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1 Inledning 

Den främsta anledningen till det ökade intresset för systemförvaltning un
der senare år, är förmodligen att ingen organisation längre kan blunda för 
de växande resurser som systemförvaltningen tar i anspråk. En annan trolig 
orsak är att det samlade värdet av de befintliga systemen ökar. Det blir där
för naturligt att undersöka hur systemen skall hanteras för att svara upp mot 
verksamhetens mål. Trots det ökade intresset för systemförvaltning, saknas 
fortfarande den mångfald av metoder, tekniker och verktyg som känneteck
nar t ex systemutveckling. 

Inom forskningsvärden har intresset för systemförvaltning förefallit svagt, 
och de flesta initiativ till metodutveckling har främst kommit från praktik
fältet. [Nordström, 1992a] 

Denna rapport presenterar en empirisk studie om systemförvaltning. 
Studien ingår som en del i projektet "Modern Systemförvaltning", vilket be
drivs vid Högskolan i Östersund. Målsättningen för projektet är att åstad
komma en kunskapsuppbyggnad inom området systemförvaltning, samt att 
utveckla och förmedla metoder och hjälpmedel till praktikfältet. Bakgrun
den till projektet är dels det uttalade kunskapsbehovet inom området, dels 
att Jämtlands län har utvecklats till en intressant region för systemförvalt
ning. [Nordström, 1992b] 

Systemförvaltning kan delas in i två huvudinriktningar, hur befintliga system 
förvaltas och hur man utvecklar för att underlätta framtida förvaltning. Den 
här studien inriktar sig på hur man förvaltar redan befintliga system. 

Tidigare studier, i syfte att kartlägga hur systemförvaltning bedrivs, har hu
vudsakligen haft en kvantitativ ansats [Brandt, 1992, Lientz och Swanson, 
1980]. Studien som presenteras i den här rapporten har en kvalitativ ansats. 
Därför återfinns en relativt omfattande metodbeskrivning i kapitel två. För 
vidare studier om forskning inom området systemförvaltning, hänvisas till 
rapporten "Nuvarande och framtida forskning om systemförvaltning" 
[Nordström, 1992b]. 

Undersökningen, som planerades under hösten 1992 och genomfördes un
der våren 1993, presenteras i kapitel tre. I kapitel fyra utvecklas resultatet i 
en diskussion, och i kapitel fem återfinns slutligen slutsatserna från studien. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att kartlägga systemförvaltningspro
cessen, samt att därigenom hitta intressanta frågeställningar att arbeta vi
dare med. Syftet med undersökningen är således att i första hand vara en 
explorativ studie, vilket innebär att jag inriktar mig på att undersöka system
förvaltningsområdet för att förbättra kunskapen om det. Man kan säga att 
det här är en förstudie som syftar till att ge inriktningen för en kommande 
huvudstudie. 

Studiens huvudfrågeställning är 

• Vad och hur gör man när man förvaltar ett informationssystem? 

Studier som gjorts tidigare är till största delen normativa [RRV, 1987 och 
RDF, 1987] och deskriptiva [RRV, 1987, Lientz och Swanson, 1980 och 
Brandt, 1992]. Det saknas således en studie som försöker fånga det bakom
liggande fenomenet systemförvaltning. Vad gör man egentligen i en för
valtningssituation? Vilka aktiviteter består systemförvaltning av? 

Det är viktigt att det teoretiska arbete som jag l,edriver har en nytta och för
ankring i praktiken. Därför anser jag det viktigt att genom empiriskt arbete 
hitta de delar inom förvaltningsområdet som har det största behovet av ut
veckling och forskning. Mot bakgrund av det är följande frågeställningar ak
tuella 

• Vilka problem och möjligheter finns i systemförvaltningen? 
• Inom vilken del av systemförvaltningen finns största behovet av utveck

ling och forskning? 
• Vilket är det bästa sättet att strukturera och angripa förvaltningsområ

det? 

1.3 Utgångspunkt 

De studier som tidigare genomförts rörande systemförvaltning belyser före
teelsen ur följande aspekter 

• diagnos (utvärdering) 
• organisation och styrning 
• metoder och verktyg 
• dokumentation. 

Diagnos innebär någon typ av utvärdering, där man strävar efter att mäta 
nyttan av ett informationssystem för den verksamhet systemet stödjer. 
Organisation och styrning innebär att man strukturerar förvaltningsarbetet 
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enligt en organisationsmodcll innehållande ett antal ansvarsroller. Ofta an
vänder man sig av befattningsbeskrivningar för att klargöra innehållet i an
svarsrollerna. Metoder och verktyg beskriver vilka hjälpmedel som används 
i förvaltningsarbetet, det kan t ex vara förvaltningshandböcker, testmetoder, 
testverktyg och kodanalysverktyg. Dokumentation beskriver den dokumenta
tion man behöver i förvaltningsfasen, det kan t ex vara kravspecifikation, 
analysdokumentation och programdokumentation. [RDF, 1987, Nordström, 
1992a] 

De här aspekterna har till stor del präglat min syn på systemförvaltning, 
men under den här studien har jag försökt studera systemförvaltning ur ett 
mer förutsättningslöst perspektiv för att därigenom fånga det bakomlig
gande fenomenet. Viljan att vara explorativ har tvingat mig att sätta paren
tes runt tidigare angreppssätt. Figur 1 visar studiens utgångspunkt. 

Verksamhet ( ) ADB 

s-

Figur 1. Utgångspunkt för studien. [Källa: Nordström, 1992a} 

Utgångspunkten är tagen i ett informationssystem som har ett antal använ
dare i någon typ av verksamhet. Kopplat till informationssystemet finns 
även ett antal personer som har till uppgift att säkerställa att systemet är 
funktionsdugligt. Detta kan liknas vid en mikroorganisation som skär genom 
ADB-organisation och verksamhet. Det här brukar, när det formaliseras1 

benämnas förvaltningsorganisation. [Nordström, 1992a] 
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2 Genomförande 

2.1 Metodutformning 

Arbetet med undersökningen har bedrivits enligt modellen för kunskapsut
veckling, som Göran Goldkuhl presenterar i kompendiet "Kunskapande" 
[Goldkuhl, 1992]. Kunskapsutvecklingen består av två faser 

• kunskapsprojektering 
• genomförande av kunskapsutveckling. 

Kunskapsprojektering innebär identifiering och definiering av ett kunskaps
behov, samt planering av en kunskapsutveckling. Kunskapsprojekteringen till 
denna undersökning finns beskriven i rapporten "Kunskapsprojektering in
för undersökning om systemförvaltning" [Nordström, 1992a]. 

Mltt syfte är att undersöka hur systemförvaltning bedrivs i praktiken. Mot 
bakgrund av att kunskapen som studien förväntades generera, främst är av 
förståelsekaraktär, valde jag teorigenerering på empirisk grund som metod
ansars. Förståelsekunskap innebär att man bestämmer innebörden av ett fe
nomen, i det här fallet systemförvaltningsfenomenet. [Nordström, 1992a] 
Teorigenerering på empirisk grund ("grounded theory approach") baseras 
på att man har så lite förutfattade meningar som möjligt när man påbörjar 
undersökningen [Starrin, ct al., 1991, Strauss och Corbin, 1990]. Figur 2 visar 
principen för teorigenerering på empirisk grund. 

8 I Nya kategorier 

[Eeskada0 

i Rekonstruera 

~E;pirisktfält ~ 
Figur 2. Principen för teorigenerering på empirisk grund. 

6 



Teorigenerering på empirisk grund är en kvalitativ metodansats, som inne
fattar alla steg från datainsamling till rapportskrivning. Metoden 
organiserar det teorigenererande arbetet på ett systematiskt sätt. Syftet med 
metoden är att organisera en mängd ideer genererade ur data. I korthet 
innebär det att man samlar in data, kodar data och analyserar data i syfte 
att utveckla en teori. Metoden ställer fyra krav på förhållandet mellan teori 
och data 

• teorin måste passa data 
• teorin måste fungera 
• teorin måste ha praktisk relevans 
• teorin måste kunna modifieras av nya data. [Starrin, et al., 1991] 

När man arbetar med en teorigenererande ansats, använder man ofta en 
komparativ metod. Det innebär att man väljer ut fall som bedöms ge olika 
aspekter på verkligheten. Antalet fall som väjs ut avgörs av mättnaden, d v s 
vad varje nytt fall ger för bidrag till undersökningen. [Gummesson, 1985} Jag 
använde mig av fyra fallstudier, eftersom jag är intresserad av ett helhets
perspektiv på förvaltning. Ett fall utgörs av ett informationssystem som för
valtas av en verksamhetssida och en ADB-sida, se figur 1. Genom fallstudier 
ansåg jag att jag skulle erhålla den mest fullständiga informationen av fe
nomenet systemförvaltning. Alternativet hade varit en survey undersökning, 
men det hade krävt att jag avgränsat och förenklat de variabler jag önskade 
undersöka, på ett icke önskvärt sätt. Fallstudierna är hämtade från två orga
nisationer, vars huvudsakliga verksamhet är systemförvaltning. 

Vid teorigenerering eftersträvas tre principer i insamlingsfasen 

• multimetodprincipen 
• multisinnesprincipen 
• principen om estetisk distans. 

Multimetodprincipen innebär att man använder olika tekniker för datain
samling. "Det man inte fångar in med en metod kanske man fångar in med 
en annan 11 • Multisinnesprincipen innebär att man skall använda så många 
sinnen som möjligt vid datainsamlingen. 11 Genom flera sinnen in i alla 
minnen11. Principen om estetisk distans innebär att observatören har lagom 
distans till det hon betraktar. "Den estetiska distansen befrämjar mottaglig
heten för intryck och ökar förmågan att sortera information". [Starrin, et. al., 
1991} 

Jag använde mig i huvudsak av tre insamlingstekniker självrapportering, käll
studier och intervjuer. Figur 3 visar datainsamlingsteknikerna för förvalt
ningsorganisationens olika delar. 
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Intervju 
Verksamhet ( ) ADB 

s-

Intervju 

Själv
rapportering 

Källstudier 

Figur 3. Datainsamlingstekniker för förvaltningsorganisationens delar. 
[Källa: Nordström, 1992a] 

Under en kvalitativ intervju är temat klart och undersökningsobjektet styrs 
varsamt i den riktningen. Svaren kan följas upp och fördjupas. Fördelen 
med detta är att man kan få ett "djup" i intervjun. [Repstad, 1988) 

En källa kan definieras som nedtecknat material, men källmaterial blir det 
först när vi använder det [Holme och Solvang, 1986]. Källor som jag använt 
mig av är metodhandledningar som styr systemförvaltningsarbetet. Jag har 
även studerat dokument som genererats i förvaltningsarbetet. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Figur 4 visar det övergripande tillvägagångssättet vid undersökningen, 
medan figur 5 visar tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Studien inled
des med att ADB-personalen i de fyra förvaltningsorganisationerna fick 
föra dagboksanteckningar om sin dagliga verksamhet under fyra veckors tid. 
Utifrån dagboksanteckningarna gjorde jag intervjuer för att tydliggöra oklar
heter i anteckningarna. Jag hade även tillgång till organisationernas respek
tive metodhandböcker för förvaltning. Genom att studera dem och ytterli
gare studera dagboksanteckningarna genererade jag mer omfattande interv
jufrågor. 
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Figur 4. Tillvägagångssätt vid undersökningen. (Notation enligt Goldkuhl 
och Röst/inger 1988.) 

Jag genomförde sedan djupare och mer formella intervjuer med den per
son som ansvarar för systemförvaltningen i ADB-organisationen. Interv
juerna, som tog 45 minuter till en timme att genomföra, bandades och ren
skrevs därefter. 

Utifrån dagboksanteckningar, intervjuer och källstudier genererade jag in
tervjufrågor till verksamhetspersonalen. Dessa intervjuer tog en till en och 
en halv timme vardera att genomföra. Jag använde mig även här av band
spelare för att banda intervjuerna, som sedan renskrevs. 
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datainsamling, etapp 1 

Figur 5. Tillvägagångssätt vid datainsamlingen. (Notation enligt Goldkuhl 
och Röst/inger, 1988.) 
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Samtliga intervjuer kodades enligt Strauss och Corbin [1991]. Inledningsvis 
kodade jag ADB-intervjuerna för sig och verksamhetsintervjuerna för sig, 
för att sedan göra en sammanställning av tillämpbara delar. Olika svar och 
yttranden har konccptualiserats och jag har därmed försökt uppnå en ab
straktionsnivå. Jag har även försökt hitta mönster bland begreppen. Typiska 
frågor under analysen var 

• Vilken innebörd har detta begrepp? 
• Finns det andra betydelser av begreppet? 
• Vilken kategori kan förena identifierade begrepp? 

Det här tillvägagångssättet innebär ett kategoriserande, abstraherande och 
generaliserande. För att skapa abstraktioner har jag sökt efter mönster, likhe
ter och olikheter bland begreppen. Som exempel kan nämnas kategorin än
dringsinitierare med fyra olika abstraktionsnivåer 

• ändringsinitierare 
• roller 

• förvaltningsorganisationens möten 
• systemansvarig 
• systemförändrare 
• förändringsansvarig 
• drift 
• användare 
• ADB-ledning 
• verksamhetsledning 

• händelser 
• förändringar i relaterade system 
• förändringar i datormiljön 

• maskin vara 
• programvara 

• förändringar i regelverk 
• förändringar i verksamheten 
• upptäckt av fel i systemet 
• upptäckt av brister i systemet 

De olika begreppen fungerar som underkategorier för huvudkategorierna. 
En stor fördel med detta arbetssätt är att arbetsprocessen går ut på att upp
täcka kategorier utifrån studier av verkligheten, istället för att i förväg katego
risera verkligheten. Tillvägagångssättet innebär att kategorier och hypoteser 
formuleras i efterhand. Förutsättningarna är större att få ut mer av data
insamlingen, än om man formulerat kategorier i förväg. En risk är dock att 
viktiga förhållanden inte upptäcks och att man inte erhåller motsvarande 
data från samtliga intervjuer. Denna risk kan elimineras genom att man går 
tillbaka till intervjuobjekten och ber om kompletterande svar. [Cronholm 
och Goldkuhl, 1993]. Jag upplevde det svårt att släppa ett kvantitativt 
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tänkande, men som Repstad säger, så ligger det i människans natur att kvan
tifiera [Repstad, 1988]. En fördel med metoden är att det är lätt att finna va
riationer. Nackdelen är att det är svårt att åskådliggöra samband eftersom 
det fort blir väldigt komplext. Som analys och beskrivningshjälpmedel an
vändes handlingsgrafer enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988]. 

Ogdens triangel beskriver förhållandet mellan fenomen, begrepp och ter
mer, figur 6. Termer utgör språkliga uttryck för begrepp. Våra begrepp är 
abstraktioner av fenomen i verkligheten. En viktig iakttagelse i Ogdens tri
angel är att de språkliga uttrycken inte refererar direkt till fenomen, utan 
istället via människors begrepp (streckad linje i figuren) [Goldkuhl, 1990]. 

Det uttryckta 
(symbol, term) 

Det tänkta 
(begrepp) 

Figur 6. Ogdens triangel. [Källa: Goldkuhl, 1990} 

Det omtalade 
(fenomen) 

Vid identifiering och formulering av problem användes problemlista och 
problemgrafer enligt Goldkuhl och Röstlinger [1988]. De initiala problem
uppfattningarna har analyserats och omformulerats för att de skall bli be
gripliga och gemensammma för alla inblandade parter. Det här har varit 
en iterativ process. Inledningsvis formulerades problemen utifrån ett ADB
eller verksamhetsperspektiv, för att sedan omformuleras till mer generella 
formuleringar. Syftet var här alt ha ett holistiskt perspektiv på systemförvalt
ningsprocessen. Exempelvis har den initiala problemuppfattningen "Dålig 
kunskap om vad det innebär att vara systemansvarig 11 omformulerats till 
"Dålig kunskap om vad det innebär att inneha roll i förvaltningsorganisa
tion". I resultatavsnitt 3.6 presenteras problemuppfattningarna, dels ur ett 
ADB-perspektiv, dels ur ett verksamhetsperspektiv. I problemgraferna är 
problemuppfattningarna, naturligt nog, integrerade i syfte att skapa en ge
mensam problembild för systemförvaltning. Att arbeta med problemgrafer 
innebär även en analys av orsaks- och effektsamband mellan olika pro
blemuppfattningar. Det här innebär att det identifieras ett antal "nya" pro
blem under arbetets gång. 
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3 Resultat 

3,1 Organisationsmodell och identifiering av ansvars
roller 

Utmärkande för systemförvaltning är att det råder begreppsförvirring. Det 
är med hjälp av begrepp vi beskriver vår verklighet, och eftersom det inte 
finns några entydiga begrepp blir det extra svårt att undersöka området. 
Genom att ta utgångspunkt i förvaltningsorganisationen, som är det mest ut
vecklade och standardiserade området inom systemförvaltning, trodde jag 
att jag skulle undvika att hamna i en begreppsfälla med begrepp som har 
mångtydiga innebörder. 

Nu visade det sig att jag genast hamnade i ett begreppsligt dilemma. I de 
båda organisationerna där jag bedrev mina fallstudier var rollerna i förvalt
ningsmodellerna nämligen inte entydiga. Jag låter de båda organisations
modellerna A och B illustrera detta i figur 7 och figur 8. 

Styrgrupp 

Referens
grupp 

System
ägare 

Systen;i
ansvang 

Kontakt· 
person 

Uppdrags
ägare 

örvaltnings
ansvarlg 

System
föivaltare 

Figur 7. Organisationsmodell A. 

System
utvecklare 

Figur 8. Organisationsmode/1 B. 
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Operatör 



I den första modellen visas distinktionen mellan kund och leverantör, i 
detta fall verksamhet och ADll, på ett tydligt sätt. Gränsen mellan verksam
het och ADB i elen andra modellen är inte lika tydlig. Systemutvecklare och 
applikationstekniker tillhör ADB-avdelningen, medan övriga härrör från 
verksamheten. Den stora skillnaden i benämning gäller dock rollen system
förvaltare. I modell Il utgör systemförvaltaren en person som finns i verk
samheten och fungerar som kontakt med ADB-organisationen. Man kan 
säga att system.förvaltaren utgör 11 spindeln i nätet11 i förvaltningsorganisatio
nen. I modell A har man valt att benämna motsvarande roll systemansva
rig. En systemförvaltare i den första modellen är en ADB-person, d v s en 
systemerare eller programmerare. Det här innebar att jag var tvungen att 
använda samma term, men med olika innebörder beroende på vilken or
ganisation jag arbetade med. Det utgjorde även ett problem när jag skulle 
koda mina data. 

Organisationsmodellen med dess roller och kanaler är en mycket viktig och 
grundläggande del av systemförvaltning. För att kunna arbeta vidare var jag 
tvungen att skapa egna rollbegrepp. Min utgångspunkt har varit organisa
tionsmodellerna A och Il, därifrån har jag hämtat tillämpbara rollbegrepp. 
Det begrepp som skapar mest förvirring är systemförvaltarbegreppet och 
därför har jag valt att inte använda mig av det. Jag väljer att använda mig 
av begreppet förändrare istället, vilket jag tycker motsvarar innehållet i 
rollen. För att tydliggöra ansvarsfördelningen i förvaltningsorganisationen 
har jag lagt till en kolumn som beskriver ansvars- och befogenhetsnivån. 
Tabell 1 visar mina rollbegrepp. Tabell 2 är en korstabell med rollbegrepp 
från de tre olika modellerna. I fortsättningen använder jag mig endast av 
rollbegreppen från tabell 1. 

Administration 
Operativ Anvä11darc 

Tabell 1. Rollbegrepp för systemförvaltning. 

l'örändringsansvarig 
Driftansvarig 
Systemföränclrare 
Operatör 

Modellen i tabell 1 innehåller inga "rollgrupper", t ex styrgrupp eller an
vändargrupp. Den här typen av grupper inrättas naturligtvis om situationen 
så kräver. Modellen kan sägas innehålla "minsta möjliga" uppsättning roller. 

14 



Systemä are 
Systemansvarig 
Användare 
ADB 
ADB-ledning/ ADB
chef 
Uppdragsägare 
Förändringsansvarig 
Driftansvarig 
Systemförändrare 
Operatör 

Systemägare 
Systemansvarig 
Kontaktperson 
ADB 
saknas i denna modell 

Uppdragsägare 
Förvaltningsansvarig 
Driftansvarig 
Systemförvaltare 
Operatör 

Systemägare 
Systemförvaltare 
Användare 
ADB 
saknas i denna modell 

saknas i denna modell 
Systemutvecklare 
Applikationstekniker 
Systemutvecklare 
Applikationstekniker 

Tabell 2. Matris över systemförvaltningsorganisationens roller. 

Systemförvaltningsarbetet bedrivs huvudsakligen inom den egna förvalt
ningsorganisationen. När en omfattande ändring skall genomföras löses det 
oftast med att man kallar in extra personal temporärt. I undantagsfall bildar 
man en separat projektorganisation som genomför ändringen. 

3.2 Systemförvaltningsavtal 

Ett vanligt sätt att reglera systemförvaltning är att upprätta avtal mellan 
verksamhet och ADil-organbation. Det här gör man även om 
verksamheten och ADB-organisationen utgör avdelningar inom samma 
organisation. Avtalet reglerar systemförvaltningsuppdraget under en viss 
period och upprättas i allmänhet av systemägaren och uppdragsägaren. 
Nedan följer en förteckning över vad som kan ingå i ett förvaltningsavtal 

• parter 
• tidramar 
• förvaltningsobjekt 
• åtagande 

• kundens åtagande 
• leverantörens åtagande 

• budget 
• priser. 

Leverantörens åtagande, i det här fallet ADB-organisationens, innebär ofta 
att mindre omfattande ändringar skall genomföras inom ramen för avtalet. 
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Det här har betydelse vid beredning och prioritering av ändringar, se vi
dare bilaga 1. 

Uppföljning av budget sker löpande genom tidrapportering och kostnads
rapportering. Systemansvarig och förändringsansvarig är i allmänhet ansva
rig för att detta arbete utförs. 

3.3 Systemförvaltnlngsmöten 

Systemförvaltningsmöten är det forum där förvaltningsorganisationen, eller 
delar av den, samlas för att ventilera verksamheten och systemet. Mötet har 
två syften, dels att vara tillbakablickande och dels att vara framåtblickande. 
När man blickar bakåt gör man det ofta med hjälp av felrapporter, åtgärder, 
tiduppföljning och budgetuppföljning. Detta används som underlag när 
man vill skapa planer för framtiden. En annan dimension på systemförvalt
ningsmötet, är att det kan användas i syfte att sprida information och/eller 
som forum för att fatta beslut. Syfte och resultat med förvaltningsmötet re
gleras i allmänhet i förvaltningsavtalet. Verksamhetens art reglerar frekven
sen på förvaltningsmötena. Vissa har möte en gång per månad, medan an
dra har möte två gånger per år. 

Systemförvaltningens aktiviteter 

Under undersökningens gång har det utkristalliserat sig fem huvudaktiviteter 
som genomförs i en förvaltningsorganisation. Dessa är 

• ändringshantcring 
• utvärdering 
• använ<larstöd 
• utbildning 
• drift. 

Ändringshantering utgör den överlägset största delen av 
förvaltningsarbetet. avsnitt 3.4.1 och följande avsnitt presenteras 
ändringshanteringen mer detaljerat. Utvärdering beskrivs i avsnitt 3.5. 
Användarstöd, utbildning och drift berörs endast ytligt i denna rapport. 
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3.4.1 Arbetssteg och dokumentation vid ändrlngshanterlng 

Jag har under analysarbetet funnit att ändringshantering består av sju hu
vudsakliga arbetssteg. Dessa är 

• initiering 
• prioritering 
• beredning 
• ändring 
• test 
• införande 
• information och utbildning . 

En stor del av ändringshanteringen innebär administration och dokumen
tation. Från initiering av ett ändringsuppdrag till avslutande information 
och utbildning har ett antal dokument upprättats och undertecknats. Jag har 
valt att kalla detta förändringskommunikation. Ändringshanteringens arbets
steg och resultatdokument presenteras i form av en handlingsgraf i bilaga 1. 
I tabell 3 visas media som används i systemförvaltningen. 

Avtal 
Dokumentation 
Prioriteringslista 
Programkod 
Testdokumentation 
Andringslogg 
Andringslogg 
Andringsrapport 
Andringsspecifikation 
Andringsuppdrag 

Fax, post Blankett 
E-post, fax, post Blankett, pärm, on-line 
Fax, post Blankett 
Filöverföring' Kodlista 
E-post, fax, post E-post, blankett 
Fax, post Blankett 
E-post, fax, post E-post, blankett 
E-post, fax, post E-post, blankett 
E-post, fax, post E-post, blankett 
E-post, fax, post, tele- E-post, blankett, min-
fon ncsanteckning 

' avser överföring via datakommunikation, optiskt eller magnetiskt media. 

Tabell 3. Media som används i samband med ändringsbantering. 
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3.4.1.1 Initiering, prioritering och beredning 

Initiering av ändringar kan delas in i två kategorier, dels vem eller vilka som 
framkallar ändringen, och dels vilken händelse som ligger bakom ändrings
behovet. Händelser som kan framkalla ett ändringsbehov är följande 

• upptäckt av fel i systemet 
• upptäckt av brister i systemet 
• förändringar i verksamheten 
• förändringar i datormiljön 

• maskinvara 
• programvara 

• förändringar i regelverk 
• förändringar i relaterade system. 

Roller som kan initiera en ändring är följande 

• förvaltningsorganisationens möten 
• systemansvarig 
• systemförändrare 
• förändringsansvarig 
• driftansvarig 
• användare 
• ADB-ledning 
• verksamhetsledning . 

Prioritering innebär att man rangordnar ändringsuppdrag från verksamhe
ten. Ansvarig för prioriteringen är systemansvarig. Det här, menar flera 1 är 
själva kärnan i systemförvaltning och den största skillnaden mellan system
förvaltning och t ex systemutveckling. Man kan aldrig förutse alla händelser 
som kan initiera en ändring. Många förändringsansvariga och systemför
ändrare menar att det här är ett stort problem i förvaltningen, och upp
lever frustration över att alltid ha fler parallella ändringsuppdrag som har 
högsta prioritet. 

Beredning innebär att ett ändringsuppdrag planeras mer detaljerat. Det in
nebär att följande aktiviteter genomförs 

• specificering 
• konsekvensanalys 
• tiduppskattning 
• kostnadsuppskattning. 

Specificering innebär att man tar reda på vilket eller vilka program som be
rörs av ändringen och hur ändringen skall genomföras. Konsekvensanalys 
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är en analys som genomförs ur ett ADB-perspektiv och man försöker däri
genom förutse konsekvenserna av ändring för det aktuella systemet och för 
beroende system. Det kan även innebära att man gör en ekonomisk intäkts
analys för systemet. Det främsta hjälpmedlet utgörs här av system- och pro
gramdokumentation. 

Ibland kan man från ADB-organisationen tvingas avvisa en ändring. 
Motiven för avvisande är resurser i form av tid och ekonomi1 eller datalo
giska i form av instabil programstruktur eller omöjlighet att förutsäga konse
kvenser för det egna systemet eller beroende system. De åtgärder man vid
tar från ADB-organisationen, är att man föreslår en annan ändringsåtgärd 
eller begär ett större uppdrag för att skriva om hela programmet. 

3.4.1.2 Ändring och test 

Ändring och test är de datalogiska arbetsstegen vid ändringshantering. 
Ändring genomförs av en systemförändrare och innebär i praktiken kod
ning med tillhörande dokumentering och testning. Ändring och test utgörs 
ofta av en iterativ process, man ändrar och testar tills det fungerar som spe
cificerats. Följande aktiviteter genomförs 

• genomförande av ändring 
• upprättande av ändringsrapport 
• upprättande av testdokumentation 
• genomförande av test 
• upprättande av system-, program- och användardokumentation. 

3.4.1.3 Införande, informallon och utbildning 

När det gäller att införa en ändring har man huvudsakligen två strategier 

• kontinuerlig hantering 
• releasehantering. 

Kontinuerlig hantering innebär att förvaltningsärenden behandlas i den 
takt de uppstår. Prioritering sker då oftast utifrån hur akut ett ärende är. 
Systemförvaltningens art, där systemförvaltning syftar till att systemet skall 
stödja verksamheten, innebär att i princip all systemförvaltning har inslag 
av kontinuerlig ändringshantering. 

Med releasehantering avses ett arbetssätt där man på ett ordnat sätt samlar 
in och genomför förändringar, som sedan införs vid en i förväg planerad 
tidpunkt. Vid releasehantering arbetar man ofta efter en prioriterad önske
lista. Förvaltningsmötet är ett vanligt forum för planering och prioritering 
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inför en ny release. En tendens tycks vara att fler och fler förvaltningsorga
nisationer väljer att arbeta med releasehantering. Från verksamhetens sida 
upplevs det som positivt, eftersom kontinuerlig hantering upplevdes lite 
11 flummigt11

• Det upplevs svårt att hålla reda på vilka ändringar som är in
förda i systemet och vilka som är under bearbetning. 

Information och utbildning syftar till att ge berörda parter den kunskap, 
som krävs för att hantera det förändrade systemet. Det sker bl a genom sys
temdokumentation, användardokumentation, instruktioner, elektroniskt post 
och även muntligen. Om det är en mindre ändring, ges information till an
vändarrepresentanter på förvaltningsmöten, som sedan vidarebefordrar det 
till sina kollegor. Vid större ändringar kan lärarledda kurser genomföras. 

3.4.2 Arbetssteg, ansvars- och utföranderoller 

I tabell 4 presenteras ändringshanteringens arbetssteg och vilken roll som 
ansvarar, respektive utför arbetsstegen. 

Initiering system- system-
ansvarig ansvarig 

Prioritering system- system-
ansvarig ansvarig 

Beredning system- förändrings- system- förändringsansvarig 
ansvarig ansvarig ansvarig systemförändrare 

Andring förändrings- förändringsansvarig 
ansvarig systemförändrare 

Test systern- förändrings- system- förändringsansvarig 
ansvarig ansvarig ansvarig systemförändrare 

Införande system- förändrings- förändringsansvarig 
ansvarig ansvarig systemförändrare 

Information system- förändrings- system- förändringsansvarig 
och ansvarig ansvarig ansvarig systemförändrare 
utbildning användare 

Tabell 4. Matris över ändringshanteringens arbetssteg, ansvariga och ut
förare. 
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3.4,3 Hjälpmedel 

I tabell 5 följer en sammanställning, som visar vilka hjälpmedel som an
vänds i ändringshanteringens olika faser. 

Tabell 5. Ändringshanteringens arbetssteg och hjälpmedel. 

Som nämnts tidigare utgörs en stor del av systemförvaltningsarbetet av ad
ministration av ett antal resultatdokument. Hjälpmedel i det arbetet är van
liga kontorsinformationssystem, d v s ordbehandlings- och kalkylprogram. 

Initiering 
Prioritering 
Beredning 
Andring 
Test 
Införande 
Information och utbildning 

Systemunik förvaltningshandbok 
Systemunik förvaltningshandbok 
Systemunik förvaltningshandbok 
Arbetsmetodik 
Datoriseradetestverktyg, testmetodik 
Driftstöd 
Mallar för dokumentation 

Metodhandböcker för systemförvaltning utformas så att det finns en gene
rell handbok som gäller för hela organisationen. Den generella handboken 
anpassas sedan till det system som skall förvaltas. Det gör att det finns en 
specifik handbok per system, enligt samma princip som det finns en för
valtningsorganisation per system. 

Attityder till metodhandboken är både positiva och negativa. Kommentarer 
som 11 det går på rutin efter ett tag", 11den fyller ingen större f unktion11 och 
"den är tung och omständlig" förekom. En genomgående kommentar var 
att man inte får metodstöd i den utsträckning som anses önskvärt. 

3,5 Utvärdering 

Utvärdering i samband med systemförvaltning kan innebära två olika saker 

• utvärdering av informationssystemet 
• utvärdering av systemförvaltningsarbetet. 

Utvärdering av informationssystemet innebär att man försöker mäta hur väl 
systemet bidrar till att uppfylla verksamhetens mål. Mätprocessen utgör ofta 
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ett stort problem, eftersom man inte vet vad man skall mäta och/eller hur 
man skall mäta. Det som skall mätas är ofta mjuka data, som är svåra att 
mäta i tid eller pengar. Det har utvecklats metoder som kan användas som 
stöd i utvärderingsarhetet, och den mest kända är RDF:s diagnosmodell 
[RDF, 1987]. Resultatet av diagnosen dokumenteras i en rapport. Rapporten 
skall sedan utgöra beslutsunderlag för kommande prioriteringar och beslut, 
men tyvärr har det visat sig att det målet sällan uppnås. Målsättningen är att 
en diagnos skall genomföras en gång per år. Ansvarig för att utvärderingen 
genomförs är systemansvarig. Den här typen av utvärdering genomförs inte 
av alla organisationer. Vissa använder förvaltningsmötet som forum för att 
undersöka systemets status och menar att 11 am ingen klagar så fungerar det11 • 

Utvärdering av förvaltningsarbetet genomförs dock, i någon form, av de 
flesta organisationer. Det vanligaste är någon typ av operativ utvärdering 
där lägesrapporter och förvaltningsrapporter innehållande antal ändringar, 
tänkbara förbättringar, tiduppföljning och budgetuppföljning utgör huvud
moment. Den här typen av utvärdering används ofta i strategiskt syfte, t ex 
som beslutsunderlag vid kommande avtalsförhandlingar, "så här mycket 
kostar det att förvalta det här systemet, vill ni köpa?". Operativ utvärdering 
genomförs kontinuerligt och presenteras ofta på förvaltningsmöten. Någon 
typ av subjektiv kvalitetsmätning används också, men då är det i syfte att 
undersöka hur kunden upplever ADB-organisationen. 

3.6 Probleminventering 

Nedan följer två listor på vilka problemuppfattningar som finns i förvalt
ningsprocessen. Problemen presenteras först ur ett ADB-perspektiv och se
dan ur ett verksamhetsperspektiv. I bilaga 2 finns en problemlista med till
hörande problemgrafer enligt Goldkuhl och Röstlinger [1988]. Vid modelle
ringen har systemförvaltningsproccssen studerats ur ett holistiskt perspektiv 
i syfte att skapa en helhetsbild för systemförvaltningsprocessen. l samband 
med arbetet med problemgrafer har även ett antal "nya" problem uppstått, 
som orsaker eller effekter till de som framkommit under studien. 
Problemgrafernas struktur/indelning utgår från arbetsstegen i ändringshan
teringen. 
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Problem ur ett ADB perspektiv 

• Metodhandledningar saknas eller är svårlästa. 
• Förvaltningshandboken är svårläst och omständlig. 
• Handboken läses ej. 
• Verksamheten har svårt att få ADB att inse ändringsbehovet. 
• ADB kan inte verksamheten/verksamhetsspråket. 
• ADB och verksamhet talar olika språk. 
• Testmiljö saknas. 
• Testverksamheten fungerar dåligt 
• Systemet är dåligt dokumenterat. 
• Det är kort framförhållning vid ändringar. 
• Det är svårt att specificera tid för en ändring. 
• Det är svårt att se vilka konsekvenser en ändring får. 
• En ändring kan få oanade konsekvenser. 
• Det är svårt att specificera var en ändring skall göras. 
• Driftproblem ligger utanför egen kontroll. 
• Man vet inte om det är driftfel eller fel i systemet. 

Problem ur ett verksamhetsperspektiv 

• Ineffektivt utnyttjande av informationssystemet. 
• Metodhandledningar saknas eller är svårlästa. 
• Förvaltningshandboken är svårläst och omständlig. 
• Handboken läses ej. 
• Dålig kunskap om vad det innebär att inneha roll i förvaltningsorgani-

sationen. 
• Användardokumentationen är svårläst. 
• Användarna läser inte dokumentationen. 
• För långt fysiskt avstånd mellan ADB och verksamhet. 
• Kommunikation sker endast via telefon. 
• Man kan inte peka på skärmen och visa vad man menar. 
• Verksamheten har svårt att få ADB att inse ändringsbehovet. 
• ADB kan inte verksamheten/verksamhetsspråket. 
• ADB och verksamhet talar olika språk. 
• Svårt att dela tiden mellan förvaltningsrollen och det dagliga arbetet. 
• Förvaltningsorganisationens medlemmar är oinformerade om 

systemet. 
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4 Diskussion 

4.1 Begreppens roll 

Inom vetenskapen spelar begreppen en betydande roll. Det är med hjälp 
av begrepp vi beskriver vår verklighet, och med hjälp av begrepp vi 
kommunicerar med varandra. Inom systemförvaltningsområdet råder stor 
begreppsförvirring. Ett speciellt problem som samhällsvetenskapen står 
inför, är att man använder sig av begrepp som är hämtade ur vardagssprå
ket. [Starrin, et al., 1991] Det leder till att de flesta av oss har en intuitiv 
uppfattning om vad man pratar om, men det finns ändå en risk att man 
pratar förbi varandra. Jag har tidigare illustrerat detta genom exemplet med 
förvaltningsorganisationen och dess roller. 

Det här innebär kanske inget större problem inom den egna organisatio
nen, men om man vill gynna en kunskapsutveckling inom området system
förvaltning, tror jag att det är nödvändigt att skapa någon form av gemen
sam begreppsflora. Jag är övertygad om att dagens stora begreppsgap 
hämmar kunskapsutvecklingen på ett högre plan. Det ligger utanför syftet 
med den här undersökningen att utveckla en fullständig taxonomi för sys
temförvaltning. Ett resultat av undersökningen är dock att jag funnit ett stort 
behov av en gemensam taxonomi, för att möjliggöra kunskapsutveckling 
inom området. Resultatet av undersökningen, i form av kategorier och be
greppsstrukturer, kan utgöra en början till en gemensam begreppsapparat. 

"Systemförvaltning" är ett ord som för många har en negativ klang. Kanske 
inte främst bland de som arbetar med systemförvaltning, utan snarare 
bland dem som inte gör det. Det var Riksdataförbundet som i mitten på SO
talet införde begreppet. De genomförde ett projekt som bl a syftade till att 
vidga synen på begreppet underhåll, och införde begreppet systemförvalt
ning [RDF, 1987]. De senaste åren har det förekommit diskussioner om att 
byta ut begreppet systemförvaltning mot något som klingar mer positivt. 
Det här har till stor del gjorts i stävan att höja statusen på förvaltningsarbe
tet. Jag tror att det är att börja i lite fel ände. Risken är att man bara uppnår 
en "hygienteknikereffekt", d v s man har bara ändrat titeln på arbetet och 
inte innehållet i arbetet. Först när man utvecklat ett tillfredsställande arbets
sätt och hjälpmedel för förvaltningsarbetet har man lyckats höja statusen 
på förvaltningsarbetet. [Hafström och Nordström, 1991] 
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4.2 "Ny" synvinkel på systemförvaltning 

En av mina frågeställningar inför den här undersökningen var hur man 
skall strukturera och angripa systemförvaltningsområdet. Tidigare har man 
strukturerat området utifrån aspekter som 

• organisation och styrning 
• diagnos (utvärdering) 
• dokumentation 
• metoder och verktyg [RDF, 1987]. 

Jag skulle istället vilja fokusera på de aktiviteter som det innebär att förvalta 
ett informationssystem, samt på de roller som kan identifieras i samband 
med systemförvaltning. I den här undersökningen har det framkommit fem 
huvudaktiviteter som genomförs i samband med att en organisation får ett 
förvaltningsuppdrag. Dessa aktiviteter är 

• ändringshantering 
• utvärdering 
• användarstöd 
• utbildning 
• drift. 

Ändringshanteringen utgör otvivelaktigt den största andelen av 
förvaltningsarbetet. Det har därför känts naturligt att utgå från 
ändringshantering och sedan analysera ovan nämnda aspekter ur ett 
ändringsperspektiv. 

Jag tror att den här synvinkeln på systemförvaltning kan vara fruktbart både 
för förvaltningens praktik och för forskning om systemförvaltning. Inte 
minst mot bakgrund av att de Ocsta problem, som identifierats under den 
här studien, kan förknippas med ändringshantering, se 3.6 probleminvente
ring och bilaga 2 problemlista och problemgrafer. 

Lite förvånande är kanske att drift kan sägas utgöra en del av systemförvalt
ningen. Per definition har det tidigare sagts att drift avser behandling av 
data i systemet, medan systemförvaltning avser behandling av systemet 
som sådant [RDF, 1987l. När man talar om systemförvaltning och dess 
problematik, handlar det till stor del om centraliserade stordatorsystem. 
Där man kan, oberoende av var man befinner sig i världen, använda 
samma dator. I och med att man utvecklar system som har Oera installa
tioner, uppstår en annan förvaltningsproblematik. Skillnaden mellan drift 
och förvaltning har i praktiken redan tidigare varit ganska otydlig, men med 
system med flera installationer blir den ännu otydligare. Om man fokuserar 
på ändringshantering kan man till och med säga att vissa ändringar i ett 
system kan definieras som drift. Det upplevs också som ett problem i 
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förvaltningen, att man när man får ett ändringsuppdrag inte vet om det är 
ett driftfel eller fel i systemet. Man upplever sig också ha dålig kontroll över 
driftsituationen. 

4.3 Systemförvaltningsbegreppet och ändringsbegreppet 

Tidigare kategoriseringar av systemförvaltningsbegreppet har gjorts utifrån 
händelser som initierar en ändring. Det ger en kategorisering som ser ut så 
här 

• systemförvaltning 
• korrigering 
• anpassning 
• sanering 
• förbättring. [Lientz och Swanson, 1980 och RDF, 1987] 

Den här kategoriseringen har man emellertid vänt sig mot under senare år 
[Brandt, 1992]. Man menar att systemförvaltning är mer än ovan nämnda 
kategorier. Intresseföreningen för Systemförvaltning definierar systemför
valtning enligt följande 

"Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att administrera och 
hantera ett system i drift, så att det under hela dess livstid effektivt bidrar 
till att uppfylla verksamhetens mål." [Brand!, 1992] 

Jag skulle, utifrån min studie, vilja påstå att dessa båda indelningar inte står 
i motsatsförhållande till varandra. Jag anser att korrigeringar, anpassningar, 
saneringar och förbättringar är en kategorisering av ändringshantering som 
i sin tur är en delmängd av systemförvaltning. Det ger följande begrepps
struktur 

• systemförvaltning 
• ändringshantering 

• korrigering 
• anpassning 
• sanering 
• förbättring. 

Andra aktiviteter, förutom ändringshantering, som kan uppstå samband 
med ett förvaltningsuppdrag är 

• utvärdering 
• användarstöd 
• utbildning 
• drift. 
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Det här är aktiviteter som ingalunda är unika för systemförvaltning. De kan 
lika gärna uppstå i samband med ett utvecklingsuppdrag. Ur den synvinkeln 
kan man påstå att ändringshantcring, eller snarare arbetssättet vid äncl
ringshantering, utgör det unika i en förvaltningssituation. Ändringshantering 
och dess aktörer diskuteras vidare under rubriken 4.5 Ändringshantering. 

Vad innebär då korrigering, anpassning, förbättring och sanering? Ur
sprungligen var det Lientz och Swanson som, i sin rapport 0Software 
Maintenance Management0

, introducerade begreppen korrigering, 
anpassning och förbättring [1980]. Riksdataförbundet lade till begreppet 
saneringar. Korrigeringar är åtgärder som vidtas för att avlägsna fel i 
systemet. Anpassningar är åtgärder som orsakas av förändringar i 
informationssystemets omgivning. Förbättringar är åtgärder som syftar till 
att effektivisera användningen av systemet. Saneringar är åtgärder som 
vidtas för att avlägsna överflödiga komponenter i systemet. [RDF, 19871 
Begreppsstrukturen för ändringshantering baserat på händelseinitiering kan 
se ut så här 

• korrigering 
• upptäckt av fel i systemet 

• förbättring 
• upptäckt av brister i systemet 
• förändringar i verksamheten 
• förändringar i datormiljön 

• maskin vara 
• programvara 

• anpassning 
• förändringar i regelverk 
• förändringar i relaterade system 
• förändringar i datormiljön 

• maskin vara 
• programvara 

• sanering 
• upptäckt av brister i systemet. 

Man kan fråga sig om det är nödvändigt att kategorisera ändringsbegreppet 
överhuvudtaget. Räcker det inte med att säga att det är en ändring? En sak 
som talar för att man skall göra någon typ av indelning av ändringar, är att 
det kan vara till hjälp vid utvärdering av informationssystem. Analys av vil
ken typ av ändringar som förekommer i ett informationssystem, kan utgöra 
värdefull information som kan användas som beslutsunderlag, vid framtida 
beslut. 

Ett annat motiv till klassindelning av ändringsbegreppet är att det är viktigt 
för teorigenereringen inom systemförvaltningsområdet. 
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4.4 Organisation 

Det finns alltid en risk alt vcrksarnhetsspråken i fallstudierna påverkar den 
teoretiska begreppsbildningen, men vid kategorisering av ansvarsrollerna i 
systernförvaltningsorganisationen har jag tagit hänsyn till två saker. Det ena 
är att rollbegreppen inte skall vara felaktiga, och det andra är att de skall 
vara begripliga. 

Under analysen av mina data har jag funnit behov av ytterligare en nivå i 
organisationen, vilken är en övergripande strategisk nivå. Rollerna i de tre 
nedersta skikten i modellen finns minst en per system, medan den övergri
pande strategiska nivån, företagsledning/VD respektive ADB-ledning/ 
ADB-chef, är gemensam för ett företags samtliga systemförvaltningsorga
nisationer. Behovet av en övergripande strategisk ledning stöds i boken 
"Fungerande Systemförvaltning" som beskriver ett förslag till arbetssättet 
vid systemförvaltning [Berndtson och Welander, 1991]. Figur 9 visar den 
utvecklade modellen. 

Strategi 
Strategi/bud et 
Beslut/ 
Administration 
Operativ 

Företagsledning/VD 
Systemägare 
Systemansvarig 

Användare 

ADB-ledning/ ADB-chef 
U dragsägare 
Förändringsansvarig 
Driftansvarig 
Systemförändrare 
Operatör 

Figur 9. Utvecklad kategoriserad organisationsmodell. 

Systemansvarig utgör, vad man skulle kunna kalla, spindeln i nätet i förvalt
ningsorganisationcn. Stort verksamhetskunnande, men samtidigt god kun
skap om ADB-systemet är karakteristiskt för systemansvarig. En risk som jag 
har uppmä1ksammat är att systemansvarig lätt tenderar att glida ifrån verk
samheten. Man blir så duktig på att administrera och hantera förvaltnings
aktiviteterna att man inte sällan erbjuds att bli systemansvarig för ett närlig
gande system. Flera systemansvariga uttryckte en oro för att bli "fjärmad" 
från det dagliga arbetet, samtidigt som de tyckte det var svårt att fördela ti
den mellan ansvaret för systemet och det dagliga arbetet. 

Vidare har jag funnit att det är av oerhörd vikt att personerna som ingår i 
en förvaltningsorganisation ser sig själva som en del i en helhet. För att 
flödet och arbetsprocessen skall fungera, måste alla ta sitt ansvar och utföra 
de uppgifter som åligger dem. Hur förvaltningen fungerar är alltså till stor 
del beroende på personerna som ingår i systemförvaltningsorganisationen. 
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4.5 Ändringshantering 

Ändringshanteringen kan sägas bestå av sju arbetssteg. De här arbetsstegens 
omfång varierar i förhållande till ändringens omfattning. De sju arbetsste
gen är 

• initiering 
• prioritering 
• beredning 
• ändring 
• test 
• införande 
• information och utbildning. 

Innehållet i dessa arbetssteg är till stor del intuitivt för de som arbetar med 
ändringshantering, d v s att de har en "känsla" för vad som skall göras sna
rare än att de följer ett fördefinierat arbetssätt. Det kan jämföras med ar
betsstegen vid en systemutveckling, där samtliga metodsteg finns väldefinie
rade i ett otal metoder för systemutveckling. 

Ovan nämnda arbetssteg kan utgöra stommen till en metod för ändrings
hantering. Många menar att systemförvaltning kan bedrivas enligt samma 
metoder som systemutveckling [Revay, 1992]. Jag tror att det kan innebära 
en omständlig hantering av ändringar. Systemförvaltning innebär till stor 
del förändring i liten omfattning, d v s de flesta ändringar är relativt små i 
förhållande till en hel systcmutveckling. Situationsanpassning är naturligtvis 
önskvärd, men frågan är om en systemutvecklingsmetod är tillämpbar vid 
förändringar i informationssystem. För alt en metod för systemförvaltning 
skall få genomslagskraft bör den vara enkel och kraftfull. Den bör även vara 
särskilt anpassad till de aktiviteter systemförvaltning består av, samt anpas
sad till den allmänna karaktären på systemförvaltning. 

4.6 Hjälpmedel 

En stor del av systemförvaltningsarbetet består av administration. Som 
handlingsgrafen i bilaga 1 visar, produceras ett antal dokument i ändrings
hanteringen. Det visade sig också att de hjälpmedel som används mest fre
kvent i ändringshanteringen är vanliga kontorsinformationssystem, såsom 
ordbehandlings- och kalkylprogram. 

En stor del av den internationella forskningen om systemförvaltning är 
idag inriktad mot att finna tekniska hjälpmedel för systemförvaltning, såsom 
re-engineerings- och reverse-engineeringsverktyg. Det finns även flera 
modeller framtagna för komplexitetsmätningar i kod, s k Software Metrics. 
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(Centre for Software Maintenance, 1992 och Parikh, 1988] Med tanke på den 
datalogiska inriktningen på internationell forskning inom området, är det 
anmärkningsvärt att så få problem i den här studien härrör från de datalo
giska delarna av ändringsprocessen. De största problemen är till synes helt 
enkelt av administrativ natur, se 3.6 probleminventering och bilaga 2 prob
lemlista och problemgrafer. 

Mot bakgrund av problembilden skulle jag vilja säga att de hjälpmedel som 
systemförvaltningen skulle vara mest behjälpta av idag är av administrativ 
natur. Ett automatiserat hjälpmedel för att hantera förvaltningsärenden 
skulle kunna vara exempel på ett sådant hjälpmedel, d v s ett dokumenthan
teringssystem. 

Ett annat hjälpmedel som jag funnit behov av är ekonomiska modeller för 
systemförvaltning. Ett stöd för att beräkna tids- och ekonomiska resurser för 
ett ändringsuppdrag, kanske till och med för ett helt förvaltningsuppdrag. 
Samtliga förändringsansvariga uppgav att det var svårt att beräkna hur 
mycket ett ändringsuppdrag skulle kosta och hur lång tid det skulle ta. De sa 
sig också sakna ett metodstöd för detta ändamål. 

4.7 Utvärdering 

Utvärdering är en aktivitet som aktualiserats i och med den intensiva kvali
tetsdebatt som pågår just nu. Men utvärdering är inte helt lätt att definiera 
och framförallt inte att genomföra. Jag har valt att dela in utvärdering i två 
olika delar 

• utvärderi11g av informationssystemct 
• utvärdering av förvaltningsarbctet. 

Det är inte alltid lätt att hålla distinktionen mellan dessa båda typer av ut
värdering, eftersom de påverkar varandra i ett orsaks-effekt samband. 

Den mest kända utvärderingsmetoden idag, är Riksdataförbundets diagnos
modell. Genom en enkätundersökning försöker man mäta systemets status. 
För att skapa en så heltäckande bild som möjligt vänder man sig till olika 
intressenter runt systemet. I RDF:s undersökningsmetod ingår båda ovan 
nämnda utvärderingstyper. Syftet med metoden är att finna de största bris
terna i systemet och hanteringen av systemet, för att veta var man behöver 
göra en insats. [RDF, 1987] 

Nu har det tyvärr visat sig att man inte lyckas föra tillbaka resultatet till or
ganisationen. Resultatet, som dokumenteras i en rapport, blir ofta liggande 
utan att man tar hänsyn till det i det fortsatta arbetet. Vad beror det här på? 
De indikationer jag fått är att de personer som är ansvariga för att utvärde-
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ringen genomförs, inte riktigt har motiverats till varför de skall genomföra 
utvärderingen. Det är i allmänhet systemansvarig som är ansvarig för att ut
värdering genomförs. Det innebär att det är en person med bakgrund i 
verksamheten som genomför en utvärdering, vilken oftast är utformad av 
ADB-personal. Resultatet blir då inte tillfredsställande och det skapar till 
slut en s k "självuppfyllande profetia". Man genomför, av olika anledningar, 
en dålig utvärdering och slutsatsen blir att utvärdering inte fyller någon 
funktion. 

Den utvärdering som fungerar och som alla inser vikten av, är utvärdering 
av faktiska kostnader och tidåtgång i ett förvaltningsuppdrag. Det vore 
egentligen bättte att kalla detta för uppföljning, för någon direkt utvärdering 
av framtagna siffror görs i allmänhet inte. 

4.8 Frågeställningar 

Ett av syftena med den här undersökningen var, att utifrån studier av empi
rin, generera frågeställningar som kan utgöra ingången i en ny kunskapsut
veckling. I det följande presenteras ett antal ideer som kan ligga till grund 
för framtida studier om systemförvaltning. Ideerna bygger på redan diskute
rade förhållanden inom systemförvaltning. 

Många menar att förvaltningen måste börja redan i utvecklingsfasen. Det är 
ingen dum tanke) men innan man kan 11 beställa11 förvaltningsvänliga system 
måste man definiera vad som menas med ett förvaltningsvänligt system. 
Det bör rimligen göras m h a studier av dagens förvaltningssituationer, för 
att sedan se var brister finns, som kan elimineras genom förändringar i sys
temutvecklingsprocessen. Vad är ett förvaltningsvänligt system? Vad kan 
förändras i utvecklingsprocessen för att underlätta framtida förvaltning? 
Hur konstruerar man förvaltningsvänliga system? 

Syftet med RDF:s projekt var att vidga synen på programunderhåll, där 
fokus låg på informationssystemet. Man valde att kalla det 
systemförvaltning, där man istället fokuserade på verksamheten. Har man 
verkligen lyckats uppnå det målet? De konsekvensanalyser som genomförs 
i samband med en ändring sker i stort sett uteslutande ur ett ADB
perspektiv. I framtiden tror jag att det blir nödvändigt att fokusera på 
verksamheten och dess mål, vid ändringar i informationssystem. 

Jag har tidigare visat att det finns en risk att systemansvarig blir fjärmad 
från verksamheten. Systemansvarig blir vad man brukar kalla "superanvän
dare'\ d v s en person som p g a sitt engagemang runt informationssyste
met tappar kontakten med verksamheten. Det här innebär att, trots att man 
"flyttat ut" ansvaret för informationssystemet från ADB till verksamhet, så 
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kan systemet tendera att glida från verksamheten. Vilka effekter får det här 
för verksamheten? Hur skall man motverka detta skeende? 

I och med alt man utvecklar system &om har flera installationer uppstår en 
ny typ av förvaltningsproblematik. Hur skall man förvalta informationssys
tem med flera installationer? Skall alla ändringar in i samtliga system, eller 
skall strategin vara att systemen skall få utvecklas så nära den verksamhet 
den stödjer som möjligt? Här aktualiseras och den otydliga gränsen mellan 
drift och förvaltning. Är det ens möjligt/önskvärt att i framtiden skilja på 
drift och förvaltning? 

I projektet 11 Strategier för strukturering av informationssystem1t, som bedrivs 
vid Universitetet i Linköping, studeras olika arkitekturstrategier för informa
tionssystem. Studien inriktar sig på två typer av strategier, information 
resource management (IRM) och verksamhetsbaserad systemstrategi (VBS). 
[Goldkuhl, et. al., 1992]. En framtida studie skulle kunna vara att undersöka 
vilka effekter olika arkitekturstrategier har för förvaltning av informationssys
tem. 

Systemutvecklingsmetoder är till hög grad för omständliga för ändringsar
bete. En metod för ändringshantering bör vara enkel och kraftfull för att 
den skall användas. Det är också viktigt att man tillgodoser verksamhetsmå
len i ändringsarbetet. En analys av konsekvenserna av en ändring, ur ett 
verksamhetsperspektiv är nödvändig. Hur tillgodoser man verksamhetsmå
len vid systemändring? Hur beräknar man resurser i ändringsarbetet? De 
arbetssteg jag identifierat i samband med ändringshantering kan utgöra en 
grund för en metod i systemändring. Vilka krav bör ställas på en sådan me
tod? Hur bör den utformas? Den här studien kan sägas utgöra en typ av 
verksamhetsanalys av systemförvaltning, med tyngdpunkten lagd på änd
ringshantcring och dess problembild. Innan man går vidare och utvecklar 
normativ kunskap är det dock av största vikt att man kompletterar verksam
hetsanalysen och problemanalysen med en målanalys. Annars finns det 
risk att man utvecklar normativ kunskap från kategorier, som kan vara 
baserade på bristfällig praxis. 

En stor del av ändringsarbetet innebär administration av resultatdokument. 
Ett hjälpmedel i det arbetet kan vara ett dokumenthanteringssystem som 
hanterar förvaltningsärenden. Det skulle eliminera problem som oöver
skådlig dokumentation, förvaltningsärenden glöms bort eller försvinner och 
uppföljning av förvaltningsarbetet. Vilka krav skall man ställa på ett sådant 
ärendehanteringssystem? Hur skall ett sådant hjälpmedel utformas? 

Idag utgör utvärdering ingen naturlig del av förvaltningsarbetet. En viss 
uppföljning sker av kostnader, men inte direkt i något utvärderande syfte. 
Hur får man utvärdering att bli en naturlig del av förvaltningsarbetet? Hur 
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bör man ta tillvara resultat av utvärdering? Hur bör man återföra resultatet 
till organisationen? 

Detta var några ideer som kan utgöra underlag för framtida forskning och 
utveckling om systemförvaltning. En frågeställning som alla som är intresse
rade av systemförvaltning bör fundera över är hur vi skall stimulera kun
skapsutvecklingen inom förvaltningsområdet? Intresset är fortfarande gan
ska svalt. 

5 Sammanfattande slutsatser 

Nedan följer en sammanfattning av undersökningens slutsatser. 

• P g a att vi använder oss av begrepp från vardagslivet när vi diskuterar 
systemförvaltning, är det lätt att det uppstår begreppsförvirring. 

• En statushöjning av förvaltningsarbetet kan endast åstadkommas genom 
utveckling av arbetssätt och hjälpmedel, inte genom att byta ut system
förvaltningsbegreppet. 

• Om kunskapsutveckling inom systemförvaltning skall möjliggöras, bör 
någon form av gemensam begreppsapparat vidareutvecklas. 

• Process- och aktörsorienterad syn på systemförvaltning bör vara frukt
bart för både praktiker och teoretiker. 

• Systcmutvcckling~mctodL·r är sällan tillämpbara för ändringsåtgärder, 
och systemförvaltning är dJ.1för i bch.>v av en metod för ändringshan
tering. De arbets.steg som iJentificrats i denna studie kan utgöra stom
men för en sådan metod. Metoden bör vara enkel och kraftfull och ge 
stöd för bl a konsekvensanalys och beräkningar av resurser i ändrings
arbetet. 

• Systemförvaltning är i behov av dokumenthanteringshjälpmedel för att 
eliminera administrativa problem. 

• Utvärdering av informationssystem och förvaltningsarbetet genomförs 
inte som en naturlig del i systemförvaltningsarbetet idag. I de fall de 
genomförs lyckas man i allmänhet inte föra tillbaka resultatet till orga
nisationen. 

• Utvärdering av, och konsekvensanalys för informationssystem, genom
förs idag endast ur ett ADB-perspektiv. 
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• Först när vi vet hur 11bra 11 systemfötvaltning bedrivs, kan vi påverka sys
temutvecklingsprocessen i syfte att utveckla förvaltningsvänliga system. 

• Följande områden/frågeställningar kan vara intressanta för framtida 
forskning och utveckling om systemförvaltning. 

• Förslag till begreppsapparat kring systemförvaltning. 

• Vilka är kraven på ett förvaltningsvänligt system? Vad kan 
förändras i utvecklingsprocessen för att underlätta framtida 
förvaltning? Hur konstruerar man förvaltningsvänliga sys
tem? 

• Hur säkerställer man en verksamhetsinriktad syn på system 
förvaltning? Hur tillgodoser man verksamhetsmålen vid 
ändringshantering? 

• Hur förvaltar man informationssystem med flera installa
tioner? 

• Vilka effekter har olika informationssystemarkitekturer på 
systemförvaltning? 

• Vilka effekter får ett fjärmande av systemansvarig från verk
samheten? Hur motverkas denna tendens? 

• Vilka krav bör ställas på en metod för ändringshantering? 

• Vilka krav bör ställas på ett ärendchanteringssystem för 
systemförvaltning? 

• Hur skall utvärdering bedrivas? Hur får man utvärdering att 
bli en naturlig del av förvaltningsarbetet? Hur bör man ta 
tillvara resultatet av utvärdering? 

• Hur skall vi stimulera kunskapsutvecklingen inom systemförvaltningsom
rådet i framtiden? 
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Bilaga 1 

Handlingsgraf avseende 
ändrings hantering 
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Handlings graf 

Avser: Ändringshantering 

ändrings· 
rapport 

ELLER ____ 
7 

lestdok 

info & utb (sa, anv, fa, sO 
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Bilaga 2 

Problemlista och problemgrafer 
avseende ändringshanterlng 

39 



Problemlista Bilaga 2 1(6) 
Avser: Ändringshantering 

Pl Svårl att initiera "rätt11 ändring. 
P2 Bristfällig beredning av ändringar. 
P3 Ytterligare ändringar nödvändiga. 
P4 Ineffektivt utnyttjande av informationssyslemet. 
P5 Ej nödvändiga ändringar genomförs. 
P6 Ineffektivt genomförande av ändringar och test. 
P7 Höga förvaltningskostnader. 
PS Höga kostnader för ADB-stöd till verksamheten. 
P9 Ingen verksamhetsanalys genomförs vid utformning av metodhand-

ledningar. 
PlO Metodhandledningar saknas eller är svårlästa. 
Pl 1 Förvaltningshandboken är svårläst och omständlig. 
P12 Handboken läses ej. 
P13 Dålig kunskap om vad det innebär att inneha roll i förvaltnings-

organisationen. 
P14 Användardokumentationen är svårläst. 
PlS Användarna läser inte dokumentationen. 
P16 För långt fysiskt avstånd mellan ADB och verksamhet. 
Pl 7 Kommunikation sker endast via telefon. 
P18 Man kan inte peka på skärmen och visa vad man menar. 
P19 Verksamheten har svårt att få ADB att inse ändringsbehovet. 
P20 ADB kan inte verksamheten/verksamhetsspråket. 
P21 ADB och verksamhet talar olika språk. 
P22 Kanalerna i förvaltningsorganisationen fungerar dåligt. 
P23 Svårt att dela tiden mellan filrvaltningsrollen och Jet dagliga arbetet. 
P24 lnformalion .stannar i fil1 valt11ing.sorganisationcns delar. 
1'25 Pörvaltnings<Jrganisationens mccllemmar är oinformerade om systemet. 
P26 'l'c.stmiljö saknas. 
P27 Testverksamheten fungerar dåligt. 
P28 Systemet är dåligt dokumenterat. 
P29 Det är svårt att genomföra parallella ändringsuppdrag. 
P 30 Det tar lång tid. 
P31 Det saknas metodstöd för genomförande av ändringar. 
P32 Det är svårt att förutsäga ändringsbehov. 
P33 Det är kort framförhållning vid ändringar. 
P34 Man hinner inte bereda ändringar i önskvärd omfattning. 
P35 Uppföljning av tidigare ändringar saknas. 
P36 Det är svårt att specificera tid för en ändring. 
P37 Tiduppskattningen blir bristfällig. 
P38 Det är svårt att specificera kostnader för en ändring. 
P39 Kostnadsuppskattningen blir bristfällig. 
P40 Det är svårt att se vilka konsekvenser en ändring får. 
P41 En ändring kan få oanade konsekvenser. 
P42 Det är svårt att specificera var en ändring skall göras. 
P43 Driftproblem ligger utanför egen kontroll. 
P44 Man vet inte om det är driftfel eller fel i systemet. 
P45 Man vet inte om en ändring måste göras. 
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Problemgraf 

Avser: Ändringshantering 

Initiering 

P1 

Prioritering/ 
beredning 

P2 

Svårt att initiera Bnsttällig be-
"rätt" ändring. redning av 

ändringar. 

P3 

Ytterligare änd
ringar nöd
vändiga. 

!i 1 

Systemanvändning/ 
metodutformning 

P4 

Ineffektivt ut-
nyttjande av 
infosystemet. 

P5 

Ej nödvändiga 
ändringar genom
förs. 

P7 

Höga förvalt
nings kostnader. 

PS 

Höga kOSlnader 
för ADB-stöd till 
verksamheten. 
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Ändring/ 
test 

P6 

Ineffektivt genom-
förande av änd-
ringar och test. 



Problemgraf 

Avser: Systemanvändning/ metodutformning 

P9 
Ingen ver1<.analys 
genomfors vid 
utformning av 
metodhandled. 

P10 
Metodlaroled· 
ningar saknas 
eller är svår
lästa 

Prioritering/ 
beredning 

Ändring/ 
le~ 

Förvaltnings-•, 
svårläst odl om
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om vad det inne
bär att Inneha roll 
I lörvattningsorg. 

Ineffektivt ut
nyttjarde av 
inlosystemeL 

Åo:lringShanlering 

i2 

P14 

Användar doku
menlalione<1 äc 
svårläst 

P15 
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Problemgraf 

Avser: Initiering 

P16 
För långt fysiskt 
avstånd mellan 
ADB och verk
samhet 

P17 

Kommunikation 
sker 011dast via 
telefon. 

P18 

P2\l 
ADB kan Inte 
verksamheterv 
verksamhals-
språket 

P21 

ADB och verk
samhet latar olika 
språk. 

Verksarmeten 
harsvMatt 
få ADB att Inse 
ärdringsbehovel 

Svårt att initiera 
"rätt' ändring. 
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P13 
Dålig kunskap 
om vad det irrie
bår att lmeha roll 
1 IO<vaHningsorg. 

P22 

Kanalerna I fW. 

"'" ""'""" dåligt 

P24 

Info stamar i 
förv. org olika 
delar. 

P25 
Förv. org med-
lemmar är oln•' 
roonerade på 
<ro1en. 

PZ3 
Svårt att dela 
liden mellan lörv .• 
rollen och det 
dagliga art>etal 



Problemgraf 

Avser: Prioritering/beredning 

P32 

Det är svårt att 
forutsaga -

P33 

Det ar kort fram
fömåflning vid 
ändringar. 

P34 
Man hinner inte 
bereda ändlingar 
i önskvärd om-
fattning. 

P35 

Uppföljning av 
tidigareånd-
ringar saknas. 

Det ar svårt att 
specificera tid 
lör en ånd/Ylg. 

P37 

Tiduppskalt· 
ningen blir 
bristfällig. 

Systemanvänmil'ey 
metodutfo1mnirtg 

P10 
Me<od>anded-
ningar saknas 
eller år svår· 

'""'· 

Det år svårt att 
specilicem kosl· 
nadel'tören -· 

P38 

Koo1na0S.W-
skattningen blir 
bristfällig. 

Det år svårt att 
se vilka konse
kvense,.,, 
ändring låt. 

P41 

En änmng kan 
få oanade kCf'IS&" 
kvense,. 

P2 
BristfAYig be
re<nngav 
ändringar. 

44 
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Aocmg/ 

'"' 
p,a 

Systemet är 
dåligt doku-
menterat. 

P4'! 

Det år svårt att 
specificera var 
en ändring skal 
göras. 

P43 

Driftproblem 
ligger utan!Or 
egenkontroll. 

Man vet nte om 
deU.rdriftfel 
eller fel I sys• 

'""'· 

P<S 

Manveti'lle 
cmenAndmg 
mäale göras. 



Problemgraf 
Avser: Ändring/test 

P26 

T estmiljö saknas. 

Systemanvändning/ 
metodutformning 

P10 

Metodhand
ledningar saknas 
eller är svårlästa. 

P27 

T estverksam· 
heten fungerar 
dåligt. 

45 

P28 

Systemet är 
dåligt doku
menterat. 

P29 
Det är svårt att 
genomföra paral· 
lella ändringsupp-
drag. 

P30 

Det tar lång 
tid. 

P6 
lneffektM genom
förande av änct
ringar och test. 

Ändringshantering 
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P31 
Det saknas me-
todstöd för ge-
nomförande av 
ändringar. 
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