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SAMMANFATTNING 
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The fellow who designed it 
Is workin far away; 
The spec, s not been updated 
For many a livelong day. 
The guy who implemented it is 
Promoted up the line; 
And same ofthe enhancements 
Didn 't match to the design. 
They haven't kept the flowcharts, 
The manual's a mess, 
And mast ofwhat you need to know, 
You'll simply have to guess. 

We don not know the reason, 
Why the bugs pour in like rain, 
But don 't just stand here gaping! 
Get out there and MAINTAIN! 

David H H Diamond 
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Inledning 

1 Inledning 

Detta inledande kapitel har till syfte att ge läsaren en inblick i valt 
problemområde. Studiens syfte, frågeställningar och utgångspunkt 
presenteras. Dessutom beskrivs rapportens målgrupp, samt dess 
uppläggning. 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Intresset för systemförvaltning har ökat under senare år. I och med 
det ökade intresset kan man vilseledas att tro att systemförvaltning 
är en ny företeelse. Det är det dock inte. Systemförvaltning är lika 
gammal som systemutveckling, åtminstone vad gäller de aktiviteter 
som innebär förändring av system. Så snart ett system har tagits i 
drift uppstår, av olika anledningar, behov av förändringar. Det kan 
t ex vara förändringar i verksamheten, förändringar i datormiljön 
eller behov av nya funktioner som utlöser en förvaltningsåtgärd i ett 
informationssystem. 

Den främsta anledningen till det ökade intresset för systemförvalt
ning är förmodligen att ingen organisation längre kan blunda för de 
resurser som systemförvaltning kräver. Det finns flera rapporter 
som anger hur stora resurser systemförvaltning tar i anspråk av de 
totala kostnaderna för hantering av informationssystem. Siffran har 
varierat från 33% (Fjelstad och Hamlen, 1979) och 75% (Jovino, 
1989). Det finns flera förklaringar till att siffrorna varierar så kraf
tigt. Det är svårt att få fram exakta siffror, det råder oenighet om 
vad som skall räknas in i förvaltningskostnaderna, kostnaderna 
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varierar beroende på system o s v. Under alla omständigheter är 
kostnaderna tillräckligt höga för att betrakta systemförvaltning som 
ett angeläget område. 

En annan trolig orsak till det ökade intresset är att det samlade 
värdet av de befintliga systemen ökar. Det blir därför naturligt att 
undersöka hur systemen skall hanteras för att svara upp mot verk
samhetens mål. Trots det ökade intresset för systemförvaltning, 
saknas fortfarande den mångfald av metoder, tekniker och verktyg 
som kännetecknar t ex systemutvecklingsområdet. Under de tre se
naste decennierna har det viktigaste varit att utveckla informa
tionssystem. Det har funnits en enorm efterfrågan på datorbaserade 
rutiner. På grund av denna efterfrågan, har man inom systemut
vecklingsområdet skapat detaljerade metoder och hjälpmedel för 
utveckling av informationssystem. 

Inom forskningsvärlden i Sverige har intresset för systemförvalt
ning förefallit vara svagt, och de flesta initiativ för kartläggning och 
hantering av systemförvaltningsproblemet - systemförvaltning ses 
oftast som ett problem - (Riksdataförbundet, 1987; Sörgaard, 1989) 
har därför kommit främst från praktikfältet. En förklaring till detta 
kan vara att det inte finns någon klar och entydig definition av be
greppet systemförvaltning. Befintliga definitioner varierar från att 
definiera systemförvaltning till att vara alla de aktiviteter som ge
nomförs efter det att systemet tagits i drift (t ex, Brandt, 1992), till 
att endast innehålla ändringsarbete (t ex Lientz och Swanson, 
1980). Det här leder till att forskning som kan härröras till system
förvaltningsområdet enligt den vidare definitionen, faller utanför 
området om man använder den snävare definitionen. Resultatet 
från den här studien visar också att systemförvaltning inte har nå
gon högre status, vilket också kan vara en förklaring till att områ
det är eftersatt. 

Vid studier av systemförvaltning kan man göra följande vägval; 
studera systemförvaltning i syfte att utveckla förvaltningsvänliga 
system, eller i syfte att undersöka hur befintliga system faktiskt 
förvaltas och bör förvaltas. Jag inriktar mig på förvaltning av be
fintliga system. 

Detta arbete har möjliggjorts genom projektet "Modern Systemför
valtning'', som bedrivits vid Mitthögskolan i Östersund sedan 1991. 
Målsättningen för projektet är att åstadkomma en kunskapsupp
byggnad inom området systemförvaltning, samt att utveckla och 
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förmedla metoder och hjälpmedel till praktikfältet. Bakgrunden till 
projektet är dels det uttalade kunskapsbehovet inom området, dels 
att Jämtlands län har utvecklats till en intressant region för sys
temförvaltning. Detta främst genom den systemförvaltningsverk
samhet som Folksam och L M Ericsson Data AB har förlagt till lä
net. 

I den här rapporten beskrivs resultatet av en kvalitativ empirisk 
studie om systemförvaltning, med särskild inriktning mot styrning 
och genomförande av ändringar i befintliga informationssystem. Ar
betet har delats upp i två delstudier. Resultatet redovisas här som 
en helhet, medan tillvägagångssättet redovisas per delstudie. Resul
tatet av delstudie A finns dokumenterat i rapporten "Praktiskt Ta
get - Systemförvaltning'' (Nordström, 1993b). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att klarlägga vad systemförvaltning innebär 
och särskilt uppmärksamma styrning och genomförande av änd
ringar i befintliga informationssystem. Studien kan sägas utgöra en 
grundläggande uerksamhetsanalys au systemförvaltning, med 
tyngdpunkten lagd på ändringshantering och dess problembild. 
Studien har i huvudsak varit explorativ, vilket innebär att system
förvaltning har studerats i syfte att förbättra kunskapen om feno
menet. En explorativ studie är snarare hypotesgenererande än hy
potestestande (Patel och Tibelius, 1987). 

Jag har varit nyfiken på vad människor gör när de utför arbete som 
kallas systemförvaltning. Detta innebär att jag har varit tvungen 
att "sätta parentes om" många uppfattningar om systemförvaltning. 

Studier som gjorts tidigare är till största delen normativa 
(Riksrevisionsverket, 1987; Riksdataförbundet, 1987) och deskripti
va (Riksrevisionsverket, 1987; Lientz och Swanson, 1980; Brandt, 
1992) (se avsnitt 4.3 Några tidigare studier om systemförvaltning). 
Jag har inom ramen för den här studien försökt fånga det bakom
liggande fenomenet systemförvaltning genom att karaktärisera det i 
olika dimensioner. Inom systemförvaltningsområdet är begrepps
förvirringen stor, och det finns därför behov av en gemensam taxo
nomi för att främja kunskapsutvecklingen (Nordström, 1993b). Re
sultatet av det karaktäriserande syftet innebär en begreppsutveck
ling inom systemförvaltningsområdet. 
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Frågeställningarna som studien förväntas besvara kan uttryckas 
enligt följande; 

Vad karaktäriserar systemförvaltning? 

Vilka aktiviteter består systemförvaltning av? 

Hur styrs och genomförs ändringar i samband med systemförvalt
ning? 

Följande aspekter på styrning och genomförande av ändringar har 
jag försökt kartlägga; 

• klassificering av ändringar 
• strategi för ändringshantering 
• prioriteringsgrund vid ändringshantering 
• rutiner vid genomförande av ändringshantering 
• hjälpmedel vid ändringshantering 
• metodstöd vid ändringshantering 
• roller och aktörer vid ändringshantering 
• problem vid ändringshantering 
• resursåtgång vid ändringshantering 

Det är viktigt att det teoretiska arbetet jag bedriver har en nytta 
och förankring i praktiken. Därför anser jag det nödvändigt att ge
nom empiriskt arbete hitta de delar inom förvaltningsområdet som 
har det största behovet av utveckling och forskning. Mot bakgrund 
av detta aktualiseras följande frågeställning; 

Inom vilken del av systemförvaltningen finns största behovet av ut
veckling och forskning? 

Den här studien har genererat ett antal olika kunskapstyper 
(Goldkuhl, 1992a). Innebördsbestämning av systemförvaltningsfe
nomenet generar främst förståelsekunskap. Analysen av ändrings
hantering innebär främst karaktäriserande kunskap i form av kate
gorisering av organisationers ändringshantering. Det finns även 
drag av förklarande kunskap i form av diagnostisk inriktning, d v s 
finna orsaker till ändringshanteringens arbetssteg och dess inne
håll. Det finns även inslag av normativ kunskap i rapporten i form 
av att jag ger förslag på hur problem i samband med systemför
valtning kan åtgärdas. 
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1.3 Studiens utgångspunkt 

De studier som tidigare genomförts i Sverige (se avsnitt 4.3 Några 
tidigare studier om systemförvaltning) har främst strukturerat sys-· 
temförvaltning ur följande aspekter; 

• diagnos 
• organisation och styrning 
• metoder och verktyg 
• dokumentation (Riksdataförbundet, 1987). 

Diagnos innebär någon typ av utvärdering, där man strävar efter 
att mäta nyttan av ett informationssystem för den verksamhet sys
temet stödjer. 

Organisation och styrning innebär att man strukturerar förvalt
ningsarbetet enligt en organisationsmodell innehållande ett antal 
ansvarsroller. Ofta använder man sig av befattningsbeskrivningar 
för att klargöra innehållet i ansvarsrollerna. 

Metoder och verktyg beskriver vilka hjälpmedel som används i för
valtningsarbetet, det kan t ex vara förvaltningshandböcker, testme
toder, testverktyg och kodanalysverktyg. 

Dokumentation beskriver den dokumentation som behövs i förvalt
ningsarbetet, det kan t ex vara kravspecifikation, analysdokumen
tation och programdokumentation. (Riksdataförbundet, 1987; Nord
ström, 1992) 

De här aspekterna har till stor del präglat många personers syn på 
systemförvaltning, däribland min. Under denna studie har jag 
emellertid försökt studera systemförvaltning ur ett mer förutsätt
ningslöst perspektiv. Därigenom har jag försökt fånga det bakom
liggande fenomenet. Viljan att vara explorativ har tvingat mig att 
sätta parentes runt tidigare angreppssätt. Figur 1-1 visar studiens 
utgångspunkt. 
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Systemförvaltningsorganisation 

Verksamhets
organisation 

Figur 1 -1. Studiens utgångspunkt. 

Utgångspunkten är tagen i ett informationssystem som har ett an
tal användare i någon typ av verksamhet (verksamhets
organisation). Kopplat till informationssystemet finns även ett antal 
personer som har till uppgift att säkerställa att systemet är funk
tionsdugligt (ADB-organisation). Denna indelning kan liknas vid en 
mikroorganisation, som skär genom ADB-organisation och verk
samhet. Det här brukar, när det formaliseras, benämnas systemför
valtningsorganisation eller förvaltningsorganisation (Riksdataför
bundet, 1987; Berndtson och Welander, 1991). Inom respektive or
ganisation finns ett antal roller som har olika ansvar och befogenhe
ter. 

I Figur 1-1 är ADB-organisationen skuggad, vilket visar att jag ut
gick från ADB-organisationen när jag startade studien (se avsnitt 
2.4 Beskrivning av tillvägagångssätt). 

Rollnamnen varierar inom olika organisationer. Tabell 1-1 visar vil
ka rollnamn jag använder mig av. Rollnamnen är ett resultat av 
studien. 

Användare 
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1.4 Rapportens målgrupp 

Den här rapporten vänder sig till forskare och andra personer som 
är intresserade av systemförvaltningsfrågor. Min förhoppning är att 
rapporten skall ha ett värde för de som i framtiden skall bedriva 
studier om systemförvaltning, och för de som genomgår utbildning 
om informationssystemarbete. 

En grupp som kan ha särskilt intresse av rapporten är de verksam
heter som deltagit i fallstudierna. Detta för att se vilka slutsatser 
som har dragits ur deras verksamhet, men även för att se hur sys
temförvaltning bedrivs i andra verksamheter. Även om studien inte 
har ett direkt normativt syfte, kan den ha ett värde för de organisa
tioner som planerar att strukturera förvaltningsarbetet. 

1.5 Rapportens uppläggning 

Efter detta inledande kapitel, fortsätter rapporten med ett metod
kapitel som beskriver och motiverar valet av forskningsansats. I 
kapitlet redovisas också tillvägagångssättet vid delstudie A och del
studie B. 

I kapitel 3 presenteras de teoretiska utgångspunkter som arbetet 
har sin bakgrund i. Ett antal centrala begrepp definieras och jag 
redovisar mitt förhållningssätt till dessa begrepp. 

Kapitel 4 beskriver systemförvaltningsområdet. Kapitlet inleds med 
olika synsätt på ett informationssystems livscykel. Vidare presente
ras ett antal definitioner av begreppet, samt ett antal studier som 
tidigare gjorts om systemförvaltning. 

I kapitel 5 och 6 återfinns de empiriska resultaten av studien. Be
grepp och kategorier redovisas och respektive kapitel avslutas med 
en diskussion kring genererade begrepp och kategorier. 

I det avslutande kapitel 7, gör jag en sanunanfattning av studiens 
resultat i form av bl a begreppsgraf och teorigraf. Vidare besvarar 
jag studiens frågeställningar, samt relaterar mina slutsatser till de 
tidigare studier som presenteras i kapitel 4. Kapitlet avslutas med 
ett antal ideer kring fortsatt forskning om systemförvaltning. 
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2 Metod 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren bakgrund och motiv till vald 
forskningsansats. Kapitlet innehåller en diskussion kring de kvali
tativa metoder som använts i studien. Tillvägagångssättet beskrivs 
avseende val av fallstudieobjekt, samt genomförande av fallstudier
na. 

2.1 

2.1.1 

Forskningsansatser 

Grundläggande förhållningssätt 

Att välja forskningsansats är ett val som alla forskare ställs inför. 
Kvantitativ eller kvalitativ metod som ett hjälpmedel att nå kun
skap? Kanske både kvalitativ och kvantitativ? 

Att forskningsproblemet bör styra valet av metod kan anses som en 
självklarhet. Det råder dock sedan länge en motsättning mellan 
kvalitativt inriktade skolor och kvantitativt inriktade skolor. Valet 
av forskningsansats är således inte så enkelt som att forsknings
problemet får avgöra valet av metod. 

För kvantitativa metoder är reliabilitet, representativitet, reprodu
cerbarhet, kumulativitet, verifierbarhet och validitet centrala be
grepp. Dessutom är tillgången på klart angivna metodregler en 
nödvändighet. För kvalitativa studier är förståelse, intersubjektivi
tet, teorigenerering, upptäckt och variation centrala begrepp. Nyfi-
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kenheten spelar också en central roll för den kvalitativt inriktade 
forskaren (Starrin m fl, 1991). 

Kvalitativa forskningsansatser genererar upptäckter och teorier 
från få men välpenetrerade fallstudier. Datainsamlingsmetoder kan 
t ex vara deltagande observation, djupintervjuer eller aktionsforsk
ning. Kvantitativa studier är mer ytliga till sin karaktär, men sta
tistiskt representativa (Starrin m fl, 1991). Bl a Huges och Månsson 
(1988) menar att kvalitativa och kvantitativa metoder kompletterar 
varandra, och det finns därför oftast ingen anledning för forskare 
med olika inriktning att "ligga i bakhåll" för varandra. 

Kvantitativa metoder har de senaste decennierna varit härskande 
metoder inom vetenskapen. Bakom detta vilar en kunskapsupp
fattning, som bygger på att kvantitativa metoder genererar objektiv 
kunskap i högre utsträckning än kvalitativa. Kvalitativa metoder 
anses, enligt samma kunskapsuppfattning, ge för stort utrymme till 
subjektivitet (Starrin m fl, 1991). Repstad (1988) menar att det lig
ger i människans natur att kvantifiera, och att det är svårt att 
undvika även i kvalitativa studier. Uttryck som "Alla vi pratat 
med ... " och "De flesta ... " återkommer även i kvalitativa forsknings
rapporter. Han menar dock att hänsynen till mätning, d v s det sys
tematiska bruket av siffror som hjälpmedel vid analysen, är under
ordnad vid kvalitativa studier. 

Starrin m fl (1991) menar att det inom vetenskapen finns en dis
tinktion mellan det som de valt att kalla bevisets och upptäcktens 
väg. I korthet innebär detta att bevisets väg bl a innehåller uppstäl
landet av begrepp och testning av hypoteser, operationaliseringar 
av begrepp samt testning av hypoteser. Bevisets väg anvisar regler 
för urval, för bortfallsanalys, för testning av hypoteser och för san
nolikhetsvärdering av testet. De menar vidare att upptäcktens väg 
är betydligt svårare att bestämma och beskriva. Vad som är karak
täristiskt är att det inte finns några givna regler. Här betonas nöd
vändigheten av iderikedom, improvisation, intresse o s v. 

Jag har valt en kvalitativ metodansats för att besvara frågeställ
ningarna i denna studie. Motiven beskrivs närmare under rubriken 
2.3 Val av forskningsmetod. Eftersom detta arbete baseras på en 
kvalitativ metodansats, har jag valt att beskriva principen för kvali
tativa metodansatser, och då särskilt "grounded theory"-ansatsen. 
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2.1.2 Begreppens betydelse 

Begreppen har en betydande roll vid all forskning. Det är m h a be
grepp vi beskriver verkligheten och kommunicerar med varandra. 
Inom samhällsvetenskapen står vi inför ett speciellt problem - de 
begrepp vi använder för att beskriva fenomen är hämtade från var
dagsspråket (Starrin m fl, 1991). Det gör att de flesta har en intuitiv 
uppfattning om vad som avses med begreppet, och då är risken stör
re att man pratar förbi varandra än om begreppen är entydiga. 

Ogdens triangel beskriver förhållandet mellan fenomen, begrepp 
och termer, Figur 2-1. Termer utgör språkliga uttryck för begrepp. 
Våra begrepp är abstraktioner av fenomen i verkligheten. En viktig 
iakttagelse i Ogdens triangel är att de språkliga uttrycken inte refe
rerar direkt till fenomen, utan istället via människors begrepp 
(streckad linje i figuren) (Ogden och Richard, 1949). 

Det uttryckta 
{symbol, tenn) 

Det tänkta 
(begrepp) 

Det omtalade 
{fenomen) 

Figur 2-1. Ogdens triangel (Källa: Ogden och Richard, 1949). 

Även här finns en skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Vid användning av kvantitativa metoder är begreppen 
förkonstruerade, medan de vid kvalitativa studier växer fram suc
cessivt (Starrin m fl, 1991). 

Blumer (1954) delar in begreppen i två kategorier - definitiva be
grepp och spårhundsbegrepp. Definitiva begrepp har man skapat 
om man lyckas isolera ett stabilt och definitivt innehåll för varje be
grepp. Spårhundsbegrepp utgör riktning på det som skall undersö
kas. De ger förslag på riktningen av det fortsatta arbetet, och de 
hjälper till att spåra väsentlig problematik. 
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2.2 Kvalitativa metoder 

Jag har redan berört centrala begrepp för den kvalitativa forskaren 
och kommer här att fördjupa denna diskussion ytterligare. 

Kvalitativa metoder syftar till att karaktärisera. Själva ordet kvali
tativ står för kvaliteter, d v s egenskaper eller framträdande drag 
hos ett fenomen (Repstad, 1988). Kvalitativa metoder syftar vidare 
till att bl a undersöka människors uppfattningar, terminologi, tolk
ningar och erfarenheter (Goldkuhl, 1993). 

Ett kännetecken för kvalitativa metoder är deras flexibilitet. Olika 
personer kan behöva olika stimuli för att svara på frågor i t ex en 
intervjuundersökning. Det är heller inget fel att utnyttja informa
tion som man får tillfälligtvis. Det är inte ovanligt att intervjuun
derlaget varierar och utvecklas under pågående undersökning. Yt
terligare ett kännetecken för kvalitativa metoder är att de olika fa
serna i forskningsprocessen sker parallellt. Under analysfasen kan 
man tex finna behov av ytterligare datainsamling (Repstad, 1988). 

Vid kvalitativa studier försöker man nå en variation i det insamlade 
materialet. Det innebär att man väljer ut fall som bedöms ge olika 
aspekter på verkligheten. Antalet fall som väljs ut avgörs av mätt
naden, d v s vad varje nytt fall ger för bidrag till undersökningen 
(Gummesson, 1985). 

2.2.1 Datainsamlingsmetoder 

Jag kommer här att ta upp följande datainsamlingsmetoder; inter
vju, källstudier och självrapportering. Ytterligare en datainsam
lingsmetod som brukar nämnas i samband med kvalitativ under
sökningsmetodik, är observation - den kommer inte att tas upp 
närmare här. 

Att kombinera olika datainsamlingsmetoder kallas för metodtrian
gulering. Repstad (1988) menar att detta tillvägagångssätt ofta är 
fruktbart eftersom man erhåller ett bredare dataunderlag, och där
med en säkrare grund för tolkning. 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att man strävar efter att 
nå ett djup i intervjun (Repstad, 1988). Patton (1990) tar upp tre 
olika typer av kvalitativa intervjuer; informella samtal, guidade in
tervjuer eller standardiserade intervjuer med öppna svarsalterna-
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tiv. Fördelen med informella samtal är att de är flexibla och respon
denten kan ta upp det som känns relevant för frågeställningen. 
Nackdelen är att datamaterialet kan bli svårt att analysera, just på 
grund av den stora variationen. I den guidade intervjun är temat för 
intervjun klart och intervjupersonen styrs varsamt i den riktningen. 
Ofta används en mall, men den följs inte slaviskt. Meningen är att 
mallen skall fungera som en minneslista, för att säkerställa att äm
nesområdet täcks. Det här tillvägagångssättet innebär att frågorna 
inte kommer att följa samma struktur i alla intervjuer. Intervjumal
len justeras ofta under pågående undersökning. Fördelen med gui
dade intervjuer är att man har riktlinjer att följa, utan att för den 
skull bli styrd av specifika frågor. Även vid guidade intervjuer kan 
problem uppstå vid analysen, på grund av att man har stor varia
tion i datamaterialet. Fördelen med standardiserade intervjuer, är 
att alla respondenter får ta del av samma frågor, vilket underlättar 
analysen. Nackdelen är att man kan missa viktiga följdfrågor 
(Patton, 1990). 

Många forskare rekommenderar att man använder sig av bandspe
lare vid intervjutillfället. Fördelen är att man slipper anteckna och 
istället kan koncentrera sig på vad intervjupersonen säger. Ytterli
gare en fördel är det omfattande analysmaterial som forskaren får 
tillgång till i samband med analysen. Nackdelen kan vara att in
tervjupersonen inte vill bli inspelad på band. Ytterligare en nackdel 
är det omfattande arbete som utskrivning av materialet innebär 
(Repstad, 1988). 

Datainsamlingsmetoden självrapportering syftar till att upp
giftslämnaren själv skall återge erfarenheter och uppfattningar om 
handlingar som har genomförts. Fördelen är att man får personens 
eget perspektiv på händelseförloppet. Det här bygger på att forskare 
och uppgiftslämnare har en god relation, så att forskaren kan för
vissa sig om att uppgifterna är trovärdiga. 

En källa kan definieras som nedtecknat material, men källmaterial 
blir det först när vi använder det. Källmaterial kan klassificeras på 
olika sätt. De kan ha ett deskriptivt syfte eller ett normativt syfte. 
Ett problem vid källstudier är hur dess trovärdighet skall värderas 
(Holme och Solvang, 1986). 
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2.2.2 Access 

Med access avses åtkomsten till det man ämnar undersöka. Gum
messon (1985) anser att forskarens problem med access till det 
han/hon önskar studera, inte är tillräckligt uppmärksammat. An
ledningen till detta är dels att det är svårt att få access, och dels att 
medvetandet om accessproblemet är för lågt hos många forskare. 

Gummesson delar in accessproblemet i tre dimensioner; 

• access till pengar att finansiera projektet 
• access till systemet, t ex information om organisationen 
• access till individer. 

Till dessa tre dimensioner lägger han även individernas problem att 
få access till forskaren. Orsaker till problem med accessen kan vara 
utbildning, ålder och kön. 

Gummesson menar vidare att kvalitativa, informella intervjuer och 
deltagande observation är de datainsamlingsmetoder som bäst läm
par sig för att undvika accessproblematiken. Han hävdar även att 
dessa insamlingsmetoder är bäst lämpade för att studera processer i 
olika organisationer. 

2.2.3 Tolkning och förförståelse 

Begreppet förförståelse är centralt inom den kvalitativa forskning
en. Förförståelse innebär ett förhållningssätt hos personen som 
skall tolka. Varje tolkning och förståelse bygger på en bestämd för
förståelse. Förförståelsen kan bestå av olika former av kunskap som 
t ex teorier, erfarenheter, insikter och färdigheter. Dessa utgör den 
referensram som utgör en förutsättning för tolkning. Detta uttrycks 
ofta som "för att förstå måste man redan ha förstått" (Wallen, 1993). 
I varje tolkning är delar beroende av helheten och tvärt om. Sam
spelet mellan delarna och helheten kallas den hermeneutiska cir
keln, eller den hermeneutiska spiralen (Molander, 1983; Starrin och 
Svensson, 1994). 

Ödman (1979) delar in tolkning i två typer, friläggande och tillde
lande tolkning. Friläggande tolkning innebär att man beskriver be
fintliga innebörder av begrepp och kategorier, genom att identifiera 
och rekonstruera avsedda subjektiva innebörder hos det man stude
rar. Tilldelande tolkning innebär att man skapar innebörder induk-
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tivt, genom att sammanfatta och förklara sociala fenomen. Tillde
lande tolkning innebär alltså att man genererar kategorier. Tillde
lande tolkning bör dock baseras på friläggande tolkning ( Ödman, 
1979). 

Tolkning är också beroende på vilket perspektiv man har anlagt på 
fenomenet man studerar. Ett perspektivbyte innebär således att 
tolkningen förändras (Goldkuhl, 1992a). Ett perspektivbyte kant ex 
innebära att man studerar samma fenomen men ur olika aktörers 
situation. 

Gummesson (1985) menar att man måste vara lyhörd för ny infor
mation och till och med kunna byta paradigm om verkligheten så 
kräver. Först då är man som forskare öppen för att generera be
grepp, modeller och ny teori. Blockerande förförståelse innebär att 
man är så bunden till sina tidigare kunskaper om ämnet att dessa 
kunskaper fungerar som en fördom. Man fördjupar sig inom ämnet 
utan att se att man kanske missar väsentliga delar (Alloway, 1977). 

Man bör finna en balans mellan att utnyttja sina tidigare kunska
per, men ändå försöka hålla ett "öppet sinne" för nya intryck och 
vinklingar (Gummesson, 1985). 

2.2.4 Generalisering och vidareförbarhet 

I samband med fallstudier aktualiseras ofta frågan om möjlighet till 
generalisering utifrån ett fåtal fall. Generalisering hänger samman 
med validitet, d v s i vilken utsträckning forskaren lyckas komma åt 
det han/hon verkligen söker. Så att inte han/hon, utan att veta om 
det, beskriver någonting annat (Gummesson, 1985). Kan man bygga 
teorier och modeller, som skall ha någon form av generell karaktär, 
utifrån ett fåtal fall? Upphovsmakarna till "Grounded theory" -
ansatsen hävdar att man kan det. Det viktiga är att teorier och mo
deller är förankrade i verkliga data och inte styrs av etablerade 
uppfattningar (Glaser och Strauss, 1968). 

Patton (1980) går ett steg längre och ifrågasätter om det överhuvud
taget är meningsfullt att generalisera i sociala sammanhang. Gold
kuhl (1992b) menar att resultat vid kvalitativa studier bör vara vi
dareförbara, vilket innebär att resultatet bör ha ett relativt välde
finierat användningsområde, utan att vara knutet till ett specifikt 
fall. Det här innebär att man når viss generaliserbarhet. 
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Samhällsvetenskaplig forskning försöker ofta förstå och förklara 
varför någonting är på ett visst sätt. Det kan ofta vara svårt att an
vända sig av deterministiska orsakssamband. Istället använder 
man sig av s k mjuk kausalitet, vilket innebär att orsaker och effek
ter inte alltid är nödvändiga för ett visst skeende. Det handlar 
istället om influenser och påverkan på det studerade skeendet 
(Goldkuhl, 1994). 

2.2.5 Teorigenerering på empirisk grund 

Teorigenerering på empirisk grund ("grounded theory approach") 
baseras på att man har så lite förutfattade meningar som möjligt 
när man påbörjar undersökningen (Starrin, m fl., 1991, Strauss och 
Corbin, 1990). Figur 2-2 visar principen för teorigenerering på em
pirisk grund. 

G;D 
i Nya kategorier 

('_E_m_p-iri-~~ 

i Observera 
• Rekonstruera 

c-E-m-p-ir-is0C) 

Figur 2-2. Principen för teorigenerering på empirisk grund. 

Teorigenerering på empirisk grund är en kvalitativ metodansats, 
som innefattar alla steg från datainsamling till rapportskrivning. 
Metoden organiserar det teorigenererande arbetet på ett systema
tiskt sätt. Syftet med metoden är att organisera en mängd ideer ge
nererade ur data. Man försöker finna nya angreppssätt på verklig
heten, att vara öppen och kreativ för att förstå bättre. I korthet in
nebär det att man samlar in data, kodar data och analyserar data i 
syfte att utveckla en teori. 
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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, m fl., 

1991). 

Vid teorigenerering eftersträvas tre principer i insamlingsfasen; 

• multimetodprincipen 
• multisinnesprincipen 
• principen om estetisk distans. 

Multimetodprincipen innebär att man använder olika metoder för 
datainsamling. "Det man inte fångar in med en metod kanske man 
fångar in med en annan". 

Multisinnesprincipen innebär att man skall använda så många sin
nen som möjligt vid datainsamlingen. "Genom flera sinnen in i alla 
minnen". 

Principen om estetisk distans innebär att observatören har lagom 
distans till det hon betraktar. "Den estetiska distansen befrämjar 
mottagligheten för intryck och ökar förmågan att sortera informa
tion" (Starrin, m fl, 1991). 

I analysfasen kodas det insamlade materialet. Man försöker finna 
mönster bland begreppen, som sedan konceptualiseras för att uppnå 
en högre abstraktionsnivå. Typiska frågor under analysen är 

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

Det här tillvägagångssättet innebär ett kategoriserande, abstrahe
rande och generaliserande. För att skapa abstraktioner söker man 
efter mönster, likheter och olikheter bland begreppen (se avsnitt 
2.4.1 för exempel på kategorier och underkategorier). 

De olika begreppen fungerar som underkategorier för huvudkate
gorierna. En stor fördel med detta arbetssätt är att arbetsprocessen 
går ut på att upptäcka kategorier utifrån studier av verkligheten, 
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istället för att i förväg kategorisera verkligheten. Tillvägagångssät
tet innebär att kategorier och hypoteser formuleras i efterhand. 
Förutsättningarna är större att få ut mer av datainsamlingen, 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, 1992). 

2.3 

2.3.1 

Val av forskningsmetod 

Övergripande metodval 

Mitt syfte med studie är att undersöka hur systemförvaltning, och 
då speciellt ändringshantering, bedrivs i praktiken. Mot bakgrund 
av att kunskapen som studien förväntades generera, främst var av 
förståelsekaraktär, valde jag teorigenerering på empirisk grund som 
metodansats. Denna metodansats var också lämplig eftersom jag 
ville sätta parentes kring mina tidigare kunskaper om systemför
valtning. 

Som jag tidigare nämnt har metodutvecklingen inom systemför
valtningsområdet inte varit omfattande. Sättet att förvalta infor
mationssystem bör således se olika ut i olika organisationer. Det 
har vuxit fram olika praxis inom olika organisationer. För att erhål
la en variation i datamaterialet valde jag därför att använda mig av 
fallstudier. Genom fallstudier ansåg jag att jag skulle nå den mest 
fullständiga bilden av hur systemförvaltning bedrivs. Totalt har jag 
studerat sju fallstudieobjekt. (se avsnitt 2.3.4 Val av fallstudieob
jekt). Som tidigare nämnts bör antalet fall bör avgöras av mättna
den, d v s vad varje fall ger för bidrag till förståelsen (Gummesson, 
1985). I samband med den sista fallstudien upplevde jag någonting 
som kan betecknas som mättnad. Jag visste nästan vad jag skulle få 
för svar på frågorna. Insikten om detta gjorde att jag försökte hålla 
mig öppen och inte låta min förförståelse bli blockerande. 

Ett alternativ till fallstudier var att genomföra studien som ett ak
tionsforskningsprojekt. Aktionsforskning innebär att forskaren del
tar i själva processen i syfte att förändra (Gummesson, 1985). För
delen är att jag hade fått en djupare förståelse för systemförvalt
ning, men förändringsaspekten gjorde att jag avstod från denna me
tod. En tänkbar fortsättning på detta arbete kan dock utgöras av ett 
aktionsforskningsprojekt. Ett aktionsforskningsprojekt genomförs 
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dessutom ofta med en enfallsstrategi, och med mitt kartläggande 
syfte passade det bättre med en flerfallsstrategi. 

Ett annat alternativ till fallstudier var en survey-undersökning, 
men det innebar att det var omöjligt att erhålla den variation i da
tamaterialet som jag var intresserad av. En survey-undersökning 
krävde att jag formulerat mina frågor på ett otvetydigt sätt, vilket 
jag inte kunde. 

Mot bakgrund av resonemanget om generalisering och vidareför
barhet (se avsnitt 2.2.4 Generalisering och vidareförbarhet), är min 
avsikt att resultaten av dessa studier skall kunna användas i andra 
verksamheter som bedriver systemförvaltning. En översätt
ning/anpassning till nya förhållanden kan dock bli nödvändig, efter
som det kan vara stor variation mellan olika sociala sammanhang. 

2.3.2 Val av datainsamlingsmetod 

Jag har tillämpat metodtriangulering vid datainsamlingen. Jag har 
använt mig av intervjuer, källstudier och självrapportering. Jag 
valde att använda mig av guidade intervjuer eftersom jag hade te
mat för intervjun klar, men inte kunde formulera otvetydiga frågor. 
Analysproblemet med stor variation i det insamlade materialet, 
hanterade jag genom att göra kompletterande intervjuer. Detta val 
visade sig vara riktigt, då det genom naturliga följdfrågor uppkom 
information som jag inte förutsett. 

Jag har försökt att under studiens gång förhålla mig öppen för nya 
infallsvinklar på systemförvaltning och ändringsprocessen, för att 
min förförståelse inte skall bli blockerande. 

2.3.3 Kunskapsprojektering 

Arbetet med studien har bedrivits enligt modellen för kunskapsut
veckling, som Goldkuhl presenterar i kompendiet "Kunskapande" 
(Goldkuhl, 1992a). Kunskapsutvecklingen består av två faser; 

• kunskapsprojektering 
• genomförande av kunskapsutveckling. 

Kunskapsprojektering innebär identifiering och definiering av ett 
kunskapsbehov, samt planering av en kunskapsutveckling. Kun
skapsprojekteringen till denna undersökning finns beskriven i rap-
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parterna "Kunskapsprojektering inför undersökning om systemför
valtning" (Nordström, 1993a), och "Kunskapsprojektering inför för
djupade studier kring ändringshantering och hantering av meto
der/modeller i samband med systemförvaltning" (Bergvall, 1994). 

2.3.4 Val av fallstudieobjekt 

Utgångspunkten för fallstudierna har varit förvaltningsorganisatio
nen runt ett specifikt system, och förvaltningsorganisationen kan 
här betecknas som fallstudieobjekt. Samtliga fallstudieobjekt är 
anonymiserade, efter överenskommelse i samband med intervjuer
na. Jag bedömde det som större möjlighet att få access till system
förvaltningsverksamheten om jag lovade att personer och organisa
tioner skulle behandlas anonymt. 

I delstudie A var kravet att organisationerna skulle bedriva system
förvaltning. Delstudie A omfattar fallstudieobjekt 1-4 och delstudie 
B omfattar fallstudieobjekt 5-7. ADB-organisationerna hos fallstu
dieobjekten i delstudie A, återfinns hos organisationer vars huvud
sakliga verksamhet är systemförvaltning. Fallstudieobjekten utgörs 
av fyra systemförvaltningsorganisationer i två organisationer. De
ras intresse och motivation för systemförvaltningsfrågor gjorde att 
jag bedömde mig ha god access till deras verksamhet. Just möjlighe
ten till god access var avgörande vid valet, eftersom jag försökte sät
ta parentes runt mitt tidigare perspektiv på systemförvaltning, och 
därmed var tvungen att få ett varierande och omfångsrikt material 
att analysera. 

Vad gäller val av fallstudieobjekt i delstudie B hade jag följande 
krav; 

• bedriver systemförvaltning 
• har en metod/modell för systemförvaltning. 

Motivet till att fallstudieobjekten skulle ha en metod eller modell för 
systemförvaltning, var att jag bl a var intresserad av hur man han
terade metoder/modeller för systemförvaltning i olika organisatio
ner. 

Innan jag valde fallstudieobjekt i delstudie B genererade jag, uti
från min nyvunna kunskap om systemförvaltning (Nordström, 
1993b), ett antal aspekter som jag ansåg kunde påverka systemför
valtningens utseende. 

20 



Metod 

Karaktär på informationssystem; 

• standardsystem vs egenutvecklade system 
• en installation vs flera installationer 
• nyutvecklat system vs gammalt system 
• tekniskt system vs administrativt system. 

Typ av verksamhet; 

• offentlig verksamhet vs privat verksamhet 
• stor verksamhet vs liten verksamhet. 

Karaktär på systemförvaltning; 

• distansförvaltning vs närförvaltning 
• enskilt system vs systemportfölj. 

Med "gammalt" system avses system som är äldre än tre år. "Stor 
verksamhet" avse1· den verksamhet som systemet betjänar och har 
således ingenting att göra med organisationen som helhet. Jag har 
satt antalet användare som mått på verksamhetens storlek. Fler än 
100 användare anser jag i det här fallet vara en stor verksamhet. 
Distansförvaltning eller närförvaltning avser det fysiska avståndet 
mellan verksamhet och ADB. 

Vid val av fallstudieobjekt i delstudie B strävade jag efter att nå så 
stor variation i datainsamlingen som möjligt, eftersom syftet har 
varit att karaktärisera systemförvaltning. Jag konstruerade matri
sen i Tabell 2-1, och konstaterade därmed vilka aspekter jag belyst i 
delstudie A och därmed också vilka jag borde belysa i delstudie B. 

Totalt har jag studerat sju förvaltningsorganisationer. Jag har in
tervjuat personer som innehar rollerna (enligt Tabell 1-1) syste
mansvarig och systemförvaltningsansvarig. Anledningen till valet 
av dessa roller är att de är de centrala rollerna i systemförvalt
ningsorganisationen. Det är dessa roller som kommunicerar och fat
tar en stor del av de beslut som rör förvaltningsorganisationen. Det 
är också via dessa roller som kommunikationen mellan verksam
hetsorganisationen och ADB-organisationen bör ske. (Berndtson och 
Welander, 1991). Förutom rollen som systemansvarig är personen i 
fråga ofta även användare av systemet och jag har därför även kun
nat få den aspekten på systemförvaltning. På motsvarande sätt är 
systemförvaltningsansvarig ofta systemförvaltare av systemet. Des-
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sa båda roller bidrar med den operativa aspekten på systemför
valtningsarbetet. Jag har tidigare talat om vikten av perspektiv
växling i samband med tolkning och förståelse. Genom att anlägga 
både verksamhets- och ADB-perspektiv, samt beslutande- och ope
rativt perspektiv på fenomenet har jag försökt nå en så skiftande 
och omfattande bild av systemförvaltning som jag anser möjligt. 

;~ii~~~~f~~b,~~-r-al 
:,Å~:aisa:,1s:111r:1m1;t:i:: ,_,,: 
Karaktär på informationssys-

lstudiern~t 

It 
tem 
Standardsystem X 

Eaenutvecklat svstem X X X X X X 

En installation X X X X X 

Flera installationer X X 

Nvutvecklat svstem X (X) X 

Gammalt svstem X X X X X 

Tvo av verksamhet 
Offentlia verksamhet X 

Privat verksamhet X X X X X X 

Stor verksamhet X X X X X 

Liten verksamhet X X 

Karaktär på svstemförvaltnina 
Distansförvaltnina X X X X X X 

Närförvaltnina /xl X /xl 
Enskilt svstem X X X X X X 

Svstemoartföli X 

Aspekterna kunde naturligtvis kombineras i det oändliga. Vissa 
kombinationer är dock tämligen osannolika, t ex att en liten verk
samhet har ett stort egenutvecklat system. Vid urval av fallstu
dieobjekt till delstudie B övervägde jag att återigen studera fallstu
dieobjekten i delstudie A. Fördelen med detta var att jag hade god 
kunskap om organisationernas språkbruk och även god möjlighet 
att få access till dessa verksamheter. Nackdelen var att min förför
ståelse för dessa organisationers verksamhet kunde bli blockerande. 
Dessutom täckte jag inte in alla de aspekter jag antog kunde påver
ka systemförvaltningens utseende. Jag beslöt mig därför för att sö
ka efter nya fallstudieobjekt, där så många som möjligt av ovanstå
ende aspekter fanns representerade. Vid urval av fallstudieobjekt 
konsulterade jag en person med stor erfarenhet av systemförvalt
ning. Syftet var inte att studera systemförvaltningsarbete som fun-
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gerade extra bra, utan ovanstående kriterier låg till grund. Även 
här var möjligheten att få access god. 

I Tabell 2-1 kan utläsas att vissa aspekter inte gick att "renodla". I 
fallstudie 6 till exempel, finns kryss i både "Nyutvecklat system" 
och "Gammalt system". Förklaringen till detta är att ett antal sys
tem grupperats till en systemportfölj som hanterades inom ramen 
för samma systemförvaltningsorganisation. Parentesen runt "Nyut
vecklat system" visar att systemen inom systemportföljen huvud
sakligen var "Gamla system". I fallstudie 5 och 7 finns en liknande 
situation, men då gäller det "Distansförvaltning" eller "När
förvaltning". Huvuddelen av systemets användare befinner sig på 
distans, men det finns även användare i det direkta närområdet. 

Vissa aspekter visas bara i en fallstudie. Frågan är då hur jag kan 
uppnå mättnad på bara ett fall (t ex standardsystem och offentlig 
förvaltning)? Det kan jag naturligtvis inte. Resultatet av undersök
ningen används inte för att dra generella slutsatser angående spe
cifika aspekter, eller kombinationer av aspekter. Resultatet bör 
däremot kunna användas som utgångspunkt om någon vill göra en 
fördjupad studie kring någon, eller några av nämnda aspekter. 

2.4 Beskrivning av tillvägagångssätt 

Arbetet har delats upp i två delstudier. Delstudie A, som genomför
des våren -93, omfattade fyra fallstudier. Delstudie B, som genom
fördes hösten -94 och våren -95, omfattade tre fallstudier. Totalt ge
nomfördes 13 intervjuer av personer i sju förvaltningsorganisatio
ner. Dessutom har en intervju med grundarna till en förvaltnings
modell (Berndtson och Welander, 1991), som används hos fallstu
dieobjekt 6 och 7, genomförts. 

Studien skall ses som en helhet, men jag har här valt att presentera 
tillvägagångssättet i delstudie A och B separat, för att ge läsaren en 
inblick i hur jag successivt utökade kunskapen om systemförvalt
ning och genererade förfinade intervjuunderlag. Vidare visar detta 
också det behov av kompletteringar som uppstod i samband med 
analysfaserna, främst under delstudie B. Under analysfasen i del
studie B hade jag, förutom mitt eget datainsamlingsmaterial, till
gång till ett antal studentrapporter om ändringshantering (Jans son 
m fl, 1993; Nilsson m fl, 1993; Johansson m fl, 1993; Eriksson m fl, 
1993; Fredlund m fl, 1993; Lindström m fl; 1993; Edlund m fl, 1994; 
Öberg, 1994). 
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2.4.1 Tillvägagångssätt i delstudie A 

Figur 2-3 visar, i form av en handlingsgraf enligt Goldkuhl och 
Röstlinger (1988), det övergripande tillvägagångssättet för delstudie 
A. Figur 2-4 visar, med samma notationssätt, tillvägagångssättet 
vid datainsamlingen i delstudie A. 

kunskapsprojektering 

kp
rapport 

datainsamling 

dagboks
anteck 

analys 

analys 
resultat 

rapportskrivning 

handbok 
resultat

dokument 

papper projekt
rapport 

Figur 2-3. Tillvägagångssätt vid de/studie A (notation enligt Gold-
kuhl och Röstlinger, 1988). 

Delstudie A inleddes med att jag identifierade ett kunskapsbehov 
om systemförvaltning. Detta utreddes och dokumenterades i en 
kunskapsprojekteringsrapport (Nordström, 1993a). Datainsamling
en startade med att ADB-personalen hos de fyra fallstudieobjekten 
fick föra dagboksanteckningar om sin dagliga verksamhet under fy
ra veckors tid. Utifrån dagboksanteckningar gjorde jag intervjuer 
för att tydliggöra oklarheter i anteckningarna. Jag hade även till
gång till respektive organisations metodhandbok för förvaltning. 
Genom att studera dem och ytterligare studera dagboksanteckning
arna genererade jag mer omfattande intervjufrågor. 
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Jag genomförde sedan djupare och mer formella intervjuer med den 
person som ansvarar för systemförvaltningen i ADB-organisationen. 
Frågemallen för intervjun återfinns i bilaga 1. Intervjuerna, som tog 
45 minuter till en timme att genomföra, bandades och renskrevs 
därefter. 

datainsamling, etapp 1 

dagboks
anteck 

bearbetning, etapp 1 

intervju 
underlag 

ADB 

metod
handböcker 

datainsamling, etapp 2 

intervjuer 
ADB 

bearbetning, etapp 2 

intervju 
underlag 

verksamhet 

datainsamling, etapp 3 

intervjuer 
verksamhet 

analys 

Figur 2-4. Tillvägagångssätt vid datainsamling delstudie A 
(notation enligt Goldkuhl och Röstlinger, 1988). 

Utifrån dagboksanteckningar, intervjuer och källstudier genererade 
jag intervjufrågor till verksamhetspersonalen. Dessa intervjuer tog 
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en till en och en halv timme att genomföra. Frågemallen återfinns i 
bilaga 1. Jag använde mig även här av bandspelare för att banda 
intervjuerna, som sedan renskrevs. 

Samtliga intervjuer kodades enligt Strauss och Corbins principer 
(1990). Inledningsvis kodade jag ADB-intervjuerna för sig och verk
samhetsintervjuerna för sig, för att sedan göra en sammanställning 
av tillämpbara delar. Olika svar och yttranden konceptualiserades 
och jag försökte därmed· uppnå en högre abstraktionsnivå. Följande 
exempel visar arbetet med kodning och begreppsutveckling. 

• ändringsgrund 
- upptäckt av fel i systemet 
- upptäckt av brister i systemet 
- förändringar i verksamheten 

• organisatoriska 
* varor och tjänster 

- förändringar i datormiljön 
• maskinvara 
• programvara 

- förändringar i regelverk 
- förändringar i relaterade system 
- upptäckt att behov saknas i verksamheten. 

Det finns alltid en risk att verksamhetsspråken i fallstudierna på
verkar den teoretiska begreppsbildningen. Vid kategorigenerering 
kan man välja tre olika tillvägagångssätt; 

• empiri inriktade 
• teoretiskt inriktade 
• kompromiss. 

Empiriskt inriktade begrepp innebär användning av termer från . 
fallstudieobjekten. Teoretiskt inriktade innebär egenkonstruerade, 
teoretiskt inspirerade termer. Utifrån empiri inriktade termer har 
jag reflekterat tillbaka till teoretiska grunder och därigenom upp
nått någon typ av kompromiss. Det här har inneburit att teori och 
praktik har kompletterat varandra. Där praktiskt inriktade termer 
har varit bristfälliga har det varit möjligt att komplettera med teo
retiska grunder och tvärt om. En ledstjärna i arbetet har varit att 
termerna skall ha god beskrivande uttrycksförmåga för de bakom
liggande begreppen (innebörden), se Figur 2-1. Detta innebär att de 
skall vara begripliga både för praktiker och teoretiker. 
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Jag upplevde det svårt att släppa ett kvantitativt tänkande, men 
som Repstad (1988) säger, så ligger det i människans natur att 
kvantifiera. En fördel med analys enligt "grounded theory"-ansatsen 
är att det är lätt att finna variationer. Nackdelen är att det är svårt 
att åskådliggöra samband eftersom det fort blir väldigt komplext. 
Som analys och beskrivningshjälpmedel användes handlingsgrafer 
och problemgrafer enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988). Under ar
betet med analysen uppstod behov av kompletteringar. Jag åter
vände då till fallstudieobjekten och kompletterade intervjuresulta
ten. 

Rapportskrivningen resulterade i två dokument. En projektrapport 
(Nordström, 1993b) och en artikel som presenterades på Sundsvall -
42, 1993 (Nordström, 1993c). 

2.4.2 Tillvägagångssätt i delstudie B 

Inledningsvis var syftet att studie A skulle utgöra en förstudie till 
studie B. I studie A identifierades ändringshantering som en av fle
ra aktiviteter inom systemförvaltning. Studie B skulle sedan fördju
pa kunskapen om ändringshantering. Redan i samband med första 
fallstudien under studie B visade det sig dock att studie B snarare 
utgjorde ett komplement till studie A än en fördjupning. Anledning
en var att jag under studie A täckt in en stor del av ändringsproces
sen utan att vara medveten om hur grundlig jag egentligen hade 
varit. I följande fallstudier visade det sig att det antagandet var 
riktigt. Frågemallen återfinns i bilaga 2. Jag tog beslutet att analy
sera de båda studierna "sida vid sida". Figur 2-5 visar det övergri
pande tillvägagångssättet för delstudie B, medan Figur 2-6 visar 
tillvägagångssättet vid analysen. 
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projekt
rapport 

identifiering av kunskapsbehov 

intervju
resultat 

kp
rapport 

analys 

analys
resultat 

rapportskrivning 

licentiat
uppsats 

resultat- student
rapporter 

Figur 2-5. Tillvägagångssätt vid delstudie B (notation enligt Gold-
kuhl och Röstlinger, 1988). 

Fördelen med detta var att jag fick möjlighet att testa resultaten 
från studie A. Jag fick även möjlighet att komplettera och modifiera 
resultaten från studie A, något som "grounded theory"-ansatsen fö
respråkar (Strauss och Corbin, 1990). I analysen hade jag även till
gång till ett åtta studier om ändringshantering som studenter ge
nomfört (Jansson m fl, 1993; Nilsson m fl, 1993; Johansson m fl, 
1993; Eriksson m fl, 1993; Fredlund m fl, 1993; Lindström m fl; 
1993; Edlund m fl, 1994; Öberg, 1994). Totalt hade studenterna, ge
nom intervjuer, studerat ändringshantering hos tolv olika organi
sationer. Datainsamlingen i dessa studier var på en mer övergri
pande nivå och behandlade endast ändringshantering. Jag har an
vänt resultatet av dessa rapporter för att stämma av de delar av 
min studie som berör ändringshantering. Främst för att säkerställa 
att mina egna resultat följde två av "grounded-thory''-ansatsens 
krav på förhållande mellan teori och data; teorin måste passa data 
och teorin måste kunna modifieras av nya data (Starrin, m fl., 
1991). 
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intervjuR 
resultat 

student 
rapporter 

metod
handböcker 

analys, etapp 1 

analys
underlag 

komplettering 

kompletterat 
analysunderlag 

analys, etapp 2 

licentiatR 
uppsats 

Metod 

Figur 2-6. Analys för delstudie B (notation enligt Goldkuhl och Röst-
/inger, 1988). 

Beslutet att analysera resultatet från samtliga sju fallstudier inne
bar att jag var tvungen att göra tämligen omfattande komplette
ringar av resultaten från delstudie A, eftersom jag successivt för
djupat intervjufrågorna. För att säkerställa att jag erhöll motsva
rande information från samtliga fallstudier, använde jag mig av en 
relativt omfattande matris. I matrisen fanns genererade kategorier 
på olika abstraktionsnivåer på en axel och fallstudieobjekten på den 
andra. Ett utdrag ur matrisen visas i Tabell 2-2. 

Fel i 
sys
temet 

rätt
ning 

rätt
ning 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Det här kapitlet beskriver ett antal teoretiska utgångspunkter som 
arbetet har. Ett antal centrala begrepp presenteras, och jag redovi
sar olika teoretiska och begreppsmässiga ställningstaganden. In
ledningsvis presenteras ett antal perspektiv på informationssystem 
och informationssystemarbete. Därefter presenteras synen på in
formation och kunskap samt verksamheter och verksamhetsproces
ser. Förändringsprocesser och metoder är centrala begrepp i sam
band med studier om systemförvaltning, varför de presenteras när
mare. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av redovisade ut
gångspunkter. 

3.1 

3.1.1 

Informationssystem och 
informationssystemarbete 

Informations system 

Informationssystem är ett centralt begrepp vid studier av system
förvaltning. Det har gjorts ett antal definitioner av begreppet. 
Nurminen (1988) har formulerat tre bakomliggande perspektiv uti
från vilka definitioner har gjorts. När man studerar Nurminens in
delning bör man vara medveten om att det är teoretiska perspektiv 
som är idealiserade och inte nödvändigtvis måste existera renodlat i 
sina empiriska former. 
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Nurminen delar in perspektiven i; 

• systemteoretiskt perspektiv 
• socio-tekniskt perspektiv 
• humanistiskt perspektiv. 

Indelningen har skett utifrån huruvida det är människan eller ma
skinerna (i det här fallet datorer) som sätts i centrum. I det system
teoretiska perspektivet sätts maskinen i centrum och människan ses 
här som en informationsbehandlande kugge i den totala informa
tionsbehandlingsmaskinen som organisationen utgör. Informations
systemet ses som organisationens styrande system. Det systemteo
retiska perspektivet bidrar till en objektifiering av informationssys
temet. Ansvaret tilldelas datorn och människan bakom blir osynlig 
(Nurminen, 1988). 

Det socio-tekniska perspektivet kan sägas ha växt fram som en re
aktion på det systemteoretiska perspektivet. Förespråkare ansåg 
att informationssystem inte endast kan betraktas som tekniska sys
tem utan den mänskliga faktorn måste beaktas. I det socio-tekniska 
perspektivet sägs organisationen bestå av ett socialt system och ett 
tekniskt system. De båda systemen integrerar, men utvecklingen 
sker relativt separat. En modell som ligger till grund för det socio
tekniska perspektivet är Leavitts (1964) organisationsmodell; Figur 
3-1. 

Struktur 

Uppgift +---+-----;~ Teknik 

Människor 

Figur 3-1. Leavitts organisationsmodell (Källa: Leavitt, 1964). 

Syftet med modellen är att illustrera beroendet som föreligger mel
lan organisationens olika delar. Om en faktor förändras leder det 
till att även de andra faktorerna påverkas. 
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Nurminens tredje perspektiv är det humanistiska perspektivet. Här 
betraktas informationssystemet som en inneboende del av arbetet 
istället för en extern informationskälla. Det humanistiska perspek
tivets förespråkare anser att information inte kan existera oberoen
de av människor. Människan kan dock använda tekniskt stöd för 
hantering av data. Det humanistiska perspektivet får ses som ett 
tämligen extremt perspektiv som används för att skapa kontrast 
mot det systemteoretiska och socio-tekniska perspektivet. Huvudar
gumentet är att människan fortfarande riskerar att försvinna i de 
två tidigare perspektiven. Det är svårt att finna renodlade praktis
ka tillämpningar av det humanistiska perspektivet. 

Från att ha diskuterat teoretiska perspektiv på informationssystem, 
skall jag nu övergå till att redovisa mer praktiska definitioner av 
informationssystem. 

En av de första definitionerna på informationssystem härrör från 
Langefors (1966), där begreppet sägs innebära ett system vars 
uppgifter är att samla in, lagra, bearbeta och distribuera informa
tion. Langefors ansåg också att informationssystemet skulle innebä
ra ett mervärde för det totala systemet. Langefors har av Bansler 
(1990) klassificerats som en representant för det systemteoretiska 
perspektivet. På senare år inbegriper dock Langefors även männi
skor i informationssystemet (Langefors, 1993). Langefors definition 
och teorier om informationssystem, infologi, ligger till grund för 
många av de ideer och teorier som utvecklats om informationssys
tem (tex Sundgren, 1982; Andersen, 1991). 

Andersen (1991) lägger till en aktivitet till Langefors definition, 
nämligen presentation. Vidare anger han ett antal karaktäristiska 
drag hos ett informationssystem. 

• ett informationssystem är en mänsklig konstruktion. 
• ett informationssystem måste vara knutet till en viss arbets

uppgift. 
• ett informationssystem förmedlar information från vissa per

soner till andra personer. 
• ett informationssystem tar emot information av olika slag. 
• ett informationssystem utför olika typer av informationsbe

handling. 
• informationsbehandlingen i ett informationssystem kan vara 

både manuell och maskinell. 
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Termen informationssystem har dock främst kommit att användas 
för maskinellt (d v s datorbaserade) informationssystem. Goldkuhl 
har utvecklat ytterligare en syn på informationssystem, den huma
ninfologiska. Skälet till framväxten av humaninfologin är att män
niskan har varit för osynlig i det systemteoretiska perspektivet. 
Humaninfologin bygger på mänsklig kommunikation och handling. 
Goldkuhl säger sig gå 

"från data och information till språk och kommunikation, och från 
systemteori till social aktörsteori" (Goldkuhl, 1992c s4) 

Humaninfologin bygger bl a på ett aktörssynsätt, som presenteras 
närmare i avsnitt 3.2.1 Aktörssyn. Jag låter ett citat från Goldkuhl 
(1992c) illustrera humaninfologins syn på informationssystem. 
Figur 3-2 visar en förenklad principskiss för informationssystem, 
dess aktörer och omgivning. 

"Ett informationssystem är en intentionellt skapad artefakt av några 
människor och där detta informationssystem anses ha ett värde för 
verksamheten. Ett informationssystem ingår alltid i ett verksam
hetssammanhang och utgör därmed en del av sådan verksamhet. Ett 
informationssystem är en datorbaserad artefakt som är socialt in
bäddad. Ett informationssystem utnyttjar informationsteknologin i 
form av hårdvara och programvara och som därmed utgör en del av 
informationssystemet."(Goldkuhl, 1992c s19). 

t t 

T t 
+ t 

t T 
Figur 3-2. Principskiss för informationssystem, dess aktörer och om

givning (Källa: Pettersson, 1994 s34). 
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Goldkuhl använder sig av termen datasystem och avser därmed 
"system för datoriserad informationsbehandling". Ur den humanin
fologiska teorin har verksamhetsinriktad teori framvuxit (Goldkuhl, 
1992c). Verksamhetsinriktad teori har ett mindre akademiskt 
språkbruk än humaninfologin och underlättar därmed kommuni
kation med praktiker. Begreppet datorbaserade informationssys
tem, datasystem, definieras som följer. 

"Ett datasystem ingår i och är avsett att stödja en omgivande verk
samhet. Genom datasystemet realiseras olika språkliga handlingar, 
som är informationsskapande och kommunikativa, d v s systemet ut
för arbetsuppgifter i verksamheten. Dessa språkhandlingar inbegri
per språkliga utsagor (meddelanden) som bygger på ett verksam
hetsvokabulär (begrepp/terminologi). Datasystemet innehåller där
med ett formellt verksamhetsspråk. Att verksamhetsspråket är for
mellt betyder att det är fördefinierat och avgränsat. Ett datasystem 
relaterar alltid olika grupper av människor till varandra." 
(Goldkuhl, 1989 s14). 

En viktig komponent i den verksamhetsinriktade teorin är att den 
bygger på ett kontextuellt tänkande. Inspiration om kontextuellt 
tänkande har hämtats från Törnebohm (1977). Infologin t ex bygger 
på ett kompositionellt tänkande, där varje del är en del av en större 
helhet, och kan följaktligen också brytas ned i mindre delar. Ideerna 
om det kompositionella tänkandet bygger på systemteori (t ex 
Langefors, 1966). 

En annan viktig aspekt som den verksamhetsinriktade teorin före
språkar är fokusväxling. I samband med informationssystemarbete 
måste man ständigt växla mellan att studera helhet och delar. Det 
är dock viktigt att inte studera delarna fristående från sitt sam
manhang. Figur 3-3 visar fokusering av objekt i ett sammanhang. 

Figur 3-3. Fokusering av objekt i ett sammanhang. 
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Min syn på informationssystem stämmer väl överens med det verk
samhetsinriktade perspektivet. Informationssystemarbete bör inte 
isoleras, utan informationssystem ingår i en verksamhet, och bör 
behandlas som en del av verksamheten. 

Vid studier av systemförvaltning blir ställningstagandet för det 
verksamhetsinriktade perspektivet tydligare. Ett informationssys
tem ingår som ett av flera hjälpmedel för en verksamhet att nå sina 
mål. Ett informationssystem kan aldrig bli ett självändamål. 

3.1.2 lnformationssystemarbete 

Jag har i den här rapporten valt att använda mig av begreppet in
formationssystemarbete och avser då hantering av informationssys
tem, oavsett i vilken fas av livscykeln de befinner sig (se avsnitt 4.1 
Informationssystemets livscykel). Anledningen till detta är de okla
ra definitionerna av systemutveckling, vidareutveckling och system
förvaltning. Jag låter här systemutveckling bli synonymt med nyut
veckling, d v s när man skapar ett nytt informationssystem. Sys
temflirvaltning och vidareutveckling diskuteras närmare i kapitel 4 
Systemförvaltning. Begreppet informationssystemarbete introduce
rades av Langefors (1968). Han avsåg samtliga faser i systemets 
livscykel, men hans teorier berör främst nyutveckling. 

Det är egentligen i samband med hantering av informationssystem 
som olika perspektiv och synsätt kommer till uttryck. Detta sker 
genom användning av metoder och modeller för informationssys
temarbete. Som jag tidigare har nämnt, har jag anslutit mig till det 
verksamhetsinriktade synsättet och kommer här att redogöra för 
några principer som tillämpas vid verksamhetsinriktat informa
tionssystemarbete. Goldkuhl (1993) använder sig av begreppen in
formationssystemutveckling och systemutveckling, och menar att 
systemförvaltning ligger utanför systemutvecklingsbegreppet. Där
emot är det perspektiv som Goldkuhl presenterar, det verksamhets
inriktade, tillämpbart även på systemförvaltning. Figur 3-4 visar 
systemutvecklingsprocessen i dess sammanhang. 
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Förändringsanalys 

Annan utveckling 

System utveckling 

Verksamhets- & 
informations
behovsanal s 
Datasystem
realiserin 
Införande 

System/verksam- System/verksam-
hetsvärdering l+----+lhets förvaltning 

Figur 3-4. Systemutvecklingsprocessen: Översikt och sammanhang 
(Källa: Goldkuhl, 1993 s29). 

Goldkuhl menar att systemutveckling är verksamhetsutveckling. 
Han menar vidare att tyvärr sker ofta en stor del av systemutveck
lingen isolerat från verksamhetens övriga mål. Det här kan leda till 
att datasystemen inte ger önskad effekt i verksamheten. Figur 3-5 
visar skillnaden mellan isolerad systemutveckling och verksamhets
inriktad systemutveckling. 

Isolerad 
system utveckling 

Datasystem 

Verksamhet 

Verksamhetsinriktad 
system utveckling 

-~ 
Verksamhet 

Figur 3-5. Från isolerad systemutveckling till verksamhetsinriktad 
systemutveckling (Källa: Goldkuhl, 1993 s24). 
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Utveckling av verksamhet och datasystem innebär en integrerad 
utveckling av; 

• målsättningar med verksamheten 
• verksamhetsprinciper 
• användarnas verksamhetskunnande 
• språkbruket(verksamhetsspråk) 
• handlingsregler 
• handlingsmönster 
• olika resurser och hjälpmedel för verksamheten. 

3.2 

3.2.1 

Kunskap och handling 

Aktörssyn 

Det verksamhetsinriktade perspektivet bygger på en aktörssyn. 
Nedan beskriven aktörsteori bygger främst på socialfenomenologi 
och talaktsteori. Socialfenomenologins viktigaste bidrag till huma
ninfologin är interaktionen och kommunikationen mellan männi
skor. Från talaktsteorin har synen på språk kommit att påverka 
humaninfologin. 

Aktörssynsättet finns bl a representerat i organisationsteorin 
(sociologi). Det uppkom som en reaktion på det renodlade system
synsättet. Människans förmåga att agera, och inte bara bete sig, 
sattes i fokus (Silverman, 1970). Grundläggande för aktörssynsättet 
är att för att förstå människors handlingar måste man förstå i vil
ket sammanhang de utförs, och vilka betydelser människorna läg
ger i handlingarna (Bruzelius och Skärvad, 1989). 

Goldkuhl (1990) säger att det som finns inom en människas medve
tandes gränser, d v s människans subjektiva värld, kan sägas bestå 
av kunskaper och föreställningar, begrepp och kategorier, värde
ringar och känslor. Människan och hennes förhållande till omvärl
den beskrivs i Figur 3-6. 
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Omvärld 

• Andra människor 
med utomspråkliga 
uttryck och 
handlingar 

• Språkliga symboler 
• Kulturobjekt 
• Naturen 

Påverkan från 
omgivningen 

Påverkan på 
omgivningen 

Teoretiska utgångspunkter 

Tolkning 

Handling 

Föreställningar 
Kategorier 
Värderingar 
Intentioner t Känslor t 

Figur 3-6. Människan är i världen (Källa: Goldkuhl, 1990 s3). 

Jag har i min studie om systemförvaltning applicerat aktörs teorin 
på verksamheter där systemförvaltning bedrivs. I dessa verksamhe
ter har jag studerat aktörerna som innehar rollerna; systemförval
tare, systemförvaltningsansvariga systemansvariga och användare 
(se Tabell 1-1). Exempel på aktörer som finns utanför verksamhe
ten, men som ändå påverkar verksamheten, är kunder, leverantörer 
och myndigheter. 

3.2.2 Information och kunskap 

Det finns ingen enhetlig, allmänt accepterad definition av begreppet 
information. Informationsbegreppet används inom en lång rad dis
cipliner och specialområden. Information kommer från det latinska 
ordet informare, som betyder forma, att ge form åt (Höglund och 
Persson, 1985). Langefors (1966) såg all information som kunskap
stillskott. Han menade att information ger ökad kunskap hos män
niskor för att t ex förstå eller för att fatta beslut. Andra menar att 
det är tveksamt om all information medför ett kunskapstillskott ( t 
ex Ackoff, 1984). Det finns olika former av kunskap t ex praktisk 
kunskap, förståelsekunskap, normativ kunskap (Molander, 1983; 
Goldkuhl, 1992a). Innan informationen omvandlas till kunskap ge
nomgår den en tolkningsprocess, där informationen relateras till 
vår förförståelse (Ödman, 1979). 

Generellt gäller inom socialfenomenologin (Berger och Luckmann, 
1979) principen om att kunskap bildas när människor interagerar 
med varandra, d v s kunskap är en social produkt och kunskap är 
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en faktor i den sociala förändringen. Socialfenomenologin delar in 
kunskapen i två huvudtyper; totalkunskap och specifik kunskap. 
Den här indelningen är giltig både på individnivå och på gruppnivå. 
I vår interaktion med andra människor använder vi det sociala 
kunskapsförrådet. På individnivå innebär det att vi har kunskap om 
vår situation och dess gränser, men också att vi har kunskap om 
andras relevansstrukturer. Det totala sociala kunskapsförrådet kan 
sägas beskriva "det alla vet". Vi delar inte våra kunskaper i lika 
grad med alla medmänniskor, d v s vi vet inte allt som våra med
människor vet och tvärt om. Kunskapen om hur det tillgängliga 
kunskapsförrådet är fördelat är ett viktigt inslag i nämnda kun
skapsförråd. Det som styr innehållet i vårt eget kunskapsförråd är 
hur förtrogna vi är med den verklighet som kunskapen beskriver. 
Kunskapsförrådet ger komplex och detaljrik information om för
trogna delar av vår verklighet, men mindre detaljrik information 
om mer perifiera delar. I vardagslivet utnyttjar vi främst 
"kokbokskunskap", som begränsar sig till pragmatisk kompetens 
vad gäller rutinhandlingar. T ex vill vi använda telefonen för att 
kommunicera med andra människor, men vi är relativt ointressera
de av hur telefonen fungerar (Berger och Luckmann, 1979). 

Liksom i socialfenomenologin säger man inom talaktsteorin att kun
skap uppstår i ett samspel mellan människor (Searle, 1969). Vårt 
främsta uttrycksmedel är språket. Språk skall här tolkas extensivt, 
det gäller inte bara det vi säger utan även kroppsspråk, betoningar 
o s v. För att kunna använda oss av språket måste vi kunna tilläm
pa språkreglerna. Språkinlärning innebär att vi lär oss tillämpa 
yttranden i vissa kontexter. Kontext är ett centralt begrepp inom 
talaktsteorin. Den konkreta situation i vilken ett yttrande fälls ut
gör yttrandets kontext och det är i kontexten man skall försöka hit
ta yttrandets mening. Det kan t ex innebära den fysiska omgivning, 
sändarens sätt att säga yttrandet, sändarens avsikter, sändarens 
uppfattning om mottagaren, mottagarens uppfattning om situatio
nen, mottagarens uppfattning om sändaren, sändarens och motta
garens språkliga kompetens och sändaren och mottagarens allmän
na referensramar. Allt detta och mycket mer ingår i kontexten som i 
sin tur bestämmer yttrandets mening (Svensson, 1978). 

3.2.3 Handlingar 

Människan använder sig av olika typer av handlingar för att uppnå 
vissa syften. Mänskligt handlande är alltså avsiktsbestämt 
(intentionellt). Goldkuhl (1990) har, med inspiration från bl a von 
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Wright, delat in handlingar i olika typer, Figur 3-7. Han menar att 
våra handlingar oftast innebär någon typ av förändring. Vissa 
handlingar kan dock vara icke-handlingar, d v s vi undviker att vid
ta vissa åtgärder. Handlingar som medför att vi åstadkommer för
ändringar kallas produktiva, medan handlingar som medför att vi 
förhindrar förändringar kallas preventiva. 

Ingripande 
handling 
("aktiv") 

Underlåtelse
handling 
("passiv") 

Produktiv 

Åstadkomma 
förändring 

Låta något 
förändras 

Preventiv 

Förhindra 
förändring 

Lämna något 
oförändrat 

Figur 3-7. Handlingstyper (Källa: Goldkuhl, 1990 s12). 

När vi handlar följer vi vissa regler, till exempel använder vi språk
liga regler när vi talar. När vi handlar innebär det att vi väljer en 
handling framför en annan. Vi har olika handlingsvägar som vi 
väljer utifrån våra värderingar och kriterier. Goldkuhl har sam
manfattat ett antal kriterier som kan vara nödvändiga när vi skall 
förstå en handling; 

• ursprungssituation 
• aktörens tolkning av ursprungssituationen 
• värderingar, föreställningar, kategorier, känslor bakom 

tolkningar, skäl och intentioner 
• aktörens skäl 
• aktörens intentioner 
• handlingens innebörd 
• handlingstyp 
• handlingens faktiska resultat, såväl avsedda som icke av-

sedda effekter 
• aktörens delaktighet/engagemang i handlingen 
• aktörens ansvar för handlingen 
• alternativa handlingsmöjligheter. 

Ovanstående kriterier visar att en handling bör tolkas i sin kontext 
(sammanhang) och inte lösryckt eller isolerat (Goldkuhl, 1990). 
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Inom socialfenomenologin anser man att våra handlingar styrs uti
från kategoriseringar och typifieringar av andra människor. Hand
lingar styrs och påverkas också av att vi har gemensam del i det 
sociala kunskapsförrådet. Socialfenomenologema menar att den in
neboende bristen på stabilitet hos den mänskliga organismen, 
tvingar människan att själv sörja för en stabil miljö för sina hand
lingar, s k institutionalisering. Institutionalisering uppträder var
helst det förekommer en ömsesidig typifiering av typer av aktörer. 
Varje sådan typifiering utgör en institution. Ömsesidiga typifiering
ar av handlingar byggs upp under loppet av en gemensam historia. 
Institutioner kontrollerar också genom själva sin existens det 
mänskliga handlandet, genom att uppställa i förväg definierade 
handlingsmönster. Vidare menar man att bakgrunden av vanemäs
sig aktivitet, skapar en förgrund som har utrymme för överläggning 
och innovation. Vanehandlingar behåller naturligtvis sin menings
fullhet för individen, fastän de betydelser de rör sig om införlivas 
som rutiner med personens allmänna kunskapsförråd (Berger och 
Luckmann, 1979). 

3.2.4 Kommunikativt handlande 

Yttranden är en typ av handlingar. Yttranden kan ha olika hand
lingskaraktär, d v s kommunikativa funktioner. Detta innebär att 
olika relationer skapas mellan sändare och mottagare när man 
kommunicerar. Exempel på relationer är erbjudanden, avtal, löften 
och åtaganden (Goldkuhl, 1995). 

Ideerna om kommunikativt handlande är hämtat från ta/aktsteorin 
(t ex Austin; 1962, Searle 1969; Habermas, 1984). Inom talaktsteo
rin anser man att ett yttrande är en typ av handling. Att förstå ett 
yttrande innebär vanligen att handla på "rätt" sätt efter det att ytt
randet fällts. Handling skall även det tolkas extensivt, vilket inne
bär att förutom allt det vi vanligtvis räknar som handlingar så skall 
även yttranden och kroppsrörelser räknas dit. Att handla på rätt 
sätt innebär, enligt det här synsättet, att kommunikationen funge
rar. Vår kunskap om språkets regler anger vilket det rätta sättet 
att handla är (Svensson, 1978). 
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3.3 Verksamheter och verksamhetsprocesser 

Förhållandet mellan handling och verksamhet kan sägas vara att 
handling är ett begrepp som främst används på individnivå, medan 
ve1·ksamhetsbegreppet används på gruppnivå. Man skulle kunna 
uttrycka det som att "flera individers handlingar skapar en verk
samhet". 

3.3.1 Ansvar och ansvarsroller 

I samband med handlingar aktualiseras ansvarsbegreppet. Gold
kuhl (1990), tar i samband med sin beskrivning av handlingars kon
text upp just ansvarsaspekten på handlingar. 

Inom alla verksaniheter är fördelningen av ansvar en central fråga 
att ta ställning till. Någon bör vara ansvarig för de handlingar som 
utförs, vare sig de är manuella eller datorbaserade. Hur man väljer 
att fördela ansvaret kan dock vara olika inom olika organisationer. 
Ansvaret kan antingen vara koncentrerat till ledningen, eller ut
spritt på många olika nivåer i organisationen. Ansvaret kan dess
utom vara fördelat på en eller flera personer i en funktion i verk
samheten eller vara utspritt i flera funktioner. Ansvaret är inte all
tid klarlagt och vissa människor kan ha bristande intresse av att ta 
ansvar för sina handlingar. 

Ansvaret för en arbetsuppgift kan vara oklart, vilket ofta orsakar 
problem. Oklarheten kan leda till att en person utför handlingar 
som han eller hon inte ansvarar för. Resultatet kan också bli att 
ingen utför handlingarna, därför att alla tror att någon annan skall 
utföra handlingarna. Oklarhet gällande ansvarsfördelningen inom 
en organisation kan få allvarliga konsekvenser och bör därför und
vikas. 

För att man skall kunna ta ansvar för en arbetsuppgift krävs gi
vetvis att man tilldelas ansvar för denna uppgift. Det föreligger en 
skillnad mellan tilldelat och faktiskt ansvar, vilket innebär att den 
som tilldelas ansvar för en viss uppgift kanske inte uppfyller detta. 
I sådana fall är det eventuellt någon annan som har det faktiska 
ansvaret. Faktiskt ansvar kan beskrivas som en uppkommen praxis 
kring vem som tar ett visst ansvar. Ansvaret har då instiututionali
serats. Alternativet är att ingen uppfyller det tilldelade ansvaret. 
För att en person skall kunna ta sitt ansvar krävs det att ansvaret 
är avpassat till denna persons erfarenhet och kompetens inom om-
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rådet. Att ha ett ansvar som överstiger ens kunskapsområde är lika 
påfrestande som att ha ett för litet ansvarsområde (Dahlgren, 1981). 

Vidare räcker det inte med att en person tilldelas ansvar, utan per
sonen måste också vilja ta ansvar. En viktig motivationsfaktor för 
fortsatt aktivt ansvarstagande är att man erhåller någon form av 
erkännande för sitt arbete (Dahlgren, 1981). 

Ansvarsfördelningen inom en organisation resulterar i att olika 
roller skapas. Personer som arbetar i en organisation blir bärare av 
olika ansvarsroller. Rollen är knuten till en viss position inom or
ganisationen, vilka uppgifter som skall lösas samt relationer och 
samspel med personer i andra roller (Bruzelius och Skärvad, 1989). 

3.3.2 Verksanihetsprocesser 

Varje organisation har vissa inslag som upprepas i tiden, institutio
naliserade handlingsmönster (Berger och Luckmann, 1979) (se av
snitt 3.2.3 Handlingar), medan andra är unika för varje enstaka till
fälle. De aktiviteter i verksamheten som upprepas gång på gång kan 
kallas processer. Utan processer är det svårt att tala om föränd
ringar. Det är processer i verksamheten som knyter samman histo
rien med framtiden och som gör att framtida skeenden är förutsäg
bara. 

Figur 3-8 visar hur varje process omvandlar resurser till ett resultat 
som skall tillfredsställa processens kunder med så liten resursåt
gång som möjligt. 

Resurser---... 8---~ Resultat 

Figur 3-8. Principen för en process. 

Processer i en organisation kan i huvudsak vara av tre olika slag; 

• individuella processer 
• funktionella processer eller vertikala processer 
• affärsprocesser eller horisontella processer. 
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Individuella processer utförs av enskilda individer. Funktionella 
processer hör till verksamheter som är knutna till en viss avdelning 
eller enhet. Affärsprocesser går tvärs igenom företaget och dess 
slutresultat ger företaget dess intäkt. 

Karaktäristiskt för processer är att de har en eller flera kunder till 
det slutresultat som produceras i processen. För att driva en process 
krävs resurser, t ex i form av information och arbetstid. Målet för 
varje process är att deh skall tillfredsställa sina kunder med så liten 
resursåtgång som möjligt. För att detta skall lyckas fordras en nog
grann planering och att resurserna är de rätta (Bergman och 
Klefsjö, 1991). 

McCabe (1989) beskriver ett antal kriterier som kan påverka resul
tatet av processens genomförande; 

• aktörerna som deltar och deras utbildning 
• tillförlitligheten i informationssystemen 
• metoder och hur väl man följer dem 
• arbetsbelastning. 

Goldkuhl (1995) delar in processer i verksamhetsprocesser och af
färsprocesser. En (operativ) verksamhetsprocess definieras enligt 
följande; 

"En helhet av sammanhängande aktiviteter, som ofta genomförs av 
olika producerande aktörer (olika ansvarsområden), och som om
vandlar och förädlar input till produkter, genom utnyttjande av in
frastrukturer, där resulterande produkter ska ha ett påtagligt värde 
för kunder/klienter genom att lösa problem/uppgifter åt kunderna. 

En process kan initieras, styras och avslutas på olika sätt beroende 
på aktuell aktörsrelation och styrform." (Goldkuhl, 1995 s22). 

Affärsprocesser definieras enligt följande; 

"En affärsprocess är en operativ verksamhetsprocess som initieras 
och styrs genom affärsrelationer mellan leverantör och kund och 
därmed av olika affärsgeneriska handlingar som erbjudanden, för
frågan, order, ömsesidiga åtaganden och fullföljanden av åtaganden. 

Sådana handlingar ingår som väsentliga och styrande aktiviteter i 
affärsprocessen och andra aktiviteter är beroende av dem." 
(Goldkuhl, 1995 s23). 
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Davenport (1993) menar att målet med att anlägga en processyn i 
huvudsak är ekonomiska. Delmål är; 

• kostnadsminskning 
• personalutveckling 
• tidsminskning 
• förbättrad kvalitet 
• förbättrad kundservice 
• minskade produktionskostnader 
• högre försäljning. 

3.3.3 Styrning och styrformer 

Det är människor som gör saker i organisationer. Att styra innebär 
att vidta åtgärder, för att säkerställa att enskilda medarbetare gör 
det som anses bäst för organisationen. Mintzberg (1983) urskiljer 
sex grundläggande sätt på vilka man kan styra och samordna arbe
tet i en organisation; 

• ömsesidig anpassning 
• direktstyrning 
• standardisering av arbetsprocesser 
• standardisering av "output" 
• standardisering av färdigheter och kunskaper 
• standardisering av normer. 

Vid ömsesidig anpassning sker samordning genom informell och di
rekt kommunikation. 

Direkt ordergivning innebär att en "chef' samordnar, via order och 
instruktioner, de olika medarbetarnas arbetsinsatser. 

Vid standardisering av arbetsprocesser har sättet att utföra en ar
betsuppgift "programmerats" och den anställda vet exakt vad som 
skall göras. 

Standardisering av output innebär att resultatet har specificerats 
istället för vägen att nå dit. 

Standardisering av färdigheter och kunskaper innebär att de som 
skall samarbeta har lärt sig hur specifika arbetsuppgifter skall ut
föras. 
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Vid standardisering av normer styrs organisationens medlemmar av 
ett gemensamt normsystem, "organisationskultur". 

Ouchi (1982) delar in organisationsstrukturer i tre typer; 

• hierarki 
• marknad 
• klan. 

I en hierarki råder en auktoritetsrelation. Styrinstrumentet utgörs 
av ordergivning som kommer från ägare eller ledning. Mellan or
ganisationens aktörer råder en maktfördelning och de underord
nalde avkrävs lojalitet. Styrning sker ofta utifrån uppdrag och pla
ner. 

Vid en marknadsstruktur råder en affärsrelation. För samtliga ak
törer inom organisationen råder att de vill ha bästa utbyte av sina 
varor och tjänster. Relationen mellan aktörerna sköts med hjälp av 
beställningar och leveranser. Det är kunden/klienten som bör stå i 
fokus om organisationen ska karaktäriseras av en marknadsstruk
tur. 

När organisationen kan sägas vara en klan råder ett partnerskap 
eller samarbetsrelation mellan organisationens aktörer. Dessa styrs 
genom överenskommelser och/eller avtal. I klanen har aktörerna 
gemensamma och ömsesidiga intressen. 

Styrformer avser det sätt på vilka man kan styra och vilken hand
lingsfrihet som den styrda personen har. Val av styrform innebär 
att styrimpulserna utformas på ett visst sätt, Figur 3-9. 

Styrande 
system 

Styrimpulser Handlingar 

Styrt system 

Figur 3-9. Olika styrimpulser ger upphov till olika handlingar 
(Källa: Bruzelius och Skärvad, 1989 s266). 
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Man skiljer mellan tre olika typer av styrformer; 

• målstyrning 
• handlings- eller metodstyrning 
• självstyrning. 

Vid målstyrning ges medarbetaren/enheten mål som skall uppnås, 
däremot anges inte på vilket sätt målet skall uppnås. Målstyrnings
principen kräver att man specificerar resultatmål samt hur målupp
fyllelsen skall mätas. Målstyrning blir effektivt endast om följande 
villkor är uppfyllda; 

• kunskap existerar om vilket mål som skall uppnås 
• resultatområden kontrolleras 
• måluppfyllelsen kan mätas effektivt. 

Fördelen med målstyrning är att det ofta går att ställa upp mätbara 
mål. En annan fördel är att styrformen möjliggör påverkan på med
arbetares beteende även när ledningen har medgivit visst självsty
re. Målstyrning är också ofta tämligen billig att utveckla. Det finns 
emellertid nackdelar. För det första utgör resultatmåtten ofta dåliga 
indikatorer på om bra handlingar har vidtagits. En annan nackdel 
är att målen ofta är motsägelsefulla. 

Handlingsstyrning eller metodstyrning skall säkerställa att medar
betarens handlingar är till organisationens fördel. Det är också den 
mest direkta styrformen. Metodstyrning handlar om att utnyttja 
arbetsmetoder på ett standardiserat sätt. Så länge regler och meto
der följs förväntas ett bra resultat uppnås. Att styra med metoder 
innebär ofta ett bra sätt att utnyttja "beprövad erfarenhet". Bruze
lius och Skärvad (1989) ger exempel på fyra former för att styra 
handlingar; 

• genom att avgränsa möjliga handlingar och därmed beteen-
den 

• genom att i förväg granska förslag till handlingar 
• genom att utkräva ansvar för utförda handlingar 
• genom att tillföra mer resurser än vad som optimalt krävs 

för att genomföra viss handling. 

Fördelen med metodstyrning är att det är den mest direkta styr
ningen. Om önskade handlingar är väldefinierbara är det en bra 
styrform. Nackdelen är att medlen kan bli viktigare än målen. 
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Själustyrning kan i sin mest utpräglade form innebära att styrande 
och styrt system sammanfaller. Organisationens medlemmar har 
stor handlingsfrihet och ibland möjlighet att formulera mål. Själv
styrning kan i princip förverkligas på fem olika sätt; 

• urval och placering, "rätt man på rätt plats" 
• utbildning 
• utveckling av organisationskulturen, "ju starkare organisa

tionskultur desto mindre behov av styrning'' 
• gruppbaserade belöningar, grupptrycket ökar 
• säkerställa tillräckligt med resurser. 

Fördelen med självstyrning att den, främst i små organisationer, är 
effektiv och billig. Ofta behöver dock självstyrning kompletteras 
med andra styrformer (Bruzelius och Skärvad, 1989). 

3.4 

3.4.1 

Förändringsprocesser och metoder 

Förändringsprocesser 

En typ av processer som är intressant ur systemförvaltningssyn
punkt är förändringsprocesser. Goldkuhl och Röstlinger (1995) an
vänder begreppen evolution och design för att kategorisera föränd
ringsprocesser. Dessa begrepp kan sägas utgöra varandras motsat
ser, eller kanske bättre, ändpunkter på en skala. 

Med evolution avses den process varigenom verksamheter kontinu
erligt förändras. Evolutionen sker direkt i det vardagliga arbetet, 
ofta utan djupare reflektion och analys. 

Med design avses mer planerade och genomgripbara förändringar. I 
uppdelningen mellan design och evolution spelar storleken på för
ändringar en central roll. Figur 3-10 illustrerar indelningen i fyra 
olika kategorier av förändringar. 
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Förändring i 
verksamhet ---Förändring i Förändring 

löpande genom 
verksamhet projekt 

_,.-' ---- _,.-' ----Löpande Konti- Partiell Radikal 
anpass- nuerlig förbättring förnyelse 

ning förfining 

Figur 3-10. Begreppsstruktur för förändringar (Källa: Goldkuhl och 
Röstlinger, 1995 slO). 

Löpande anpassning är sådan förändring som kan karaktäriseras 
som ren evolution. Insikten om att verksamheter kontinuerligt för
ändras kan leda till att man bygger in en förändringsorganisation i 
verksamheten. Systemförvaltningsorganisationen utgör typexemp
let på en sådan förändringsorganisation. TQM (Total Quality Ma
nagement) tillämpar också principen om kontinuerlig förfining. 

När det gäller design är det graden av ändringsomfång som skiljer 
de båda kategorierna åt. Partiell förbättring kan karaktäriseras 
som projektbaserad stegvis redesign. Det tydligaste exemplet på 
radikal förnyelse är s k BPR, Business Process Reengineering (t ex 
Davenport, 1993; Willoch, 1994). I BPR betonas starkt den radikala 
och innovativa karaktären på förändring. 

3.4.2 Metoder 

I samband med styrning aktualiseras metodbegreppet. Att använda 
metodstyrning (handlingsstyrning) är ett av de vanligaste sätten att 
styra informationssystemarbete. Vad är då en metod? En metod är 
en detaljerad beskrivning, eller föreskrift, av sättet att lösa ett visst 
problem. En metod karaktäriseras av; 

• användningsområdet, d v s på vilka typer av problem den 
kan tillämpas 

• vilket arbete som skall utföras, och eventuellt hur detta ar
bete kan organiseras 

• vilka beskrivningstekniker som skall användas, och hur 
(Andersen, 1991). 
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Ett syfte med att använda metoder är att kunna flytta kunskap och 
ansvar från processens utförare till metoden. Det här synsättet byg
ger i korthet på tanken att kunna omvandla subjektberoende kun
skaper till objektiverad form. Kunskapen blir därmed till något skilt 
från personen och något som går att hantera och styra (Stolterman, 
1991). 

Goldkuhl (1991) illustrerar förhållandet mellan metod, modell och 
verktyg på följ ande sätt, Figur 3-11. 

Synsätt 

Modell 

Metod 
Arbetssätt f-----, Begrepp 

Verktyg 

Figur 3-11. Fördjupad strukturbeskrivning av olika stödjande före-
teelser (Källa: Goldkuhl, 1991). 

Arbetssätt definieras här som vilka typer av frågor som bör ställas. 
Med notation avses regler för beskrivning. Begrepp är de kategorier 
som ingår i ett arbetssättets typfrågor. Goldkuhl (1994) säger att 
metoder kan uppstå på två principiella sätt. Metoder kan utvecklas 
på basis av vanemässig praxis eller medvetet designade riktlinjer 
(jfr Berger och Luckmann, 1979). Han menar vidare att i den "goda 
metodutvecklingen" skall dessa båda vägar kombineras. 

Vad gäller användning av metoder säger Goldkuhl (1994) vidare att 
"metoder skall ge vägledning för handlande". Metoder innehåller 
generell kunskap som skall användas i specifika situationer och det 
kräver att metodanvändaren tillämpar situationsanpassning. Situ-
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ationsanpassning kännetecknas av att metoddelar väljs ut och an
passas utifrån de behov som finns i den aktuella problemlösningssi
tuationen. 

Det finns ett antal metoder för nyutveckling av informationssystem 
(t ex Goldkuhl, 1993; Axelsson och Ortman, 1990; Programator, 
1991). Flera av dessa metoder innehåller även en "sista fas" med 
systemförvaltning och drift (t ex Programator, 1990; Rikspolissty
relsen 1993). Specifika metoder för systemförvaltning finns inte i 
någon större utsträckning (se kapitel 4 Systemförvaltning). 

3.5 Sammanfattning av teoretiska 
utgångspunkter 

Jag har nu presenterat de teoretiska utgångspunkter som påverkat 
mina studier av systemförvaltning. Jag skall nu försöka samman
fatta utgångspunkterna med hjälp av Figur 3-12, som visar förhål
landet mellan teori och empiri. 

Reflektr·on Handling 
(förklarar) ~(utveckla. 

!gör grund för förändra, 
utveckling av ingripa) 

Påverkar 
Utgör grund för 

Informations
systemteori 

Påverkar t 
Grundläggande 

teorier 

utveckling av ~ 

Bygger på 

Strategi 
(modell & metod) 

Figur 3-12. Förhållandet mellan teori och empiri. 

Informationssystemteori påverkas av både annan teori och empiri. 
Den informationssystemteori som har presenterats här och som jag 
tillämpar, är den humaninfologiska eller den verksamhetsinriktade. 
Där är aktörssynen central. Aktörssynsättet återfinns bl a i socio-
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login. Den verksamhetsinriktade teorin om informationssystem, 
bygger främst på socialfenomenologi och talaktsteori. 

Ett annat grundläggande synsätt i det här arbetet är processynen, 
som tillämpas i samband med informationssystemarbete. Processy
nen gör det möjligt att tala om förändringar. Systemförvaltning kan 
karaktäriseras som förändringsarbete. Genom att anlägga en pro
cessyn på systemförvaltning, är det möjligt att styra förändringsar
betet. 

Ett vanligt sätt att styra informationssystemarbete är att tillämpa 
metodstyrning. Figur 3-12 visar hur vi utifrån teoribildning utveck
lar metoder och modeller, för att ha möjlighet att utföra handlingar 
i empirin. Resultatet av den här studien går inte så långt som att 
skapa en metod eller modell för systemförvaltningsarbete, men re
sultatet kan dock utgöra underlag för ett sådant arbete. Utifrån te
orier om informationssystem, kan man förklara vissa skeenden i det 
empiriska fältet. Med utgångspunkt i det empiriska fältet är det 
möjligt att utveckla teorier om informationssystem ("grounded theo
ry" -ansats). I kapitel 5 och 6 redovisar jag det empiriska resultat 
som har påverkat min teoribildning om systemförvaltning. 
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4 Systemförvaltning 

Kapitel 4 har till syfte att avgränsa och ge en bakgrnnd till system
förvaltningsområdet. I kapitlet presenteras livscykelbegreppet, ett 
antal definitioner på systemförvaltning, samt fem studier som upp
märksammats inom området. 

I detta kapitel utgörs presentationerna främst av referat. I samband 
med diskussionen i kapitel 5 och 6, kritiserar jag livscykelbegreppet 
och definitionerna på systemförvaltningsbegreppet, samt presente
rar även mina egna definitioner av begreppen. 

I kapitel 7 relaterar jag resultaten, från de fem studier som presen
teras här, till mina egna resultat. 

4.1 Informationssystemets livscykel 

Sättet att se på ett informationssystems livscykel präglar också sy
nen på systemförvaltning. Nedan presenteras ett antal livscykelmo
deller, som får olika effekt på synen på systemförvaltning och dess 
innehåll. 

Den första modellen av ett systems livscykel presenterades troligen 
av Royce (1970) (Sommerville, 1989). Sedan dess har det skett ett 
antal förfiningar av modellen, som kallas för vattenfallsmodellen, 
Figur 4-1. I en tidig version av modellen fanns inte drift och för
valtning med överhuvudtaget (Sommerville, 1989). En trolig orsak 
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till detta är att få verksamheter var datoriserade och man hade än
nu inte uppmärksammat systemförvaltning. 

~ 
I~ 

Implemen
tation 

~ 
\ ~D-,i-'ft'-oc-h~ 

~---~---~---~---, förvaltning 

Figur 4-1. Vattenfallsmodellen (Källa: Sommerville, 1989 s10). 

1987 presenterade Riksdataförbundet en generell modell för system
förvaltning (se avsnitt 4.3 Några tidigare studier om systemför
valtning) (Riksdataförbundet, 1987). En av de viktigaste komponen
terna i denna generella modell var en livscykelmodell där system
förvaltning placerades i fokus, Figur 4-2. Med systemutveckling av
ses här nyutveckling (Norström, 1992). 

Anledningen till att systemförvaltning har en central roll i model
len, motiveras bl a med att systemförvaltning kräver mer resurser 
än systemutveckling, och att tiden då ett system befinner sig i sys
temförvaltningsfasen är betydligt längre än tiden för utveckling av 
systemet (Riksdataförbundet, 1987). 
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Utvecklingsfas Drift o förvaltningsfas Avvecklings/as 

System
utveckling 

Vidare
utveckling 

System
förvaltning 1----.i 

Drift 

System
avveckling 

Figur 4-2. Riksdataförbundets livscykelmodell (Källa: Riksdataför
bundet, 1987:1 s35). 

Parikh (1988) menar att man skall se på ett informationssystems 
livscykel i form av ett hjul, Figur 4-3. Han menar att det är nöd
vändigt att tillvarata de kunskaper som byggts upp under utveck
lingsfasen av ett system. Genom att "sluta cirkeln" illustreras detta 
utnyttjande av kunskap och erfarenheter. 

Kodning 

Design 

Analys 

Testning 

Förvalt
ning 

Figur 4-3. Informationssystemarbete som en "sluten cirkel" (Källa: 
Parikh, 1988 s238). 

Problemet som Parikh ser med att "sluta cirkeln" är synen på in
formationssystemarbete. Han menar att vårt sätt att tänka är ett 
resultat av hur informationssystemarbete har bedrivits. Analys och 
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design är de glamourösa delarna, kodning och test är de tekniska 
delarna och ingen vill genomföra förvaltningen av systemet. Han 
menar vidare att den negativa synen på systemförvaltning till stor 
del beror på avsaknaden av ett systematiskt arbetssätt. Genom att 
"sluta cirkeln" strävar han även efter utveckling av metoder och 
tekniker som skall kunna användas både i samband med utveckling 
och förvaltning (Parikh, 1988). 

Livscykeln i form av en cirkel ligger till grund för begreppet konti
nuerlig systemutveckling. Kontinuerlig systemutveckling har kom
mit att användas som ett alternativ till begreppen systemutveckling 
och systemförvaltning. Vid studier av ideerna kring begreppets 
uppkomst förefaller det främst som om man vill undvika förvalt
ningsbegreppet. Istället för att ett system övergår i en förvaltnings
fas ser man systemutvecklingen som en fortgående process. Den 
bakgrund som ett forskarteam i Lund ger begreppet, är att syste
mutveckling fortfarande till största delen styrs av den tekniska ut
vecklingen, istället för verksamhetsinriktat. Genom att tillämpa det 
som de kallar kontinuerlig systemutveckling skall man undvika den 
"datortekniska fällan". Det de menar med kontinuerlig systemut
veckling är en integration av organisationen och datasystemen 
(Agner Sigbo, 1993). 

I kapitel 1 Inledning berörde jag det vägval som kan göras vid stu
dier av systemförvaltning. Antingen studera systemförvaltning i 
syfte att utveckla förvaltningsvänliga system, eller studera hur man 
hanterar befintliga system. De två senare livscykelmodellerna tror 
jag är ett resultat av att de som konstruerat modellerna har haft 
olika perspektiv och utgångspunkter. I Riksdataförbundets projekt 
var syftet att studera befintliga system, utveckling var det "inte så 
mycket att göra åt". Bakgrunden var att man stod inför problem 
med förvaltningstunga system och det blev därför naturligt att sys
temförvaltning hamnade i fokus i livscykelmodellen 
(Riksdataförbundet, 1987). Parikh (1988) däremot utgår från ett 
"obefintligt" system och konstruerar sin livscykelmodell utifrån ett 
utvecklings- och förvaltningsperspektiv. 

4.2 Systemförvaltnings begreppet 

Vad innebär egentligen systemförvaltning? De flesta har en intuitiv 
uppfattning av vad begreppet innebär. Det är en aktivitet som in
träder när systemet är utvecklat och har tagits i drift. Själva ordet 
systemförvaltning är ett sammansatt ord. System, eller egentligen 
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informationssystem, och förvaltning. Egentligen skulle det heta in
formationssystemförvaltning, men det skulle bli för omständligt i 
längden. Jag har redan redogjort för begreppet informationssystem 
(se avsnitt 3.1.1 Informationssystem) och kommer här att fortsätta 
med den andra delen av systemförvaltningsbegreppet, förvaltning. 

Ordet förvaltning för tankarna till den offentliga förvaltningen, så
som statlig och kommunal förvaltning. Vad betyder då egentligen 
ordet förvaltning? "Förvaltning innebär i vidsträckt bemärkelse 
skötsel, överinseende o s v - ofta för annans räkning." (Bra Böcker, 
1985). Ett centralt begrepp, som inte nämns i definitionen, men som 
finns underförstått är beslut. Man kan dra en parallell till den of
fentliga förvaltningen där man brukar säga att förvaltningens hu
vuduppgift är att bereda och implementera politikernas beslut. Be
slutet i fråga fattas således inte av förvaltningen utan av politiker
na (Lundquist, 1992). När man gör jämförelser med den offentliga 
förvaltningen, bör man vara uppmärksam på att man med offentlig 
förvaltning ofta menar organisationen som bedriver förvaltning, 
men när man talar om systemförvaltning ofta avser aktiviteterna i 
samband med förvaltning av ett system. 

Nu återgår jag till systemförvaltningsbegreppet. Sammansättning
en av de båda begreppen system (eller informationssystem) och för
valtning borde, enligt resonemanget ovan, innebära; 

Skötsel och överinseende (ofta över annans) system, vars upp
gift är att hantera information för en specifik verksamhets
funktion. 

Jag vill här påpeka att ovanstående sammansättning inte gör an
språk på att vara vare sig fullständig eller utgöra någon ny defini
tion av systemförvaltningsbegreppet. Syftet med den här samman
sättningen är att vara en hjälp för läsaren att identifiera systemför
valtning ur de båda begreppens betydelse. 

Som jag nämnt tidigare saknas en enhetlig definition av begreppet. 
Ett antal försök att nå en allmängiltig definition har dock gjorts. 
Nedan beskrivs några av dem. 

Lientz och Swanson, som i slutet av 70-talet skrev en doktorsav
handling om hur systemförvaltning bedrevs i USA, definierar be
greppet genom att tala om vilka åtgärder systemförvaltning består 
av; anpassningar, forbättringar och korrigeringar (Lientz och Swan-
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son, 1980). Anpassningar avser ändringar i verksamheten eller 
ADB-miljön, förbättringar avser ändring med hänsyn till verksam
heten eller ADB-miljön och korrigeringar slutligen, innebär felrätt
ning. Här kan det vara på sin plats att göra reflektion över över
sättningen av begreppet maintenance. Det saknas en engelsk mot
svarighet till vårt systemförvaltningsbegrepp. Motsvarigheten till 
underhållsbegreppet är maintenance, och det närmaste man kom
mer systemförvaltningsbegreppet är maintenance management. 

Riksdataförbundet i Sverige, som i mitten av 80-talet genomförde 
ett omfattande projekt om systemförvaltning, utvidgade Lientz och 
Swansons kategorisering av begreppet till att även innehålla sane
ringar, vilket avser avlägsnandet av onödiga systemdelar 
(Riksdataförbundet, 1987). Ett av syftena med Riksdataförbundets 
projekt var att vidga synen på det gamla underhållsbegreppet, samt 
att flytta över ansvaret för systemen från ADB-personal till verk
samhet. Det var egentligen i och med Riksdataförbundets projekt 
som systemförvaltningsbegreppet uppstod i Sverige. Dock är man 
inte konsekvent vad gäller definition, då man på ett annat ställe i 
texten säger; 

"Systemförvaltning är en sammanfattande benämning för de 
åtgärder, som erfordras för att administrera och hantera ett 
system i drift som inte ingår i systemdriften eller är av typ vi
dareutveckling." 

Skillnaden mellan vidareutveckling och förvaltning är flytande. 
Riksdataförbundet säger att "Åtgärder, som kräver små resursin
satser, ingår i systemförvaltningen, men åtgärder som kräver stora 
resursinsatser betraktas som vidareutveckling." 

Referensgruppen för systemförvaltning (RSF), antog 1992 en defi
nition på systemförvaltning (Brandt, 1992), vilken lyder; 

"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. 11 
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Parikh (1988) har gjort en vid definition av förvaltningsbegreppet, 
liknande den som RSF gör, men han specificerade aktiviteterna; 

• förstå och dokumentera befintliga system 
• bygga ut befintliga funktioner 
• lägga till nya funktioner 
• hitta och rätta fel 
• svara på frågor från användare och drift 
• utbilda ny personal 
• skriva om program 
• göra om strukturen i program 
• konvertera och sanera programvara 
• administrera programvara 
• 0 S V. 

Han lägger dock till och så vidare på slutet av aktivitetslistan. Yt
terligare ett antal definitioner av begreppet har gjorts. Även dessa 
fokuserar främst på ändringar ur olika aspekter (t ex Boehm, 1976; 
Berns, 1984; Bendifallah och Scacchi; 1987). 

Jag låter American National Standard IEEE Standard Glosary of 
Software Engineering Terminology avsluta denna översikt av för
valtningsbegreppet. Den definierar (på liknande sätt) systemför
valtning som; 

"modification of a software product after delivery to correct 
faults, to improve performance or other attributes, or to adapt 
the product to a changed environment." (Schneidewind, 1987). 

4.3 Några tidigare studier om 
systemförvaltning 

Jag har tidigare nämnt att det innebär vissa svårigheter att kart
lägga systemförvaltningsområdet, bland annat på grund av den 
oklara definitionen av begreppet. Här följer dock en översikt av någ
ra av de arbeten som fått genomslagskraft inom området. 

Studierna beskrivs ur aspekterna metod och resultat. Jag avslutar 
respektive studie med en analys av metodval och dess effekter för 
studiens resultat. I avsnitt 7.4 relaterar jag min egen studie till 
nedan beskrivna studier. 
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4.3.1 Lientz och Swanson 

En av de kanske mest kända studierna om systemförvaltning pre
senteras i en doktorsavhandling som skrevs 1980 av Lientz och 
Swanson. Avhandlingens titel är "Software Maintenance Manage
ment". Arbetet baseras på en enkätundersökning där datachefer på 
487 företag med ADB-verksamhet, redovisar hur de bedriver sys
temförvaltning. 

Inledningsvis genomfördes en pilotstudie om systemförvaltning. 
Utifrån denna pilotstudie utvecklades sedan ett frågeformulär som 
låg till grund för huvudstudien. Frågorna omfattade fem områden; 
organisation, tillämpningar, förvaltningsinsatser, verktyg och styr
ning. Dessutom rangordnades problem som kan uppstå vid förvalt
ning. Urvalet av försökspersoner till undersökningen gjordes ur Da
ta Processing Management Associations (DPMA) medlemsregister. 
Man tog reda på vilka som arbetade med någon typ av systemför
valtning, vilket var cirka 7 000. Av dessa valdes sedan slumpmäs
sigt 2 000 datachefer ut. Enkäten distribuerades per post och spe
ciell hänsyn togs till formulärets längd för att inte avskräcka för
sökspersonerna. 487 svar erhölls, det vill säga en relativ svarsfre
kvens på 24, 6 procent vilket ungefär motsvarade det antal man 
räknat med. Systemförvaltning definierades, för enkäten, till att 
innehålla alla typer av ändringsåtgärder i ett system. 

Resultatet från studien visade att hälften av ADB-organisationens 
tid åtgår till förvaltning. Inom större organisationer fanns en förut
sägelse om att förvaltningen skulle öka. Drygt 16 procent av de till
frågade organisationerna hade en separat avdelning som svarade 
för systemförvaltning. Organisationerna som undersöktes hade ett 
brett sortiment av olika tillämpningar vad avser typ, ålder och 
storlek. 24 typer av system är representerade, varav lönesystem var 
vanligast, 10 procent. Medelåldern för systemen var fyra år och nio 
månader. 20 system var mer än 12 år gamla. Den genomsnittliga 
applikationen bestod av 55 program, 23 000 programrader, sex hu
vudfiler, 13 megabyte i databaser samt 26 fördefinierade rapporter. 
Variationerna var dock stora. Mer än hälften av systemen var 
skrivna i Cobol. Verktyg som användes vid systemförvaltning, var 
främst strukturerad programmering. 

Förvaltningsåtgärderna delas in i tre typer; korrigeringar, anpass
ningar och förbättringar. Till korrigeringar användes 20 procent av 
resurserna, 25 procent användes till anpassningar och 50 procent 
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till förbättringar. 30 procent av de som förvaltade system hade inte 
varit med och utvecklat systemet. Förvaltningsinsatsen storlek vi
sades sig bero på fyra faktorer; systemets ålder och storlek, rutin
felsökning samt förvaltningspersonalens utvecklingserfarenhet. 
Förhållandet visas i Figur 4-4, där plus och minus anger påverkan 
av förvaltningsinsatsernas storlek. 

(-) Utvecklarnas 
relativa erfarenhet 

(-) (-) 

(+) 
Förvaltnings-

(+) 
Mängden relativ I Systemets ålder 

insatsens storlek rutinfelsökning 

(+) (+) 

(+) 
Systemets storlek 

Figur 4-4. Förhållande mellan storleken på systemförvaltningsinsat
sen och de fyra faktorer som påverkar insatsen mest 
(Källa: Lientz och Swanson, 1980 s90). 

Styrning av systemförvaltning kan ske genom olika rutiner. De 
vanligaste rutinerna var dokumentation av användarkrav, samt do
kumentation av ändringar i program. 

Försökspersonerna fick 26 tänkbara problem att rangordna genom 
att gradera varje problem på en skala från ett till fem. Resultatet 
gav att de sex största problemen var systemdokumentation, använ
darkrav på förbättringar och fler applikationer, svårighet att få per
sonal till förvaltning, uppfyllande av utlovade åtaganden, dåligt 
utbildade användare samt personalomsättningen inom användaror
ganisationen. Genom statistisk analys identifierades sex problem
faktorer bakom de angivna problemen. Där fann man att det mest 
dominerade problemet var användarkunskap, därefter programme
rarnas effektivitet, systemkvalitet, tillgänglig programmerartid, ma
skinkrav samt systemets tillförlitlighet. 

Slutsatserna från enkätundersökningen formulerades bl a som ideer 
på fortsatt forskning inom området. Lientz och Swanson konstate
rade att en stor del av befintlig forskning om systemförvaltning, var 
inriktad på förbättringar av programmeringstekniken. Utifrån sin 
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studie påpekade de behovet av forskning avseende styrning av sys
temförvaltningsarbete. De påpekade också att användarnas roll i 
systemförvaltningssammanhang borde uppmärksammas mer än 
tidigare. Vidare konstaterade de att det är omöjligt att före system
konstruktionen fastställa de krav, som systemet kommer att utsät
tas för under hela dess livslängd. Det gäller istället att skapa förut
sättningar för en följsam anpassning till organisatoriska och andra 
förändringar under systemets hela livscykel. 

Syftet med Lientz och Swansons undersökning var att kartlägga 
systemförvaltningsområdet. Om man är osäker på hur någonting 
fungerar, eller eftersträvar att kartlägga någonting okänt, kan det 
vara mindre lämpligt att använda sig av en standardiserad enkät, 
eftersom det begränsar variationerna i datainsamlingen (Patel och 
Tebelius, 1987). I undersökningen saknar jag det verksamhetsinrik
tade perspektivet. Lientz och Swanson har endast vänt sig till data
chefer när de genomfört sin undersökning. 

4.3.2 Bendifallah och Scacchi 

Bendifallah och Scacchi (1987) genomförde 1978-1984 en studie om 
systemförvaltning. Med hjälp av "grounded theory"-ansats (Glaser 
och Strauss, 1968) försökte de förstå systemförvaltningsarbetets na
tur. Frågeställningarna var hur lokala omständigheter på arbets
platsen påverkade vad och hur systemförvaltningsarbete utfördes 
och vice versa, hur systemförvaltningsarbete påverkade omständig
heterna på arbetsplatsen. 

Fallstudieobjekten var två jämförbara ordbehandlingssystem som 
användes vid två akademiska institutioner. Datainsamlingstekni
ken var främst intervjuer. Utgångspunkten för studien var använ
darna av systemet. Genom att studera deras huvudsakliga arbets
uppgifter i verksamheten försökte de kartlägga systemförvaltnings
arbetet. 

En av huvuduppgifterna i de studerade verksamheterna var att 
framställa forskningsrapporter. I denna process var många aktörer 
inblandade. Arbetet med att koordinera och utföra framställandet 
av forskningsrapporter kallade de för samordningsarbete. När detta 
samordningsarbete av någon anledning bröt ihop uppstod två hand
lingsalternativ; 
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• förändra verksamheten eller användandet av systemet 
• förändra systemet. 

Utifrån detta drog Bendifallah och Scacchi slutsatsen att hur och 
varför systemförvaltningsarbete genomförs beror på hur samord
ningsarbetet är utfört. Ytterligare en abstraktionsnivå blev slutsat
sen; för att fårstå systemfårvaltningsproblematiken måste man för
stå den kringliggande verksamheten och situationen för användarna 
och systemfårvaltarna: 

De visar också hur olika personer utvecklar olika roller i samband 
med användning av systemet. Jag uppfattar det som en beskrivning 
av hur en förvaltningsorganisation uppstår. Det växer fram olika 
roller ur ett behov. Berger och Luckmann (1979) skulle kalla det in
stitutionalisering. 

Vidare konstaterar Bendifallah och Scacchi att förvaltningsarbete 
uppstår när "buggar" uppstår, när flaskhalsar p g a resursbrist upp
står, när arbetsprocesser bryter ihop, när användarna kräver ny 
funktionalitet eller när förändringar i kringliggande datormiljö in
träffar. 

Jag anser att Bendifallah och Scacchi valde ett olämpligt fallstu
dieobjekt, när de valde ordbehandlingssystem som studieobjekt. 
Ordbehandlingssystemen kan karaktäriseras som standardsystem, 
vilket begränsar forskarnas variation i datainsamlingen. Utgångs
punkten för studien var användarna i organisationen, d v s den här 
studien saknar ADB-perspektivet. 

4.3.3 Riksdataförbundet 

I Sverige har projektet som Riksdataförbundet genomförde 1980-
1987, varit vägledande inom systemförvaltningsområdet 
(Riksdataförbundet, 1987). Huvudmålet för projektet var att sam
manställa befintlig - och skapa ny kunskap om systemförvaltning. 
Delmål var att skapa en enhetlig begreppssfär och att stimulera 
forskning och utbildning inom området. Riksdataförbundet sträva
de vidare efter att vidga synen på det gamla underhållsbegreppet, 
samt att flytta över ansvaret för systemet från ADB-personal till 
verksamhet. Arbetet bedrevs i arbetsgrupper som studerade olika 
aspekter på systemförvaltning. Grundiden för projektet var att at
trahera erfarna och kunniga personer med praktisk erfarenhet inom 
företag och myndigheter. Deltagarna var "ADB-människor", med 
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intresse för verksamhetsnära aktiviteter. Avsikten var att direkt få 
tillgång till omfattande kunskap och skiftande erfarenheter, samt 
att snabbt få en spridning av resultatet. Resultatet av projektet blev 
en generell modell för systemförvaltning. 

Systemförvaltningsmodellen som blev resultatet av projektet, består 
av åtta delmodeller som numreras från I till VIII. Figur 4-5 visar 
förvaltningsmodellen. Modelldelarna har ett mer eller mindre starkt 
samband mellan varandra. Ett speciellt starkt samband påpekas 
dock mellan del I och del VIII, samt mellan del Il och del 111. Mo
delldelarna kan hänföras till två kategorier; systembegrepp och för
valtningsbegrepp. Systembegreppen gäller all verksamhet rörande 
ADB-system och utgör grunden för - samt en omgivning till - för
valtningsbegreppen. 

IV 

Il 

Besluts
modell 

livscykel
modell 

System
modell 

lli i .. i .•• 
föhialiiii~g~-· 
. atgä'r~e,, : 

Figur 4-5. Riksdataförbundet:s systemförvaltningsmodell som helhet 
(Källa Riksdataförbundet, 1987:1 s27). 

De centrala delarna utgörs av delmodell I, Il och IV. Systemmode/
len kategoriserar innehållet i datorbaserad informationsbehandling. 
Den ger en nödvändig begreppsmässig utgångspunkt för beskriv
ning av förvaltningsverksamheten, och anses därför vara en av de 
mest fundamentala delarna av förvaltningsmodellen. Livscykelmo
dellen specificerar de olika faser som systemet genomgår under dess 
livslängd. Här definieras systemförvaltningens ställning gentemot 
andra typer av informationssystemarbete, och modellen anses där· 
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för som en central del av systemförvaltningsmodellen. Beslutsmo
dellen är den tredje centrala delmodellen. Detta är den enda delmo
dellen som är helt knuten till systemförvaltningsverksamhet. Be
slutsmodellen identifierar olika moment som ingår i beslutssitua
tionen i samband med systemförvaltning. 

Förutom de centrala delarna ingår ytterligare fem kompletterande 
delar. Förvaltningsåtgärder och ansvarsroller tillhör, liksom de tre 
förstnämnda, kategorin förvaltningsbegrepp, medan de tre övriga 
tillhör kategorin systembegrepp. Förvaltningsåtgärder definierar 
olika typer av åtgärder som kan förekomma i samband med system
förvaltning. Denna del ses som en fördjupning av livscykelmodellen. 
Delmodellen ansvarsroller utgör ett komplement till beslutsmodel
len avseende förvaltningsverksamhet. De tre resterande delarna 
har en naturlig anknytning till systemmodellen. Med utgångspunkt 
i systemmodellen definierar modelldelen personalkategorier, den 
personal som är involverad i informationssystemarbetet. Modellde
len systemhierarki har en annan karaktär än de övriga delarna. Här 
definieras en hierarki av systembegrepp i syfte att dela in informa
tionssystem i olika nivåer inom en organisation. Denna hierarki av 
begrepp används främst i större organisationer. Den avslutande 
delmodellen funktionstyper är en utvidgning av systemmodellen, 
och utgör ett alternativt perspektiv på delar av densamma. 

Riksdataförbundet menar att man kan ha två strategier för system
förvaltningsverksamhet; aktiv och passiv förvaltning. Vid passiv 
förvaltning är arbetet reaktivt, d v s man reagerar på en påstötning 
från användare eller andra intressenter. Vid aktiv förvaltning är 
arbetet preaktivt, d v s man söker efter möjligheter till förbättring
ar. Genom aktiv förvaltning anser Riksdataförbundet att man upp
når en jämnare datakvalitet och arbetsbelastning. 

De förvaltningshandböcker som tagits fram, både företagsinterna 
och mer publika, baseras till stor del på resultatet från Riksdataför
bundets projekt. Den kanske mest spridda av dessa handböcker är 
Reflex Systemförvaltning (Programator, 1990). Under senare år har 
Berndtson och Welander genomfört en kontinuerlig förädling av re
sultatet från Riksdataförbundets projekt, vilket de kallar 
"Fungerande Systemförvaltning'' (Berndtson och Welander, 1991). 

Till skillnad mot Lientz och Swansons samt Bendifallah och Scac
chis studier, kan Riksdataförbundets projekt inte karaktäriseras 
som en vetenskaplig studie. Den har dessutom ett normativt syfte, 
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till skillnad från Lientz och Swansons deskriptiva och Bendifallah 
och Scacchis förklarande. En synpunkt som jag dock anser vara på 
sin plats är att det endast var ADB-personer som ingick i projektet. 
Ett av syftena var att "flytta ansvaret" från ADB-organisation till 
verksamhet, och då borde representanter från verksamhetsorgani
sationen varit med påverkat utformningen av förvaltningsmodellen. 

4.3.4 Riksrevisionsverket 

Under samma period, 1984-1987, genomförde Riksrevisionsverket 
en förvaltningsrevision där 20 civila myndigheter undersöktes, var
av en djupare granskning gjordes på nio av dem 
(Riksrevisionsverket, 1987). Undersökningen utgick till stor del från 
Riksdataförbundets projekt, men även från Lientz och Swanson. 
Diskussioner med personer med god kompetens inom området ge
nomfördes också. 

Riksrevisionsverket kom fram till att rutiner för systemförvaltning 
för systemet bör utvecklas parallellt med systemutvecklingen. Vida
re ansåg Riksrevisionsverket att eftersom det är den verksam
hetsansvariga som köper in systemet skall även den personen an
svara för förvaltning, drift och avveckling av systemet. Riksrevi
sionsverket redovisar tre problemområden som generellt är gemen
samma för samtliga granskade myndigheter. Problemområdena är; 
dålig samordning mellan användar- och ADB-organisation, den 
nödvändiga ersättningen eller avvecklingen av de befintliga ADB
systemen har inte förberetts tillräckligt samt att de möjligheter som 
finns att öka produktiviteten i systemförvaltningen tas dåligt tillva
ra. 

Riksrevisionsverket gav i rapporten ett antal åtgärdsförslag till 
myndigheterna. Riksrevisionsverkets förslag var att förbättra ADB
systemens förankring i och anpassning till verksamheten. För att 
åstadkomma detta föreslogs ansvarsfördelning, planering, kontroll 
av systemets nytta och kvalitet samt kontroll av systemförvaltning
ens kostnader. Vidare ansåg Riksrevisionsverket att man kunde öka 
produktiviteten i systemförvaltningen genom förbättrad ärendehan
tering och förbättrad dokumentation. Man skulle även sträva efter 
att minska personberoendet. 

Resultatet av förvaltningsrevisionen kan sammanfattas i ett antal 
kriterier för "god" systemförvaltning, Figur 4-6. Kriterierna valdes 
med utgångspunkten att systemförvaltningen bör vara förankrad i 
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verksamheten, säkerställa att ADB-systemen ger största möjliga 
nytta över tiden, samt att systemförvaltningen bör karaktäriseras 
av hög produktivitet. 

Riksrevisionsverkets metodansats kan karaktäriseras som diagnos
ticerande och normativt. Studien genomfördes parallellt med Riks
dataförbundets projekt (Riksdataförbundet, 1987), och man kan se 
tydliga likheter i resultatet. 
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Figur 4-6. Kriterier for en "god" systemförvaltning (Källa: Riksrevi
sionsverket, 1984:646 s14). 
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4.3.5 Brandt 

I februari 1992 presenterades den första akademiska avhandlingen 
i Sverige under rubriken systemförvaltning. Det var Brandt som 
presenterade sin licentiatuppsats "Hur bedriver man systemför
valtning'' (Brandt, 1992). 

Undersökningen har sin bakgrund i att författaren, genom egna er
farenheter, funnit ett stort behov av kartläggning av systemför
valtning i Sverige. Undersökningens syfte var att klargöra hur sys
temförvaltningsarbete bedrivs i Sverige, att få en storleksuppfatt
ning på arbetsinnehåll, system och problem samt att jämföra resul
tatet med motsvarande undersökning i USA. Undersökningens hu
vudfrågeställning var; Hur bedriver man systemförvaltning i Sveri
ge idag? 

Brandt valde en kvantitativ ansats i form av enkätundersökning, 
för att få svar på sina frågeställningar. Motiveringen till detta var 
bl a att det skulle ge goda möjligheter till jämförelse med en mot
svarande undersökning som genomfördes i USA i slutet av 70-talet 
(Lientz och Swanson, 1980) (se avsnitt 4.3.1 Lientz och Swanson). 
Detta ledde också till att han valde att ställa samma frågor som 
nämnda undersökning. Han lade dessutom till tre frågor. 1989 
skickades enkäten ut till dåvarande Riksdataförbundets 350 med
lemsföretag, samt till SISUs 38 medlemsföretag. Brandt erhöll 89 
svar varav 28 var otjänliga. Det här innebär en absolut svarsfre
kvens på 53 svar och relativ svarsfrekvens på 13,7 procent. 

Resultatet av den första frågeställningen är deskriptiv statistik, 
som presenteras per frågeställning i form av olika diagram och ta
beller. Som sammanfattande exempel kan nämnas att det typiska 
systemet; 

• förvaltas av en dataavdelning bestående av 85 personer, var-
av 44 personer är systemerare och programmerare 

• är skrivet i Cobol 
• består av 371 program med 361195 programsatser 
• är drygt 6 år gammalt 
• har en databas som är på 1,8 GB 
• producerar 89 rapporter. 
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De största problemen i förvaltningen är enligt undersökningen (i 
rangordning); 

• konkurrerande efterfrågan på programmerarnas tid 
• kvalitet på systemdokumentation 
• antal tillgängliga systemförvaltningsprogrammerare 
• användarefterfrågan på utökningar/tillägg av system 
• avsaknad av metoder och standards för systemförvaltnings-

arbetet. 

Brandts slutsats, vad gäller skillnader och likheter mellan system
förvaltningsarbete i Sverige och USA, är att förhållandena är snar
lika. De skillnader som finns, kan förklaras med den tekniska och 
applikationsmässiga utvecklingen som har skett mellan undersök
ningstillfällena. Ytterligare ett resultat från undersökningen, är ett 
antal obesvarade frågeställningar som genererats under arbetets 
gång. 

Brandts två syften att dels kartlägga hur det fungerar i Sverige 
idag, samt sedan jämföra det med USA; kan sägas stå lite i motsats 
förhållande till varandra. Om han verkligen ville ta reda på hur det 
fungerar i Sverige, borde han inte använt sig av en enkät som var 
utformad för att ta reda på hur det förhöll sig i USA för tio år sedan. 
Syftet att jämföra med USA, anser jag att man kan ifrågasätta. Är 
det verkligen intressant att göra en sådan jämförelse, när det dess
utom skiljer tio år mellan undersökningstillfällena? Jag tror att 
hans val av metod för att uppnå det jämförande syftet (befintlig en
kät), begränsade hans möjligheter att uppnå kartläggningssyftet. I 
och med att han valde att använda ett befintligt frågeformulär, har 
han också indirekt visat att han slöt sig till Lientz och Swansons 
kategoriseringar. Trots den låga svarsfrekvensen gjordes ingen bort
fallsanalys. 

Vid närmare studier av siffror i materialet, visade det sig dessutom 
att Brandt gjort sig skyldig till felräkningar, som naturligt nog får 
konsekvenser för hans slutsatsdragning. En fråga gällde vilka pro
blem som finns i förvaltningen och hur de upplevs. Enligt Brandts 
uträkningar skulle det största problemet vara "konkurrerande efter
frågan på programmerarnas tid". Det har fått 4.9 i 
"problemuppfattning'' av maximala 5.0. Det visades sig dock att 3,6 
var den korrekta siffran. Vid vidare studier insåg jag att samtliga 
problemuppfattningar var felräknade. Mot bakgrund av frågeställ
ningen om skillnader och likheter med USA, får det här ganska up-
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penbara konsekvenser. Brandt har inte uppmärksammat dessa fel
räkningar, eftersom han i slutsatsdragningen frågar sig om det be
ror på "det svenska kynnet eller den svenska systemförvaltnings
verkligheten?", att samtliga problem upplevs större i Sverige än i 
USA. En annan slutsats som han drar gäller problemuppfattningen 
"Lämplig/riktig kravspecifikation på applikationssystemen", som i 
USA fick 2.4 och enligt Brandt 3.9 i Sverige. I själva verket fick 
denna problemuppfattning endast 2.9 i Brandt undersökning. Det 
ger en skillnad på +0,5 istället för +1,5. Brandts slutsats är att vi 
tar kravspecen på större allvar i Sverige än i USA och därför upple
ver lämpligheten/riktigheten som ett större problem. 

4.3.6 Sammanfattning av några tidigare studiers 
metodansatser 

Tabell 4-1 visar en sammanställning av tidigare studiers metodan
satser i förhållande till min egen metodansats. 

Lientz och Swanson 
Bendifallah och Scacchi 
Riksdataförbundet 
Riksrevisionsverket 

Peder Brandt 

Förklarande 
Normativt 
Diagnosticerande 
Normativt 
Deskri tivt 

:~~tiiv;~m!mii Iwii· 
Kvantitativ Enkät 
Kvalitativ lnterv·u 
Kvalitativ 
Kvalitativ Intervju 

Kvantitativ Enkät 

Genom mitt val av metod, har jag försökt att undvika de brister jag 
anser tidigare studier om systemförvaltning har på grund av me
todval. Motiveringar till mitt val av metod beskrivs i kapitel 2 Me
tod. 

4.4 Skillnad mellan svenska studier och 
internationella studier om 
systemförvaltning 

Internationell forskning har en tydlig inriktning mot systemet som 
sådant, d v s koden (Sörgaard, 1989). Som exempel kan nämnas att 
forskning kring mätning av förvaltningsvänlighet är omfattande 
internationellt. Det sker ofta genom komplexitetsmätningar i kod, s 
k "software metrics". Upphovsmakarna till två av de mest spridda 
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funktionerna för resursberäkningar av förvaltningsvänligheten är 
Halstead (1977) och McCabe (1976). 

Svenska studier har mer en inriktning mot systemets samspel med 
verksamheten som det är tänkt att stödja. Det här kan dock till en 
del förklaras av ämnestillhörigheten. Internationellt ses systemför
valtning ha teknisk tillhörighet, medan det i Sverige anses ligga i 
gränslandet mellan teknik och samhällsvetenskap. Skillnaden var 
dock tydligare tidigare. Nu har flera internationella artiklar en mer 
samhällsvetenskaplig prägel (tex Slaughter, 1994). 
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5 Organisation och styrning 
av systemförvaltnings
arbete 

Kapitel 5 och 6 syftar till att beskriva resultatet av den empiriska 
undersökning jag har genomfört om systemförvaltning. 

Systemförvaltning bedrivs oftast inom ramen för en systemförvalt
ningsorganisation, vilken utgör utgångspunkten för den här studi
en. Det här kapitlet har till syfte att beskriva hur man organiserar 
och styr systemförvaltningsarbetet. Studien har ett handlings- och 
aktörsfokus. Det är omöjligt att beskriva vilka aktiviteter 
(handlingar) som systemförvaltning består av, utan att beröra dess 
aktörer. Därför har jag valt att placera kapitlet om organisation och 
styrning före aktivitetskapitlet. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring organisation och styr
ning, där jag relaterar mina resultat bl a till de teoretiska utgångs
punkter som jag presenterat i kapitel 3 och 4. 

5.1 Organisation av ADB-arbetet 

Systemförvaltningsorganisationen består av personer från både 
verksamhetsorganisation och ADB-organisation. De bildar en typ av 
"mikroorganisation" som skär genom övriga organisatoriska grän
ser. Inledningsvis har jag identifierat hur ADB-organisationen är 
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relaterad till den eller de verksamheter som systemet stödjer 
(Tabell 5-1). Jag har funnit två olika sätt att organisera ADB
arbetet; 

• dataavdelning 
• ADB-bolag inom koncernen. 

Tabell 5-1. Relation mellan ADB-organisation och verksamhet i re
s ektive allstudie. 

Fallstudie 1 
Fallstudie 2 X 
Fallstudie 3 X 
Fallstudie 4 X 
Fallstudie 5 X 
Fallstudie 6 X 
Fallstudie 7 X X 

I fallstudie ett utgjordes systemet av ett internt system, inom en 
ADB-organisation. Det studerade systemet förvaltades således inom 
den egna organisationen, vars uppgift vanligtvis bl a är att förvalta 
system för bolag inom koncernen. I fallstudie två utgjordes det för
valtade systemet egentligen av flera system. Det var nämligen ett 
system med flera installationer, som fanns utspridda hos flera olika 
bolag inom koncernen. I fallstudie tre, fyra och fem förvaltades sys
temet av dataavdelningar inom koncernen. I samtliga fall, där ADB
organisationen utgjordes av dataavdelningen inom organisationen, 
tillämpades interndebitering. I fallstudie sex utgjordes ADB
organisationen av ett bolag inom koncernen, men utan vinstsyfte. I 
fallstudie sju hade ADB-ansvaret för systemet flyttats från dataav
delningen inom organisationen, till koncernens ADB-bolag. Detta 
ansvarsskifte var endast organisatoriskt, eftersom ADB-personalen 
"flyttade med". Denna omorganisering var nyligen genomförd, var
for de förhållanden som framkom under fallstudien kan anses gälla 
för dataavdelningen inom organisationen. Det visades sig också att 
systemansvarig i verksamheten inte visste att "ADB-ansvaret" hade 
bytt bolag. 
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5.2.1 
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Systemförvaltningsorganisation 

Organisationsstruktur och grundläggande 
begrepp 

Samtliga studerade fall hade skapat någon form av systemförvalt
ningsorganisation. De har upprättat en systemförvaltningsorgani
sation för varje system som skall förvaltas. En fallstudie visade en 
systemförvaltningsorganisation som ansvarar för åtta olika system. 
Man har valt att sammanföra ett antal mindre system som stödjer 
samma verksamhet till ett systemområde. 

I fem av de sju fallstudierna (d v s tre av fem organisationer) hade 
man använt en grafisk modell för att illustrera systemförvaltnings
organisationen. Figur 5-1, Figur 5-2 och Figur 5-3 är beskrivningar 
av dessa modeller. På grund av den utlovade anonymiteten för fall
studieobjekten, har jag inte specificerat vilken modell som används i 
respektive organisation. 

Verksamhet 

Styrgrupp 

Referens
grupp 

System
ägare 

System
ansvarig 

Kontakt
person 

Figur 5-1. Organisationsmodell A 
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Användare 

System
ägare 

Systemförvaltare 

System
utvecklare 

Figur 5-2. Organisationsmodell B. 

Beställare l 
System- Förvaltningsavtal 
ägare på årsbasis 

System- Löpande förvaltnings-
ansvarig verksamhet 

Produkt/system-
specialist 

Användare Daglig produktion 

Figur 5-3. Organisationsmodell C. 

Applikations
tekniker 

( Leverantör 

ADB-
ansvarig 

Förvaltnings-
ansvarig 

Teknikservice 

l 

Nedan beskrivs olika aspekter som dessa organisationsmodeller il
lustrerar. Alla aspekter finns inte representerade i alla modeller, 
men samtliga modeller illustrerar flera aspekter; 
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• struktur 
- verksamhetens struktur 

* hierarkiska nivåer 
- ADB-organisationens struktur 

* hierarkiska nivåer 
• funktion 

kompetens 
* ADB 
* verksamhet 

rollbegrepp 
• kommunikationskanaler 
• relation 

kund 
- beställare 
- leverantör 

• styrmekanismer 

I modell A och C visas distinktionen i kompetens på ett tydligt sätt. 
Modell A visar också relationen mellan kund och leverantör. Samma 
relation visas i modell C, men där har man valt att kalla det bestäl
lare och leverantör. Det har sin bakgrund i att organisationen har 
valt att låta ADB-organisationen vara "icke-vinstdrivande". Grän
sen mellan verksamhet och ADB i modell B är inte lika tydlig. Sys
temutvecklare och applikationstekniker tillhör ADB-avdelningen, 
medan övriga härrör från verksamheten. 

I samtliga modeller visas verksamhets- och ADB-organisationens 
hierarkiska struktur på ett tydligt sätt. Den hierarkiska strukturen 
talar även indirekt om ansvar och befogenheter som är kopplade till 
roller inom förvaltningsorganisationen. I modell B har man valt att 
se på förvaltningsorganisationen som en del av hela verksamheten. 
Där man har valt att använda sig av den modellen, utgör ADB
organisationen en dataavdelning inom organisationen. 

Den stora skillnaden gäller vad som menas med "systemförvaltare". 
I modell B utgör systemförvaltaren en person som finns i verksam
heten och fungerar som kontakt mot ADB-organisationen. Man kan 
säga att systemförvaltaren utgör "spindeln i nätet" i förvaltningsor
ganisationen. I modell A har man valt att benämna motsvarande 
roll systemansvarig. En systemförvaltare i modell A är en ADB
person, d v s en systemerare eller programmerare. I modell C sak
nas rollbenämningen systemförvaltare. Att samma rollbenämning 
användes med olika innebörd, innebar att jag var tvungen att an-
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vända samma term, men med olika innebörder beroende på vilken 
organisation jag arbetade med (i avsnitt 5.2.2 Ansvarsroller beskri
ver jag hur jag hanterade detta). Tabell 5-2 sammanfattar organi
sationsmodellerna och dess olika aspekter. 

X X X 
X X X 

etens 
verksamhet X X 
ADB X X 

rollbe re X X X 
kommunikationskanaler X X 
relationer 

kund X 
beställare X 
leverantör X X 

st rmekanismer X 

Systemförvaltningsarbetet bedrivs huvudsakligen inom den egna 
förvaltningsorganisationen. När en omfattande ändring skall ge
nomföras löses det oftast med att man kallar in extra personal tem
porärt. I undantagsfall bildar man en separat projektorganisation, 
som genomför ändringen. 

Vilka kriterier ligger bakom valet av organisationsmodell? I samtli
ga studerade organisationer följer systemförvaltningsorganisa
tionsmodellen den standardmodell som organisationen har antagit. 
I de studerade fallen har ingen situationsanpassning genomförts av 
modellerna. Ingen av organisationerna har heller framfört något 
behov av att förändra den valda organisationsmodellen. 

Samtliga fallstudieorganisationer påpekade vikten av att ha en 
tydlig relation mellan ADB-organisationen och verksamheten. 
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5.2.2 Ansvarsroller 

I de fallstudier där man inte har någon modell som illustrerar för
valtningsorganisationen, har man dock olika rollbegrepp. Tabell 5-3 
och Tabell 5-4 visar rollbegreppen i de fall som saknar organisa
tionsmodell i form av en figur. Indirekt kan man säga att dessa ta
beller redovisar en organisationsmodell som innehåller rollbegrepp i 
förhållande till befogenheter och ansvar. 

Re ionalt s stemansvari 
Användare 

ADB-ansvarig 
Driftsledare 
Förvaltnin sledare 
Systemerare/Programmerare 
0 eratör 

Organisationsmodellen är en mycket viktig och grundläggande del 
av systemförvaltningsverksamheten. För att kunna arbeta vidare 
var jag tvungen att tydliggöra och skapa entydiga benämningar på 
ansvarsrollerna. Min utgångspunkt var organisationsmodellerna A, 
B och C, samt Tabell 5-3 och Tabell 5-4. Från dessa modeller och 
tabeller har jag influerats av tillämpbara termer (benämningar). 
Den term som divergerar mest är systemförvaltare. Jag har valt att 
använda mig av benämningen systemförvaltare för en person som 
befinner sig i ADB-organisationen. Anledningen till detta är att jag 
utifrån mitt empiriska material, och genom kontinuerliga kontakter 
med praktikfältet, har funnit att det är den innebörd som är mest 
vanligt förekommande. Tabell 5-5 visar mina rollbegrepp. Tabell 5-8 
visar en mer fullständig organisationsmodell som jag har konstrue
rat. 
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Tabell 5-5. Rollbegrenn for svstem 'orualtnina. 

!-~~r;1M1~:~ri~R~1~~t~~~~~~M1~~w111:{i~!fa;11iJJll!•1:1;fät: ~~l~~m~~~~~ff,1~,~;~~~:ft~r~:~~~~i~n11~(::11: ::J;iil:
1

!Il 
Svstemäaare Unndraasäaare 
Systemansvarig Systemförvaltningsansvarig 

Driltansvaria 
Användare Systemförvaltare 

Operatör. 

I fortsättningen använder jag mig uteslutande av de rollbegrepp 
som visas i Tabell 5-5. 

Tabell 5-5 visar inga "rollgrupper", t ex styrgrupp eller användar
grupp. Den här typen av grupper inrättas naturligtvis om situatio
nen så kräver. Tabellen kan sägas innehålla den uppsättning roller 
som är nödvändig för att förvaltningen skall fungera tillfredsstäl
lande. Tabell 5-6 är en korstabell mellan mina rollbegrepp och de 
olika modellerna och tabellernas rollgrupper. 

Användare Kontakt-
erson 

Uppdrags- Uppdrags-
ägare ägare 

Systemför- Förvaltnings System-
vallnings- -ledare utvecklare 
ansvari 
Driftansvarig Driftansvarig Applikations 

tekn"1ker 
System- System- System-
förvaltare förvaltare utvecklare 
Operatör Operatör Applikations 

tekniker 

ADB-
ansvarig 

Teknik-
service 
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Att inneha en roll i en systemförvaltningsorganisation innebär ett 
visst ansvar, men också befogenheter. Dessa befogenheter med till
hörande ansvar dokumenteras ofta m h a befattningsbeskrivningar. 
Åven om de olika rollnamnen varierar, är innehållet i rollerna täm
ligen lika. Nedan följer en kort beskrivning av de identifierade rol
lerna. Ansvar och befogenheter i samband med ändringar beskrivs 
närmare i avsnitt 6.3.1.10. Här redovisas även en del kommentarer 
och reflektioner som framkom under intervjuerna. 

Systemägare är den roll som har det övergripande ekonomiska och 
funktionella ansvaret för systemet. Det är systemägaren som under
tecknar avtalet med ADB-organisationen. I en organisation påpeka
de man att det är av högsta vikt att man identifierar systemägare, 
inte utser. De menade att det handlar om ett verksamhetsansvar, 
och för att kunna uppfylla detta ansvar behöver man kontroll över 
ADB-systemen. Det handlar om ett engagemang. De ansåg själva 
att de hade gjort generalfelet att utse ett antal höga chefer till sys
temägare. Dessa personer "kunde knappt stava till ADB-system", 
men ville gärna skriva under alla avtal. De ansåg alltså att sys
temägaren skulle finnas så långt ner i organisationen som möjligt. 
Om systemet stödjer flera verksamheter, utses ofta en styrgrupp 
som tillsammans med systemägaren har ekonomiskt och funktio
nellt ansvar för systemet. Styrgruppen kan inte ersätta systemägar
rollen, bl a av den anledningen att det juridiskt sett måste vara en 
person som undertecknar avtalet. 

Systemansvarig utgör, som tidigare påpekats, "spindeln i nätet" i 
förvaltningsorganisationen. Stort verksamhetskunnande, men 
samtidigt god kunskap om ADB-systemet, är karakteristiskt för 
systemansvarig. Systemansvarig sköter kontakterna med ADB
organisationen, d v s systemförvaltningsansvarig. Direktiv får sys
temansvarig från systemägaren, och önskemål och förfrågningar 
kommer från användarna. I de fall där systemet är installerat på 
flera olika geografiska platser, utses ofta en regionalt systemansva
rig. Det kan innebära att systemansvarig sällan har kontakt med 
användarna, utan all kontakt sker via regionalt systemansvarig. I 
en organisation uppfattade systemansvarig detta som en brist. En 
risk som jag har uppmärksammat är att systemansvarig lätt tende
rar att glida ifrån verksamheten. Man blir så duktig på att admi
nistrera och hantera förvaltningsaktiviteterna, att man inte sällan 
erbjuds att bli systemansvarig för ett närliggande system, eller att 
systemansvarigrollen tar hela tjänsten i anspråk. Systemansvarig 
utvecklar särpräglad systemförvaltningskompetens. Flera syste-
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mansvariga uttryckte en oro för att bli "fjärmad" från det dagliga 
arbetet, samtidigt som de tyckte det var svårt att fördela tiden 
mellan ansvaret för systemet och det dagliga arbetet. Inom flera 
fallstudier har systemansvarigrollen utvecklats till en typ av tjänst. 
Insatsen för att vara systemansvarig varierar, i de studerade orga
nisationerna, mellan 50% och 100% av full tjänst. 

Användare är de personer som använder systemet som stöd i sin 
dagliga verksamhet. Naturligtvis kan inte alla användare finnas 
representerade i förvaltningsorganisationen, utan man utser istället 
användarrepresentanter. 

Uppdragsägaren är den roll i förvaltningsorganisationen, som har 
det övergripande ekonomiska ansvaret för att den ADB-tekniska 
delen av förvaltningen fungerar. Det är ofta uppdragsägaren som är 
motparten till systemägaren vid undertecknandet av förvaltnings
avtalet. 

Systemförvaltningsansvarig är systemansvarigs motpart i det dagli
ga förvaltningsarbetet. Systemförvaltningsansvarig ansvarar för att 
den ADB-tekniska förvaltningen är så effektiv som möjligt. Perso
nen som innehar rollen, fördelar också arbetet till de olika system
förvaltarna och tillkallar specialkompetens där detta är nödvändigt. 
Systemfdrvaltare har det ADB-tekniska operativa ansvaret för sys
temet. De specificerar och genomför ändringar, genomför utbildning 
o s v. Deras aktiviteter sker på uppdrag från systemförvaltnings
ansvarig. 

Driftansvarig ansvarar för att driften av systemet fungerar som 
tänkt. Till sin hjälp har driftansvarig operatörer. I de fall när det 
gäller system som har flera installationer, kan driftansvarigrollen, 
operatörsrollen samt rollen som regionalt systemansvarig samman
falla. Detta är dock inte nödvändigt. Vanligt är att driftansvarigrol
len och operatörsrollen sammanfaller. I de studerade fall där syste
met har flera installationer, uppger man att det ibland är svårt att 
avgöra vad som är driftfel och fel i själva systemet. I de fall där sys
temet utgörs av stordatorsystem med en installation har driftav
delningen, inom samma organisation som ADB-avdelningen, drif
tansvaret. 

Som jag tidigare nämnt, hänvisar samtliga organisationsmodeller 
till verksamhets- och ADB-organisationens struktur, eller hierar
kiska nivåer. Organisationsmodellerna innehåller tre nivåer som 
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går att härleda till verksamhets- och ADB-organisationens struktur. 
Figur 5-7 visar de identifierade nivåerna och dess övergripande an
svar och befogenheter. 

Tabell 5-7. Ansvar och befogenheter i systemf6rvaltningsorganisatio
nens olika nivåer. ~======= 

För att tydliggöra ansvarsfördelningen i förvaltningsorganisationen, 
har jag lagt till en kolumn i Tabell 5-5 som beskriver ansvars- och 
befogenhetsnivån. Tabell 5-8 visar befogenhet och ansvar i förhål
lande till rollbegreppen. 

Användare 

5.2.3 Förvaltningskommunikation 

Jag har tidigare berört kommunikationskanaler i systemförvalt
ningsorganisationen. Modell A i Figur 5-1 och modell C i Figur 5-3 
visar kommunikationskanalerna mellan förvaltningsorganisatio
nens olika roller. Samtliga studerade organisationer hade struktu
rerat kommunikationen mellan ansvarsrollerna i organisationen. 
Samtliga organisationer hävdade också att en strukturerad organi
sation med fungerande kommunikation, utgör ett måste för att för
valtningen skall fungera tillfredsställande. Figur 5-4 visar kommu
nikationen mellan systemförvaltningsorganisationens olika an
svarsroller. 
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Figur 5-4. Förvaltningskommunikation. 
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Som utgångspunkt för ovanstående figur har jag använt rollbegrep
pen i Tabell 5-5, och sedan "dragit isär" dem för att illustrera kom
munikationen. Modellen skall inte tolkas som ett ställningstagande 
för organisationsmodell A, även om uppenbara likheter finns. 

5.3 När- och distansförvaltning 

När man talar om begreppen när- och distansförvaltning, avses det 
fysiska avståndet mellan de ingående delarna i förvaltningsorgani
sationen. Det innebär att vid distansförvaltning fmns ett fysiskt av
stånd mellan ADB-organisationen och den verksamhet som syste
met stödjer. Ingen studerad organisation har definierat hur långt 
avståndet skall vara för att det skall karaktäriseras som distansför
valtning. 

Anledningen till att man tillämpar distansförvaltning kan vara fle
ra. Typen av system t ex, kan göra att det är omöjligt att undvika 
distansförvaltning. Har systemet flera installationer är det prak
tiskt omöjligt att befinna sig nära samtliga verksamheter. I en av 
fallstudierna var motivet till distansförvaltning, att man ville fri
ställa befintlig ADB-personal för nyutveckling och att man hade in
te möjlighet att hitta kompetent personal i närområdet. Inom en 
fallstudie var motivet att det fysiska avståndet skapar "ordning och 

86 



Organisation och styrning av systemförvaltningsarbete 

reda" i förvaltningsarbetet. Motiven till distansförvaltning kan så
ledes vara av två typer; 

• praktiska motiv 
- typ av system 
- brist på personal 

• intentionella motiv 
- "ordning och reda". 

Hur är då upplevelsen av ha ett "långt" fysiskt avstånd mellan 
ADB-organisation och verksamhet? I de flesta fall ansågs det inte 
som något problem. Man menade att det inte var någon större skill
nad mellan att befinna sig några tiotals mil ifrån varandra eller i 
varsin ände av Stockholm. Det krävdes bara lite mer planering vid 
besök. I en av fallstudierna hade man dock en avvikande mening, 
och ansåg att närheten var en förutsättning för att systemförvalt
ningen skulle fungera. Man hade till och med fysiskt flyttat två per
soner från ADB-avdelningen till verksamheten för att uppnå när
het. Ändå hade deras verksamhet inte karaktäriserats som distans
förvaltning, eftersom de bara satt i två olika huskroppar inom 
samma område. Verksamheten tyckte att detta var en bra lösning, 
medan de aktuella ADB-personerna ansåg att de gick miste om den 
viktiga kontakten med sina ADB-kollegor. Nyheter inom IT
området som diskuteras spontant inom ADB-organisationen, var 
något som de påpekade att de gick miste om. Även om det inte var 
längre än något hundratal meter till ADB-avdelningen, "blev det 
inte av" att de gick dit om de inte hade något speciellt ärende. 

5.4 Förvaltnings styrning 

Med förvaltningsstyrning avses här de åtgärder som vidtas för att 
säkerställa att aktörerna som innehar en ansvarsroll i förvaltnings
organisationen, gör det som anses bäst för organisationen. 

De arbetsuppgifter som identifierats och grupperats under begrep
pet förvaltningsstyrning är följande; 

• upprätta systemförvaltningsavtal 
• planera, genomföra och följa upp systemförvaltningsmöten 
• följa upp systemförvaltningsarbetet 
• skapa/förändra systemunik systemförvaltningshandbok. 
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Innan jag beskriver ovanstående aktiviteter skall jag först beskriva 
vilka styrformer som tillämpas i systemförvaltningsarbetet. 

Systemförvaltningsfasen har ingen naturlig start- och sluttidpunkt, 
utan systemförvaltningsarbetet är kontinuerligt till sin karaktär. 
Det har tidigare inneburit problem vid styrning av förvaltningsar
betet. Samtliga studerade verksamheter har löst detta genom att 
periodisera systemförvaltningen. Genom att dela in systemförvalt
ningsarbetet i perioder · om ett år i taget, har man försökt uppnå 
målstyrd systemförvaltning (se avsnitt 3.3.3 Styrning och styrfor
mer). I flera av de studerade fallen har systemutvecklingen, med 
sitt tydligare start och slut, stått som förebild för införandet av det
ta synsätt. En bakomliggande orsak till att arbetssättet anammas i 
systemförvaltningsarbetet är också vetskapen om att systemför
valtningsarbetet kostar mycket pengar för organisationen. Inom 
samtliga studerade fall har man målsättningen att, genom olika ty
per av utvärdering och uppföljning, underlätta målformulering inför 
ko=ande förvaltningsperiod. Detta arbetssätt är tämligen nytt för 
systemförvaltningsorganisationer och har därför inte slagit igenom 
full ut, men alla är medvetna om fördelarna med arbetssättet. Ge
nom att periodisera förvaltningen, och därmed göra den uppfölj
ningsbar, försöker även en av organisationerna öka intresset för 
systemförvaltningsarbetet 

Jag har även, förutom målstyrning, identifierat mer eller mindre 
starka inslag av handlingsstyrning hos de studerade fallen. Detta 
främst hos de fallstudier som tillämpar kvalitetsstandard enligt ISO 
9000. Där finns varje handling i systemförvaltningsverksamheten 
noga specificerad och genom att följa dessa handlingar anses verk
samheten uppnå hög kvalitet. Även inom organisationer som inte 
tillämpar ISO 9000 standard för kvalitet, finns inslag av handlings
styrning. Det utgörs främst av någon typ av metodhandböcker för 
hur förvaltningsarbetet skall bedrivas. 

Vad gäller styrningsformer, har fallstudierna alltså identifierat två 
styrformer som ofta kombineras; 

• målstyrning 
• handlingsstyrning. 

Bakomliggande faktorer till valet av målstyrd systemförvaltning är; 
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• göra systemförvaltningen uppföljningsbar 
• minska kostnaderna i samband med systemförvaltning 
• öka intresset för systemförvaltningsarbete. 

5.4.1 Systemförvaltningsavtal 

Ett vanligt sätt att reglera och styra systemförvaltning är att upp
rätta avtal mellan verksamhet och ADB-organisation. Det här gör 
man även om verksamheten och ADB-organisationen utgör avdel
ningar inom samma organisation. Avtalet reglerar systemförvalt
ningsuppdraget under en viss period och upprättas i allmänhet av 
systemägaren samt uppdragsägaren. Följande delar har utifrån 
fallstudierna identifierats ingå i förvaltningsavtalet; 

• parter 
• tidsramar 
• mål 
• åtagande 

- kundens åtagande 
- leverantörens åtagande 

• förvaltningsobjekt 
- konfiguration 

• förvaltningsorganisation 
- befattningsbeskrivningar 

• rutiner 
- ändringshantering 
- utvärdering 
- information och utbildning 
- förvaltningsstyrning 
- användarstöd 
- drift 

• budget 
- priser. 

Förvaltningsavtalet upprättas ofta om en tidsperiod på ett år. Ex
empel på mål som kan förekomma under en förvaltningsperiod är; 

• alla i verksamheten skall veta var de skall vända sig om de 
har önskemål om ändringar 

• dokumentationen skall vara komplett 
• utvärdering skall genomföras en gång under året. 
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Leverantörens åtagande, i det här fallet ADB-organisationens, in
nebär ofta att mindre omfattande ändringar skall genomföras inom 
ramen för avtalet. Den enda definitionen på mindre omfattande 
ändringar som jag har identifierat, är ändringar som tar max åtta 
timmar att genomföra. Indelningen har ofta betydelse vid beredning 
och prioritering av ändringar (se avsnitt 6.3.1.2 Prioritering). 

Uppföljning av budget sker löpande genom tidrapportering och 
kostnadsrapportering. 'Systemansvarig och systemförvaltnings
ansvarig är i allmänhet ansvarig för att detta arbete utförs. 

5.4.2 Systemförvaltningsmöten 

Systemförvaltningsmöten är det forum där förvaltningsorganisatio
nen, eller delar av den, samlas för att ventilera verksamheten och 
systemet. Mötet har två syften, 

• tillbakablickande 
• 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 di
mension på systemförvaltningsmötet, är att det kan användas i syf
te att 

• sprida information 
• som forum för att fatta beslut. 

Syfte och resultat med förvaltningsmötet regleras i allmänhet i för
valtningsavtalet. Verksamhetens art reglerar frekvensen på för
valtningsmötena. Vissa har möte en gång per månad, medan andra 
har möte två gånger per år. 
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5.4.3 Systemunik förvaltningshandbok 

Jag har tidigare nämnt att det i de flesta fallstudieorganisationerna 
fanns inslag av handlingsstyrning. Handlingsstyrning kallas även 
för metodstyrning (Bruzelius och Skärvad, 1989). I de studerade 
verksamheterna har metoder och modeller utgjorts av en förvalt
ningshandbok. En modell talar om vad och en metod hur någonting 
skall genomföras. Det går inte att karaktärisera de studerade för
valtningshandböckerna som en renodlad modell eller metod. Där 
finns inslag av både vad och hur förvaltningen skall bedrivas. Uti
från en generell förvaltningshandbok anpassas handboken till det 
speciella förhållanden som gäller för det aktuella systemet. Man 
skapar en systemunik förvaltningshandbok. 

I en av de studerade organisationerna saknades helt metodstöd för 
förvaltningsarbetet. Orsaken var att man i rationaliseringssyfte ha
de lagt ned metodavdelningen. Inom systemförvaltningsorganisa
tionen uppfattade man detta som en stor brist. I den studerade or
ganisationen hade man löst det så, att en konsult anlitats som till
sammans med förvaltningsorganisationen drog upp riktlinjer för 
hur förvaltningen skulle bedrivas. 

Tillvägagångssättet vid val av metodhandbok har varierat inom de 
studerade fallen. I två av fallstudierna har man utvecklat en egen 
generell handbok som sedan anpassats till de specifika systemen. I 
två av fallstudierna har man valt en förvaltningshandbok som finns 
på marknaden och sedan anpassat den till organisationen, och där
efter till de specifika systemen. I de två resterande fallen, har man 
också valt en förvaltningshandbok på marknaden, men i de fallen 
har ingen anpassning till organisationen skett. Man har istället an
passat handboken direkt till de specifika systemen. De olika tillvä
gagångssätten sammanfattas i Figur 5-5. 
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Figur 5-5. Tillvägagångssätt vid val av generell förvaltningshand
bok (notation enligt Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

Jag har identifierat följande strategier för användandet av metod
handböcker; 

• fundamentalistisk 
• situationsanpassad 

I den organisation som man hade en "fundamentalistisk" syn på an
vändningen av metoder, var metodanvändarna mycket negativ till 
metoden som sådan. De menade att den var ett hinder för deras 
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dagliga arbete, samt att det arbetssätt som metoden föreskriver en
dast innebar en massa onödig byråkrati. Samma metodhandbok an
vändes i en annan organisation, men där tillämpades situationsan
passning. Där var man mycket positiv och menade att användning
en av metodhandboken hade inneburit stora kostnadsmässiga vins
ter. 

Vad gäller innehållet i förvaltningshandböckerna, har de i stort sett 
samma innehåll som förvaltningsavtalet (se avsnitt 5.4.1 System
förvaltningsavtal). Samtliga handböcker bygger på resultatet av 
Riksdataförbundet projekt (Riksdataförbundet, 1987). 

Det är inte bara informationssystemen som behöver förvaltas, utan 
även metodhandböckerna. I de fallstudier där de hade en förvalt
ningshandbok, var det personer inom ADB-organisationen som hade 
ansvaret för att handboken ändrades efter nya förhållanden. 

5.4.4 Uppföljning av systemförvaltningsarbetet 

Uppföljning av systemförvaltningsarbetet sker i form av två typer 
av rapporter; 

• lägesrapporter 
• förvaltningsrapporter. 

Lägesrapporterna upprättas i allmänhet i anslutning till ett system
förvaltningsmöte, medan förvaltningsrapporter upprättas en gång 
per förvaltningsperiod. 

Rapporterna innehåller; 

• antal ändringar 
• tänkbara förbättringar 
• tiduppföljning 
• budgetuppföljning. 

Den här typen av uppföljning 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?". 
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5.5 

5.5.1 

Diskussion kring organisation och 
styrning av systemförvaltningsarbetet 

Organisation av ADB-arbetet 

Hur förhållandet mellan ADB och verksamhet i förvaltningsorgani
sationen är strukturerat och hur det styrs, är till stor del beroende 
på hur verksamheten har organiserat sin ADB-verksamhet som 
helhet. Här kan det vara intressant att göra en koppling till Ouchi's 
(1982) teori om organisationers styrformer (se avsnitt 3.3.3 Styr
ning). Ouchi gör indelning i tre typer; hierarki, marknad och klan. 

Fyra fallstudieorganisationer ansåg sig ha en marknadsrelation 
mellan ADB och verksamhet. Konkret innebär det att verksamhe
ten kan gå ut på "marknaden" och hitta en annan leverantör till si
na ADB-tjänster, om det ex anser dem hålla högre kvalitet och/eller 
lägre priser. För ADB-organisationen innebär en marknadsanpass
ning att man måste konkurrera med andra ADB-leverantörer om 
uppdragen. Trots denna marknadsrelation kunde jag se en tydlig 
lojalitet gentemot ADB-organisationen inom organisationen eller 
koncernen. Om man tittar på förvaltningsorganisationerna i de fall 
där en marknadsrelation förelåg mellan ADB och verksamhet, kan 
man se att de även har inslag av klanrelation. I en ren marknadsre
lation skall förhållandet mellan kund och leverantör styras av be
ställningar och leveranser. Det här innebär i sin mest renodlade 
form att varje gång en förvaltningsaktivitet skall vidtas så skall 
verksamheten gå ut på marknaden och se vilken ADB-leverantör 
som är bäst och/eller billigast. Utifrån fallstudierna kan man kon
statera att så går det inte till. Det upprättas istället avtal, där ADB
organisationen förbinder sig att, till vissa villkor utföra ett visst ar
bete till ett visst pris. Detta är typiskt för en klanrelation. En gång 
per år gäller dock marknadsprincipen. Det är när förvaltningsavta
let skall omförhandlas, då har verksamheten möjlighet att byta le
verantör av ADB-tjänsterna. Att byta leverantör vid varje förvalt
ningsaktivitet skulle för övrigt vara en för omständlig procedur som 
förmodligen skulle kosta mer än den smakade. 

I de fall där verksamheten var anvisad en viss organisation för 
ADB-tjänsterna, kan relationen närmast betecknas som en klanre
lation. En klanrelationen kännetecknas bl a av gemensamma mål. 
Aven här styrdes relationen av ett avtal, vilket är typiskt för en 
klanrelation (Ouchi, 1982). 
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I både marknads- och klanrelationerna fanns dock inslag av hie
rarkisk organisationsstruktur. Endast en fallstudieorganisation på
talade att det utnyttjades i någon större utsträckning. Det var i den 
fallstudieorganisation där förvaltningsaktiviteter hade låg prioritet 
och där systemägare gick in och "toppstyrde" utvecklingsprojekt, så 
att dessa fick högre prioritet än förvaltningsprojekt. 

Genom att ha en marknadsmässig relation mellan verksamhet och 
ADB-organisation, uppfattar jag det som att man eftersträvar en 
tydlighet i ansvarsroller för att underlätta systemförvaltningsarbe
tet. Denna marknadsmässiga relation förespråkas också av 
Berndtson och Welander (1991) som benämner ADB-organisationen 
"säljare" och verksamheten "köpare", för att göra rollerna tydliga. 
Fallstudierna visar också, att i de fall där relationen är tydligt spe
cificerad fungerar förvaltningen bäst. Som mått på att förvaltningen 
fungerar bra, har jag här använt hur nöjda förvaltningsorganisatio
nens aktörer är med förvaltningsarbetet. 

5.5.2 Systemförvaltningsorganisation 

Under analysen av empiriska data, har jag funnit behov av ytterli
gare en nivå i förvaltningsorganisationen; en övergripande strate
gisk nivå. Den övergripande strategiska nivån, företagsledning/VD 
respektive ADB-ledning/ADB-chef, är gemensam för ett företags 
samtliga systemförvaltningsorganisationer. Rollerna i de tre nedre 
skikten, bemannas unikt för varje aktuellt system. Behovet av en 
övergripande strategisk ledning stöds av Berndtson och Welander 
(1991). Tabell 5-9 visar min organisationsmodell med ansvarsroller. 

Användare 

Uppgifterna för den översta nivån kan vara att införa en övergri
pande strategi för styrning av förvaltningsarbetet. Det kan också 
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vara att besluta om införandet av metod eller modell för systemför
valtningsarbetet. 

I avsnitt 5.2.1 Organisationsstruktur och grundläggande begrepp, 
redovisas ett antal aspekter som de olika förvaltningsorganisa
tionsmodellerna illustrerar. Det finns dock några ytterligare aspek
ter som kan illustreras med hjälp av en organisationsmodell. Dessa 
aspekter har framkommit genom analys av de empiriska data som 
fallstudierna genererat. Den "utbyggda" begreppshierarkin för des
sa aspekter kan se ut så här (de nya aspekterna är kursiverade); 

• struktur 
- verksamhetens struktur 

* hierarkiska nivåer 
* geografiska förhållanden 

- ADB-organisationens struktur 
* hierarkiska nivåer 
* geografiska förhållanden 

- systemets struktur 
* geografiska förhållanden 

0 driftsituation 
- typ av system 

* standardsystem 
* egenutvecklat system 

• funktion 
- kompetens 

* ADB 
0 specialkompetens 

• verksamhet 
- rollbegrepp 
- befogenheter och ansvar 

• kommunikationskanaler 
• relation 

- kund 
- beställare 
- leverantör 

• styrmekanismer. 

Hur kan systemförvaltningsorganisationen se ut om man beaktar 
några av ovanstående aspekter? Figur 5-6 visar en organisations
modell för en organisation vars verksamhet är geografiskt spridd. 
Det stödjande informationssystemet har flera installationer. Det 
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visar bl a geografiska förhållanden inom verksamheten, samt sys
temets driftsituation. Figur 5-7 visar förvaltningsorganisation för en 
verksamhet som använder sig av ett standardsystem. 

Verksamhet ADB 

Användare 

Användare 
Regionalt- System 

systemansvarig ägare 
Användare 

A 

Användare D 

Regionalt-
System B 

Användare ansvarig 
systemansvarig 

0 
Användare r 

g 

Användare 

Användare 
Regionalt-

systemansvarig 
Användare 

Figur 5-6. Systemförualtningsorganisationsmodell för organisation 
med geografiskt spridd verksamhet, samt informationssys
tem med f/,era installationer. 
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t System- e 
förvaltare V 

Figur 5- 7. Systemförualtningsorganisationsmodell för organisation 
som använder sig au ett standardsystem. 
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I organisationsmodellen i Figur 5-6 får ADB-sidan av förvaltnings
organisationen, karaktären av en beställarorganisation gentemot 
leverantören av standardsystemet. Organisationsmodellen kan även 
se ut så här när ADB-organisationen är i behov av annan special
kompetens, oavsett om det är inom eller utom ADB-organisationen. 
Hos en av fallstudieorganisationerna var man i den situationen. Det 
uppstod då ofta resursproblem eftersom de som besatt specialkom
petens var hårt belastade. Systemförvaltningsansvarig upplevde det 
som jobbigt att inte få specificerade ändringar i tid, eftersom det var 
han som var ansvarig gentemot verksamheten. 

Organisationsmodellerna i Figur 5-6 och Figur 5-7 är på intet sätt 
kompletta. Naturligtvis kan kombinationer av aspekterna på orga
nisationsmodeller kombineras i önskvärd utsträckning. Det beror på 
situationen. I Figur 5-6 har jag lagt fokus på verksamhetssidan, och 
i Figur 5-7 ligger fokus på ADB-sidan. 

Fallstudierna visar att man väljer organisationsmodell utifrån or
ganisationens standardmodell för systemförvaltning. Någon situa
tionsanpassning görs inte heller i de studerade fallen. Detta innebär 
dock en risk att man kan missa befattningar som situationen krä
ver, men som inte ingår i organisationens standardmodell. En fall
studie visar t ex att man hade problem med förvaltningen, eftersom 
olika viljor inte kom överens i de olika verksamheter där systemet 
fanns installerat. Detta problem kunde kanske delvis avhjälpts, om 
man utsett någon typ av regionalt systemansvarig för att avlasta 
och hjälpa systemansvarig. Organisationens standardmodell före
skrev ingen regionalt ansvarig, och därför fanns inte heller någon 
sådan typ av befattning. Andra fallstudier visar däremot upp en 
situationsanpassning av organisationsmodellen som fungerar bättre 
än exemplet ovan. Slutsatsen av detta resonemang är, att i stan
dardmodeller för systemförvaltningsorganisationsmodeller måste 
utrymme för situationsanpassning finnas. Det måste finnas möjlig
het att utforma organisationen olika beroende på ovan nämnda as
pekter. En variant kan vara att ha en uppsättning ansvarsroller 
som anpassas efter den situation som råder. 

Rikspolisstyrelsen (1993) visar i sin handbok olika typer av förvalt
ningsorganisationer som är strukturerade bl a efter verksamhetens 
och systemets struktur. 

I flera intervjuer påtalades problemet och risken att systemansvarig 
blir fjärmad från verksamheten. Anledningen kan vara att ansva-
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rigrollen tar hela tjänsten i anspråk, eller att man erbjuds motsva
rande roll för ett annat system. Detta kan naturligtvis även vara ett 
problem för ADB-personalen. Resultatet kan bli problem med priori
teringar mellan de olika systemen. Om man innehar uppdragsägar
rollen, är det snarare regel än undantag att man äger flera uppdrag. 
Detta ägarskap förenas ofta med ett linjechefsansvar i ADB
organisationen. Problemen i ADB-organisationen får dock en karak
tär av att vara mer praktiska än fundamentala. Det måste ses som 
allvarligare med en systemansvarig utan förankring i verksamhe
ten, än en systemförvaltningsansvarig med prioriteringsproblem. 

Mot bakgrund av de samordningsproblem som finns mellan olika 
systemförvaltningsorganisationer som är beroende av varandra, an
ser jag att man i framtiden blir tvungen att etablera någon typ av 
samordningsorgan för hela systemområden. Organisationers hela 
informationssystemstrukturering kommer att spela roll vid etable
ring av förvaltningsorganisationer, för att arbetet skall bli så effek
tivt som möjligt (se Pettersson, 1994 för lnformationssystemstruk
turering). Fallstudierna visar också indikationer på detta. Främst 
är det systemansvariga i verksamheten, som påpekat behovet av 
kunskapsutbyte mellan olika förvaltningsorganisationer inom 
samma organisation. I framtiden tror jag dock att det kommer inne
bära mer än kunskapsutbyte. Krav kommer att ställas på detta för 
att förvaltningen skall bli effektiv. 

5.5.3 Ansvarsroller 

Ansvarsrollerna i samband med systemförvaltning har en mycket 
central betydelse. I icke-datoriserade verksamheter är det oftast lät
tare att fastställa ansvaret för de kommunikativa handlingar som 
genomförs. I samband med att verksamheter datoriseras, har an
svaret dock blivit mera otydligt. Ägandeansvaret har t ex ofta foku
serats på att det är informationssystem som används som hjälpme
del, istället för vilka kommunikativa handlingar som utförs med 
hjälp av informationssystemet. I och med införandet av datorer i 
verksamheter, har ansvaret för de kommunikativa handlingarna 
ofta hamnat hos dataavdelningen istället för hos den verksamhets
funktion som systemet stödjer. 

Denna snedvridning av ansvaret är man dock medveten om i samt
liga fall jag har studerat, och man har försökt föra tillbaka ansvaret 
för informationssystemen från ADB-organisationen till verksamhe
ten. Dahlgren (1981) skiljer mellan tilldelat och faktiskt ansvar (se 
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avsnitt 3.3.1 Ansvar och ansvarsroller). Tidigare karaktäriserades 
systemförvaltning av att det tilldelade ansvaret för informationssys
temen och förvaltningen var oklar (Hafström och Nordström 1991). 
Det här ledde i många fall till att systemförvaltningen bedrevs 
bristfälligt. I de fall jag har studerat, sammanfaller det tilldelade 
ansvaret och det faktiska ansvaret. Ansvaret regleras genom be
fattningsbeskrivningar till varje ansvarsroll. I en fallstudie kunde 
jag dock se att det tilldelade ansvaret och det faktiska ansvaret di
vergerade. Det var en systemförvaltningsansvarig som inte tog sitt 
ansvar för beredning av ändringar, och det var istället syste
mansvarig som fick det faktiska ansvaret för denna arbetsuppgift. 

Dahlgren (1981) hävdar vidare att en viktig motivationsfaktor för 
att ta ansvar för sina arbetsuppgifter, är att man erhåller någon 
form av erkännande av sitt arbete. I flera av ADB-organisationerna 
i fallstudierna påpekade man dock att det var ett problem att sys
temförvaltning har så låg status i ADB-kretsar. 

Vidare har jag funnit att det är av oerhörd vikt att rollinnehavarna 
i en förvaltningsorganisation ser sig själva som en del i en helhet. 
För att kommunikationen och arbetsprocessen skall fungera, måste 
alla ta sitt ansvar och utföra de uppgifter som åligger dem. I några 
av fallstudierna kunde jag tydligt se att brister i organisationen, 
egentligen var problem med eller mellan rollinnehavarna i organi
sationen. Hur förvaltningen fungerar är alltså till stor del beroende 
på personerna som ingår i systemförvaltningsorganisationen. 

Under fallstudierna har jag identifierat en stark strävan hos fall
studieorganisationerna att tydliggöra rollerna i förvaltningsorgani
sationen. Det här görs i syfte att skapa "ordning och reda", och i syf
te att ansvaret för informationssystemen skall finnas hos verksam
heten. Det tror jag i och för sig är riktigt, men jag har även upptäckt 
en potentiell risk för att ansvarsrollerna får en "cementerande ef
fekt". Alla skall göra det som åligger dem i deras respektive an
svarsroll. Det här gör att man kanske går miste om verksamhetsut
vecklande egenskaper som ADB-organisationen besitter. De skall ju 
"vänta" på beställningar från verksamheten - inte direkt ta initiati
vet till förändringsåtgärder såvida det inte rör ADB-tekniska aspek
ter. 

Rollfördelningen är också en bidragande orsak till att systemför
valtning främst blir reaktiv till sin karaktär. Systemförvaltningsåt
gärderna syftar i huvudsak, medvetet eller omedvetet, till att in-
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formationssystemet skall reagera på en förändring i verksamheten 
(se avsnitt 6.2 Ändringsbegreppet). 

5.5.4 Systemförvaltning som kommunikativt 
handlande 

Systemförvaltning består till stor del av kommunikation mellan oli
ka aktörer. Man är beroende av att kommunikationen fungerar -
att de olika aktörerna i systemförvaltningsorganisationen tolkar 
varandras meddelanden i rätt kontext. Dessa kommunikativa 
handlingar skall utlösa rätt följdhandling. Det här innebär att 
kommunicera är att handla (se avsnitt 3.2.4 Kommunikativt hand
lande). 

Inom systemförvaltningsorganisationen har man formaliserat detta 
kommunikativa handlande med blanketter och standardiserad elek
tronisk post, se Figur 5-4. Kommunikationen har härmed begrän
sats och förbestämts. Därigenom har man avgränsat för sändare och 
mottagare, så att de vet vilken typ av handling som skall genomfö
ras. Till exempel är ett avtal mellan systemägare och uppdragsäga
re, ett åtagande från uppdragsägaren gentemot systemägaren att 
utföra vissa tjänster till ett visst pris. Innehållet i avtalet kan ses 
som formaliserad kommunikation. 

5.5.5 Förvaltningsstyrning 

Styrning av systemförvaltningsarbetet kan enligt Mintzbergs (1983) 
indelning huvudsakligen karaktäriseras som ömsesidig anpassning 
(se avsnitt 3.3.3 Styrning och styrformer). Styrningen sker då ge
nom formell och informell kommunikation. Naturligtvis finns det 
även inslag av direkt styrning, där chef beordrar underställd att ut
föra en viss arbetsuppgift, men det vanligaste är att styrning sker 
genom ömsesidig anpassning. Förvaltningsavtalet fungerar som 
grundläggande styrinstrument, och utgör därmed en del av den 
formella kommunikationen. 

Att skapa/förändra en systemunik systemförvaltningshandbok, kan 
karaktäriseras som standardisering av arbetsprocesser enligt 
Mintzbergs indelning. Det kanske vanligaste är att man formalise
rar och standardiserar ändringshanteringsarbetet. Detta innebär 
att man formaliserar och standardiserar ett antal kommunikativa 
handlingar. Arbetet, vare sig det sker inom förvaltningsorganisatio
nen eller av någon annan aktör i verksamheten eller ADB-
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organisationen, är en förutsättning för att kunna bedriva hand
lingsstyrning. 

Vad gäller styrformer för systemförvaltning identifierar fallstudier
na samma kategorier som litteratur inom området, d v s huvudsak
ligen målstyrning och handlingsstyrning (t ex Bruzelius och Skär
vad, 1989; Rabbins, 1990). 

Att styra systemförvaltning målstyrt är en relativt ny företeelse. 
Tidigare kunde förvaltningsarbetet snarare karaktäriseras som 
självstyrt. Det gick till stor del ut på att det fanns "rätt man på rätt 
plats" som tog ansvar för att informationssystemet fungerade 
(Hafström och Nordström, 1991). Den situationen höll ofta så länge 
personen i fråga fanns kvar i organisationen. Det här innebar att 
systemförvaltningen präglades av ett stort personberoende. 

Bland annat krav på ökade möjligheter till uppföljning har tvingat 
fram målstyrning av förvaltningsarbetet. Bruzelius och Skärvad 
(1989) säger att målstyrning blir effektivt endast om målen är kän
da för samtliga i organisationen, och att måluppfyllelsen kan mätas. 
Fallstudierna har visat att det kan vara svårt att göra systemför
valtningsmålen kända för alla i organisationen. Att göra dem kända 
för systemförvaltningsorganisationen innebär inget problem, efter
som det är en begränsad skara personer. Däremot kan det vara 
problem att göra målen kända för samtliga personer som berörs av 
systemet. Om systemet har hundratals användare, varav några 
kanske bara är sporadiska användare, kan det vara svårt att bara 
göra dem kända. Ännu svårare blir det om man skall få alla att bi
dra till måluppfyllelse. Ett annat problem med målstyrning, som i 
och för sig är föga unik för systemförvaltning, är att det är svårt att 
formulera mätbara mål. 

Den andra styrformen som identifierades i samband med fallstudi
erna var handlingsstyrning. I samband med informationssystemar
bete är det en mycket vanlig form av styrning. Informationssys
temarbete styrs vanligtvis av metoder och modeller. Ett annat 
namn för handlingsstyrning är också metodstyrning (Bruzelius och 
Skärvad, 1989). Ett problem vid handlingsstyrning kan vara att 
medlen blir viktigare än målen. I det här fallet innebär det att det 
är metoden eller modellen för systemförvaltning som fokuseras, 
istället för verksamhetsmål, mål för systemförvaltning och mål för 
informationssystemet. Detta problem identifierades i samband med 
en fallstudieorganisation, där man hade en fundamentalistisk in-
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ställning till förvaltningsmodellen, istället för att tillämpa situa
tionsanpassning. 
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6 Centrala begrepp och 
aktiviteter i samband med 
systemförvaltning 

Kapitel 6 beskriver främst de kategorier som fallstudierna genere
rat avseende aktiviteter i samband med systemförvaltning. 

I kapitlet återfinns också kritik, genererad på basis av analys av 
insamlad empiri, mot befintliga livscykelmodeller och mot definitio
ner av systemförvaltningsbegreppet. Utifrån resultatet av fallstudi
erna och de teoretiska utgångspunkter som redovisas i kapitel 3 och 
4, har jag konstruerat en ny livscykelmodell, samt omdefinierat be
greppen systemförvaltning och drift. Detta presenteras i samband 
med en diskussionen kring centrala begrepp. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring systemförvaltningens 
aktiviteter där jag relaterar mina resultat bl a till de teoretiska ut
gångspunkter som jag presenterat i kapitel 3 och 4. 

6.1 Förvaltningsutformning 

Innan jag gör en närmare beskrivning av systemförvaltningens ak
tiviteter, skall jag beskriva en närliggande aktivitet som föregår 
systemförvaltning; förvaltningsutformning. 
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Innan ett system inträder i någon form av fortlöpande systemför
valtning, genomförs ofta någon typ av förvaltningsutformning. Det 
centrala i förvaltningsutformningen är ansvarsaspekten. Det är 
sålunda ansvaret som skiftar aktör som delvis framkallar en för
valtningsutformning. De studerade informationssystemen har 
samtliga genomgått, explicit eller implicit, en förvaltningsutform
ning där någon av följande förutsättningar gällde; 

• systemet var nyutvecklat och skulle driftsättas 
- samma personal som utvecklat systemet skulle även 

förvalta 
- ny personal skulle förvalta 

• ansvaret för systemförvaltningen skulle bytas ut 
• befintlig systemförvaltning fungerade inte. 

Förvaltningsutformning genomförs ofta i form av ett projekt som 
skall resultera i att förutsättningarna för den kommande system
förvaltningen är klarlagda. Det här innebär att förvaltningsut
formning är ett verksamhetsutvecklingsprojekt, där bl a verksam
hetsspråket formaliseras och gemensamgörs. Förvaltningsutform
ningen kan även genomföras parallellt med det kontinuerliga sys
temförvaltningsarbetet. Fallstudierna har visat två arbetsformer för 
förvaltningsutformning; 

• projekt 
• kontinuerligt inom förvaltningsorganisationen. 

Arbetsuppgifter i samband med ett förvaltningsutformning är; 

• upprätta förvaltningsdokumentation 
• identifiera förvaltningsorganisation 
• upprätta förvaltningsavtal 
• beskriva och besluta förvaltningsaktiviteter 
• kompetensöverföring 
• komplettera system-, program- och användardokumentation. 

Upprätta förvaltningsdokumentation innebär att en systemunik för
valtningshandbok tas fram (se avsnitt 5.4.3). Underlaget till den 
systemunika förvaltningshandboken har i samtliga fallstudier be
stått av en generell handbok för systemförvaltning. Den systemuni
ka förvaltningshandboken reglerar de verksamhetsmässiga förhål
landena i förvaltningen (med verksamhet avses här systemförvalt
ningsverksamheten). 
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Identifiera förvaltningsorganisation innebär att verksamhet och 
ADB-organisation tillsammans avgör vilka som kan vara lämpliga 
att ingå i förvaltningsorganisationen (se avsnitt 5.2 Systemförvalt
ningsorganisation). 

Upprätta förvaltningsavtal innebär att man, mellan användaror
ganisation och ADB-organisation, upprättar ett förvaltningsavtal 
(se avsnitt 5.4.1 Systemförvaltningsavtal). Systemförvaltningsavta
let reglerar det affärsmässiga förhållandet mellan ADB
organisation och verksamhetsorganisation. 

Beskriva och besluta förvaltningsaktiviteter innebär att man beslu
tar vilka aktiviteter som skall utföras i samband med förvaltning, 
samt hur de skall genomföras. Vad som skall göras dokumenteras 
huvudsakligen i förvaltningsavtalet, medan hur det skall göras do
kumenteras i den systemunika förvaltningshandboken. Det kan t ex 
innebära beskrivningar av hantering av ändringar. 

Kompetensöverföring innebär att man i mesta möjliga mån, för över 
den kunskap som finns i systemutvecklingsprojektet, eller i en tidi
gare förvaltningsorganisation till den nya förvaltningsorganisatio
nen. Gäller det ett nytt system är det naturligtvis enklare att tillgo
dose kompetenskravet om samma personer förvaltar systemet som 
även har utvecklat det. 

Komplettera dokumentation innebär att system-, program- och an
vändardokumentation som finns för systemet, kompletteras i den 
mån det anses nödvändigt. 

När systemet är nyutvecklat och skall tas i bruk i verksamheten, 
sker ofta förvaltningsutformningen parallellt med implementering 
eller införande av systemet. En fallstudieorganisation påpekade 
problemet att man under ett systemutvecklingsprojekt ofta sent 
beslutar vilka som skall förvalta systemet. Om förvaltningsutform
ningprojektet kan löpa parallellt med delar av systemutvecklingen 
ansåg den här organisationen att förvaltningen skulle underlättas. 

I tre av fallstudierna överfördes ansvaret för den fortlöpande sys
temförvaltningen samtidigt som förvaltningsutformningen pågick. 
Det här upplevdes som arbetsamt, eftersom det var frustrerande att 
prioritera mellan arbetsuppgifterna i samband med förvaltningsut
formningen och den fortlöpande systemförvaltningen. En annan 
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fallstudieorganisation övertog ett system till förvaltning, trots att 
utvecklingen inte var avslutad. Detta upplevdes som påfrestande då 
arbetsbelastningen på förvaltningsorganisationen blev stor, i och 
med de höga kraven på ändringar. Den största delen av ändringar
na utgjordes av felrättningar, som man inom förvaltningsorganisa
tionen ansåg borde vara utförda innan systemet togs i drift. 

6.2 Ändrings begreppet 

Andringsbegreppet är centralt i samband med systemförvaltning. 
Vissa författare menar att systemförvaltning endast består av han
tering av ändringar (tex Lientz och Swansson). Jag kommer här att 
ta upp följande aspekter på en ändring; 

• ändringsgrund 
• ändringsstrategi 
• ändringsklassificering. 

6.2.1 Ändringsgrund 

Det föreligger alltid någon typ av bakomliggande orsak till ett änd
ringsbehov hos någon av systemets intressenter. Jag har valt att 
kalla detta ändringsgrund. Jag har i samband med fallstudierna 
identifierat följande ändringsgrunder; 

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

- organisatoriska 
- varor och tjänster 

• förändringar i datormiljön 
- maskinvara 
- programvara 

• förändringar i regelverk 
• förändringar i relaterade system 
• upptäckt av att behov upphört i verksamheten. 

Upptäckt au fel i systemet innebär att någon hittar ett fel som, di
rekt eller indirekt, påverkar användningen av systemet. Den här 
typen fel är vanligast när systemet är relativt nytt och nyinstalle
rat. I takt med att systemet "sätter sig i verksamheten", brukar an
talet direkta fel minska. 
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Upptäckt av brister i systemet kan antingen vara att en funktion in
te ger tillräckligt i stöd i användningen, eller att en funktion sak
nas. Den här typen av bakomliggande faktor till en ändring brukar 
öka ju äldre systemet blir. När användarna kan systemet, är det 
lättare att se vad som kan göras bättre. 

Förändringar i verksamheten kan dels vara organisatoriska föränd
ringar som kräver förändringar i systemet, dels ändringar i hante
ring av varor och tjänster. 

Förändringar i datormiljöns maskinvara kan t ex innebära en ny 
dator eller hårddisk. Förändringar i datormiljöns programvara kan 
t ex innebära en ny version av operativsystemet. 

Förändringar i regelverk innebär förändringar i det regelverk som 
styr verksamheten och systemet. Det kan till exempel vara föränd
ring i lagar eller skattesatser, ett typexempel är momsändring. Den 
här typen av ändringar är tvingande till sin karaktär, vilket mom
sexemplet visar tydligt. Det här rör sig huvudsakligen om regelverk 
som finns i verksamhetens omgivning. 

Förändringar i relaterade system är också tvingande till sin karak
tär. Den här typen av ändringar ökar med komplexiteten i den tota
la systemstrukturen. Ett av systemen i fallstudierna genererade en 
stor del förändringar i kringliggande system. Det här skapade stora 
problem och det var svårt att se effekten av förändringar i det stu
derade systemets kringliggande system. 

Upptäckt av att behov upphört i verksamheten innebär att ett tidiga
re behov som fanns i verksamheten inte längre finns. Det här inne
bär att de delar av systemet som det inte längre finns behov av kan 
tas bort. 

6.2.2 Ändringsstrategi 

Ovan beskrivna ändringsgrunder har identifierades i samband med 
fallstudierna. Jag har vidare identifierat ett antal ändringsstrategi
er, eller handlingsalternativ (se avsnitt 3.2.3 Handlingar), i sam
band med ändringar. Följande ändringsstrategier identifierades; 
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• genomföra ändringar 
• avvisa och ej genomföra ändringar 
• anpassa verksamheten efter systemet 
• använda systemet till annat än ursprungssyftet. 

Det vanligaste är att man genomför ändringar. Hur man går tillvä
ga och vilka krav som ställs, redovisas närmare i avsnitt 6.3.1 Änd
ringshantering. En mindre vanlig strategi är att helt enkelt inte ge
nomföra ändringar i systemet. Den bakomliggande faktorn till ett 
sådant handlande kan vara ett beslut om att systemet skall avveck
las, eller att ändringen inte anses lönsam (se avsnitt 6.3.1.3 Bered
ning). 

Den tredje strategin, anpassa verksamheten efter systemet, kan vara 
en följd av att man inte gör några ändringar. Det kan också vara så 
att denna handling uppstår hos användarna medvetet eller omedve
tet. Användarna är inte medvetna om vart de skall vända sig för att 
få till stånd en ändring av systemet, eller så fungerar inte de viktiga 
kanalerna i förvaltningsorganisationen. Det kan också vara så att 
det rör sig om så små ändringar i verksamheten, att det inte upp
levs som ett problem hos användarna, och de bryr sig därför inte om 
att initiera en ändring (se avsnitt 3.4.1 Förändringsprocesser). 

Den fjärde strategin, systemet används till annat än ursprungssyf 
tet, kan också vara en följd av att man inte gör ändringar i syste
met. Förändringar i verksamheten kan ha framkallat nya behov i 
systemet. Antingen har inte behovet av förändringar påtalats, eller 
så har inte behovet hörsammats. I den fallstudie där denna strategi 
identifierades, var det ett ekonomisystem som användes som 
tidrapporteringssystem för de anställda. Alla var överrens om att 
tidrapporteringen inte var tillfredsställande, men ingen rapportera
de heller till förvaltningsorganisationen. Både systemansvarig och 
systemförvaltningsansvarig var dock medvetna om systemets bris
ter. 

De olika handlingar som de olika ändringsstrategierna utlöser i det 
datoriserade informationssystemet respektive verksamheten, kan 
sammanfattas enligt Tabell 6-1. 
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Tabell 6-1. Handlingar och konsekvenser i samband med olika änd
rin sstrate ier. 

Awisa ändrin 
Anpassa verksamheten 
efter s stemet 
Annan användning Ingen ändring 

6.2.3 Ändringsklassificering 

Ändringsklassificering hänvisar till ändring som tjänst, d v s de 
tjänster som ADB-organisationen erbjuder verksamheten i samband 
med systemförvaltning. Klassificering är handlingsgrundande (se 
avsnitt 3.2.3 Handlingar) och specificerar vad som skall gälla mel
lan ADB-organisation och verksamhet. Varje ändring kan klassas 
utifrån följande klassningsprinciper; 

• förvaltningsrelation 
• ändringsgrund 
• arbetsform. 

Mellan samtliga dessa kategorier föreligger ett viss beroende, d v s 
de påverkar varandra. Jag skall här försöka förklara detta beroen
de. Förvaltningsavtalet har en nyckelroll vad gäller ändringsklassi
ficering. Det är i avtalet som man bestämmer vilka variabelvärden 
som skall gälla i just det specifika fallet. Det innebär alltså en spe
cificering av vilka handlingar som respektive kategori skall utlösa 
(se avsnitt 6.3.1.2 Prioritering). 

Förualtningsrelation avser den relation som föreligger mellan ADB
och verksamhet i förvaltningsorganisationen (se avsnitt 3.3.3 Styr
ning och styrformer). Eftersom det handlar om ändring som tjänst 
har betalningstypen en central betydelse. De olika betalningstyper
na som identifierades i samband med fallstudierna var löpande pris 
och fast pris. För att återknyta till styrningen av ändringsklassifi
cering, d v s förvaltningsavtalet, kommer här ett exempel från fall
studierna. En fallstudieorganisation hade i sitt förvaltningsavtal 
specificerat att ändringar som tog mer än 8 timmar att genomföra 
skulle betalas på löpande pris, medan ändringar som tog mindre än 
8 timmar att genomföra skulle betalas till fast pris. 
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Ändringsgrund har jag redan berört (ändringsgrund), men inte som 
klassificering av ändring. Ändringsgrund används dock inte som 
fristående ändringsklassificering. Den används i kombination med 
förvaltningsrelation. Skillnaden, mot de organisationer som valt 
förvaltningsrelation som klassificeringsgrund, var att man i för
valtningsavtalet hade specificerat vilken typ av ändringsgrund som 
föll under fast pris respektive löpande pris. 

Den tredje klassningen kan göras utifrån i vilken arbetsform änd
ringen skall genomföras. Typer av arbetsform som identifierats är 
projektform och kontinuerligt inom förvaltningsorganisationen (se 
avsnitt 3.4.1 Förändringsprocesser). Avgörande för valet av arbets
form är en ändrings tidsmässiga omfattning. Ett exempel från fall
studierna är att när en ändring överstiger tre månaders arbete, 
skapas en projektgrupp med fristående budget. Projektgruppens 
medlemmar kan dock utgöras av samma personer som återfinns i 
förvaltningsorganisationen. 

Sammanfattningsvis kan begreppsstrukturen för ändringsklassifi
cering se ut så här; 

• ändringsklassificering 
- förvaltningsrelation 

* fast pris 
* löpande pris 

- ändringsgrund 
arbetsform 

* projekt 
* kontinuerligt inom förvaltningsorganisationen. 

6.3 Systemförvaltningens aktiviteter 

Inom ramen för systemförvaltningsorganisationen genomförs ett 
antal aktiviteter, som kan karaktäriseras som systemförvaltning. I 
avsnitt 4.2 Systemförvaltningsbegreppet redovisas ett antal defini
tioner på systemförvaltning. I de fall jag har studerat, har jag 
identifierat följande systemförualtningsaktiuiteter; 

• ändringshantering 
• utbildning 
• användarstöd 
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• drift 
• utvärdering 
• förvaltningsstyrning. 

Fallstudierna har visat att ändringshantering är den aktivitet som 
tar mest tid i anspråk av den totala tiden som läggs ned på förvalt
ning. En av studiens frågeställningar berör också just ändringshan
tering, varför denna aktivitet är betydligt mer omfattande under
sökt och beskriven än övriga förvaltningsaktiviteter. 

Rapportens uppläggning gör det naturligare att presentera aktivite
ten förvaltningsstyrning i samband med presentationen av system
förvaltningsorganisationen (se avsnitt 5.4 Förvaltningsstyrning). 

6.3.1 Ändringshantering 

Fallstudierna visar att ändringshantering utgör den otvivelaktigt 
största delen av de aktiviteter, som karaktäriserats som systemför
valtning. Hur ändringar skall hanteras dokumenterades i den sys
temunika förvaltningshandboken. Det visade sig även här, liksom 
vid rollbenämningarna i förvaltningsorganisationen, att de termer 
som användes för att beskriva ändringsprocessen varierade mellan 
de studerade fallen, medan innebörden var tämligen likartat. 

Efter analys av det empiriska materialet, faun jag att ändringshan
tering kan sägas bestå av följande arbetssteg; 

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

För att möjliggöra en presentation av de olika studerade fallens 
ändringshantering har jag kategoriserat aktiviteterna och presente
rar tillvägagångssättet under ovanstående rubriker. Det innebär att 
"mina" termer inte nödvändigtvis återfinns hos alla fallstudieorga
nisationer. Flera arbetssteg utförs iterativt exempelvis prioritering 
och beredning, samt ändring och test. De beskrivs dock som separa
ta arbetssteg. Figur 6-11 visar deras inbördes relationer. Vid pre
sentation av de olika arbetsstegen använder jag mig bl a av hand-
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lingsgrafer (Goldkuhl och Röstlinger, 1988). Förkortningarna i sam
band med handlingar härrör till de roller i förvaltningsorganisatio
nen som utför handlingarna, t ex avser "SF" systemförvaltare, "SA" 
systemansvarig o s v. 

I samband med analysen av ändringshanteringens arbetssteg, har 
det framkommit ett antal problem som kan uppstå i samband med 
respektive aktivitet, samt problem som berör utfornmingen av me
toder och användning av systemet. Vid identifiering och formulering 
av problem, har jag använt problemlista och problemgrafer enligt 
Goldkuhl och Röstlinger (1988). 

Inledningsvis formulerade jag problemen utifrån ett ADB- eller 
verksamhetsperspektiv. Det här innebar relativt empirinära formu
leringar. Sedan teoretiserade och abstraherade jag problemen, samt 
omformulerade dem till mer generella formuleringar. Allt detta var 
en iterativ process. 

Problemlistor och problemgrafer används vanligtvis vid empirinära 
utredningar, t ex förändringsanalyser i specifika verksamheter. I 
syfte att anlägga ett holistiskt perspektiv på ändringsprocessen, har 
jag använt samma teknik men på en mer generell nivå. Exempelvis 
har den initiala problemuppfattningen "Dålig kunskap om vad det 
innebär att vara systemansvarig", omformulerats till "Dålig kun
skap om vad det innebär att inneha roll i förvaltningsorganisatio
nen". 

Att arbeta med problemgrafer innebär även analys av orsaks- och 
effektsamband (kausalsamband), mellan olika problem. Det innebär 
att det identifieras ett antal "nya" problem under arbetets gång. 

Problemgraferna presenteras nedan under respektive arbetsstegs 
rubrik. Vissa grafer är dock gemensamma för flera arbetssteg, och 
då har jag placerat grafen i samband med det "sista" arbetssteget. 
Hänvisningar mellan graferna förekommer också. Figur 6-1 beskri
ver den övergripande grafen, vars probleminitiering kommer från 
arbetsstegens respektive graf. Tabell 6-5 innehåller problemlista ur 
verksamhetsperspektiv, medan Tabell 6-6 innehåller problemlista 
ur ett ADB-perspektiv. 

För att verifiera problem och problemsamband, har jag dels gått 
tillbaka till intervjuutskrifterna för att se om sambanden kan här
ledas därifrån, men i vissa fall har jag även verifierat direkt med 
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intervjupersonerna. Ytterligare en dimension av verifieringen är 
genomförandet av de två delstudierna. Arbetet med problemanaly
sen påbörjades redan i samband med delstudie A, och slutfördes i 
samband med delstudie B. Jag hade alltså möjlighet att verifiera 
problem och problemsamband i samband med delstudie B. Det visa
de sig också att det var "samma" typ av problem som återkom. 

Problemen som presenteras skall inte tolkas som om de alltid upp
står i samband med äridringshantering, utan som att de kan uppstå. 

Vid studier av ändringshantering i samband med fallstudierna har 
jag identifierat två kategorier av uppkomst av arbetssätt (se avsnitt 
3.4.2 Metoder); 

• framvuxen praxis 
• medveten design. 

Om man tar utgångspunkt i typ av ändring, har jag funnit att det är 
två faktorer som påverkar utseendet på ändringshanteringsproces
sen. Dessa är; 

• ändringens angelägenhetsgrad 
• ändringens tidsmässiga omfattning. 

Med ändringens angelägenhetsgrad, avses hur bråttom det är att 
ändringen genomförs och införs i verksamheten. Med ändringens 
omfattning avses tidsåtgången i hela ändringsprocessen. 

I Figur 6-1 presenteras de övergripande problemen som kan uppstå 
under ändringsprocessen. Samtliga dessa bidrar till att kostnaderna 
för systemförvaltning blir höga, vilket i sin tur leder till att kostna
derna för ADB-stöd blir höga. De höga kostnaderna för förvalt
ningsarbete är en av anledningarna till att intresset för systemför
valtning ökat under senare år (Nordström, 1992). 

Problemen i den övergripande grafen härrör från arbetssteg i sam
band med ändringshantering. Att problem i samband med änd
ringshantering kan skapa höga förvaltningskostnader är inte förvå
nande då fallstudierna visar att systemförvaltning till stor del be
står av ändringshantering. 
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Figur 6-1. Övergripande problemgraf över ändringshantering 
(notation enligt Goldkuhl och Röst/inger, 1988). 

6.3.1.1 Initiering 

Initiering innebär att en person startar ändringsprocessen. Initie
ring av ändringar kan delas in i två dimensioner; 

• ändringsaktör 
• ändringsgrund. 

Ändringsgrund har tidigare presenteras 1 avsnitt 6.2 Ändringsbe
greppet. 
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De aktörer, ändringsaktörer, som kan initiera en ändring har iden
tifierats till följande; 

• systemansvarig 
• systemförvaltningsansvarig 
• systemförvaltare 
• driftansvarig 
• användare 
• ADB-ledning 
• verksamhetsledning. 

Det är här viktigt att skilja mellan användare och användarrepre
sentant i förvaltningsorganisationen. Med användare avses här vil
ken användare som helst. Om verksamheten som systemet stödjer 
är stor kan det innebära att ändringsinitieringen sker via använ
darrepresentanten i förvaltningsorganisationen. Det vanliga är dock 
att ändringar initieras, av någon av ovanstående aktörer, direkt till 
systemansvarig. 

Initieringsprocessen kan sammanfattas i Figur 6-2. En problemsi
tuation uppstår. Ändrings aktören tolkar problemsituationen och 
fattar beslutet att initiera en ändring. I Figur 6-3 presenteras pro
blembilden som kan uppstå vid initiering av en ändring. 

Problem
situation -

Tolkning och beslut 

Figur 6-2. Initieringsprocessen. 
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Figur 6-3. Problem i samband med initiering av ändringar (notation 
enligt Goldkuhl och Röstlinger, 1988). 

Samtliga problem i samband med initiering leder till att det kan va
ra svårt att initiera "rätt" ändring. En bakomliggande orsak till det
ta förefaller vara problem i förvaltningsorganisationen (se avsnitt 

118 



Centrala begrepp och aktiviteter i samband med systemförvaltning 

5.2 Systemförvaltningsorganisation). Det fysiska avståndet mellan 
ADB-organisation och verksamhetsorganisation (se avsnitt 5.3 När
och distansförvaltning), samt bristande kunskap om verksamheten 
gör det svårt för ADB-organisationen att inse ändringsbehovet. 

En annan typ av problem kan karaktäriseras som kommunika
tionsproblem i förvaltningsorganisationen. Förvaltningsorganisa
tionens ingående delar, ADB-organisation och verksamhet, behärs
kar inte varandras språkbruk. Det här gör att man har svårt att 
förstå varandra när en ändring skall initieras. Om dessutom kana
lerna i förvaltningsorganisationen fungerar dåligt kan det få till 
följd att viktig information inte når alla berörda aktörer. 

Begreppsstrukturen för problemgrunden i samband med initiering 
av ändringar kan se ut så här; 

• initieringsproblem 
kommunikationsproblem 
fysiskt avstånd 
kunskaps brist. 

6.3.1.2 Prioritering 

Prioritering innebär att man rangordnar ändringsuppdrag som ini
tierats från en aktör kring systemet. Prioritering och beredning sker 
iterativt, och det kan vara svårt att särskilja dessa båda arbetssteg. 
För att kunna gör en tillfredsställande prioritering måste ett änd
ringsärende beredas. För att tydliggöra ändringsprocessen, har jag 
dock försökt att särskilja arbetsstegen i mesta möjliga mån. 

Ansvarig för prioriteringen är systemansvarig. Prioriteringsutförare 
har identifierats till följande; 

• systemägare 
• systemansvarig 
• systemansvarig tillsammans med systemförvaltningsansva

rig 
• deltagare på systemförvaltningsmötet. 

I samtliga fallstudieorganisationer gör systemansvarig någon form 
av grovprioritering redan i samband med att en ändring initieras. 
Jag har funnit att systemansvarig i de studerade fallen grovpriori
terar i fyra olika ändringskategorier som alla utlöser olika arbets-
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uppgifter (se även 6.2.3 Ändringsklassificierng). Ändringskategori
erna är; 

• akut ändring 
• önskemål 
• ingen ändring 
• normal ändring 

inom avtal 
- utom avtal. 

Det är inte alltid vid grovprioriteringen som denna indelning slut
giltigt kan genomföras. Oftast klassas en ändring som någon av fyra 
kategorier, men det är vanligt att de klassas om under ändringsar
betets gång. Denna omklassning kan även resultera i en ompriori
tering. Det vanligaste är att ändringar klassas "ned" i prioritet. 

Vid en akut ändring är det, som namnet antyder, bråttom. En akut 
ändring får alltid högsta prioritet. I värsta fall innebär det att sys
temet stannar om inte åtgärder vidtas omedelbart, eller ännu värre, 
det står redan still. Tillvägagångssättet vid akuta ändringar be
handlas närmare i avsnitt 6.3.1.9 Akuta ändringar. 

Systemansvarig kan ibland också klassificera ändringar som rena 
önskemål. De brukar behandlas så att de förs upp på en önskelista. 
Ändringar på önskelistan behandlas när det finns extra tid. 

Prioriteringen och beredningen kan även resultera i att ingen änd
ring genomförs. Det finns olika anledningar till detta och de kan 
framkomma i olika faser av prioritering och beredning. Redan vid 
grovprioriteringen kan systemansvarig inse att ett ändringsförslag 
endast beror på bristande kunskap den person som initierade änd
ringen. Genom att ställa motfrågor kan förslaget om ändring falla. 
Motiv till avvisande av ändring kan vara; 

• kunskapsbrist hos ändringsinitieraren 
• systemberörda är inte överens 
• ekonomiska resurser saknas 
• personella resurser saknas 
• ändringen ger inte tillräckligt stor nytta. 

Samtliga fallstudieorganisationer påpekar vikten av att informera 
ändringsinitieraren om att ändringsförslaget avslagits och även var
för. 

120 



Centrala begrepp och aktiviteter i samband med systemförvaltning 

Normal ändring är den vanligaste typen av ändringar; ändringar 
som skall genomföras, men det är inte akut. Däremot kan det finnas 
datum då ändringen måste vara färdig och införd. Det finns två typ
fall av sådana ändringar; de som faller inom avtal och de som faller 
utom avtal. Den främsta skillnaden på dessa typfall är ADB
organisationens sätt att ta betalt. Ändringar som faller inom avtal 
sker oftast till fastpris, medan ändringar som faller utom avtalet 
sker till löpande pris. I hanteringen av ändringar får denna indel
ning främst konsekvenser för beredningen av ändringar, se vidare 
avsnitt 6.3.1.3 Beredning. Ovanstående resonemang om priorite
rings arbete kan sammanfattas i Figur 6-4. 

önskelista 

ändrings
beställning 

grovprioritering (SA) 

prioritering (förvmöte,SA, SFA) 

Figur 6-4. Handlingsalternativ i prioriteringsarbetet (notation enligt 
Goldkuhl och Röst/inger, 1988). 

Vilka faktorer ligger då bakom ovan beskrivna prioriteringar. Jag 
har funnit följande prioriteringsgrunder; 

• nytta 
• angelägenhetsgrad 
• ekonomiska resurser 
• personella resurser. 

Prioritering är, menar flera fallstudieorganisationer, själva kärnan i 
systemförvaltning och den största skillnaden mellan systemför-
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valtning och t ex systemutveckling. Man kan aldrig förutse alla 
händelser som kan initiera en ändring. Många systemförvaltnings
ansvariga och systemförvaltare menar att det här är ett stort pro
blem i förvaltningen, och upplever frustration över att alltid ha flera 
parallella ändringsuppdrag som har högsta prioritet. 

Ett problem som personer i verksamheten påpekade, var att det 
kunde vara svårt att motivera för ändringsinitieraren varför just 
hans eller hennes ändring inte fick högsta prioritet. I Figur 6-6 vi
sas fler problem som kan uppstå i samband med prioritering. 

6.3.1.3 Beredning 

Beredning innebär att ett ändringsuppdrag planeras mer detaljerat. 
Det innebär att följande arbetsuppgifter genomförs; 

• specificering 
• konsekvensanalys 
• resursuppskattning 

- tiduppskattning 
- kostnadsuppskattning 

• fördela ändringsuppdrag. 

Specificering innebär att man tar reda på vilket eller vilka program 
som berörs av ändringen och hur ändringen skall genomföras. Kon
sekvensanalys är en analys som främst genomförs ur ett ADB
perspektiv, och man försöker därigenom förutse konsekvenserna av 
ändring för det aktuella systemet och för beroende system. Det kan 
även innebära att man gör en ekonomisk intäktsanalys för syste
met. Det främsta hjälpmedlet utgörs här av system- och pro
gramdokumentation. 

Resursuppskattning, i form av tid och kostnader, upplevs som svårt 
i samtliga studerade organisationer. Det största hjälpmedlen före
faller vara erfarenhet och intuition. En fallstudieorganisation upp
gav att när det gäller större ändringar (vidareutveckling), delar 
man in arbetet i faser och gör resursberäkningar utifrån fasindel
ningen. Det kan vara för optimistiska tidsuppskattningar som är en 
bakomliggande faktor, när man tvingas göra omprioritering. 
Tiduppskattning innebär också att man sätter ett färdigdatum för 
ändringen. 
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I beredningen ingår även fordelning av ändringsuppdrag. Det är 
systemförvaltningsansvarig som fördelar ändringsuppdragen till 
systemförvaltarna i organisationen, eller till eventuell expertkom
petens. 

Vid beredningen aktualiseras även förvaltningsavtalet. Som jag ti
digare nämnt, faller ofta vissa typer av ändringar inom ramen för 
förvaltningsavtalet medan andra faller utanför. Vilka ändringar det 
gäller avgörs från fall till fall. 

En tidsmässig gräns som jag har identifierat i tre fallstudier är åtta 
timmar. Rent praktiskt betyder detta att om ändringen beräknas ta 
mer än åtta timmar att genomföra upprättar man ett nytt avtal som 
reglerar ändringen. Det är systemansvarig och systemförvaltnings
ansvarig som undertecknar detta avtal. Avtalet är naturligtvis inte 
lika omfattande som systemförvaltningsavtalet utan reglerar endast 
en eller flera ändringar. Inom flera organisationer skiljer man dessa 
båda ändringstyper åt genom att använda olika dokument vid be
redningen. 

En annan tidsmässig gräns som jag har identifierat är tre månader. 
Vid ändringar som beräknas ta mer än tre månader i anspråk, görs 
separata avtal som måste undertecknas av systemägare respektive 
uppdragsägare. Ändringen bedrivs då också i projektform med sepa
rat budget. 

En annan variant på regleringen av ändringar i förvaltningsavtalet 
är att reglera antalet ändringstimmar, men inte vilken typ av änd
ringar det är. När dessa timmar är förbrukade upprättar man avtal 
på löpande räkning. Figur 6-5 visar beredningen. Figuren illustre
rar de aktiviteter som genomförs i samband med beredning, inte di
rekta resultatdokument. Resultatdokument återfinns Figur 6-11. 
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Figur 6-5. Beredning i samband med ändringar (notation enligt 
Goldkuhl och Röst/inger, 1988). 

Det är inte alltid att man inom förvaltningsorganisationen är över
ens om de ändringsförslag som föreligger. Följande beslutshantering 
av motstridiga ändringsförslag har jag identifierat; 

• majoriteten avgör 
• ledningen avgör. 

Har systemet flera installationer har det dock förekommit hos en 
studerad organisation, att man har ändrat i ett system, men inte i 
de andra. Inom ADB-organisationen försöker man dock hålla sys
temen lika för att underlätta förvaltningen. Ibland kan man även 
från ADB-organisationen tvingas avvisa en ändring. Det vanligaste 
är dock att detta sker i samråd med verksamheten. Motiven för av
visande kan vara; 

• datalogiska motiv 
• resurser saknas 

- ekonomiska resurser 
- personella resurser. 

Datalogiska motiv innebär ofta att programstrukturen är instabil, 
eller omöjlighet att förutsäga konsekvenser för det egna systemet 
samt beroende system. De åtgärder man vidtar från ADB-
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organisationen, är att föreslå en annan ändringsåtgärd, eller att be
gära ett större uppdrag för att skriva om hela programmet. Perso
nella och ekonomiska resurser kan antingen innebära att man inte 
har tillräckliga resurser inom organisationen, eller att specialkom
petens inte finns tillgänglig. I Figur 6-6 visas problemgraf i sam
band med prioritering och beredning av ändringar. 
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Driftpro-
konkur- svårt att 1 av tidigare ledningar är dåligt 
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rens på förutsäga ändringar saknas eller dokumen- utanför 
mark- ändrings- saknas är svårlästa terat 

egen 
naden behovet kontroll 

P36 P38 P40 P44 
Det är svårt Det är svårt Man vet inte 

Det är svårt att 
specificera tid 

att specificera att se vilka om det är 

för en ändring 

P37 

Tidupp-
skattningen 
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bristfällig 

kostnader för konsekvenser 
en ändring en ändring får 

P32 

Kostnads-
uppskatt-

ningen blir 
bristfällig 
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beredning 

av ändringar 

Ändringshantering 

P42 

Det är svårt 
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ficera var en 
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skall göras 
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fel i 

systemet 

P45 

Man vet inte 
omen 
ändring 

måste göras 

Figur 6-6. Problem i samband med prioritering och beredning 
(notation enligt Goldkuhl och Röst/inger, 1988). 

Problemen som presenteras i Figur 6-6 kan alla leda till att bered
ningen av ändringar blir bristfällig. Systemförvaltningens syfte att 
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stödja en föränderlig verksamhet gör att man alltid måste vara be
redd att "rycka ut". 

Många verksamheter lever idag under kraftig konkurrens på mark
naden. Med hjälp av kampanjer och andra marknadsåtgärder försö
ker man bibehålla, eller helst öka, marknadsandelarna. Det här le
der till att det ofta blir kort framförhållning vid ändringar. Även av 
andra anledningar (se avsnitt 6.2.1 Ändringsgrund) måste tidplaner 
och prioriteringar ständigt göras om. Att det dessutom är svårt att 
göra resursuppskattningar bidrar också till att ändringar bereds 
bristfälligt. Svårigheter med resursuppskattningar kan vara en följd 
av det saknas metodstöd. 

Dåligt dokumenterade system är också en anledning till att änd
ringar bereds bristfälligt. Det är helt enkelt svårt att avgöra var i 
koden en ändring skall göras, och det är svårt att se konsekvenser
na av en ändring. 

Ytterligare en anledning till bristfälligt beredda ändringar är att de 
tekniska förutsättningarna har ändrats i samband med systemför
valtning (se avsnitt 6.3.3 Drift). 

Sammanfattningsvis har följande problemgrunder identifierats i 
samband med beredning och prioritering; 

• prioriterings- och beredningsproblem 
- föränderlig verksamhet 
- avsaknad av eller bristfälligt metodstöd 
- förändrade tekniska förutsättningar. 

6.3.1.4 Ändring 

Ändring och test är de datalogiska arbetsstegen vid ändringshante
ring. Ändring och test utgörs ofta av en iterativ process, man ändrar 
och testar tills det fungerar som specificerats. Figur 6-7 beskriver 
ovanstående arbetsuppgifter och dess resultat. Följande arbetsupp
gifter genomförs; 

• ändring i kod 
• ändring av dokumentation 
• beskrivning av utfallet. 
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Problem som kan uppstå i samband med ändring och test återfinns i 
Figur 6-9. 

ändrings
beskrivning 

program
kod 

kodning (SF) 

program
kod 

beskrivning av ändringsutfall (SF) 

utfall av 
ändring 

program
dok 

program
dok 

Figur 6- 7. Genomförande av ändring (notation enligt Goldkuhl och 
Röstlinger, 1988). 

6.3.1.5 Test 

Följande arbetsuppgifter genomförs i samband med test; 

• upprättande av testdokumentation 
• genomförande av program- och systemtest 
• genomförande av acceptanstest 
• ändring av användardokumentation. 

Figur 6-8 beskriver arbetsuppgifter och resultat i samband med 
testning, medan Figur 6-9 beskriver de problem som kan uppstå i 
samband med ändring och test. 
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utfall av 
ändring 

system
dok 

program
dok 

upprättande av testdokumentation (SF) 

testbe
skrivning 

genomförande av program och systemtest (SF) 

utfall av 

program
kod 

anvdok 
test tills ok 

~--"---...,-----.L___J 
genomförande av acceptanstest (SA, Anv) 

acceptans 
godkännande 

ändring av användardokumentation (SA, Anv) 

I 
/ anvdok / 

Figur 6-8. Test i samband med ändringar (notation enligt Goldkuhl 
och Röst/inger, 1988). 

Samtliga fallstudieorganisationer var överens om att det var änd
ring och test som tog den längsta tiden vid hantering av ändringar. 
En av ADB-organisationerna uppgav också att det var svårt att få 
verksamheten att förstå att inte ledtiderna kan förkortas hur myck
et som helst. När det gällde test beror den långa tidsåtgången inte 
främst på att testverksamheten är mer omfattande, utan att tester 
måste finnas tillgängliga under en relativt lång tidsperiod, för att 
alla berörda skall ges möjlighet att testa. En ADB-organisation ef
terlyste även ett större intresse för tester från verksamhetssidan. 
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Systemanvändning/ Prioritering/ 
metodutformning beredning 

P26 P10 P28 P46 P49 
Metodhand-

Systemet är 
Vidareutveck-

Omprioritering Testmiljö ledningar ling har högre 
saknas saknas eller 

dålig 
status än ar kullkastar 

är svårlästa 
dokumenterat 

ändringar 
tidplaner 

P27 P47 P48 
Det är svårt Prioritering/ 

I Testverksam-
ADB är 

heten fungerar 
beroende av 

extern 
dåligt 

kompetens 

att genomföra 
parallella 
ändrings-
uppdrag 

P30 
Det tar lång tid att 
ändra och testa 

P6 
Ineffektivt 

genomförande 
av ändringar 

och test 

Ändrings hantering 

beredning Tester måste 
ligga ute 

länge 

P31 

Det saknas metodstöd 
för genomförande av 

ändringar 

Figur 6-9. Problem i samband med ändring och test (notation enligt 
Goldkuhl och Röst/inger, 1988). 

Ett antal problem har identifierats som bidrar till att ändringar och 
test genomförs på ett ineffektivt sätt. Liksom vid initiering och be
redning är en bakomliggande orsak till problemen att metodstöd 
saknas. 

Ett problem som påtalades av flera ADB-organisationer är att det 
är svårt att genomföra flera parallella ändringsuppdrag. På grund 
av omprioriteringar skall man plötsligt släppa allt man har för hän-
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derna för att åtgärda ett nytt problem, som har uppstått i verksam
heten. Detta bidrar också till att ändring och test blir tidskrävande. 
Det krävs alltid en tid innan man har satt sig in i en ändring, och 
måste man då genomföra flera ändringar parallellt blir det än mer 
tidskrävande. 

En annan orsak kan vara att tekniska förutsättningar saknas eller 
är bristfälliga. Ett problem, som redan tagits upp, är att ändring 
och test ofta är tidskrävande aktiviteter. Det beror inte minst på att 
ADB-organisationen ofta är beroende av extern kompetens. Pro
blemgrunderna i samband med ändring och test är följande; 

• ändrings- och testproblem 
- tidsmässigt omfattande 
- avsaknad av eller bristfälligt metodstöd 

avsaknad av eller bristfälliga tekniska förutsättningar. 

6.3.1.6 Införande 

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 angelägen
hetsgraden av en ändring. Systemförvaltningens art, där syst
emförvaltning syftar till att systemet skall stödja verksamheten, 
innebär att i princip all systemförvaltning har inslag av kontinuer
lig 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 önskelista. Förvaltningsmötet är ett vanligt fo
rum för planering och prioritering inför en ny release. En tendens 
tycks vara att fler och fler förvaltningsorganisationer väljer att ar
beta med releasehantering. Från verksamhetens sida upplevs det 
som positivt, eftersom kontinuerlig hantering upplevdes lite 
"flummigt". Det kan vara svårt att hålla reda på vilka ändringar 
som är införda i systemet och vilka som är under bearbetning. Alla 
är dock inte odelat positiva till releasehantering. En fallstudieor-
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ganisation framhöll att det kunde vara svårt att få förståelse hos 
ändringsinitieraren att en ändring inte kan införas direkt, utan att 
ändringen finns med först i nästa release av systemet. Figur 6-10 
visar handlingsalternativ vid införandet av ett ändrat system. 

ändrings
logg 

releasehantering (DA, Op, SA) 

system
dok 

ELR 

om akut 

program
kod 

driftsatt 
system 

kontinuerlig hantering(DA, Op,SA) 

ändrings
logg 

driftsatt 
system 

Figur 6-10. Införande av ändrat informationssystem (notation enligt 
Goldkuhl och Röst/inger, 1988). 

En fallstudieorganisation, som inte själva tillämpade releasehante
ring men levererade tjänster till system som tillämpade releasehan
tering, påpekade att releasehanteringskonceptet tar lång tid. Detta 
på grund av de omfattande systemtester som måste göras när 
många ändringar införs samtidigt. Som exempel nämnde de att en 
veckas arbete hos dem måste ligga för systemtest i sex veckor. 

6.3.1.7 Information och utbildning 

Information och utbildning syftar till att ge berörda parter den kun
skap som krävs för att hantera det förändrade systemet. Det sker bl 
a främst via användardokumentation och instruktioner. Distribu
tionen av informationen om det förändrade systemet sker med post, 
elektroniskt post och även muntligen. Om det är en mindre ändring, 
ges information till användarrepresentanter på förvaltningsmöten, 
som sedan vidarebefordrar det till sina kollegor. Vid större ändring
ar kan lärarledda kurser genomföras. I de verksamheter som har en 
regionalt systemansvarig sker information och utbildning via den 
rollen, vidare ut till användarna. 
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6.3.1.8 Ändringskommunikation 

Följande avsnitt utgör delvis en sammanfattning av ovanstående 
avsnitt. Ändringshanteringens arbetssteg sammanfogas i Figur 6-
11, där också resultatdokumenten visas. 

En stor del av ändringshanteringen innebär administration och do
kumentation. Från initiering av ett ändringsuppdrag till avslutande 
information och utbildning, har ett antal dokument upprättats och 
undertecknats. För att understryka det kommunikativa handlings
perspektivet har jag valt att kalla detta ändringskommunikation. I 
Tabell 6-2 visas media som används i systemförvaltningen. 

Blankett 
Blankett, 
Kodlista 

ost 
S stemförvaltnin savtal Blankett 

ost E- ost, blankett 
Blankett 
Blankett 
E-post, blankett, minnes
antecknin 
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pgm och 
systdok 

ändrings
avslag 

Ändrings
behov 

initiering (SF) 

ändrings
beställning 

ELR 

prioritering (SA, SFA) 

ELR 

prioritering
lista 

beredning (SA, SFA, SF) 

OCH/ELR 

EV 

ändrings- ändrings-
avtal specifikation 

~-"'--a~n·- <M Se• SO"'-~] 
åndrings

rapport 

införande(DA, Operatör) 

ändrings
logg 

OCH/ELR 

information och utbildning (SA, Anv, SFA, SF) 

Figur 6-11. Ändringshanteringens arbetssteg med tillhörande resul
tatdokument. 
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6.3.1.9 Akuta ändringar 

Inledningsvis talade jag om en speciell typ av ändring, akut änd
ring, där det är bråttom att genomföra ändringen. Akuta ändringar 
går i regel före alla pågående ändringar, eftersom om ändringen in
te åtgärdas kan det komma att innebära allvarliga problem för 
verksamheten. Vid hantering av akuta ändringar, har jag funnit att 
samtliga arbetssteg i ändringsprocessen genomförs, men omfatt
ningen och aktörerna kan variera. Vid en akut ändring genomförs 
inte specificering i samma utsträckning. Inte heller genomförs ac
ceptanstestning som vid normala ändringar. Ofta går man in i ko
den och ändrar direkt. 
Figur 6-12 visar hur hanteringen av en akut ändring kan se ut. 

ändrings
logg 

Ändrings
behov 

initiering (SF) 

ändrings
beställning SF-avtal 

prioritering och beredning (SA, SFA) 

pgmkod 

~~~ä~ndring (SA, SFA, SF) ~ 

ändrings
rapport 

tills ok 

test(SA, SFA, SF) _J 

införande(DA, Operatör, SA) 

ändrings
logg anvdok 

information och utbildning (SA, Anv, SFA, 

Figur 6-12. Hantering av akut ändring (notation enligt Goldkuhl och 
Röst/inger, 1988). 
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6.3.1.10 Ansvars- och utföranderoller i samband med 
ändringshantering 

I Tabell 6-3 presenteras ändringshanteringens arbetssteg och vilken 
roll som ansvarar för, respektive utför arbetsstegen. Tabellen utgör 
en sammanfattning av ändringshanteringens arbetssteg, med foku
sering på roller som ansvarar, respektive utför de olika arbetsste
gen. 

Tabell 6-3. Ändrinf!shanterim!ens arbetsstef!, ansvarif!a och utförare. 
Arb'etiisleglii.li ll\i Ansvåi';verli~:it:i -Plfli'rår~.,\ierkiii iA/iiivåhÅOB\'.li (iti9färe'ADB:' 
:(!Ji;:Ji.{r;(i\Ul{'i,.i:]!iilf:\!f ·S'Jiiiih~t·\ii]Hi}lit:m\: :s·ärtth·etUi{t! JJ% ti/i!::li!'.1' iH!J.\;:i:!1\:!;:(\ /lii:'i '.! :;;\:(:''!i.i'[!:[! :.' 
Initiering System- System-

Prioritering 

Beredning 

Andring 

Test 

Införande 

ansvaria ansvaria 
System- System-
ansvaria ansvariA 
Systemägare Systemägare 
System- System-
ansvarig ansvarig 

System
ansvarig 

System
ansvarig 

System
ansvarig 

Information och System
utbildning ansvarig 

System
ansvarig 
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ningsansvarig 
System
förvaltare 
Systemförvalt
ningsansvarig 
System
förvaltare 
Systemförvalt
ningsansvarig 
System
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Systemförvalt
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Ooeratör 
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6.3.1.11 Hjälpmedel vid ändringshantering 

I Tabell 6-4 visas en sammanställning, över vilka hjälpmedel som 
används i ändringshanteringens olika arbetssteg. 

Test 

Införande 

Information och utbildning 

Systemunik förvaltningshandbok 
Arbetsmetodik 
Systemunik förvaltningshandbok 
Datoriserade testverktyg 
Testmetodik 
Systemunik förvaltningshandbok 
Driftstöd 
Systemunik förvaltningshandbok 
Mallar för dokumentation 

Som nämnts tidigare utgörs en stor del av systemförvaltningsarbe
tet av administration av ett antal resultatdokument. Hjälpmedel i 
det arbetet är vanliga kontorsinformationssystem, d v s ordbehand
lings- och kalkylprogram. 

Jag har tidigare i rapporten (se avsnitt 5.4.3 System unik förvalt
ningshandbok) redogjort för uppkomsten av de handböcker som 
finns för systemförvaltningsarbetet. 

Systemförvaltningshandboken beskriver/reglerar hanteringen av 
ändringar. Utformningen av metodhandledningar och användardo
kumentation, samt användningen av systemet, får dock direkta 
konsekvenser för ändringshanteringen. Därför har jag valt att pla
cera problemgrafen som beskriver detta problemområde här. Pro
blemgrafen återfinns i Figur 6-13. 

Problemen i samband med användning av informationssystemet och 
metodutformning, kan mynna ut i ett ineffektivt utnyttjande av in
formationssystemet. Utformningen av metodstöd har, som jag tidi
gare redovisat, effekter på såväl prioritering och beredning som på 
ändring och test. 

En orsak till bristfälligt metodstöd kan vara att metoder utvecklas 
separerat från förvaltningsverksamheten. Man genomför alltså en 
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medveten design av förvaltningsverksamheten, men tar ingen hän
syn till rådande praxis (se avsnitt 3.4.2 Metoder och avsnitt 6.3.1.11 
Hjälpmedel vid ändringshantering). Om inte metodstöd och använ
dardokumentation fungerar tillfredsställande, leder det ofta till att 
de inte används. Detta i sin tur kan innebära att kunskapen, både 
om systemet och förvaltningsarbetet, blir bristfälligt. 

/ pg ' 
Ingen 

verksamhetsanalys 
genomförs vid 
utformning av 

metodhandledningar/ 

.: ... 
P10 P11 

Metodhand- Förvaltnings-
ledningar handboken är 

saknas eller svårläst och 
är svårlästa omständlig 

\ 

ritering/ Ändring/ Prio 
bere 

i 
P12 P14 

dning test Användar-
Handboken 

dokumenta-
används 

tionen är 
inte 

svårläst 

• ~ 
P13 P15 

Dålig kunskap 
om vad det Användarna läser 
innebär att inte 
inneha roll i dokumentationen 

förvaltningsorg 
JJ(' '-.._. .~ 

Initiering P4 

Ineffektivt 
utnyttjande av 
infosystemet 

... 
Ändrings hantering 

Figur 6-13. Problem i samband med systemanvändning och me
todutformning (notation enligt Goldkuhl och Röst/inger, 
1988). 
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Problemgrunden i samband med användning och metodutformning 
kan således sammanfattas enligt följande; 

• användnings- och metodutformningsproblem 
bristfälligt metodstöd 
bristfällig kunskap 

* om systemet 
* om förvaltningsarbetet. 

6.3.1.12 Problem i samband med ändringshantering - en 
sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av de problemuppfattningar som 
har presenterats i problemgraferna i föregående avsnitt. Problemen 
presenteras ur verksamhetsperspektiv i Tabell 6-5, och ur ett ADB
perspektiv i Tabell 6-6. Vid modellering av problemgraferna har 
ändringshantering studerats holistiskt, i syfte att skapa en helhet 
av problemsituationen som kan uppstå. I samband med analysen 
har även ett antal nya problem identifierats. Dessa utgör orsaker 
eller effekter till de problem som har framkommit under studien. 

Tabell 6-5. Problem ur ett verksamhets ers ektiv. 
täil)!,l! 
4 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
30 
31 ar. 
35 
49 
50 
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10 
11 
12 
19 
20 
21 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 

Utifrån problemgraferna har jag genererat sammanfattande pro
blemkategorier. Jag har valt att benämna den övergripande kate
gorin problemgrund. Sammanfattningsvis kan begreppsstrukturen 
för problemgrund i samband med ändringshantering se ut så här; 

• problemgrund 
- initieringsproblem 

* kommunikationsproblem 
* fysiskt avstånd 
* kunskapsbrist 

prioriterings- och beredningsproblem 
* föränderlig verksamhet 
* avsaknad av eller bristfälligt metodstöd 
* förändrade tekniska förutsättningar 
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6.3.2 

ändrings- och testproblem 
* omfattande tidsmässigt 
* avsaknad av eller bristfälligt metodstöd 
* avsaknad av eller bristfälliga tekniska förutsätt

ningar 
användnings- och metodutformningsproblem 

* bristfälligt metodstöd 
* bristfällig kunskap 

0 om systemet 
0 om förvaltningsarbetet. 

Utbildning och användarstöd 

Utbildning och användarstöd avser här när utbildning genomförs 
utan att det har direkt samband med ändringar. 

Ett extra utbildningstillfälle kan vara aktuellt när det har till
kommit ett stort antal nya användare, som inte har tillräcklig kun
skap om systemet. I samtliga fallstudier är det verksamheten som 
ansvar för den här typen av utbildning. ADB-sidan av förvaltnings
organisationen kan bistå med kunskap och utbildningsmaterial. 

Verksamheten ansvarar också i huvudsak för kontinuerligt använ
darstöd. Systemansvarig fungerar som ett filter mot ADB
personalen och kan oftast svara på frågor som rör systemet och sys
temanvändningen. Det är inte ovanligt att ändringsönskemål som 
framkommer till systemansvarig, i själva verket beror på bristande 
kunskaper hos användarna. Det är också systemansvarig som, i 
samtliga fallstudier, ansvarar för att användardokumentationen är 
aktuell och korrekt. 

6.3.3 Drift 

I de fallstudier där de förvaltade systemen utgjordes av system med 
flera installationer, framkom att det ofta var svårt att skilja mellan 
drift och förvaltning. Det här var ett problem som var aktuellt även 
när det gällde system med en installation, men problemet blev tyd
ligare vid flera installationer. 
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Om man fokuserar på ändringshantering, kan man till och med sä
ga att vissa ändringar i ett system kan definieras som drift. Det 
upplevs också som ett problem i förvaltningen att man 
när man får ett ändringsuppdrag, inte vet om det är ett driftfel eller 
ett fel i systemet. I avsnitt 6.4.3 Drift återfinns en diskussion kring 
driftsbegreppet. 

6.3.4 Utvärdering 

I och med att systemförvaltningen tenderar att bli målstyrd, aktua
liseras utvärderingsbegreppet. Utvärdering är också aktuellt i sam
band med den intensiva kvalitetsdebatt som pågår nu. Men utvär
dering är inte helt lätt att definiera och framförallt inte att genom
föra. Jag har under fallstudierna identifierat två huvudtyper av ut
värdering; 

• utvärdering av informationssystemet 
• utvärdering av systemförvaltningsarbetet. 

Det är inte alltid lätt att hålla distinktionen mellan dessa båda ty
per av utvärdering, eftersom de påverkar varandra i ett orsaks
verkan samband. 

Utvärdering av informationssystemet innebär att man försöker mäta 
hur väl systemet bidrar till att uppfylla verksamhetens mål. Mät
processen utgör ofta ett stort problem, eftersom man inte vet vad 
man skall mäta och/eller hur man skall mäta. Det som skall mätas 
beskrivs ofta med mjuka data, som är svåra att ange i tid eller 
pengar. Jag har funnit två olika typer av utvärdering av informa
tionssystemet; 

• subjektiv utvärdering 
• nyckeltal. 

Den subjektiva utvärderingen innebär, som namnet antyder, att 
man endast mäter människors uppfattningar om någonting. Den 
vanligaste hjälpmedlet bland fallstudierna är Riksdataförbundets 
diagnosmodell (Riksdataförbundet, 1987). Hos två av fallstudierna 
har man gjort egna varianter av Riksdataförbundets diagnosmodell. 
Den ursprungliga versionen använder sig av en handledarledd en
kätundersökning, där man försöker mäta systemets status. För att 
skapa en så heltäckande bild som möjligt vänder man sig till olika 
personalkategorier kring systemet. Riksdataförbundets metod täck-
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er både utvärdering av informationssystemet och utvärdering av 
systemförvaltningsarbetet. Syftet med metoden är att finna de 
största bristerna i systemet och i hanteringen av systemet, för att 
veta var man behöver göra en insats. Resultatet av utvärderingen 
dokumenteras i en rapport. Rapporten skall sedan utgöra be
slutsunderlag för kommande prioriteringar och beslut. Nu har det 
tyvärr visat sig att man inte lyckas föra tillbaka resultatet till or
ganisationen. Resultatet 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 utvärderingen genomförs, inte riktigt har 
motiverats till varför de skall genomföra utvärderingen. Det är i 
allmänhet systemansvarig som är ansvarig för att utvärdering ge
nomförs. Detta innebär att det är en person med bakgrund i verk
samheten som genomför utvärderingen, vilken oftast är utformad av 
ADB-personal. Resultatet blir då inte tillfredsställande och det ska
par till slut en s k "självuppfyllande profetia". Man genomför, av 
olika anledningar, en dålig utvärdering och slutsatsen blir att ut
värdering inte fyller någon funktion. Målsättningen är att en dia
gnos skall genomföras en gång per år. Dataföreningen arbetar med 
att ta fram en ny version av diagnosmetoden (Dataföreningen, 
1995). Hos två av fallstudieobjekten har utvärdering inte genom
förts, eftersom man väntar på den nya versionen av diagnosmodel
len. 

I de fall där utvärderingen av systemet fungerar bra, har man lyck
ats få en naturlig koppling mellan utvärdering och målformulering. 
Resultatet av utvärderingen, används som beslutsunderlag för mål
formulering till kommande förvaltningsperiod. 

Hos en av fallstudierna tillämpade man nyckeltalsberäkningar vid 
utvärdering av informationssystemet; s k "Function Points" (Dreger, 
1989). Genom olika typer av beräkningar försökte man mäta komp
lexiteten i systemet. 

Utvärdering av förvaltningsarbetet genomfördes, i någon form, av de 
flesta organisationer. Det görs i samband med uppföljning av för
valtningsarbetet, vilket sker en gång per förvaltningsperiod. I två 
av fallstudieorganisationerna användes också en subjektiv kvali
tetsmätning, men då var det i syfte att undersöka hur kunden upp
lever ADB-organisationen. 
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Utvärdering av förvaltningsarbetet genomfördes inte av alla organi
sationer. Vissa använde förvaltningsmötet som forum för att under
söka systemets status och menar att "om ingen klagar så fungerar 
det". 

6.3.5 Systemförvaltningens aktiviteter samt 
utförande- respektive ansvarsroller 

Det kan här vara på· sin plats att koppla samman de aktiviteter, 
som fallstudierna har visat uppko=er i samband med systemför
valtning, med ansvars- respektive utföranderollerna i förvaltnings
organisationen. Tabell 6-7 visar aktiviteter respektive roller. Änd
ringshantering är utelämnat och redovisas närmare i avsnitt 6.3.10 
Ansvars- och utföranderoller i samband med ändringshantering. 

Tabell 6- 7. Ansvars- och utföranderoller i samband med systemför-
valtnin saktiviteter. 

]t: ''"""' 
,,R 

. ' lp'jj 
Utbildning System- System- Systemförvalt- Systemförvalt· 

ansvarig ansvarig ningsansvarig ningsansvarig 
Regionalt sys- System-
temansvari förvaltare 

Användarstöd System- System- Systemförvalt- Systemförvalt· 
ansvarig ansvarig ningsansvarig ningsansvarig 

Regionalt sys- System-
temansvari förvaltare 

Drift Driftansvarig Driftansvarig 
O eratör 

Utvärdering System- System- Systemförvalt-
ansvari ansvari nin sansvari 

Förvaltnings- Systemägare Systemägare Uppdragsägare 
styrning System- System- Systernförvalt-

ansvarig ansvarig ningsansvarig 
Användare Användare 

Tabell 6-7 innehåller endast roller från systemförvaltningsorgani
sationen. Det är möjligt att andra roller, inom verksamhet eller 
ADB-organisation, deltar i vissa aktiviteter. 
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6.4 

6.4.1 

Diskussion kring centrala begrepp i 
samband med systemförvaltning 

Systemförvaltning som aktivitet i 
informationssystemets livscykel 

I kapitel 4 Systemförvaltning redogjorde jag för ett antal modeller 
som beskriver ett informationssystems livscykel. Mot bakgrund av 
resultatet av mina empiriska studier kan jag inte ansluta mig till 
någon av de presenterade modellerna. Nedan följer den kritik som 
jag vill rikta mot respektive livscykelmodell, med hänvisningar till 
respektive figur där modellen illustreras. 

Jag tycker att Vattenfallmodellen (Figur 4-1) och "Slutna cirkeln" 
(Figur 4-3) visar på en "ojämvikt". Systemutveckling presenteras 
detaljerat på aktivitetsnivå, medan systemförvaltning endast 
nämns med samlingsnamnet. Detta innebär att begreppen i model
len ligger på olika generalitetsnivå. Det förefaller också paradoxalt 
att systemutveckling, som motsvarar cirka fem till tio procent av 
systemets livslängd (Parikh, 1988), skall få så stort utrymme i mo
dellerna. Modellerna visar att informationssystemet hanteras ite
rativt. Det tycker jag stämmer överens med mina resultat, däremot 
är det sällan eller aldrig, som det görs "hela systemutvecklingar" på 
hela systemet. 

Figur 4-2, Riksdataförbundets livscykelmodell, använder begreppen 
systemutveckling och systemförvaltning på ett bra sätt, d v s de lig
ger på samma generalitetsnivå. Jag kan däremot inte se något mo
tiv till att lyfta ut vidareutveckling som en speciell ändringsåtgärd, 
samtidigt som man definierar systemförvaltning till att vara ett an
tal ändringsåtgärder (se avsnitt 6.4.2 Systemförvaltning). Jag sak
nar dessutom ett iterativt inslag i modellen. 

I samtliga modeller saknar jag styrningsaspekten av informations
systemet, där förvaltningsutformning utgör en viktig aktivitet (se 
avsnitt 6.1 Förvaltningsutformning). I samband med styrning är 
beslut centralt (se avsnitt 3.3.3 Styrning och styrformer). 

I Figur 6-14 presenterar jag en livscykelmodell som jag tycker mot
svarar innehållet i ett informationssystems livscykel. 
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Figur 6-14. Ett informationssystems livscykel. 

Informationssystemstyrning kan sägas bestå av följande kategorier; 

• informationssystem beslut 
• informationssystem organisering 

- förvaltningsutformning. 

Besluten kan t ex röra huruvida en ändring skall vara att beteckna 
som systemförvaltning eller vidareutveckling. Det kan också gälla 
så drastiska beslut som att systemet skall avvecklas. 

Är inte förvaltningsutformningen att beteckna som systemförvalt
ning? Jag anser att det huvudsakligen inte är det. Förvaltningsut
formningen är en förutsättning för att systemförvaltningen skall 
fungera, och bör vara avklarad innan systemet börjar förvaltas. 
Dock skall det naturligtvis finnas utrymme, inom förvaltningsfasen, 
för förändring av förvaltningsutformningen. Förvaltningsutform
ningen är ett verksamhetsutvecklings- eller verksamhetsföränd
ringsprojekt och bör hanteras som ett sådant, därmed inte sagt att 
en systemförvaltningsaktivitet inte kan bestå av verksamhetsut
veckling. Det är verksamheten systemförvaltning som skall utveck
las och/eller förändras i samband med förvaltningsutformningen, 
inte den verksamhet som systemet stödjer. Naturligtvis kan det fin
nas inslag av systemförvaltningsaktiviteter även vid en förvalt
ningsutformning, men fallstudierna visar att det inte är att rekom
mendera. 
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6.4.2 Systemförvaltning 

Genom livscykelmodellen i Figur 6-14, har jag försökt identifiera 
systemförvaltningens gränser gentemot närliggande aktiviteter. Ett 
antal definitioner av systemförvaltning har gjorts (se avsnitt 4.2 
Systemförvaltningsbegreppet). Nedan följer den kritik som jag, uti
från mitt empiriska arbete, vill rikta mot respektive definition. 

RSF:s definition anser jag vara för vid, "samtliga aktiviteter" blir 
oklart och diffust. Jag anser vidare att det låter lite för kategoriskt 
att uttala "samtliga aktiviteter". Termerna "administrera och han
tera" är också de oklara och diffusa. Hantera för dessutom tankarna 
till drift. 

Vad gäller Riksdataförbundets och Lientz och Swansons definitioner 
i form av ett antal ändringsåtgärder, anser jag att de å sin sida är 
för snäva. Systemförvaltning är mer än ett antal ändringstyper. 
Dessutom saknas koppling till verksamheten som systemet stödjer. 

Parikh definierar systemförvaltning genom att räkna upp ett antal 
osorterade begrepp. Det förefaller ostrukturerat och jag får inget 
riktigt grepp om vad han menar. Åven där saknar jag koppling till 
systemets verksamhetsstödjande funktion. 

Innan jag presenterar min defmition på systemförvaltning skall jag 
redogöra för några utgångspunkter vid definitionsarbetet. 

Åndringshantering och förvaltningsstyrning är det som karaktäri
serar systemförvaltningsarbetet. Det är också det repetitiva inslaget 
av ändringar som jag identifierat som karaktäristiskt för systemför
valtning. Punktinsatser, såsom reorganisering och systemersätt
ning, innebär förändringar, och de genomförs efter att systemet ta
gits i drift, men jag anser ändå inte att de är systemförvaltningsak
tiviteter. Indelningen i att allt informationssystemarbete kan ka
raktäriseras som antingen systemutveckling eller systemförvaltning 
anser jag, mot bakgrund av resultatet av fallstudierna, vara för grov 
och onyanserad. Om man drar systemutveckling kontra systemför
valtningsresonemanget till sin spets, innebär det idag, när stora 
delar av befintliga verksamheter är datoriserade, att nästan allt in
formationssystemarbete skulle utgöras av systemförvaltning. 

Jag har tidigare redogjort för det verksamhetsinriktade perspekti
vet, och även sagt att det stämmer överens med mitt eget perspektiv 
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på informationssystem och informationssystemarbete. Inom det 
verksamhetsinriktade perspektivet säger man att 
"systemutveckling är verksamhetsutveckling" (Goldkuhl, 1993). Jag 
önskar att jag kunde säga att "systemförvaltning är verksamhets
förvaltning". Mot bakgrund av mitt empiriska material har jag dock 
svårt att göra det. Systemförvaltning bedrivs idag främst med fokus 
på informationssystemet, inte verksamheten. Detta trots att verk
samheten har "tagit tillbaka" stora delar av ansvaret för informa
tionssystemet, och situationen är mycket bättre idag än för bara 
några år sedan (Berndtson och Welander, 1991). 

Jag skall nu sammanfatta karaktären på systemförvaltning mot 
bakgrund av fallstudier och teorigrund. Systemförvaltning; 

• bedrivs ofta i samverkan mellan ADB-organisation och verk-
samhetsorganisation 

• består främst av ändringsarbete 
• består främst av mindre omfattande ändringar 
• är kontinuerlig och repetitiv 
• är främst reaktiv 
• sker främst med fokus på informationssystemet 
• har låg status i ADB-kretsar. 

Eftersom jag anser att det finns viss diskrepans mellan hur system
förvaltning bedrivs i praktiken, och hur systemförvaltning borde 
bedrivas, har jag gjort två definitioner av systemförvaltning; en är
definition och en bör-definition. 

Enligt är-definitionen innebär systemförvaltning; 

"Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra informations
system, i syfte att säkerställa informationssystemets avsedda 
påverkan på verksamheten." 

Bör-definitionen beskriver systemförvaltning som; 

"Arbetet med att kontinuerligt förändra verksamheter, särskilt 
med avseende på dess informationssystem." 
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I mitt arbete med att definiera systemförvaltning har jag strävat 
efter följande; 

• definitionen skall vara grundad i empiriska data 
• definitionen skall vara avgränsande, men inte för snäv 
• det verksamhetsinriktade perspektivet skall synas. 

I är-definitionen har empirigrunden varit vägledande, medan i bör
definitionen har det verksamhetsinriktade perspektivet fokuserats. 

"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 Riksdataförbun
det som i mitten på SO-talet införde begreppet (se avsnitt 4.3.3 
Riksdataförbundet). 

Av någon anledning har systemförvaltning kommit att betraktas 
som en icke skapande verksamhet, där det finns föga utrymme för 
kreativitet och nytänkande. Ofta sätts systemförvaltning i relation 
till systemutveckling, och jämförelsen utfaller sällan till systemför
valtningens fördel. I samband med fallstudierna har det framkom
mit att de personer som arbetar med systemförvaltning, har ett be
hov av att tala om att det faktiskt inte är så. En linjechef inom en 
ADB-organisation förklarar detta med att man inom ADB
organisationer, från ledningens sida, betraktar systemförvaltarna 
som B-laget. Han menade vidare att tyvärr får detta även genom
slagskraft i verksamheten. När någon skall premieras inom organi
sationen är det projektledare som på ett framgångsrikt sätt lyckats 
föra nyutvecklingsprojekt i mål. Sällan, eller aldrig, uppmärksam
mas systemförvaltare, som genom sin insats lyckats hjälpa verk
samheten att nå sina mål. Den lösning som den här linjechefen såg 
på problemet var att få systemförvaltningen att likna systemut
veck!ing i form av mål, samt i form av uppföljning av kostnader och 
intäkter. 

Jag tror att det vore tämligen överdrivet att lasta begreppet system
förvaltning för hela den här problematiken. De senaste åren har det 
förekommit diskussioner om att byta ut begreppet systemförvalt
ning mot något som klingar mer positivt. Det här har till stor del 
gjorts i strävan att höja statusen på förvaltningsarbetet. Jag tror att 
det är att börja i 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. Jag tror att förklaringen till systemför-
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valtningens låga status, kan förklaras med en allmän syn i samhäl
let på att det är roligare och finare att göra någonting nytt än att 
reparera någonting gammalt. Här tror jag kärnan till missuppfatt
ningen kan vara. Det är nämligen så att systemförvaltning inte ba
ra handlar om att vårda någonting gammalt så att det inte försäm
ras, utan om att förändra (och utvärdera, utbilda, ge användarstöd 
och styra) ett system i en föränderlig verksamhet. Systemförvalt
ning slukar stora resurser - javisst - men information är idag ett av 
de stora konkurrensmedlen. lnformationsförsörjningen måste fun
gera även vid förändringar i verksamheten. Uppföljningsverksam
het av ändringar i samband med systemförvaltning hos en av fall
studieorganisationerna, visar att det egentligen är en ganska liten 
summa av de total förvaltningskostnaderna som går åt till att repa
rera. Den största kostnaden utgörs av förändringar i syfte att för
ändra/utveckla efter verksamhetens behov. Det förefaller som om de 
som arbetar med systemförvaltning har insett detta, men inte de 
som styr ADB-organisationerna och inte heller de som aldrig har 
sysslat med förvaltningsarbete. En förklaring till att system kostar 
mycket att förvalta kan också vara att de inte är byggda för att un
derlätta förvaltning. 

En annan förklaring till den låga statusen kan vara att det i stor 
utsträckning har saknats hjälpmedel för förvaltning. Först när man 
utvecklat ett tillfredsställande arbetssätt och hjälpmedel för för
valtningsarbetet kommer man att lyckas höja statusen på förvalt
ningsarbetet. 

Undersökningar visar att systemförvaltning tar mellan 33% 
(Fjelstad och Hamlen, 1979) och 75% (Jovino, 1989) av den totala 
ADB-kostnaden i en organisation. Detta ses ofta som ett problem 
som måste åtgärdas. Till viss del kan jag tycka att det är rätt, så
tillvida att kostnaderna beror på dåligt utvecklade system eller då
liga rutiner för systemförvaltning. Att systemförvaltning tar resur
ser i anspråk är inget förvånande i sig. En förvaltningsåtgärd är of
ta en följd av en verksamhetsförändring. Att verksamheten inte för
ändras kan vara ett tecken på att verksamheten håller på att stag
nera. Något som bör ses som betydligt allvarligare än att systemför
valtning kräver resurser. Därmed inte sagt att det inte är möjligt 
att effektivisera systemförvaltningsarbetet. 

Resursinsatserna för systemförvaltning går också att diskutera. Det 
beror naturligtvis på hur man räknar. Om man i systemutveck
lingsbegreppet endast lägger "datorisering av tidigare odatoriserade 
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verksamheter" är det inte förvånande att systemförvaltningsresur
serna ökar i förhållande till systemutvecklingsresurserna. De flesta 
organisationer är ju till stor del datoriserade. Lyfter man ut vidare
utveckling (mer än tre månaders arbete) ur systemförvaltning och 
karaktäriserar det som systemutveckling, skulle man få helt andra 
siffror i samma verksamhet. 

6.4.3 Drift 

Driftbegreppet är intimt sammankopplat med systemförvaltning. 
Fallstudierna har också visat att det kan vara svårt att skilja mel
lan driftåtgärder och förvaltningsåtgärder. 

Riksdataförbnndet (1987) definierade drift så här; 

"Drift avser behandling av data i systemet, medan systemför
valtning avser behandling av systemet som sådant." 

Den här uppdelningen var tydlig så länge det främst handlade om 
stordatorsystem. När man hittills talar om systemförvaltning och 
dess problematik, handlar det till stor del om centraliserade storda
torsystem. Där man kan, oberoende av var man befinner sig i värl
den, använda samma dator. 

I och med att man utvecklar system som har flera installationer, 
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. 
Man upplever sig också ha dålig kontroll över driftsituationen. Den 
tekniska utvecklingen har också bidragit till att skillnaden mellan 
drift och förvaltning suddas ut mer och mer. För att belysa detta 
ytterligare skall jag ge några exempel. 

Om en systemförvaltare går in och ändrar värden direkt i en data
bastabell, har personen då ägnat sig åt drift eller förvaltning? Per 
definition är det faktiskt drift. Fallstudierna visar dock att man in
te ber en operatör om detta. 

Om systemansvarig i verksamheten går in i systemets användar
gränssnitt och, via en skärmbild i ett Unix-system, konfigurerar om 
systemet har systemansvarig ägnat sig åt användning av systemet. 
Om samma konfigurering istället måste utföras av driftansvarig via 
en datafil, kan man kalla åtgärden för drift. Om konfigureringen 
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görs via en programfil av en systemförvaltare, skulle åtgärden kal
las för förvaltning. 

Behovet av att särskilja förvaltning och drift beror på hur informa
tionssystemet respektive datorsystemet är konstruerat och an
vänds. Ytterligare en påverkansfaktor är hur man valt att organise
ra systemförvaltningen. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang anser jag att Riksdata
förbundets definition av drift är förlegad, och vill istället definiera 
drift som; 

"Arbetet med att, ur teknisk synvinkel, säkerställa verksamhe
tens tillgänglighet till inforrnationssysternet." 

I det enskilda fallet är det dock inte oviktigt hur man särskiljer 
mellan drift och förvaltning. Det är viktigt att i samband med av
talsslutning definiera vad som är drift och vad som är förvaltning, 
och hur detta skall hanteras och organiseras. 

6.4.4 Systemförvaltning som process 

I avsnitt 3.3.2 Verksamhetsprocesser behandlade jag olika typer av 
processer som kan finnas i en organisation. Det kan här vara intres
sant att gör en återkoppling till processynen. Systemförvaltningsar
betet kan som helhet betraktas som en process, en förändringspro
cess. 

Goldkuhl och Röstlinger (1995) presenterar fyra olika kategorier av 
förändringsprocesser. Mot bakgrund av den karaktär på systemför
valtning som presenteras i avsnitt 6.4.2 Systemförvaltning, är det 
tydligt att systemförvaltning främst kan kategoriseras som evolu
tionär redesign. De har valt att kalla förändringstypen kontinuerlig 
förfinining. Vidareutveckling kan dock karaktäriseras som design 
med evolution, partiell förbättring. I samband med min fallstudier 
kan jag konstatera att det är storleken på ändring som avgör om det 
är en ändring eller en vidareutveckling. Detta stämmer väl överrens 
med den indelningsgrund för ändringar som Goldkuhl och Röstling
er presenterar. De påpekar också att när det gäller partiella för
bättringar (vidareutveckling) bedrivs detta ofta i projektform, något 
som mina fallstudier också visar. På samma sätt bedrivs kontinuer
lig förfining, (ändringar) inom ramen för förändringsorganisationen 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1995). 
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Den kanske tydligaste enskilda processen i samband med system
förvaltning är förmodligen ändringsprocessen. Målet för en process 
är att resultatet av processen skall tillfredsställa kunder/klienter 
med så liten resursåtgång som möjligt (Bergman och Klefsjö, 1991). 
Den beskrivningen passar bra in på ändringshantering. I och med 
indelning av systemförvaltningsarbetet i perioder, tydliggörs även 
systemförvaltning som process. I och med att man anlägger en pro
cessyn är det lättare att tala om förbättringar i systemförvaltnings
arbetet (se avsnitt 3.3.2 Verksamhetsprocesser). 

Vilken typ av process som systemförvaltning utgör, beror på vilket 
perspektiv man anlägger på systemförvaltning, samt vilken relation 
som föreligger mellan ADB-organisation och verksamhetsorganisa
tion. 

Om man anlägger ett affärsmässigt perspektiv på systemförvalt
ning, kan systemförvaltningsprocessen ses som en affärsprocess bå
de enligt Bergman och Klefsjö (1991) samt Goldkuhl (1995). System
förvaltningsarbetet syftar till att ändra och styra ett informations
system, och det är denna process som genererar ADB
organisationens (leverantören) intäkter och ger en nytta för verk
samheten (kunden). Goldkuhl säger vidare att affärsprocesser styrs 
av ömsesidiga åtaganden och fullföljande av åtaganden. I samband 
med systemförvaltning utgörs dessa åtaganden av det som jag har 
kallat förvaltningskommunikation. Att se ändringshantering som 
en affärsprocess, utesluter inte att det även kan karaktäriseras som 
en verksamhetsprocess. 

I de fall det inte föreligger någon affärsmässig relation mellan ADB
organisation och verksamhet är lättare att se systemförvaltning 
som en verksamhetsprocess (Goldkuhl, 1995). 

Processer kan även karaktäriseras som stöd- eller kärnprocesser. 
Fokuserar man på verksamheten som systemet stödjer 
(verksamhetsprocess) kan systemförvaltning karaktäriseras som en 
stödprocess till en kärnprocess, som utgörs av verksamhetsproces
sen. 

Varför skall man se systemförvaltning som en process? Jag har re
dan nämnt en anledning; att det är lättare att se förändringar om 
man anlägger ett processperspektiv. En effekt av processperspekti-
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vet blir då att utvärderingar bör utgöra en integrerad del av system
förvaltningsarbetet. 

Systemförvaltningsprocessen skär också över organisatoriska grän
ser, vilket gör systemförvaltningsarbete mer potentiellt för subop
timeringar. Det vill säga när man endast försöker förbättra delar av 
förvaltningsarbetet oberoende av andra delar. 

6.4.5 Ändringsbegreppet i relation till 
systemförvaltnings begreppet 

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

• systemförvaltning 
- korrigering 
- förbättring 
- anpassning 
- sanering. (Lientz och Swanson, 1980; Riksdataförbun-

det, 1987 m fl) 

Den här kategoriseringen har man emellertid vänt sig mot under 
senare år (t ex Parikh, 1988). Man menar att systemförvaltning är 
mer än ovan nämnda kategorier (se avsnitt 4.2 Systemförvaltnings
begreppet). 

Jag skulle, utifrån min studie, vilja påstå att dessa båda indelning
ar inte står i motsatsförhållande till varandra. Jag anser att korri
geringar, anpassningar, saneringar och förbättringar är en katego
risering av ändringshantering som i sin tur är en delmängd av sys
temförvaltning. Det ger följande begreppsstruktur; 

• systemförvaltning 
ändringshantering 

* korrigering 
* förbättring 
* anpassning 
* sanering. 

153 



Centrala begrepp och aktiviteter i samband med systemförvaltning 

Jag har sammanfört kategoristrukturen för ändringshantering med 
kategoristrukturen för ändringsgrund och resultatet är som följer; 

• korrigering 
- upptäckt av fel i systemet 

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

* maskinvara 
* programvara 

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

* maskinvara 

* programvara 
• sanering 

- upptäckt av brister i systemet 
- upptäckt att behov saknas i verksamheten. 

Fallstudierna visar att det är tämligen ovanligt att man använder 
ändringsgrund som indelning av ändringar, även om det förekom
mer. För att kunna göra ett tillfredsställande planeringsarbete och 
genomförande av olika typer av ändringar anser jag att man kan 
begränsa sig till följande ändringstyper; 

• normal ändring 
• akut ändring 
• vidareutveckling. 

Däremot kan det vara intressant ur uppföljningssynpunkt att änd
ringar klassas utifrån ändringsgrund. Analys av vilken typ av änd
ringar som förekommer i ett informationssystem, kan utgöra värde
full information som kan användas som beslutsunderlag, vid fram
tida beslut. Den typen av analys genomfördes dock inte av de fall
studieorganisationer som använde ändringsgrund som klassindel
nmg. 
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6.5 Diskussion kring ändringshantering 

I samband med definition av systemförvaltningsbegreppet (se av
snitt 4.2 Systemförvaltningsbegreppet) nämnde jag att systemför
valtning idag sker främst med fokus på informationssystemet, inte 
verksamheten som systemet stödjer. Detta blir särskilt tydligt när 
man studerar arbetssteget beredning i ändringshanteringsproces
sen. Konsekvensanalyser sker nästan uteslutande ur ett datalogiskt 
perspektiv. Det är svårt att mäta verksamhetsnyttan av en ändring, 
och det kan vara en av förklaringarna till att detta inte görs. Detta i 
kombination med att ändringar i samband med systemförvaltning 
är relativt små kan leda till fragmenterad problemlösning. Man ge
nomför en rad förhållandevis små ändringar i systemet, utan att 
reflektera över vad de får för betydelse för helheten. 

I viss mån är det här fenomenet omöjligt att undvika. Det är prak
tiskt omöjligt att genomföra en omfattande konsekvensanalys för 
verksamheten i samband med varje ändring. Däremot är det möjligt 
att göra kontinuerligt återkommande verksambetsöversyner av 
verksamhet och informationssystem, vilket borde minska risken för 
fragmenterad problemlösning. I de fallstudieorganisationer jag har 
studerat har jag fått indikationer på att utvärdering börjar bli en 
naturlig del av systemförvaltningsarbetet. Det är bra, men det åter
står fortfarande mycket arbete innan systemförvaltning sker verk
samhetsinriktat. 

Att verksamheten skall ta över (eller tillbaka) ansvaret för sina in
formationssystem, är ett budskap som framkommer i all systemför
valtningslitteratur (t ex Riksdataförbundet, 1987; Riksrevisionsver
ket, 1987; Berndtson och Welander, 1991). Ur ovan nämnda aspekt 
blir det ändå bara en sanning med modifikation. Verksamheten har 
återtagit de ekonomiska resurserna och rätten att prioritera, men 
så länge konsekvensanalyser främst sker ur ett informationssys
temperspektiv, får detta övertagande inte full genomslagskraft. 

Jag har tidigare berört att systemförvaltning, med fördel, kan be
traktas som en process. Ändringshantering utgör i sig också en ak
tivitet som kan karaktäriseras som en process. Det som tidigare är 
sagt om processer i gällande systemförvaltning som helhet, gäller 
allra högsta grad också för aktiviteten ändringshantering. McCabe 
(1989) har tagit fram ett antal kriterier som påverkar resultatet av 
en process (se avsnitt 3.3.2 Verksambetsprocesser). Jag har här an
passat dem till ändringsprocessen och kan tydligt se kopplingar till 
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fallstudierna. Kriterier som påverkar resultatet av ändringsproces
sen är; 

• aktörerna som deltar och deras utbildning 
• tillförlitligheten i ändringskommunikationen 
• rutiner för ändringshantering och hur väl man följer dem 
• arbetsbelastning. 

6.5.1 Metoder och hjälpmedel 

I samband med fallstudierna identifierades olika kategorier av upp
komst av arbetssätt vid ändringshantering. De olika kategorierna 
är; 

• framvuxen praxis 
• medveten design. 

Den första kategorin, framvuxen praxis kan, utifrån socialfenomeno
login, karaktäriseras som institutionalisering. Utifrån ett behov av 
ändringar har det vuxit fram ett vanemässigt handlingsmönster för 
att hantera dessa ändringar. I en av de fallstudier där denna kate
gori identifierades, hade bl a den framvuxna praxisen varit under
lag vid skapandet av en organisationsinterna rutiner för ändrings
hantering. En risk med detta är att rutinerna kan vara baserade på 
bristfällig praxis. Bara för att en handling har institutionaliserats 
och "alla gör lika" är det inte säkert att handlingen utförs "på bästa 
sätt". Lösningen är att tillämpa fokusväxling d v s att reflektera 
över praxis, vilket det verksamhetsinriktade perspektivet föreskri
ver (se avsnitt 3.1.1 Informationssystem). 

Vid den andra kategorin, medveten design, har man designat änd
ringshantering utifrån ett typfall av ändringsförfarande. Det här 
innebär också en risk, eftersom typfallet kanske inte stä=er med 
specialfallet som det appliceras på. I det här fallet heter lösningen 
situationsanpassning. Det visades sig också i fallstudierna, att i de 
organisationer som hade situationsanpassat ändringshanteringen 
efter just sitt specifika fall, hade man lyckats bäst med att få en 
fungerande ändringshantering. I den organisation där man följde 
generella ändringsrutiner, utan situationsanpassning, upplevde 
rollinnehavarna i förvaltningsorganisationen att rutinerna snarare 
var ett hinder än ett stöd i arbetet. 
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En del författare menar att det är möjligt och önskvärt att använda 
samma metoder vid nyutveckling som förvaltning (t ex Revay, 
1992). Jag tror att detta kan innebära en omständlig hantering av 
ändringar. Systemförvaltning innebär till stor del förändringar i 
"liten omfattning", d v s de flesta är relativt små i förhållande till en 
hel systemutveckling. 

Sammanfattningsvis finns det alltså risker vid båda tillvägagångs
sätten. Jag anser att ändringshantering är så pass generell till sin 
karaktär att det är möjligt att göra en generell metod för ändrings
hantering. 

Jag eftersträvar på intet sätt en total modell eller metod för system
förvaltningens samtliga aktiviteter - liknande de som finns för sys
temutveckling - eftersom förvaltningens aktiviteter är så skiftande. 
Jag tror dock att praktikfältet skulle vara behjälpta av ett antal me
todkomponenter som kan användas i en kreativ mix. 

En intressant aspekt på ändringshantering är tidsåtgången i ett 
ändringsuppdrag. Hur lång tid tar ett uppdrag? Hur lång tid tar en 
delaktivitet? En kartläggning av detta skulle kunna ligga till grund 
för en beräkningsmodell för resursåtgång i ändringsarbetet, något 
som jag anser det finns ett stort intresse av på praktikfältet. Det 
kan också utgöra värdefull kunskap inför en eventuell utveckling av 
en metod för ändringshantering. 

Inom informationssystemarbete kommer det med jämna mellanrum 
nya metoder och hjälpmedel som förespråkarna säger skall revolu
tionera systemförvaltningsarbetet (ibland till och med eliminera). 
Det senaste har det varit CASE-verktyg och objektorientering. Det 
är möjligt att dessa tekniker kan underlätta ändringsarbetet, men 
knappast eliminera det. Det är relativt sett, en ganska liten del av 
problemen i systemförvaltningsarbetet som är av datalogisk natur. 
Problemanalysen visar också att det är få problem i samband med 
ändringshantering som kan avhjälpas med någon av ovanstående 
tekniker. De mest använda datorbaserade hjälpmedlen i samband 
med ändringshantering är vanliga kontorsinformationssystem, d v s 
ordbehandlare och kalkylprogram. Mot bakgrund av att ändrings
hantering består av en stor del kommunikativt handlande som be
skrivs i olika typer av dokument, anser jag att ändringshanterings
arbetet skulle underlättas avsevärt med någon typ av ärendehan
teringssystem. 
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7 Sammanfattande diskussion 

Kapitel 7 syftar till att ge en sammanfattning av studiens resultat, 
samt att relatera resultaten till tidigare studiers resultat. Jag kopplar 
samman resultat från kapitel 5 och 6 för att ge en helhetsbild över 
systemförvaltningsområdet. Jag skall även kortfattat besvara studi
ens frågeställningar, vilka presenterades i kapitel 1. 

Kapitlet avslutas med några ideer kring fortsatt forskning om system
förvaltning. 

7.1 Centrala begrepp 

I syfte att skapa en helhetsbild över systemförvaltningsområdet, har 
jag konstruerat en begreppsgraf. Begreppsgrafen i Figur 7-1 visar 
sambandet mellan centrala begrepp som studien genererat. Fördelen 
med den här typen av notation är att den tydliggör samband mellan 
begrepp, som den linjära texten har en förmåga att dölja. 
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Figur 7-1. Begreppsgraf över centrala begrepp i samband med system-
förvaltning. 

Det centrala begreppet i grafen är naturligtvis systemförvaltning. Sys
temförvaltning förändrar verksamhet och informationssystem. Infor
mationssystemet är en del av verksamheten. Systemförvaltning be
står av ett antal aktiviteter. Den aktivitet som är mest omfattande är 
ändringshantering. Andra aktiviteter är utvärdering, förvaltnings
styrning, utbildning, användarstöd och drift. Ändringshantering, d v s 
det arbetssätt på vilket man tar hand om ändringsbehov som uppstår i 
informationssystemet, består av ett antal arbetssteg som genomlöps i 
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samband med ett ändringsuppdrag. Dessa arbetssteg är initiering, 
prioritering, beredning, ändring, test, införande samt information och 
utbildning. Anledningen till att jag har valt att endast ta med priori
tering i grafen är att det är så centralt i ändringsprocessen. 

En stor del av ändringshanteringen innebär kommunikation. Från 
initiering av ett ändringsuppdrag, till den avslutande informationen 
och utbildningen, har ett antal dokument upprättats och underteck
nats. Denna dokumentation kan benämnas ändringskommunikation, 
och dokumenteras i en systemunik forvaltningshandbok. 

Systemförvaltning kan bedrivas internt, d v s inom samma organisa
tion, men det är också vanligt att systemförvaltningen bedrivs av en 
extern organisation. Systemförvaltningen styrs genom ett förvalt
ningsavtal som bl a innehåller budget och mål för förvaltnings
perioden. Systemförvaltningsavtalet refererar till den systemunika 
förvaltningshandboken. Som underlag till den systemunika förvalt
ningshandboken, finns en generell handbok för systemförvaltning. Den 
ger bl a direktiv om hur förvaltningsavtalet skall se ut och hur änd
ringshantering skall bedrivas. 

Förvaltningsavtalets parter är ADB-organisationen och verksamheten 
som informationssystemet stödjer. Parter från dessa bildar en system
forvaltningsorganisation. Förvaltningsorganisationen klarlägger an
svarsroller i systemförvaltningen. Parterna i förvaltningsorganisatio
nen har kontinuerliga förvaltningsmöten där bl a ändringar priorite
ras. Frekvens och medverkande på förvaltningsmötena regleras i för
valtningsavtalet. Att inneha en ansvarsroll i förvaltningsorganisatio
nen innebär bl a att man ansvarar för olika arbetsteg i ändringspro
cessen. 

Inom systemförvaltningsområdet råder stor begreppsförvirring. 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. Ett speciellt problem som samhälls
vetenskapen står inför, är att man använder sig av begrepp som är 
hämtade ur vardagsspråket (Starrin m fl, 1991). Begreppsförvirringen 
kanske inte utgör något större problem inom den egna organisationen, 
men om man vill gynna en kunskapsutveckling inom området system
förvaltning, tror jag att det är nödvändigt att skapa någon form av 
gemensam terminologi. Jag är övertygad om att dagens stora be
greppsgap hämmar kunskapsutvecklingen på ett högre plan. Det lig
ger utanför syftet med den här undersökningen att utveckla en full
ständig taxonomi för systemförvaltning. Ett resultat av undersökning
en är att jag dock funnit ett stort behov av en gemensam taxonomi, för 
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att möjliggöra kunskapsutveckling inom området. Resultatet av un
dersökningen, i form av kategorier och begreppsstrukturer, kan utgöra 
en början till en gemensam begreppsapparat. 

7.2 Studiens resultat i relation till 
frågeställningarna 

Nedan följer en sammanställning av studiens resultat i förhållande till 
de frågeställningar som presenterades i avsnitt 1.2 Syfte och fråge
ställningar. 

Vad karaktäriserar systemfdrvaltning? 

Utifrån fallstudier och teorigrund har jag kommit fram till följande 
karaktäristiska egenskaper hos systemförvaltningsbegreppet. System
förvaltning; 

• bedrivs ofta i samverkan mellan ADB-organisation och verk-
samhetsorganisation 

• består främst av ändringsarbete 
• består främst av mindre omfattande ändringar 
• är kontinuerlig och repetitiv 
• är främst reaktiv 
• sker främst med fokus på informationssystemet 
• har låg status i ADB-kretsar. 

Eftersom jag anser att det finns en viss skillnad mellan hur system
förvaltning bedrivs i praktiken, och hur systemförvaltning borde be
drivas, har jag gjort två definitioner av systemförvaltning. En är
definition och en bör-definition. 

Är-definitionen; 

"Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra informationssys
tem, i syfte att säkerställa informationssystemets avsedda påver
kan på verksamheten." 

Bör-definitionen; 

"Arbetet med att kontinuerligt förändra verksamheter, särskilt 
med avseende på dess informationssystem." 
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Vilka aktiviteter består systemförvaltning av? 

Följande aktiviteter har jag identifierat i samband med systemför
valtning; 

• ändringshantering 
• utbildning 
• användarstöd 
• drift 
• utvärdering 
• förvaltningsstyrning. 

Ändringshantering utgör den otvivelaktigt största delen av systemför
valtningsarbetet. Utbildning genomförs ofta i form av punktinsatser 
när det t ex tillkommit en stor mängd nya användare. Användarstöd 
ansvarar verksamheten i huvudsak för. Det visar sig ofta att initiering 
av en ändring slutar som användarstöd, eftersom användaren inte ha
de tillräcklig kunskap om systemet och ingen ändring behövs. Tidigare 
skilde man på drift och förvaltning genom att säga att drift avsåg han
teringen av data i systemet, medan förvaltning avsåg hantering av 
systemet som sådant (Riksdataförbundet, 1987). I och med utveckling 
av system med flera installationer blir gränsen otydligare mellan drift 
och förvaltning. Vissa åtgärder som tidigare karaktäriserades som 
drift, kan således komma att definieras som förvaltningsåtgärder. Ut
värdering tenderar att bli ett naturligt inslag i systemförvaltningsar
betet. Utvärdering kan också karaktäriseras som ett styrinstrument i 
förvaltningsarbetet. Med förvaltningsstyrning avses de åtgärder som 
vidtas för att säkerställa att aktörerna i förvaltningsorganisationen 
gör det som anses bäst för organisationen. 

En närliggande aktivitet, som ibland genomförs parallellt med system
förvaltning, är förvaltningsutformning. Förvaltningsutformning är en 
typ av verksamhetsutvecklingsprojekt för systemförvaltningsverk
samheten. När denna aktivitet genomförs samtidigt som systemför
valtningsarbetet, uppstår det ofta prioriteringsproblem bland inblan
dade aktörer. 
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Hur styrs och genomförs ändringar i samband med systemförvaltning? 

Ändringshantering kan bestå av följande arbetssteg; 

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

Initiering innebär att en aktör framkallar en ändring i informations
systemet. Prioritering av ändringar innebär rangordning av ändrings
förslag. När en ändring bereds planeras den mer i detalj. Ändring och 
test är de datalogiska delarna vid genomförandet av en ändring. Ar
betssättet är ofta iterativt, d v s man ändrar och testar tills man är 
nöjd. Avslutningsvis infdr man ändringen, samt informerar och/eller 
utbildar berörda personer. 

Genom ändringskommunikation såsom ändringsbeställningar, änd
ringsspecifikationer och ändringsrapporter styrs ändringshanteringen. 
Ändringshanteringen bedrivs i samarbete mellan aktörerna som inne
har roll i förvaltningsorganisationen. Genom ömsesidiga åtaganden 
och uppfyllanden av åtaganden (i form av ändringskommunikation) 
styrs arbetsstegen i ändringsprocessen. En styrform som är aktuell i 
samband med ändringshantering är metodstyrning. Med hjälp av ru
tiner för ändringshantering styrs ändringsprocessen. Sammanfatt
ningsvis kan man säga att systemförvaltningsavtalet styr det affärs
mässiga förhållandet mellan ADB och verksamhet, medan den syste
munika förvaltningshandboken styr de verksamhetsmässiga förhål
landena i systemförvaltningen. 

Det främsta hjälpmedlen i samband med ändringshantering utgörs av 
kontorsinformationssystem såsom ordbehandlare och kalkylprogram. 

Inom vilken del av systemförvaltningen finns största behovet av utveck
ling och forskning? 

Ändringshantering utgör den största delen av systemförvaltningsak
tiviteterna. Inom flera organisationer finns rutiner för ändringshan
tering. Fallstudierna visar att framtagningen av dessa rutiner i flera 
fall har skett bristfälligt. Det finns risk att ändringsrutinerna är base
rade på bristfällig praxis, eller att det är svårt att situationsanpassa 
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rutinerna. Mot bakgrund av detta anser jag att praktikfältet är be
hjälpta av en utveckling av en metod för ändringshantering. 

Det finns de som anser att man kan tillämpa systemutvecklingsmeto
der på systemförvaltningsarbete (tex Revay, 1992; Parikh, 1988). Mot 
bakgrund av karaktären på systemförvaltning och ändringshantering 
anser jag att det innebär en för omständlig hantering av ändringar. 
Följande kriterier anser jag vara lämpligt att ställa på en metod för 
ändringshantering. Metoden skall; 

• vara enkel och kraftfull 
• vara möjlig att situationsanpassa 
• präglas av aktörs- och processyn 
• vara verksamhetsinriktad. 

Resultatet av detta arbete kan utgöra underlag för metodutveckling 
om ändringshantering. Viktigt är då att man även gör en målanalys 
för ändringshantering, annars finns en risk att man utvecklar norma
tiv kunskap som är baserad på bristfällig praxis. 

Mot bakgrund av att de hjälpmedel som används i ändringsarbetet 
främst utgörs av kontorsautomatiseringsverktyg, finns det ett behov 
av någon typ av ärendehanteringssystem för ändringar. 

7.3 Mot verksamhetsinriktad 
systemförvaltning 

I detta arbete har ett antal utgångspunkter och slutsatser redovisats. 
Teorigrafen i Figur 7-2 syftar till att relatera dessa till varandra. Teo
rigrafen med tillhörande resonemang kan ses som en möjlighet att nå 
ett steg längre mot bör-definitionen av systemförvaltning; 

"Arbetet med att ändra och styra verksamheter där informations
system ingår som delar." 

Man kan även uttrycka det som en strävan att nå "informations
systemfokuserad verksamhetsförvaltning". 
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Utgångspunkt: 
Utgångspunkt: Utgångspunkt: Utgångspunkt: Utgångspunkt: Utgångspunkt: 

SF bör ske 
Processyn Användning av Det finns Metoder är Metoder för SF 

verksamhets-
lämpli!=I för SF metoder ökar skillnader mellan kunskaps- saknas till stor 

inriktat 

\ 
kvaliteten i SF SU och SF bärare del 

----- "' -
Konsekvens: Konsekvens: 

Konsekvens: 
Su metoder är inte Kunskapsspridning 

Aktörs och processyn 
lämpliga för SF om SF är bristfällig 

präglar SF ---- --------=: 
Följd: Handling: 

SF blir proaktivt Specifika metoder 
utvecklas 

\ Följd: Följd: 

~ Utvärdering SF sker 

integrerad del av SF handlings- och 

" 
målstyrt Följd: 

Följd: 
Minskat personberoende 

SF-arbete mer 
stimulerande 

" Följd: 
Höjd status på 

SF-arbete 
I 

Följd: 
Ökat intresse för 

SF-arb 

I 
Konsekvens: Följd: 

Verksamheten ansvarar för Ökad 

IS kunskapsutveckting om 

I SF 

Handling: Negativ effekt: 
Ändringar specas ur ett SA fjärmas från 
verksamhetsperspekliv verksamheten 

Följd: 
IS stödjer verksamheten 

Figur 7-2. Normativt inriktad teorigraf över systemforvaltning. 

Två centrala utgångspunkter är att systemforvaltning bör ske verk
samhetsinriktat, samt att processynen är lämplig för systemforvalt
ning. En konsekvens av dessa utgångspunkter är att aktörs- och pro
cessyn präglar systemförvaltning. Detta leder till en fokusering på vad 
som görs och vem som gör det. 
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De följande utgångspunkterna berör samtliga metoder, dess utveck
ling och användning. En utgångspunkt är att användning av metoder 
ökar kvaliteten i systemförvaltning. Vidare finns det skillnader mellan 
systemutveckling och systemförvaltning. Det finns de som menar att 
man kan använda samma metoder i systemförvaltning som i syste
mutveckling. Jag tror att det går bra till viss del, men att systemut
vecklingsmetoder generellt är för omständliga för systemförvaltning. 
Dessutom saknas delar som är centrala i systemförvaltning t ex änd
ringshantering. Systemförvaltning kräver dessutom andra arbetsfor
mer än de som man tillämpar vid systemutveckling. En konsekvens av 
detta är systemutvecklingsmetoder inte är lämpliga för systemförvalt
ning. 

En utgångspunkt som ligger till grund för utveckling och användning 
av metoder, inte bara i systemförvaltningssammanhang, är att meto
der är kunskapsbärare. Det synsättet bygger i korthet på att man kan 
omvandla subjektberoende kunskaper till objektiverad form. Nästa 
utgångspunkt är att metoder för systemförvaltning saknas till stor del. 
Dessa båda utgångspunkter får till följd att kunskapsspridningen om 
systemförvaltning är bristfällig. 

De ovan nämnda utgångspunkterna och deras konsekvenser leder 
samtliga till handlingen att utveckla specifika metoder för systemför
valtningsarbete. Om man utvecklar specifika metoder utifrån tidigare 
nämnda utgångspunkter bör utvärdering bli en integrerad del av sys
temförvaltning, samt att systemförvaltningsarbetet blir handlings- och 
målstyrt. 

Följderna av metodutvecklingen bör göra att systemförvaltningsarbetet 
blir mer stimulerande. En bidragande orsak till detta är även att den 
verksamhetsinriktade systemförvaltningen kan få till följd att system
förvaltningen blir mer proaktivt till sin karaktär. Detta innebär att 
systemförvaltning inte bara blir en reaktion på ändringar i verksam
heten och dess omgivning, vilket det främst är idag. 

En annan följd av metodutvecklingen är att man kan uppnå ett mins
kat personberoende i förvaltningen. Detta beror främst på utgångs
punkten att metoder är kunskapsbärare. 

Att en uppgift blir mer stimulerande och samtidigt som den blir mind
re knuten till en viss person, bör bidra till en ökad status på system
förvaltningsarbetet. Den låga statusen på systemförvaltningsarbetet, 
menar många, hänger samman med det "tråkiga" begreppet förvalt
ning. Det anses föga utvecklande. Höjd status bidrar också till ett ökat 
intresse för systemförvaltningsarbete. 
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Om intresset ökar, kan det leda till att verksamheten tar ansvar fdr 
informationssystem och systemförvaltning, i högre grad än vad som 
sker idag. Det ökade intresset bör också leda till en ökad kunskapsut
veckling om systemförvaltning. Om verksamheten tar ansvar för sina 
informationssystem, bör det också leda till handlingen att ändringar 
specificeras ur ett verksamhetsperspektiv. Det innebär bl a att konsek
venser av en ändring i informationssystemet, utreds i förhållande till 
vilken nytta den innebär för verksamheten. Här finns dock en risk för 
en negativ effekt; att systemansvarig fjärmas från verksamheten och 
blir "proffsansvarig". Inom flera organisationer har man infört syste
mansvarigtjänster, d v s man ansvarar för ett antal informationssys
tem. 

En följd av den ovan beskrivna verksamhetsinriktningen på system
förvaltning är att informationssystemet stödjer verksamheten, vilket är 
en förutsättning för att informationssystemet skall bidra till verksam
hetens måluppfyllelse. 

7.4 Relatering av studiens resultat till tidigare 
studier 

Jag skall här relatera mina resultat till de undersökningar som pre
senteras i avsnitt 4.3 Några tidigare studier om systemförvaltning. 

Om man använder olika metodansatser är det naturligt att man får 
olika typer av resultat. Har man t ex en normativ ansats bör även re
sultatet bli av normativ karaktär. Det här gör att resultatet från de 
olika studierna inte är direkt komparativa, men man kan ändå hitta 
beröringspunkter. 

Vid jämförelse av mina resultat och Lientz och Swansons (1980) och 
Brandts (1992) resultat är skillnaden i metodansats uppenbar. De har 
en kvantitativ ansats och är främst intresserade av frekvensen av oli
ka företeelser. Resultatet blir då även främst deskriptiv statistik. I 
slutsatserna kan följande likheter urskiljas; 

• få problem i systemförvaltningen är av teknisk natur 
• systemförvaltning bör ske med verksamhetsanknytning 
• viktigt att skapa flexibla förutsättningar för systemförvaltning. 

Vid jämförelse av mina resultat och Bendifallah och Scacchis (1987) 
resultat föreligger ingen skillnad i metodansats, däremot i val av fall
studieobjekt. En intressant aspekt är att de anlägger en processyn i 
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studien. Inte på systemförvaltningsprocessen, men däremot i verk
samhetsprocessen. De konstaterar också framväxandet av ansvarsrol
ler, samt uppkomsten av ändringsbehov i systemet. Uppkomsten av 
ändringsbehov tyder på att de endast ser systemförvaltning som en 
reaktiv företeelse. 

De kunde under sina fallstudier iaktta institutionaliseringsprocessen 
(Berger och Luckmann, 1979), medan jag i mina fallstudier främst såg 
resultatet av dem. Deras slutsats var att för att förstå systemförvalt
ningsproblematiken, måste man studera den i sitt sammanhang. Jag 
anser också att systemförvaltningsprocessen är beroende, och i allra 
högsta grad påverkad av kringliggande omständigheter, men jag anser 
att de är för kategoriska i sitt uttalande. I deras slutsats finns ett 
implicit konstaterande att resultat av studier i systemförvaltning inte 
är generaliserbara eller vidareför bara. Jag anser att resultatet av min 
studie är vidareförbar. Det innebär att de kan appliceras på organisa
tioner med liknande verksamhet, om en anpassning av sociala om
ständigheter görs (se avsnitt 2.2.4 Generalisering och vidareförbar
het). 

Riksdataförbundets studie/projekt om systemförvaltning var främst 
normativt till sin karaktär (Riksdataförbundet, 1987). Det fanns dock 
ett starkt inslag av "empiri grundning", eftersom projektdeltagarna 
hade erfarenhet från systemförvaltningsarbete. I resultatet anvisades 
en väg att från det delvis implicita är-läget, nå det explicita bör-läget. 
Jag kan utan tvekan konstatera att Riksdataförbundets projekt har 
fått genomslagskraft på praktikfältet. Delar av de riktlinjer som de 
föreslog återfinns, mer eller mindre situationsanpassat, i samtliga av 
mina fallstudier. Ett tydligt exempel är organisationsmodeller för sys
temförvaltningsarbete (se avsnitt 5.2 Organisationsmodeller). Det är 
inte riktigt relevant att göra en jämförelse mellan resultatet av Riks
dataförbundets studie och min egen studie. I min studie hade jag t ex 
Riksdataförbundets organisationsstruktur som utgångspunkt. Följan
de strävan kan jag dock skönja både i Riksdataförbundets projekt och i 
mina resultat; 

• viktigt med verksamhetsanknytning i systemförvaltningsarbe-
tet 

• gå från reaktiv till proaktiv förvaltning 
• försöka motverka systemförvaltningsarbetets låga status 
• utveckla gemensam taxonomi för systemförvaltning. 
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Riksrevisionsverkets studie om systemförvaltning genomfördes paral
lellt med Riksdataförbundets studie (Riksrevisionsverket, 1987). Det 
förekom ett flitigt utbyte av resultaten från de båda studierna, och 
därför har de liknande inslag. Den främsta likheten i resultatet av 
min studie och resultatet av Riksrevisionsverkets studie är följande; 

• viktigt med förbättrad ärendehantering vid ändringar 
• viktigt med genomarbetad förvaltningsutformning. 

7.5 Forskningsbidrag 

Efter att jag relaterat mina egna resultat till några tidigare studier 
om systemförvaltning, kan det vara på sin plats att göra en samman
fattning av de forskningsbidrag som jag anser min studie ger till 
forskning om systemförvaltning. 

• Karaktärisering av systemförvaltningsbegreppet som utmyn
nat i en är- och en bör-definition av systemförvaltning. 

• Relatering av systemförvaltning till närliggande aktiviteter, 
vilket utmynnat i en livscykelmodell för informationssystem. 

• Åtgärder för att nå verksamhetsinriktad systemförvaltning. 

• Begreppsutveckling inom systemförvaltningsområdet. 

• Underlag till metod för ändringshantering. 

7.6 Fortsatt forskning 

I samband med besvarandet av frågeställningar, avsnitt 7.2, tog jag 
upp det jag anser mest angeläget ur forskningssynpunkt; en metod för 
ändringshantering, med tillhörande datorbaserat stöd. 

En tänkbar fortsättning eller utvidgning av det resonemanget är en 
"verktygslåda" för systemförvaltningsarbete. Det kan innebära ett an
tal metodkomponenter som användas för olika aktiviteter i förvalt
ningsarbetet. Tänkbara exempel kan vara en metod för utvärdering av 
förvaltningsarbetet och en metod för utvärdering av informationssys
temet. Vissa av metodkomponenterna kanske redan finns, då gäller 
det att koppla samman dem på ett naturligt sätt. T ex bör det verk
samhetsinriktade synsättet prägla samtliga metodkomponenter. 
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Bilaga 1 

Frågemall, delstudie A 

Frågor till systemansvarig; 

1) Beskriv dina arbetsuppgifter. 

2) Beskriv systemet. 
• uppgift i verksamheten 
• antal användare 
• byggår 

3) Hur är förvaltningen organiserad? 
• vilka ansvarsroller finns 
• geografiska förhållanden 
• kommunikationsvägar 

4) Finns förvaltningsavtal? 
• parter 
• innehåll 

5) Genomförs förvaltningsmöten? 
• frekvens 
• innehåll 
• deltagare 
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6) Beskriv en ändring, från början till slut. 
• vem ansvarar 
• vem utför 
• klassificering av ändringar 

7) Är ändringsförloppet alltid lika? 
• avvikelser 
• orsaker 

8) Finns metodstöd? 
• användning 
• attityd 

9) Övriga hjälpmedel vid ändringsarbete? 

10) Problem i samband med systemförvaltning? 

11) Sker utvärdering? 
• hur 
• vem ansvarar 
• vem utför 

Frågor till systemförvaltningsansvarig; 

1) Beskriv dina arbetsuppgifter. 

2) Beskriv systemet. 
• uppgift i verksamheten 
• antal användare 
• byggår 
• språk, databashanterare 

3) Hur är förvaltningen organiserad? 
• vilka ansvarsroller finns 
• antal i ADB-förvaltning 
• behov av extern kompetens 

4) Finns förvaltningsavtal? 
• parter 
• innehåll 
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5) Genomförs förvaltningsmöten? 
• frekvens 
• innehåll 
• deltagare 

6) Beskriv en ändring för början till slut. 
• vem ansvarar 
• vem utför 
• klassificering av ändringar 

7) Är ändringsförloppet alltid lika? 
• avvikelser 
• orsaker 

8) Finns metodstöd? 
• användning 
• attityd 

9) Övriga hjälpmedel vid ändringsarbete? 

10) Problem i samband med systemförvaltning? 

11) Sker utvärdering? 
• hur 
• vem ansvarar 
• vem utför 
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Frågemall, delstudie B 

Frågor till systemansvarig; 

1) Beskriv dina arbetsuppgifter. 

2) Beskriv systemet. 
• uppgift i verksamheten 
• antal användare 
• byggår 

3) Hur är förvaltningen organiserad? 
• vilka ansvarsroller finns 
• geografiska förhållanden 
• kommunikationsvägar 
• ansvarsfördelning mellan systemansvarig och systemägare 

4) Finns förvaltningsavtal? 
• parter 
• innehåll 

5) Genomförs förvaltningsmöten? 
• frekvens 
• innehåll 
• deltagare 
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6) Beskriv en ändring. 
• indelningsgrund 
• ändringsstrategi 

7) Beskriv initiering. 
• vad kan initiera 
• vem initierar 
• media för initiering 

8) Beskriv prioritering. 
• prioriteringsgrund 
• vem prioriterar 
• dokumentation 
• vem ansvarar 

9) Beskriv beredning. 
• konsekvensanalys för verksamheten 
• resursberäkningar 
• dokumentation 
• vem ansvarar 
• vem utför 

10) Beskriv test. 
• acceptanstest 
• vem ansvarar 
• vem utför 
• dokumentation 

11) Information och utbildning. 
• vem ansvarar 
• vem genomför 
• hur genomförs 
• dokumentation 
• media 

12) Är ändringsförloppet alltid lika? 
• avvikelser 
• orsaker 

13) Vad är mest tidskrävande vid ändringsarbete? 
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14) Finns metodstöd? 
• användning 
• attityd 
• vem ansvarar 
• hur utvecklades 
• förvaltning av metoden 
• frekvens på ny version 
• antal användare 

15) Övriga hjälpmedel vid ändringsarbete? 

16) Problem i samband med ändringsarbete? 

17) Sker utvärdering? 
• av informationssystemet 
• av förvaltningsarbetet 
• uppföljning av utvärderingsarbete 
• vem ansvarar 

18) Genomförs utbildning utan direkt samband med änd
ring? 
• orsak 

Frågor till systemförvaltningsansvarig; 

1) Beskriv dina arbetsuppgifter. 

2) Beskriv systemet. 
• uppgift i verksamheten 
• antal användare 
• byggår 
• språk, databashanterare 
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3) Hur är förvaltningen organiserad? 
• vilka ansvarsroller finns 
• geografiska förhållanden 
• kommunikationsvägar 
• ansvarsfördelning mellan systemförvaltningssansvarig, sys-

temförvaltare och uppdragsägare 
• ansvarsfördelning mellan förvaltning och drift 
• antal i ADB-förvaltning 
• behov av extern kompetens 

4) Finns förvaltningsavtal? 
• parter 
• innehåll 

5) Genomförs förvaltningsmöten? 
• frekvens 
• innehåll 
• deltagare 

6) Beskriv en ändring. 
• indelningsgrund 
• ändringsstrategi 

7) Beskriv initiering. 
• vad kan initiera 
• vem initierar 
• media för initiering 

8) Beskriv prioritering. 
• prioriteringsgrund 
• vem prioriterar 
• dokumentation 
• vem ansvarar 

9) Beskriv beredning. 
• konsekvensanalys för informationssystemet 
• resursberäkningar 
• dokumentation 
• vem ansvarar 
• vem utför 
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10) Beskriv ändring. 
• vem genomför 
• vem ansvarar 
• tillvägagångssätt 
• hjälpmedel 

11) Beskriv test. 
• typer av test 
• vem ansvarar 
• vem utför 
• dokumentation 

12) Information och utbildning. 
• vem ansvarar 
• vem genomför 
• hur genomförs 
• dokumentation 
• media 

13) Är ändringsförloppet alltid lika? 
• avvikelser 
• orsaker 

14) Vad är mest tidskrävande vid ändringsarbete? 

15) Finns metodstöd? 
• användning 
• attityd 
• vem ansvarar 
• hur utvecklades 
• förvaltning av metoden 
• frekvens på ny version 
• antal användare 

16) Övriga hjälpmedel vid ändringsarbete? 

17) Problem i samband med ändringsarbete? 
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18) Sker utvärdering? 
• av informationssystemet 
• av förvaltningsarbetet 
• uppföljning av utvärderingsarbete 
• vem ansvarar 

19) Genomförs utbildning utan direkt samband med änd
ring? 
• orsak 
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