare i de olika system 

som rör användarhantering.  

Respondent 4 Head of Asset Management Schwarz IT 
Respondent 4 har det övergripande ansvaret för Asset Management för hela Lidl och Schwarz, 

både för Europa, Amerika och Asien. Väldigt insatt i systemet IT4You och har varit delaktig 

sedan införandet av systemet. Relativt ny i Schwarz och Lidl koncernen med endast 1,5 års 

tjänstgöring. Respondent 4 har dock flera års erfarenhet från andra stora organisationer inom 

IT-branschen.  

Respondent 5 f.d. Head of Asset Management Lidl IT 
Respondent 5 har tidigare varit ansvarig för IT asset management för Lidl. För drygt ett år 

sedan centraliserades den positionen och idag sköts hanteringen från Schwarzkoncernen där 

även respondent 5 arbetar men med andra projekt. Respondent 5 arbetar idag inom projekt 

beställningsförfarandet. Respondent 5 har drygt 5 års erfarenhet från Lidl och Schwarz IT.  

Workshop Tyskland med experter inom IT Asset management  
En workshop har genomförts på plats i Tyskland med respondent 4 och respondent 5. Båda har 

erfarenhet av IT asset management, IT4You och de processer och rutiner som finns uppsatta 

för Lidl och Schwarz. Dessutom har de god kontakt med andra personer som har betydande 

roller inom IT4You. Några av dessa deltog en kort stund under denna workshop.  

 

4.1 Förstudie 
En förstudie har genomförts för att få en inblick i den nuvarande situationen hos Lidl Sverige.  

Förstudien har gjorts genom att sammanställa data och försöka analysera hur situationen ser ut 
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för de olika typerna av hårdvara. Dessa presenteras nedan i cirkeldiagram tillsammans med en 

kortare förklaring av vad för data som sammanställts och från vilket system.  

MAC-datorer 
Som grafen visar nedan finns det ett stort behov av att införa rutiner kring hur utrustningen 

knyts till en specifik person. Noll procent av antalet MAC-datorer som finns är korrekt 

registrerade i IT4You där registerföringen sköts. Endast fyra procent finns registrerade och det 

motsvarar en enhet. Den är dessutom knuten till fel person. Hela 96 % av de enheter som finns 

registrerade i Active Directory (AD) finns inte registrerade i IT4You. Då alla datorer, både 

MAC och PC, måste vara registrerade i AD bör denna data vara tillförlitlig. Nackdelen med de 

systemen som de använder sig av idag är att all hantering av MAC i Active Directory sker 

manuellt. Det gör att det kan uppstå ett visst mörkertal om de inte lagts upp på rätt sätt.   

 

Figur 4.1.1 visar Mac-datorer och dess korrekthet i IT4You, AD och den felaktiga informationen 

Mobiltelefoner 
Av antalet telefoner som finns registrerade är endast tio procent korrekta i IT4You. Hela 33 

procent av de registrerade telefonerna som finns i IT4you är felaktigt registrerade. Då all 

hantering av mobiltelefoner sker genom verktyget MobileIron bör den data som finns vara 

tillförlitlig. Dock gäller de endast för nya telefoner. Det resulterar i att det finns ett potentiellt 

mörkertal där det finns användare som har telefoner som är äldre eller inte uppdaterade till den 

nya systemlösningen.  
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Rätt i IT4You Finns i AD Felaktig info IT4You
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Figur 4.1.2 visar mobiltelefoner och dess korrekthet i IT4You, MobileIron och den felaktiga 

informationen i IT4You 
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Eftersom antalet mobilabonnemang finns registrerade hos den leverantör som organisationen 

valt att använda, i det här fallet Telenor, går det att ganska snabbt se att endast 38 procent av 

telefonerna finns registrerade i MobileIron. Dock finns det ett antal mobilabonnemang som är 

avsedda för andra ändamål än för mobiltelefoni. Det är dock fortfarande ett visst mörkertal som 

går att dokumentera med hjälp av Telenor.  

 

Figur 4.1.3 visar mobilabonnemang som finns registrerade hos Telenor, som finns i MobileIron och 

antalet registrerade i IT4You  
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Hade alla telefoner funnits registrerade i MobileIron, i IT4You och alla abonnemangen varit 

knutna till rätt person hade cirkeldiagrammet visat 33,3% för varje tårtbit. 

 

Figur 4.1.3 visar ett drömscenario för mobilsammanställningen. 
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iPad 
Precis som med telefoner används verktyget MobileIron för att administrera iPad. Även här ser 

vi stora brister när det kommer till antalet korrekta enheter i IT4You. Endast sju procent, är 

korrekta vilket motsvarar 17 enheter av totalt 217, av de som finns registrerade i IT4You men 

inte har rätt information är det endast en procent. I MobileIron är det knappt två procent som 

inte är korrekt, det motsvara 4 stycken enheter. En stor fördel är att inga andra enheter än de 

som finns upplagda i MobileIron är kompatibla. Det medför att de inte går att använda om de 

inte är upplagda. En unik fördel gentemot MAC-datorer, PC-datorer och mobiltelefoner.    

 

Figur 4.1.4 visar antalet rätt och felregistrerade iPads i IT4You, hur många som finns i MobileIron och 

hur många av dem som inte är korrekt upplagda.    
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PC-datorer 
Precis som anges under rubriken mobiltelefoner finns det inget samlat system för hantering av 

PC-datorer. För dem är det en kombination av Active Directory (AD) och System Center 

Configuration Manager (SCCM) som används för att administrera och hantera dessa. I IT4You 

finns 28 procent av totala mängden PC-datorerna korrekt registrerade, vilket motsvarar 370 

datorer. Ytterligare 234 enheter finns registrerade i IT4You vilket motsvarar 18%. Dessvärre 

är dessa enheter registrerade med felaktig information. Största problemet är inkorrekt 

användare, men det förekommer även felaktig datorinformation. 

 

Figur 4.1.5 visar antalet korrekt och felaktigt registrerade datorer i IT4You och den totala mängden 

som saknas i IT4You där informationen är hämtad från SCCM. Med andra ord saknas mer än hälften 

i IT4You.  
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Det råder dock ett ganska stort mörkertal då det är stor differens mellan Active Directory och 

SCCM där det skiljer mer än 300 enheter mellan dessa två system. Det motsvarar en skillnad 

på hela 26 procent.  

 

Figur 4.1.6 visar skillnaden mellan SCCM och AD där SCCM bör vara det korrekta antalet. Om 

fördelning hade varit korrekt hade 50% fördelats mellan AD och SCCM.    
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Sammanfattning förstudie 
En av rapporterna visade på att värdet av utrustning som inte fanns registerförd uppgick till 

över 9 miljoner kronor. Målet med forskningen har varit att se om det går att identifiera vad 

som orsakar dessa problem.  

Som förstudien visar på finns det i dagsläget ett stort mörkertal och endast en del av alla 

hårdvarutillgångar finns registrerade i IT4You.  

SCCM innehåller all den information som asset systemet är i behov av. Det är framförallt 

datornamn / asset tag, serienummer, tillverkare, modell och den primära användaren. Dock 

uppstår ett problem om det är mer än en användare som brukar enheten. Då medger inte 

systemet möjlighet att identifiera vem som är den faktiska användaren. Det gör att en användare 

som till exempel använt sig av en gemensam dator i ett konferensrum felaktigt kan få den 

enheten knuten till sig. Det kan därför vara svårt att identifiera den korrekta användaren i 

efterhand.  

Problemet är att all hantering av utrustning i IT4You asset management är manuell, vilket gör 

att (1) hur nya enheter registreras, (2) tilldelas en person, (3) återförs till lagret och (4) hur 

skrotningen sker, bör skötas på samma sätt i hela organisationen.  
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4.2 Kontohantering medarbetare 
Respondent 3 har beskrivit systemsituationen för hur hanteringen av anställda och hur deras 

användarkonto skapas. Respondent 3 som har arbetat som teamchef på Human Resource-

avdelningen (HR) i ett par år, bjöd även in en av deras HR-KeyUsers för SAP för att beskriva 

de delarna som rör SAP-systemet.  

I figuren nedan beskrivs hur processen ser ut för en ny användare. Dessa steg har teamchefen 

för HR-avdelningen beskrivit vid en intervju. Det sker genom att HR-avdelningen får in ett 

kontrakt för en ny anställd. Därefter lägger dem upp informationen från kontraktet i systemet 

som heter SAP HR. När det är gjort sparas informationen om den nyanställde som blir tilldelad 

ett anställningsnummer (löpnummer). Processen finns beskriven i nedan och i bilaga 8.2.1.1. 

För avslut ser processen ut på samma sätt med den skillnaden att ett slutdatum läggs till istället 

för ett anställningsdatum (se bilaga 8.2.1.2).  

All administrering från HR sker i SAP och modulerna (se figur 4.2.1). Dessa undersystem är 

uppdelade i Pay Enrollment (PY) lönehantering, Personal Administration (PA) administration 

av personalinformation och Personal Time (PT) tidsrapportering, säger respondent 3.   

En gång per dygn synkroniseras SAP, HR och GPS (Global Personal System) med varandra 

genom modulen ZUMBA. När den nya medarbetaren har dykt upp i GPS ska kontot 

automatiskt skapas och läggas till i IDM. IDM är den modul som skapar konton i Active 

Directory och det verktyg som används för att beställa behörigheter. IDM är direkt kopplat mot 

Active Directory. Synkroniseringen mellan GPS och IDM sker genom modulen ESB ett par 

gånger per dygn. Detsamma gäller SIAM, ett nytt system som är tänkt att ersätta IDM.  

Synkroniseringen mellan IDM och Active Directory sker en gång per timme. Målet är att 

ersätta IDM med SIAM säger respondent 3.    
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Figur 4.2.1 är en beskrivning av hur de system som rör kontohanteringen på Lidl hänger samman. 

När en användare ska skapas i IDM genereras ett Active Directory konto automatiskt och 

användaren får denne ett unikt användarnamn som är baserat på efternamn. Uppstår problemet 

med att de finns en annan person med samma efternamn kompletteras användarnamnet med 

första bokstaven i förnamnet. Om det mot förmodan ändå skulle vara någon som har samma 

efternamn och samma första bokstav i förnamnet kompletteras det med nästa bokstav i 

förnamnet. Det fortsätter till ett unikt användarnamn skapats.  

När en användares information finns tillgänglig i IDM och SIAM är denne sökbar i IT4You 

vilket gör att det går att beställa utrustning till personen i fråga. Viktigt att komma ihåg är att 

om ett kontrakt skapas med ett startdatum längre fram än 30 dagar kommer inte personen att 

vara synlig. Det är först när det är mindre än 30 dagar innan den nya medarbetaren börjar som 

den kommer att dyka upp i systemet.  
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Sammanfattning kontohantering 
Enligt HR-teamchefen uppstår det emellanåt problem med att användare inte skapas på ett 

korrekt sätt. ”När detta sker är det oftast synkroniseringen för ZUMBA mellan SAP-HR och 

GPS eller i ESB synkroniseringen mellan GPS och IDM.” Ett annat förekommande problem 

är när den som anställer en ny person inte skickar in kontraktet i tid. ”Det händer att den 

nyanställdes kontrakt når oss så sent som samma dag som den nyanställde börjar, ” Det medför 

att kontot för denne inte kommer att finnas tillgängligt förrän tidigast två dagar senare. Något 

som HR-teamchefen bekräftar förekommer ”alltför ofta”.  

Eftersom alla enheter kräver ett giltigt Active Directory konto är det viktigt att 

kontohanteringen fungerar innan utrustning kan hanteras. Om kontraktet är rätt registrerat och 

det är mer än fem dagar innan den anställde börjar skapas kontot automatiskt. Hanteringen för 

personer som väljer att avsluta sin anställning sker på samma sätt som vid anställning. När HR-

avdelningen får in ett avslutande kontrakt registreras det och vid arbetsdagens slut den dag som 

personen slutar avslutas kontot automatiskt. Dock finns det undantag och då måste det ske 

genom en manuell hantering för att skapa och avsluta konton säger respondent 3.  

Systemintegrationen mellan de HR-systemen, systemen som hanterar konton och IT4You är 

otroligt viktig för att kunna hantera alla stegen i hårdvaranslivscykel. Nackdelen är att 

integrationen mellan systemen medför oönskad väntetid och framförallt ställer till det då när 

en person byter avdelning internt måste manuell hantering göras säger respondent 3.  
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4.3 HAM – Hardware Asset Management  
David Foxen (2015), som är en expert inom framförallt mjukvara delen inom asset 

management, har skrivit en artikel där han menar att precis som mjukvara måste hårdvara också 

administreras, dock på ett något annorlunda sätt. (Foxen, 2015)  

För att administrera hårdvara på ett effektivt sätt menar Foxen att utrustningens livscykel är 

viktig då den innehåller de vitala delarna från efterfrågan ända till skrotning. Stegen för denna 

process, som han definierar som Hardware Lifecycle Management (HLM), är följande:  

Original: Fritt översatt: 
Hardware Request Hårdvaruförfrågan / -efterfrågan. 
Procurement Inköp av utrustning 
Installation of company image/software Installation av image och mjukvara 
Deployment Implementering / Utlämnande av utrusning  
Use (Any problems? Needs upgrading? 
Accidental damage) Användning (Support etc.) 
Storage / Not in use Lagerföring och förvaring 
End of Warranty or Maintenance Garantitider och Service 
Retirement Ta ur bruk   
Disposal Skrotning 

 

Tabell 4.3.1 innehåller originalbenämningen för de delar som Foxen (2015) menar att HAM innehåller 

och en fritt översatt tolkning av dessa.  

Genom att följa alla stegen ovan menar Foxen (2015) att en mer effektiv IT-lösning kan uppnås. 

Han menar att om HAM och dess processer följs kan slutanvändaren få en kortare ledtid och 

företaget kan även minska sina IT-kostnader.  

Första steget innan en hårdvaruefterfrågan kan göras är att säkerställa att den som utrustningen 

är ämnad för existerar i systemet. Därför är kontohantering en nödvändighet för att detta ska 

fungera. Under workshopen framkom det att upp till 10 procent av de nyanställda inte hade fått 

sina konton skapade till dess de började på Schwarz och Lidl. I Sverige är denna siffra något 

lägre enligt respondent 3 utan att ge en exakt siffra.   
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Hårdvaruförfrågan / -efterfrågan 
Hardware Requestment eller Hårdvaruefterfrågan är det första steget i HAM/HLM. Den 

anställde som utrustningen är ämnad för eller en sekreterare eller en chef kan skapa en request 

eller en förfrågan. Nästa steg är att i IT4You leta upp den utrustning som önskas beställas. När 

beställaren klickar på den utrustning som önskas måste denne fylla i de formulär som finns 

under varje artikel. Där ska den som förfrågan/beställningen gäller för fyllas i. Därefter ska 

kostnadsställe väljas. När det är gjort är det dags att fylla i den önskade leveransadressen och 

sedan det önskade leveransdatumet. Sista steget i formuläret är att fylla i av vilken anledning 

utrustningen beställs. För att slutföra beställningen väljs knappen Lägg till i varukorg. Om mer 

utrustning önskas är görs det på samma sätt. När all utrusning som önskas är tillagd i 

varukorgen måste beställningen slutföras genom att klicka på Order Now under rubriken 

Varukorg. Därefter går beställningen vidare till närmaste chef för godkännande.  

Sammanfattning och analys 

Vid intervjuerna framkom det att de problem som uppstod var när den som utrustningen gällde 

för inte fanns upplagd i systemet. Något som bekräftades vid workshopen. En annan sak som 

Respondent 1 poängterade var att om utrustning inte finns tillgänglig finns en artikel som går 

att beställa som heter Hardware Not Listed där en fritext beställning går att genomföra. Den 

funktionen är bra men användarna använder den inte, utan beställer något listat och skriver 

sedan i fältet anledning vad som önskas. Det skapar förvirring och medför problem i 

hanteringen senare för supportmedarbetarna.   

 

Figur 4.3.2 visar de stegen som beställningsförfarandet berör (bilaga 8.2.2) 
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Inköp av hårdvara 
Inköp av utrustning sker genom ett system som heter P2P (även kallat Proshop). I detta system 

görs alla beställningar som inte är för vidare handel. Systemet administreras av avdelningen 

Tekniskt inköp. Datorer och kringutrustning kan köpas från upphandlade leverantörer. Det gör 

att endast upphandlade artiklar finns tillgängliga och utbudet är därmed begränsat. En utökad 

behörighet finns för ett mycket begränsat antal personer som kan göra fritextbeställningar från 

leverantörer som inte är upplagda i systemet. Ett fåtal som har tillgång till P2P och Proshop 

brukar avdelningar utse en beställansvarig. Den som är ansvarig för beställningar på IT är 

respondent 1. Respondent 2 har tidigare varit den som hanterat alla beställningar för IT-

avdelningen.  

Första steget är att gå till P2P/Proshop. För att göra ett nytt inköp måste knappen Handla väljas. 

När det är gjort öppnas en ny ruta och där är en sökruta tillgänglig för att hitta önskad produkt. 

Fyll i rutan och klicka först på sök eller förstoringsglaset. Leta därefter upp önskad produkt 

och fyll i antal som önskas, följt av knappen lägg till. Önskas fler produkter är det samma 

procedur som måste genomföras. När alla önskade artiklar ligger i kundvagnen är nästa steg 

att trycka på granska eller beställ. I båda dessa fall kommer det att krävas en viss komplettering 

kring leveransadress, kostnadsställe och kostnadskategori. När det är gjort är det sista steget att 

trycka på beställknappen. Beställningen går sedan vidare till den som valts som godkännande, 

om inte det är specificerat går den automatiskt till närmaste chef.  

Sammanfattning och analys 

Vid intervjuerna poängterade Respondent 2 att ingen koppling finns mellan Proshop och 

IT4You. Det medför att registreringen av utrustningen inte kan ske vid ett beställförfarande. 

”Det hade varit önskvärt att de leverantörer som vi beställer från tillhandahåller listor med den 

information som behövs vid registreringen i IT4You”. Även de tyska kollegorna bekräftar 

detta. De har dock ett annat upplägg där de har en extern leverantör som sköter all hantering 

av utrustning. ”Då vår utrustning leasas direkt från leverantörer hanterar de registreringen av 

utrustningen”. Det gör också att de slipper hela inköpssteget vilket förenklar processen enligt 

dem. Anledningen till att vi leasar är att den leverantör som all utrustning i form av datorer och 

kringutrustning är inhyrd för att hantera HAM processen och deras kontor ligger mindre än 2 

km bort berättar respondent 4.  ”Tyvärr är det inget alternativ för andra länder i dagsläget. Detta 

då den leverantören endast finns i Neckarsulm” säger respondent 4. Respondent 4 tycker dock 

att leverantören ska tillhandahålla informationen som krävs och att registreringen av utrustning 

ska ske innan installationssteget.   
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Figur 4.3.3 visar de steg som finns och som ingår i inköpsförfarandet (bilaga 8.2.3) 

 

Installation  
Installation av PC-datorer kan ske på två olika sätt. Antingen beställs utrustningen med 

installation direkt från leverantören mot en tilläggskostnad. Alternativt beställs utrustning utan 

installation och då sker det genom att supportavdelningen installerar datorerna. I båda fallen 

måste en viss handpåläggning göras. Det kan till exempel vara installation av användarspecifik 

inställning och program. Förfarandet ser ut på samma sätt oavsett vilket av alternativen som 

väljs.  

När en PC-dator har valts ut är det viktigt att ta fram Media Control Address -adressen (MAC) 

för datorn. MAC-adressen finns tillgänglig i Basic Input/Output System (BIOS), 

kommandotolken (CMD) eller i nätverksinställningarna på datorn. När den är identifierad kan 

en ny enhet skapas i System Center Configuration Manager (SCCM). Det görs genom att gå 

till Importera datorinformation. Först ska ett datornamn eller en Asset Tag fyllas i, sedan MAC-

adressen. Datornamn är strikt då alla datorer är knutna till en speciell region. Anledningen till 

detta är att andra system är regionsspecifika enligt respondent 2. Det gör att hanteringen blir 

ännu mer komplicerad. Datornamn börjar alltid med landsbeteckning i form av bokstäver, för 

Sverige är det SE. Är enheten knuten till huvudkontoret följer endast vad det är för typ av enhet 

(SE-PCXXXX), PC= stationär dator, LAP = bärbardator (från engelskans laptop), MAC= 

Apple dator (ej specificerat om det är en bärbar eller stationär). Om enheten istället är knuten 

till en region kommer regionnumret före vilken typ av utrustning (SE-XXXPCXXXX). 

Gemensamt är att all utrustning får ett löpnummer som består av fyra siffror efter typ av enhet 

exempelvis SE-PC0001 eller SE-002PC1234. Hanteringen av datornamn sker manuellt i 

installationsförfarandets början.  

Nästa steg är att lägga till datorn i en samling. Samlingarna innehåller standardprogram och är 

indelade i IT-avdelning, lager och huvudkontor. Det går även att lägga till datorn i en samling 

vid ett senare tillfälle. Därefter är det bara att välja nästa och där visas en bekräftelse på att 
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datorn är registrerad. Välj stäng för att slutföra processen och stänga rutan. Hur lång tid det tar 

innan datorn går att installera beror dels på hur många andra nya datorer som ska synkas och 

när dels nästa synkning sker för SCCM. Normalt sker det 3 gånger per dygn. Därför kan det ta 

X antal timmar innan datorn går att installera.  

När datorn är synkad, den bör också vara tillgänglig bland enheter i SCCM, är det dags att 

koppla in den på nätverket med kabel. Därefter ska datorn startas och direkt i uppstartsfasen 

ska BOOT-menyn väljas, oftast F12. När det är gjort väljs nätverksenheten med Preboot 

Execution Environment (PXE) och den börjar att ladda ned nödvändiga installationsfiler. 

Denna process tar cirkla 15 minuter och direkt när det är klart kommer installationen 

automatiskt att starta. Själva installationen tar ungefär fyra timmar, kan variera en aning 

beroende på datormodell. Efter det är datorn grundinstallerad och endast den slutliga 

handpåläggningen för slutanvändarspecifika program och inställningar behöver göras.  

Då endast ett fåtal MAC-datorer finns i Sverige och systemet för installation och processerna 

för installationsförfarandet håller på att ändras kommer de inte att specificeras. Enligt 

Respondent 2 ”kommer installationsförfarandet att se ut på liknande sätt. Dock kommer 

systemen att vara annorlunda och anpassade för Macintosh.”   

Sammanfattning och analys 

Enligt samtliga respondenter kan utrustningen beställas med en grundkonfiguration, precis som 

nämndes ovan.  För mobila enheter i form av iPads och mobiltelefoner behövs ingen 

förkonfiguration. Det är endast när utrustningen levereras till användaren som konfiguration 

görs. I detta steg registreras även enheterna på respektive användare enligt respondent 2.  

Anledningen till detta är, enligt respondent 2, att det ska gå att följa vem enheten ska tillhöra. 

Ett problem som tenderar att uppstå är när datorer byter region eftersom en del system är 

regionsspecifika. Problemet avhjälps genom att byta dator eller installera om datorn för den 

specifika regionen. Problemet med detta är att det före detta datornamnet fortfarande ligger 

kvar. Respondent 1 menar att i dagsläget måste dessa enheter tas bort manuellt och det är en 

process som ej efterföljs.  
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Figur 4.3.4 visar de steg som finns och som ingår i installationsprocessen av en PC-dator (Bilaga 8.2.4) 

 

Implementering och utlämning 
Användaren får ett meddelande när utrustningen är klar för avhämtning. Meddelandet skickas 

även till närmste chef eller till den som beställt utrustningen. Detta då användaren i dagsläget 

kanske inte har någon dator. Användaren och dess chef ska ha fått ett mail skickat till sig med 

användaruppgifter. Om de inte finns tillgängliga kan supportavdelningen hjälpa till att byta 

lösenordet. Första steget när användaren kommer är att logga in på datorn för första gången. 

När användaren har loggat in är nästa steg att ordna all användarspecifik konfiguration. En av 

dessa är mailkonfiguration. Den görs manuellt av en supportmedarbetare. Även när det gäller 

installation av program som inte hör till basutbudet måste det ske innan enheten lämnas.  

För mobila enheter sker all hantering genom ett verktyg som heter MobileIron som är ett mobile 

device managmenet system eller MDM. När användaren kommer för att hämta sin iPad eller 

mobil får den hjälp att konfigurera den av support teamet. Alla enheter har Device Enrollment 

Program aktiverat för att enheten endast ska kunna användas av Lidl- och Schwarz-personal. 

”Processen för en ny användare är ganska enkel och tar cirka 15 minuter att genomföra” säger 

respondent 1. När enheten är färdigkonfigurerad knyts enheten automatiskt till användaren i 

MobileIron. Den ska registreras i IT4You och knytas till den beställning som ska finnas i 

IT4You. Beställningar eller en hårdvaruefterfrågan kan inte slutföras utan att en enhet knyts 

till beställningen säger respondent 2.  

Ett annat tema som diskuterades under workshopen var om RFID-märkning av enheter var en 

möjlig lösning på problemet. Det test som har genomförts var att märka varje Lidl-dator i USA 

med en RFID tag. ”Efter att testet har fortlöpt i mer än 12 månader utan att uppnå önskat resultat 

har beslutet tagits att inte fortsätta med tekniken” berättade respondent 4. En av anledningarna 

vara att räckvidden inte var tillfredställande för inventeringen. Respondent 4 berättade att de 

RFID-lösningen fungerade bra för att hålla reda på vad som fanns på lagret då det satt mottagare 

i dörrkarmen. Det gjorde att enheterna registrerades när de passerade dörren och på så sätt 

kunde de veta om enheten fanns på lagret eller ej. Respondent 4 bekräftar även att räckvidden 

är ett problem då det endast ger en räckvidd på cirka 10 meter.  

Ett alternativ som testats i Storbritannien är en lösning där enheter som är anslutna till nätverket 

registrerar sig själva berättade respondent 4. Dessvärre har den inte gett den effekt som önskats.  
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Sammanfattning och analys 

Enligt respondent 1 brukar enheterna registreras på användaren i samband med utlämnandet, 

något som inte övriga respondenter håller med om. Under workshopen kom det fram att 

processen för registreringen skiljer sig åt mellan regionerna. När frågan hur standardisering av 

hanteringen kom upp vid workshopen svarade respondent 5 att ”I dagsläget finns ingen 

standard. Det är upp till varje region att bestämma vad för standarder de önskar”.  Något som 

skulle underlätta hanteringen är om en standardisering togs fram på global nivå, likt en ISO-

standard. I denna bör riktlinjer ingå gällande i vilket steg en enhet ska registreras och knytas 

till en användare.  

RFID-lösningen genererar för mycket administrativt arbete och för höga kostnader, samt bidrar 

endast till en delprocess inom problematiken. Den är passande för lagerhanteringen men inte 

passande för den dagliga användningen då många användare inte har en bestämd plats. Det 

resulterar i att inventeringen inte fungerar om användare ej är på plats eller har bytt plats.  

Hanteringen i MobileIron för mobila enheter sker automatiskt. Det gör att den information som 

finns i MobileIron oftast är väldigt pålitlig säger respondent 2. Undantaget är dock om enheter 

lämnas tillbaka eller försvinner då hanteringen för att ta bort enheter är manuell. Eftersom alla 

mobila enheter är DEP aktiverade går mobila enheterna inte att använda utan ett aktivt 

Lidl/Schwarz konto. Det gör att användare tenderar att lämna tillbaka mobila enheter i större 

utsträckning än datorer säger respondent 1.  

 

Figur 4.3.5 visar de steg som ingår i processen för utlämningen av PC-datorer. (Bilaga 8.2.5.1) 
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Figur 4.3.6 visar de steg som ingår i processen för att registrera enheter i IT4You. (Bilaga 8.2.5.2) 

 

Användning och hantering av problem 
När en användare har fått sin utrustning och kommit igång med användningen är det viktigt att 

alla ärenden kring support i form av: frågor, felanmälningar, incidenter och uppgraderingar 

sköts via IT4You. En stor anledning till det är att kunna hantera och säkerställa att de som 

behöver hjälp får hjälp. Även när det kommer till att titta på historik och försöka förebygga 

problem är det viktigt att ärenden skapas. Det gör analys av återkommande problem, incidenter 

och uppgraderingsbehov långt mer effektiv. En förutsättning för att få en mer effektiv 

problemhantering är att en enhet är registrerad på rätt person. Felsökningen blir mycket mer 

effektiv när supportmedarbetarna vet vilken utrustning felanmälan gäller.  

En felanmälan skapas via ärendehanteringssystemet (ÄHS) IT4You i serviceportalen. Även 

önskemål och frågor skickas via serviceportalen. Förfarandet ser likartat ut för båda 

processerna. Första steget är att fylla i vem som felanmälan, frågan eller önskemålet gäller. 

Därefter ska en kort beskrivning fyllas i, fungerar som en rubrik för supportmedarbetarna. Om 

en annan adress än den som är knuten till användaren önskas kan den fyllas i en fritext ruta 

som heter Annan adress. Nästa steg är att på ett utförligt sätt beskriva sitt problem, sin fråga 

eller sitt önskemål. Sista steget är att fylla i vilken utrustning som ärendet gäller. En lista med 

den utrustningen som är knuten till användaren dyker upp och utifrån den kan den utrustning 

som ärendet är relaterat till väljas.   

Sammanfattning och analys 

Respondent 1 och 2 är överens om att support skulle bli mycket mer effektiv om den enhets 

som felanmälan gällde fanns specificerad i ärendet. Det finns en funktion för det men om inte 

enheten är knuten till rätt person kan de inte välja den i listan över sina assets. Från workshopen 

poängterades detta problem som ett mycket väsentligt problem då flera ärenden skulle kunna 

lösas på betydligt kortare tid. Enligt respondent 2 skulle det kunna sänka tiden som användare 

får vänta för att få sina ärenden lösta. ”Det händer att användare inte svarar i telefonen eller på 
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mail och om man bara vill ha tag på deras datornamn kan det göra att de får vänta i onödan” 

säger respondent 1.  

 

Figur 4.3.7 visar processen för hur medarbetare skapar felanmälan och ett önskemål/fråga i IT4You 

(Bilaga 8.2.6) 

Förvaring och lagerhantering 
Utrustning som inte används ska lagerföras och hanteras på ett sätt som den tillgänglig för att 

användas igen. I förvaring och lagerhantering ingår även helt ny utrustning något som gör det 

än viktigare att lagersaldo är korrekt. Risken ökar annars för att onödiga beställningar sker 

alternativt att användare får vänta länge på utrustning som beställts. Hur lagerhanteringen sker 

idag är lite oklart. En nackdel är att utrustningen som kommer i kartong inte lagerförs direkt. 

Det gör att saldot inte alltid stämmer. En möjlig process skulle istället kunna vara att redan vid 

leverans uppdatera IT4You med de nya enheterna säger respondent 2. Det finns även en 

substatus som är till för att ge en indikation om utrustningen är redo för att tilldelas användare, 

om den behöver repareras eller om det är dags att skrota den. 

Enligt respondent 1 har de problem med att användare som slutar behåller sin utrustning. Om 

en användare slutat och inte lämnat tillbaka utrustningen ska den automatiskt tilldelas till 

användarens chef. Därefter är det upp till chefen att se till att returnera utrustningen. Fördelen 

är att utrustningen alltid kommer att vara tilldelad i IT4You. Nackdelen enligt respondent 2 är 

att cheferna inte alltid tar sitt ansvar och returnerar utrustning. En anledning till detta kan vara 

långa ledtider som gör att cheferna väljer att ha kvar utrustningen på sin avdelning för att låta 

nästa person ta över den. 

Sammanfattning och analys 

Som nämndes tidigare under rubriken Implementering och utlämning av utrustning skulle 

RFID taggar var en möjlig lösning på problemet med lagerhanteringsbiten.  Som de tyska 

kollegorna berättade är det dock inte en hållbar lösning. Anledningen är att ”Den är för kostsam 

och inte täcker de behov som vi har” säger respondent 4.  

Organisationen måste bli tydligare med att förklara vilka konsekvenser det innebär. När 

användare som lämnar organisationen eller byter region och inte lämnar tillbaka sin utrustning. 
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Att spara utrustning för att en nyanställd kommer om ett par veckor är inte en hållbar process 

och gör att systemet fallerar säger respondent 1. Därför bör processerna tydliggöras och även 

kommuniceras i hela organisationen.  

 

 

Figur 4.3.8 visar de steg som görs för att returnera utrustning till lager. (Bilaga 8.2.7) 

Garantislut och service/reparation 
Garantitider beror lite på vilken typ av utrustning det är. Det kan också vara lite olika beroende 

på vilken typ av leverantör. Generellt gäller 3 års garanti för datorer och dess kringutrustning, 

utom batteri som har en garantitid på ett år. Mobiltelefoner varierar mycket från modell till 

modell. Generellt sett är det 1 års garanti på dem. När garantitiden har löpt ut fortsätter 

användaren oftast att använda utrustningen om den fortfarande fungerar. Om utrustningen 

däremot går sönder eller blir defekt efter garantislut tas beslut från fall till fall om det är lönt 

att reparera eller ej.  

Sammanfattning och analys 

Enligt respondent 1 och 2 saknar Sverige rutiner kring hur service och reparationer sker för 

enheter. Har utrustning garanti brukar denna åberopas enligt respondent 2. Vid workshopen 

framkom att stora skillnader finns mellan hur länderna har valt att hantera service och 

reparation. Grundtanken är att all utrustning som har garanti ska repareras och vid skador ska 

alltid ett kostnadsförslag begäras. Utifrån kostnadsförslaget ska ställning tas om det är rimligt 

att reparera enheten, enligt respondent 4. Här skulle verkligen tydligare riktlinjer och processer 

behövas för hanteringen kring garanti och reparation.  

 

Figur 4.3.9 de föreslagnate steg för hur processen bör se ut enligt de tyska kollegorna (Bilaga 8.2.8) 
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Ta ur bruk och skrotning 
För enkelhetens skull har “ta ur bruk” och “skrotning” hamnat under samma rubrik. 

Anledningen är att det oftast är länkade processer för hur det ska göras.  Processen för hur 

skrotning och ta ur bruk sker ser lite olika ut. Vissa delar av organisationen använder 

utrustningen tills den är mer eller mindre obrukbar. Andra byter mer regelbundet och använder 

de äldre datorerna som lånedatorer och ersättningsdatorer vid till exempel en olycka eller 

ominstallation.  

Enligt respondent 1 och 2 saknas tydliga riktlinjer för när en enhet ska skrotas och tas ur bruk. 

Det kan variera från fall till fall säger respondent 2. Respondent 1 påpekar att vissa användare 

har enheter som är mer än 5 år gamla. När frågan om hur hanteringen sker idag ställdes på 

workshopen svarade de tyska kollegorna att det är upp till varje land att avgöra hur länge 

utrustningen ska vara tjänlig. Som det är uppsatt idag kan varje land välja på antingen 36, 72 

eller 100 månader. Dessutom är det unikt för varje artikel. Det gör att en viss modell av dator 

kan ha 72 månader medan en liknande kan ha 36 månader. Det har resulterat i att det finns 

datorer som börjar närma sig 100 månader och datorparken blir väldigt ojämn i ålder enligt 

respondent 1.  

Sammanfattning och analys 

Respondent 2 menar att en standard är en förutsättning för att hanteringen ska fungera på ett 

bättre sätt än idag. Precis som när det kommer till garanti och reparation bör tydligare riktlinjer 

och processer finnas för en bättre hantering av ta ur bruk och skrotning. Systemstöd finns men 

riktlinjerna för varje land måste vara tydligare och även för varje region.    

 

Figur 4.3.10 de förslagna steg för hur processen bör se ut enligt de tyska kollegorna (Bilaga 8.2.9) 

 

 

Sammanfattning av resultat  
Problemområden och teman som har identifierats under intervjuerna, observationerna och 

workshopen är: systemintegration, standardisering, hantering, rutiner, automatisering, lagring 

och identifiering.  
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Systemintegration 

Systemintegration är en central del av de problemen som identifierats i detta fallet. Det är 

framförallt den totala avsaknaden av integration mellan IT4You och inköpssystemet Proshop. 

Även hanteringen av konto och integrationen till IT4You är något som gör hanteringen av 

hårdvara komplex och bidragande till att problem i hanteringen uppstår. Integration mellan 

lösningar som RFID och IT4You är inte möjlig idag. Det medför att RFID inte är en passande 

teknik för detta fall.  

Standardisering 

Avsaknaden av standardisering har identifierats under flera av de steg i Hardware Asset 

Management och Hardware Lifecycle Management processerna. Det är ta ur bruk och 

skrotning, garanti och reparation, förvaring och lagerhantering, implementering och utlämning, 

inköp av hårdvara och hårdvaruförfråga.  

Rutiner och manuella processer 

Tydliga rutiner saknas i majoriteten av delarna som identifierats i resultatet. Kopplingarna till 

standardiseringen är viktig och därför är det viktigt att titta på både standardiseringen och 

rutiner ihop. Det skulle underlätta hanteringen i alla steg av HAM och HLM. 

Den manuella hantering och automatisering har en väldig ojämnfördelning där majoriteten av 

processerna och stegen görs manuellt. Mycket beror på att de stöd som finns för automatisering 

inte uppfyller de kravet som finns på systemintegration och användarhanteringen.  

Automatisering och identifiering 

Som framkommit vid både intervjuer och vid workshopen är RFID inte en fullgod metod för 

att hantera alla steg i HAM och HLM. Under workshopen framkom att Lidl USA har testat 

RFID tekniken. Tyvärr fick de inte den effekt som de önskade, bland annat på grund av att 

tekniken inte är tillfredställande nog och att det är en dyr teknik. För förvaring och 

lagerhantering hanteringen kan RFID-märkningen vara ett alternativ, tyvärr passar det inte för 

andra delar enligt respondenterna. RFID tekniken ger möjligheten till viss automatisering men 

andra tekniker är mer effektiva, billigare och mindre resurskrävande menar respondenterna.  
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5 Diskussion  
HAM och HLM är bra sätt att identifiera de brister som finns när det kommer till 

hårdvaruhantering. Dahms (2003) visar på vikten av ett fungerande Asset Management system 

som alla respondenter och deltagare vid workshopen är eniga om vikten av. Respondent 1 säger 

flera gånger under intervjun att det är stora summor pengar det rör sig om, som teoretiskt kan 

riskeras. Därför är det viktigt att arbeta för en mer hållbar lösning. Stegen i HAM och HLM, 

menar Foxen (2015) kan bidra med ett mer effektivt, både ekonomiskt och tidsmässigt, sätt att 

hantera sina IT-tillgångar på. Något som respondenterna ställt sig positiva till när de blivit 

tillfrågade.  

Det framkom även att både respondent 1 och 2 tycker att asset managern måste få mera tid för 

att titta på processer, rutiner och effektivisering för att kunna hantera utmaningar för de steg i 

HAM/HLM som de brottas med idag. Hastings (2010) menar i sin bok Physical Asset 

Management att det är viktigt att rollen får en större plats i organisationen. Hastings (2010) 

menar på att en möjlig lösning är att varje avdelning har en ansvarig asset manager, något som 

inte får medhåll från respondent 1. ”Redan idag har den som är chef för en avdelning ansvaret 

för att lämna tillbaka utrustning för personer som lämnar organisationen, men det fungerar inte. 

Därför tror jag inte att det är en bra lösning.” säger respondent 1.  

Max Dahms (2003) beskriver vikten av frekventa inventeringar, något som framkommit att det 

inte fungerar idag. Enligt respondent 1 har inte en ordentlig inventering skett på flera år. Dahms 

menar på att alla enheter som är nätverksanslutna registerför sig själv. Något som vid 

workshopen dementerades. Enligt de tyska kollegorna fungerar det bara till en viss gräns. 

Mycket manuell handpåläggning måste utföras för att kunna använda systemet berättade 

respondent 4. Något som projektet med Lidl Storbritannien visar på menar respondent 4.  

Dahms (2003) hävdar att om utrustningen finns registerförd kan systemet fungera som ett 

utmärkt beslutsstöd vid till exempel utbyte av enheter som är uttjänta. Något som IT4You har 

men på grund av att enheterna inte alltid är registrerade är det svårt att förutse kostnader, 

garantitider och att beräkna eventuella servicekostnader. ”Om vi blev bättre på det skulle vi 

kunna korta ledtiderna för slutanvändaren” säger respondent 4. 

RFID eller Radio Frequency Identification är något som Nel och Jooste menar inte är passande 

i alla fall av hårdvaruhantering. Anledning till det är att RFID-tekniken endast stödjer 

envägskommunikation. Det i sin tur leder till att realtidsspårning inte är möjligt. Även Pei-Chi 

Chao och Hung-Min Sun menar på att RFID inte kan hantera alla stegen i hårdvarulivscykeln.   
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De ISO standarder som finns specificerade i 55000:2014 innehåller generella definitioner av 

vad tillgångar är och hur dessa kan hanteras. (International Organization for Standardization, 

2014). Tyvärr innehåller de inga specifika standarder och riktlinjer för hur IT-hårdvara ska 

hanteras.  
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6 Slutsatser  
Utmaningen i denna studie har varit att i ett tidigt stadium avgränsa sig. Problemet har vuxit 

under tiden liksom omfattningen då många av stegen är beroende av varandra. Tack vare HAM 

och HLM har mycket av komplexiteten varit möjlig att förklara då HAM/HLM bryter ner 

processerna i mindre bitar. Därför är HAM och HLM att rekommendera om målet endast är att 

undersöka hårdvarulivscykeln. Om målet istället är att integrera användaren som utrustningen 

är ämnad för kan problem uppstå då hanteringen av skapande av användarkonton är komplex. 

Det kan medföra att hela processen faller då utrustningen varken går att beställa till användaren 

eller att knyta till denne.  

Gemensamt för många AM-system är avsaknaden av koppling till inköpssystem. Några av dem 

som blev intervjuade berättade om tidigare erfarenheter från andra asset mangagementsystem 

och även från andra organisationer och företag, och att kopplingen inte fanns mellan inköp och 

asset management. Det kan vara ett av de problem som är en bidragande orsak till att 

hanteringen inte sker på ett korrekt sätt. Dessutom saknar många av systemen i dagsläget stöd 

för automatisering, vilket leder tillbaka till frågan; Trots alla system - Varför fungerar det inte? 

Svaret kan vara att systemen för hanteringen av IT-hårdvara inte har det stöd som krävs för att 

hantera samtliga steg i Hårdvarulivscykeln.   

Tekniker för spårning av RFID är föråldrad och mindre passande för datorer, surfplattor och 

mobiltelefoner. Räckvidden är begränsad och de mer avancerade taggarna / chippen är för 

kostsamma och besvärliga att administrera. Eventuellt finns det andra tekniker som är mer 

passande för övervakning av enheter, något som inte har undersökts i denna studie.  

Standardisering, eller åtminstone riktlinjer för vad som bör registerföras, hur länge och på 

vilket sätt är något som skulle kunna vara något för vidare forskning. Med det sagt har denna 

studie visat på att det inte alltid är lätt att avgöra exakt vad som ska finnas med i ett AM-system. 

En förutsättning bör vara att alla inom organisationen arbetar på samma sätt och utifrån samma 

förutsättningar för att få ett lyckat resultat.  

Sammanfattningsvis kan sägas att brister i rutiner, processer och manuell hantering gör att 

problemen är svårlösta. Därför är det av mycket stor vikt att de processer som finns är uppsatta 

på ett korrekt sätt och att de efterföljs. Processer och rutiner som saknas måste tas fram och 

den manuella registerhanteringen av IT-tillgångar bör minskas när ett fullgott substitut i form 

av automatisering har utvecklats. Med det sagt är det inte någon lätt uppgift och ett mer 
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holistiskt synsätt måste till för att utvecklingen av ett hållbart system för IT-tillgångar, 

processer och rutiner ska bli framgångsrikt.  
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Vidare forskning  
Något av det som har identifierats och som är av vikt för vidare forskning är att ett betydande 

antal processer är manuella. Risken är att antalet fel ökar i sådana processer. Därför bör vidare 

forskning och arbete läggas ned för att förbättra, minska och automatisera de manuella 

processerna, samt tydliggöra de processer som fortfarande måste vara manuella.  

Med denna studie hoppas jag att fortsatt forskning kan bedrivas inom området. Det är väldigt 

komplext och många frågor förblir obesvarade. Tydligare AM-system skulle kunna hjälpa 

många organisationer och företag att ge en bättre service, ha kontroll på sina tillgångar och 

förhoppningsvis genom det kunna fokusera mer på sin kärnverksamhet.  

HAM och HLM kan vara en lösning på vissa av de problem som företag och organisationer 

brottas med. Dock är fortfarande problemet att de endast tittar på hårdvarulivscykeln och inte 

på hela processen. Därför bör vidare forskning ske genom att titta på dessa i ett större 

perspektiv.    
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8 Bilagor 
8.1 Appendix A: Intervjufrågor:  
Parenteserna nedan är för att visa vilket steg i HAM och HLM som intervjufrågorna riktar sig 

till.  

Personlig information om den intervjuade: 

Namn, roll, erfarenhet inom Lidl, erfarenhet utanför Lidl, hur länge de jobbat inom koncernen.  

Vad är dina generella tankar om hur Asset Management fungerar idag?  

På vilket sätt använder du/ni Asset Management i arbetet? 

Hur ser processen ut för förfrågan/efterfrågan (första steget i HAM/HLM)? 

Vilka system är inblandade i processen? 

Hur ser processen ut och vilket/vilka system används för inköp av utrustning (andra steget i 

HAM/HLM)? 

Hur ser processen ut för installationsförfarandet ut (tredje steget i HAM/HLM)? 

Vilka system är inblandade i processen? 

Hur ser processen ut för implementeringen och utlämningen av utrustning (fjärde steget i 

HAM/HLM)?? 

Vilka system är inblandade i processen? 

Hur ser processerna ut för när utrustningen är tilldelad till någon? Hur ser användnings 

förfarandet ut? (femte steget i HAM/HLM)? 

Vilka system är inblandade i processen? 

Utrustning som inte används, hur hanteras den? Vad finns det för processer och rutiner kring 

det? (sjätte steget i HAM/HLM)? 

Vilka system är inblandade i processen? 

Hur hanteras garantier och service? Vad finns det för processer och rutiner? (sjunde steget i 

HAM/HLM)? 

Vilka system är inblandade i processen? 
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Hur ser processerna ut för när utrustning tas ur bruk? (åttonde steget i HAM/HLM)? 

Vilka system är inblandade i processen? 

Hur ser processerna ut för när utrustning skrotas? (nionde steget i HAM/HLM)? 

Vilka system är inblandade i processen? 

Vad har du/ni för övriga synpunkter? 

• Vad anser du/ni är den största bristen? 
• Förbättringsförslag? 
• Övriga önskemål?  
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8.2 Bilagor Archi modeller 
Bilaga 8.2.1.1 - Registrera nyanställd: 
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Bilaga 8.2.1.2 - Avslut av anställd: 
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Bilaga 8.2.2 – Hårdvaruförfrågan / -efterfrågan: 
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Bilaga 8.2.3 – Inköp av hårdvara 
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Bilaga 8.2.4 – Installation 
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Bilaga 8.2.5 – Implementation och utlämning 

Bilaga 8.2.5.1 – Dator 
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Bilaga 8.2.5.2 – Registrering och tilldelning av utrustning IT4You 
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Bilaga 8.2.6 – Användning och hantering av problem 
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Bilaga 8.2.7 – Förvaring och lagerhantering  
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Bilaga 8.2.8 – Garantislut service/reparation 
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Bilaga 8.2.9 – Ta ur bruk / Skrotning 
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