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Förord 

Det är snart sex år sedan Dataföreningen gav ut vår bok Affärsmässig 
systemförvaltning. Vår gemensamma förvaltningshistoria startade dock 

redan i början av 90-talet. Då hade Tommy förädlat Riksdataförbundets 
förvaltningsmodell med affärsmässighet, vilket beskrivs i boken 
Fungmmde Systemförvaltning. Malin hade i sin tur påbörjat sitt arbete 
med att studera förvaltningsverksamhet, som sedermera resulterade i 
licentiatavhandlingen Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie 
avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller. 

Vi hade båda kommit till samma slutsats, nämligen att det till stor del 
saknades styrbarhet i förvaltningsarbetet så som det har bedrivits i många 
organisationer. På den tiden var det dessutom mer regel än undantag att 

förvaltningsarbetet var styvmoderligt behandlat och betraktades som 
mindre attraktivt än utvecklingsarbete. Den förra boken var egentligen 

inledningen på vårt samarbete kring förvalrningsfrågor. 

När vi nu i efterhand betraktar boken tycker vi själva att den är lite kantig 
och våra olika infallsvinklar på ämnet kan tydligt skönjas. Sedan dess har 
vi ytterligare modelliserat våra ideer om förvaltning och nu kan vi pre

sentera en förvaltningsmodell som löser styrproblematiken i löpande för
valtningsarbete. 

Modellen är idag betydligt mer spridd vilket gjort det möjligt för oss att 

hela tiden testa våra teorier. Teoretisk hållbarhet och praktisk använd
barhet har varit mottot för oss. Vi har tillsammans med våra medarbetare 

arbetat i knappt 50-talet organisationer och genomfört cirka 170 etab
leringar av förvaltningsmodellen. Vi har hittills inte träffat på något för
valtningsobjekt som varit för svårt eller för enkelt för oss. Detta trots att 

många tillämpar teorin om det speciella, "Ja, ja det där kanske fungerar 
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Förord 

för andra men här är vi så speciella att det inte kommer att fungera". 
Ni som har läst v:l.r förra bok kommer bl a finna att; 

• affärsmässigheten numera är ett modelliserat perspektiv 
• affärsrelationerna fokuseras mer 

• fler affärsparter hanteras i modellen 
• förvaltningsobjektet har f:l.tt en mer central roll 
• vi ökat fokuseringen på styrningen 

• drift numera är en närliggande aktivitet 

Trots att v:l.r förvaltningsmodell nu är mer modelliserad och beskriven ser 
vi den här boken som en lägesrapport, en station på vägen. Kunskaps

utveckling, vare sig den sker praktiskt eller genom forskning, är en resa 
och inte vårt slutmål. 

När vi skrivit boken har v:l.r ambition varit att tillfredsställa såväl behovet 
av adekvat utbildningslitteratur för studenter, som konkreta tips och r:l.d 
till dem som arbetar med förvaltning och vill förbättra sin situation. 
Genom att vi anlitas som gästföreläsare om förvaltning på universitet och 

högskolor runt om i landet vet vi dock att den som inte arbetat praktiskt 
med förvaltning kan ha sv:l.rt att f:l. en bild av hur bristfällig för
valtningsverksamhet kan vara. Vi har försökt avhjälpa detta genom att 

beskriva såväl problemsituationer som lösningar, men även genom att ge 
konkreta exempel. 

Vi vill ocks:l. passa på att tacka n:l.gra personer som gjort den här boken 
möjlig. Vi vill börja med v:l.ra medarbetare på företaget På AB som 
ständigt kräver att vi blir bättre och bättre vilket utvecklar modellen dag
ligen. Tack även för era bidrag och synpunkter på manuset. För bokens 
tillkomst vill vi speciellt tacka Marie och Ulrika som med sin insats höjt 
kvaliteten på slutresultatet. Tack ocks:l. till Per och Adriana på RFV's 
Pensionsavdelning för att vi fatt använda konkreta exempel från er verk

samhet. Sist men inte minst vill vi tacka Mats och Marie på Dataföre

ningen som genom detta samarbete visar att förvaltning är ett angeläget 
område även för Dataföreningen. 

Sollentuna i mars 2002, med hopp om trevlig och givande läsning! 

Malin Nordström och Tommy Welander 
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Kapitel 1 

Inledning 

I början och mitten av 90-talet ökade intresset för systemförvaltning och 

inom stora organisationer diskuterades livligt hur man skulle hantera för

valtningsproblematiken. Framförallt de betydande resurser som förvalt

ningen tog i anspråk var fokus i debatten. Det finns flera rapporter som 

anger hur stora resurser förvaltning tar i anspråk av de totala kostnaderna 

för IT-verksamhet. Siffrorna varierar mellan 33% och 75%. Det finns 

flera förldaringar till att siffrorna varierar så kraftigt. Den främsta orsaken 

är förmodligen att innebörden i förvaltningsbegreppet varierar och därför 

mäter man helt enkelt olika saker. 

Under alla omständigheter är siffrorna tillräcldigt höga för att betrakta 

förvaltning som ett angeläget område. De flesta stora organisationer har 

idag därför insett vikten av att förvaltningen fungerar och många har 

också skaffat sig en modell för förvaltningsarbetet. Det är även så att 

många initiativ för att skapa en fungerande förvaltning idag kommer från 
de som arbetar i verksamheten och att förvaltning därmed inte längre 

betraktas som en angelägenhet endast för de som arbetar i IT-organisa

tioner. 

Det finns dock fortfarande hög förbättringspotential inom området. Det 

tycks ännu finnas de som lever i villfarelsen att man kan frysa en verk

samhets behov av IT-stöd och därför utveckla IT-stöd som sedan är klara 
för all evighet. Det finns fortfarande de som betraktar förvaltningsarbetet 

som en mindre statusfylld verksamhet än utvecklingsarbete. Trots att de 

som arbetar med förvaltningsarbete vet att det till största delen handlar 

om utvecklingsarbete - om än med en evolutionär ansats. Det finns fort

farande ledningar i organisationer som blir förvånade över att förvalt

ningsarberet kräver resurser när det kostsamma utvecklingsarbetet äntli

gen är färdigt. Det finns fortfarande de som tror att en ny teknisk arkitek

tur är lösningen på en dåligt fungerande förvaltningsverksamhet. Det är 
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Inledning 

bland annat på grund av dessa missuppfattningar v1 skriver den här 
boken. 

1.1 Styrning - det verkliga problemet 
Förvaltning betraktas ofta som ett problem. Problemet brukar beskrivas 

som att det är kostsamt, har låg status, trist benämning och oklara ans

varsroller. Det är dessutom förmodligen tråkigt, tycker alla som inte job

bar med förvaltning. 

Efter att under många år både ha studerat förvaltningsverksamheter och 

bedrivit förändringsarbeten kring förvaltning kan vi nu konstatera att i 
den mån förvaltning överhuvudtaget skall betraktas som ett problem så är 

det ett styrproblem. 

Exempel på typiska symptom i en organisation som lider av att förvalt

ningen saknar styrning är följande; 

• ingen kan uttala sig om förvaltningen av ett objekt som helhet och 

definitivt inte om kostnaderna för objektets förvaltning 

• gränsdragningsproblematik mellan förvaltning, utveckling och (IT-) 

produktion 

• behov av koordinator/samordnare mellan IT och verksamhet 

• behov av prioriteringsorgan 

• många berörda tycker att de gör någon annans jobb 

• många berörda tycker att just deras problem är bortprioriterat 

Ett av de mest betydande misstag många gör är att karaktärisera förvalt

ning som linjeverksamhet. "När projektet är klart lämnar vi över till lin

jen för förvaltning" är ett citat som många i stora organisationer har hört 

och till och med uttalat. Denna syn på förvaltning såsom linjeverksamhet 

har ställt till stora problem i organisationer. Så länge man betraktar för

valtning som en linjeverksamhet kan man inte heller skapa en fungerande 

förvaltning. Det visar också de åtgärder som man vidtar i organisationer 

för att lösa förvaltningsproblemet. Som vi nämnde inledningsvis har för

valtning debatterats livligt i många organisationer sedan början och mit

ten av 90-talet. Många har identifierat problembilden på ett riktigt sätt 
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Inledning 

men därefter tyvärr vidtagit fel åtgärder. Istället för att skapa en styrbarhet 

i förvaltningsarbetet, vilket är fullt möjligt, har man; 

• outsourcat förvaltningen 
• minimerat förvaltningen per definition och istället sagt att allt är 

utveckling eller drift 
• intensifierat IT-aspekten av förvaltning och talar istället om application 

management 

Ovan beskrivna lösningar botar möjligen symptomen på kort sikt för för

valtningsarbetet men löser inte den verkliga problembilden. 

Många hävdar att man inte behöver fokusera så mycket på förvaltning 

eftersom förändringarna kommer med så täta intervaller numera. Men 

det är just det som är motivet till att förvaltningsarbetet är viktigare än 

någonsin tidigare. Förvaltningen måste helt enkelt fungera om man skall 

kunna hantera den allt snabbare förändringstakten och fortsätta stödja 

affärerna. 

Nedan följer en komparativ analys av likheter och skillnader mellan den 
gängse synen på förvaltning och den modell som beskrivs i denna bok, 

Affärsmässig Förvaltningsstyrning. 

Analys- Organisationslnterna Affärsmässig 

parameter förvaltnlngsmodeller Förvaltnlngsstyrning 

(baserade på RDF's 
projektresultat) . 

Definition av Ändringshantering Förvaltningsstyrning, ändrings-

förvaltning hantering, användarstöd samt 
text & bildhantering. Även 
gränsdragning till aktiviteter 
inom daglig drift. 

Förvaltningsobjekt ADB-systemet Optimala förva1tningsobjekt 

Styrning Reaktivt i linjeorganisa- Målstyrd mikroorganisation 

tionen 

Organisation Kundorienterad triangel Affärsmässig rektangel 

Rutiner Saknas Beskriver vad, vem, när och 
hur 
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Inledning 

I tabellen ovan nämns RDF's projektresultat, som beskrivs närmare i 

avsnitt 2.2. Det är viktigt att poängtera att avsikten här inte är att kritise
ra ROP-resultatet. Resultatet av ROP-projektet är en produkt av den pro
blemsituation som rådde då (mitten av SO-talet). Idag är problemsitua

tionen en annan och de modeller som används måste lösa dagens förvalt

ningsproblem. 

'Affärsmässig Förvaltningsstyrning kan alltså ses som en reaktion på det 

som vi uppfattar att andra modeller inte löser, nämligen styrbarheten i 
förvaltningsarbetet. 

1.2 Centrala begrepp 
Begreppen har en central roll när man skapar modeller för ett visst 
fenomen, eftersom en modell är en förenklad bild av verkligheten. Det är 

med hjälp av begrepp vi beskriver verldigheten och kommunicerar med 

varandra. Inom samhällsvetenskapen finns ett speciellt problem, nämli

gen att de begrepp som används för att beskriva fenomen är hämtade från 

vardagsspråket. Det gör att de flesta har en intuitiv uppfattning om vad 

som avses med begreppet, och då är risken större att man pratar förbi 

varandra än om begreppen är entydiga. 

Det som främst skiljer befintliga studier och modeller från varandra är 

synen på vad som skall förvaltas och innebörden i förvaltningsbegreppet. 

Vi skall här kortfattat redogöra för vår syn på ovanstående nyckelfrågor. 

Fördjupade beskrivningar återfinns i avsnitt 4.1 och 4.2. 

7 .2. 7 Förvaltningsobjektet 
Vad är det egentligen som skall förvaltas? Jo, det är självklart systemet, 

svarar många. Vi använde tidigare begreppet informationssystem och 

menade med detta teknisk plattform, applikationer och verksamhet. 

Begreppet informationssystem har dock främst kommit att användas för 

maskinella (dvs datorbaserade) informationssystem varför detta begrepp 
är för begränsande. 
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Figur 1. 1. Systemmodell 

Inledning 

Istället används nu begreppet forvaltningsobjekt som benämning på det 

som förvaltas. Begreppet förvaltningsobjekt är mer generiskt till sin 

karaktär, vilket har visat sig användbart då modellen används för förvalt

ning av flera olika typer av objekt såsom t ex processer och helpdesk

funktioner. Man måste dock tänka på att det krävs en tydlig över

sättningsinsats i etableringsarbetet för att säkerställa förståelsen för 

begreppen. 

Ett problem idag är att man i många organisationer förvaltar endast de 

maskinella delarna, här kallat IT-stödet. Man glömmer bort verksam

heten och dess affärer. Att separera IT-stödet och verksamheten på det här 

sättet leder ofta till att IT-stödet inte stöder verksamheten i önskvärd 

utsträckning. Figur I visar en modell som åskådliggör förvaltningsobjek

tet. 

Om man skär ut en tårtbit i ovanstående systemmodell kan det illustrera 

ett förvaltningsobjekt i en organisation. Ett förvaltningsobjekt bör följak

tligen bestå av de alla fyra skikten i ovanstående modell. Dessutom bör 

relationerna till marknaden beskrivas tydligt. I vissa fall kan det dock vara 

motiverat att den tekniska plattformen inte ingår i förvaltningsobjektet, 
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Inledning 

tex när man vill betrakta den tekniska plattformen eller infrastrukturen 
som egna objekt. 

Det gängse sättet att bedriva förvaltning är alltså att bygga upp hela sin 

förvaltning kring applikationer. Det bygger på betraktelsesättet att IT

stödet är någonting som är mycket mer skiljt från verksamheten än det 

egentligen är, någonting som förmodligen har historiska förklaringar. 

Idag är applikationerna integrerade produkter i verksamheter. Gränsdrag

ningen mellan IT-stöd och verksamhet är alltså rnngt mer otydlig än i vår 

förenklade systemmodell ovan. 

Ett stort problem är att många inte är tillräcldigt noga med att definiera 

sitt förvaltningsobjekt, någonting som sedan karaktäriserar hela förvalt

ningssituationen. Att definiera optimala förvaltningsobjekt i en organisa

tion har visat sig kräva extra eftertanke. Även objektkartan förändras, 

vilket gör att man bör se över den inför varje ny förvaltningsperiod. Läs 
mer om hur man identifierar förvaltningsobjekt i avsnitt 4.2. 

7 .2.2 Livscykelmode/ler för applikationer 

Det ligger nära till hands att positionera förvaltningsarbete tillsammans 

med andra närliggande aktiviteter i någon form av livscykelperspektiv. 

Om man fullföljer tanken med förvaltningsobjekt blir dock livscykel

perspektivet mindre viktigt. Verksamheter, som är en del av förvaltnings

objektet, förändras kontinuerligt och det är knappast intressant att tala 

om någon utvecklings-, förvaltnings- eller avvecklingsfas för dessa delar av 
ett förvalrningsobjekt. 

För applikationerna kan det dock vara intressant, inte minst eftersom det 

fortfarande finns ett antal seglivade myter kring utveclding och förvalt

ning som varandras kontrahenter. I figur 1.2 visas en livscykelmodell för 

applikationer. 

Vi har vidareutvecldat livscykelmodellen som användes i förra boken, 

"Affärsmässig Systemförvaltning". Den visar systemförvaltning till skill

nad från nyutveckling och avveckling. Det är naturligtvis en förenklad 

bild eftersom det finns iterativa utved<lingsmodeller, men det har inte 
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NY!JTVECKLlNG 

Figur 1.2. Livscykelmodell för applikationer i ett förvaltningsobjekt 

någon praktisk betydelse i det här fallet. Jämförelser mellan utveckling 

och förvaltning sker oftast utifrån ett utvecklingsperspelniv, vilket resul

terar i att förvaltningsarbete lätt förefaller oattraktivt. Dessutom är jäm

förelsen ofta irrelevant och ökar bara missförstånden kring vad som är bra 

förvaltning. 

Ett konkret exempel är den processifiering som många organisationer 

genomgått de senaste åren. Detta har naturligtvis även gällt IT-organisa

tioner, som ofta blivit tilldelade en stödprocess som kanske har benämnts 

IT-stödprocessen. IT-stödprocessen har sedan delats in i tre delprocesser; 

• utveckling 

• förvaltning 

• produktion 

Processledaren för utvecklingsprocessen har på processägarens uppdrag 

beskrivit utvecklingsprocessen och det har gått relativt smärtfritt eftersom 

man kan beskriva en organisations utvecklingsmodell i form av en 

tvärgående pil. Processledaren för forvaltningsprocessen har däremot slitit 

sitt hår i förtvivlan, eftersom förvaltning inte kan beskrivas som en 

process, möjligen som flera parallellprocesser. Anledningen till detta är att 
förvaltning är en samlingsbenämning på ett antal aktiviteter som är 

parallella. Vem vill jobba med förvaltning om man inte ens kan beskriva 

det som en process när alla pratar om processer? 

13 
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Under processifieringens mest hektiska tid hade vi uppdraget att skapa en 

förvaltningsmodell för en stor svensk koncern. Det som tidigare beskrivits 

som rutiner skulle plötsligt beskrivas i form av processer. Det gick 

naturligtvis bra) men förvaltningsrutinerna kunde inte sorteras in i de 

huvudprocesser som organisationen identifierat och då blev det problem. 

Detta resulterade i att beskrivningarna av förvaltningens aktiviteter blev 

så komplicerade att de var omöjliga att förstå. Detta gjorde inte förvalt

ningsarbetet mer attraktivt i den organisationen. 

En annan olycklig aspekt av att förvaltningen präglas av livscykeltänkan

det är cementeringen av förvaltningen av applikationer. Många utveck

lingsmodeller/metoder innehåller idag ett moment av förberedande för
valtning. Det innebär i de flesta fall att en förvaltningsorganisation utses. 

Istället vore det kanske bättre att först kartlägga den nyutvecklade app

likationen och se om den skall infogas i ett befintligt förvaltningsobjekt, 

alternativt etablera den som ett nytt förvaltningsobjekt. 

1.2.3 Förvaltningsbegreppet 

Den uppmärksamme läsaren har kanske iakttagit att vi inte längre använ

der begreppet systemförvaltning. Förklaringen till detta är helt enkelt att 

enligt ovanstående resonemang är det inte systemet som skall förvaltas. 

Den som har läst generell systemteori kan hävda att även förvaltnings

objekt är en typ av system, vilket är rätt, men då gäller det att inte sätta 

likhetstecken mellan system och applikationer. Det är också viktigt att 

vara tydlig eftersom vi här skiljer oss från andra som utvecklar modeller 

och metoder för förvaltning. 

Ordet förvaltning för kanske tankarna till stadig och kommunal förvalt

ning, särskilt när vi tagit bort "system)) som prefix. När man gör denna 

jämförelse bör man vara uppmärksam på att man med offentlig förvalt

ning ofta menar organisationen som bedriver förvaltning, men när man 

talar om förvaltning av förvaltningsobjekt avser aktiviteterna i samband 

med förvaltningsarbetet. 

Det finns flera definitioner på vad förvaltning egentligen är. Definitio
nerna varierar från att vara endast felrättningar till att omfatta alla akti-
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viteter som görs efter att etr system tagits i drift. Det är olyckligt att det 

finns många definitioner, och det kan även hämma kunskapsutvecklingen 

inom området. Det är dock omöjligt att skapa en branschgemensam 

definition av förvaltningsbegreppet, eftersom innebörden kan variera 

mellan två förvaltningsobjekt i en och samma organisation. Det 

avgörande är att de som är inblandade i förvaltningsarbetet är överens om 

hur aktiviteterna är indelade samt var gränserna mellan förvaltning och 

närliggande aktiviteter går. 

I det här sammanhanget är det ändå viktigt att definiera förvaltnings

begreppet inför de fortsatta resonemangen och beskrivningarna i denna 
bok. När vi skrev förra boken gjorde vi denna definition; 

Arbetet med titt kontinuerligt änd1'(l och sty,rt informationssystem, 
i syfte att sälmctälla systemets nytta i verksamheten 

Nu har vi utvecklat definitionen till att omfatta följande; 

Arbetet med att fa.,.ä11dra och sty/'(/ objekt där IT-stöd ingår som delar 

Vad innebär då detta konkret i en förvaltningssituation? Följande åtgär

der har vi funnit kan ingå i förvaltningsbegreppet; 

• förvaltningsstyrning 

• ändringshantering (RAFS) 

• användarstöd 

En närliggande aktivitet till förvaltningsarbetet är drift, eller produktion 

som många väljer att benämna fenomenet. Förvaltning och drift är 

aktiviteter som ständigt påverkar varandra och dessutom är beroende av 

varandra. Läs mer om förvaltningens aktiviteter i avsnitt 4.1. 

Är det inte dags att byta ut förvaltningsbegreppet nu? Vi fur den frågan 

då och då. Hittills har vi inte funnit det nödvändigt utan varit rädda för 

att bara skapa ytterligare en hygienteknikereffekt, dvs hitta på en ny 

benämning på förvaltningsarbetet för att ge det högre status. Vi har istäl
let satsat på att fylla det befintliga begreppet med en ny innebörd och 

arbetat med att skapa verklig förändring. Nu när prefixet "system" har 
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försvunnit och det finns en acceptans för att förvaltningsarbete är viktigt 

börjar vi se ett verkligt incitament för att hitta ett nytt begrepp. Problemet 

är att vi ännu inte har hittat rätt och vi får därför nöja oss med att tala om 

Affärsmässig Förvaltningsstyrning istället för Affärsmässig Systemför

valtning. 

1.3 Läsanvisningar 
I denna bok presenteras s&väl modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

som tidigare studier, metoder för etablering, framtida forskning, verktyg 

m.m. Nedan finns en översikt över hur boken är upplagd och var i boken 

olika aspekter av modellen behandlas. Detta för att underlätta läsningen 

och sökandet efter information i bokens olika delar. 

Del Affärs1nliss lga 
P&!.lp&kt!Vet 
som ~~skrl•s; 

K_3pilet3 

Kaplte14; 
Modell/in 

Affilr$mli~9lg 
FörvaUnlngsstyrnlng 

Kapl!al2; 
syatemlörval1nln9- el) 111\ I backsvegeln 

t 
rolalor~s till tldlgmistudfer kring 

lö,vallnlng, vilket beskrivs ! 

I 

K('pltel6: 
Arfliff!mllulg 

Filrvaltn!nga6tyrning 
Imorgon 

-----"·-

. .Etablering av rnodell&n 
oo,~rive!ll Kaplbl 5 

Innehåller • 

[~ 
som finns 

prasonterado I 

Figur 1.3. Läsanvisningar 

För att skapa ett bättre flöde i läsningen har vi valt att inte lägga källhän

visningar direkt i texterna. Istället finns det i slutet av boken ett referens

kapitel där vi talar om vilka källor vi använt och även ger några tips på 
litteratur för den som vill läsa mer. 
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Kapitel 2 

Systemförvaltning 
- en titt i backspegeln 

Det här kapitlet har till syfte att ge en bakgrund till systemförvaltnings

området. (I det här kapitlet används begreppet systemförvaltning efter

som det var relevant då studierna gjordes.) 

Inledningsvis kan man ganska lätt konstatera att förvaltningsområdet sak

nar den mångfald av modeller, metoder och verktyg som kännetecknar till 

exempel systemutvecklingsområdet. Det som ligger närmast till hands, 

med det styrningsperspektiv som vi har utvecklat på förvaltning, är att 

undersöka managemen tområdet. Det berör dock sällan det enskilda 

objektet, utan har då snarare ett ekonomiskt perspektiv på organisations

nivå. 

Följande historieskrivning är således en beskrivning av utvecklingen inom 

systemförvaltningsområdet. Den baseras på forsknings- och utveck

lingsarbeten som publicerats för att öka kunskapsutvecklingen inom 
området. 

2.1 Lientz och Swanson 
Vi väljer att starta 1980 då en av de mest kända studierna om systemför

valtning lades fram. Det var två herrar vid namn Lientz och Swanson som 

presenterade sin doktorsavhandling "Software Maintenance Manage

ment". Arbetet baserades på en enkätundersökning där datachefer i USA 

redovisar hur de bedriver systemförvaltning. 

Studien omfattade fem områden; 

• organisation 

• tillämpningar 

• förvaltningsinsatser 

• verktyg 
• styrning 
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2. Systemförvaltning - en titt i backspegeln 

Dessutom rangordnades problem som kan uppstå vid systemförvaltning. 
Resultatet visade att hälften av ADB-organisationens tid gick åt till för
valtningsarbete, vilket definierades till att vara ändringar av tre olika 
typer; korrigeringar, anpassningar och förbättringar. Anmärkningsvärt är 
att hälften av ändringarna i studien var av typen förbättringar som kan 

karaktäriseras som utvecklingsarbete. Det är dessutom intressant att de 

redan då hade en managementaspekt på förvaltningen, trots att det av 
titeln att döma var datasystemen som var i fokus i undersökningen. 

Redan då påpekade de att det är omöjligt att före systemkonstruktionen 
fastställa de krav som systemet kommer att utsättas för under hela dess 
livslängd. Det gäller istället att skapa förutsättningar för en följsam 
anpassning till organisatoriska och andra förändringar under systemets 
hela livscykel. 

2.2 Riksdataförbundet 
I Sverige har projektet som dåvarande Riksdataförbundet (nuvarande 
Dataföreningen) genomförde 1980-1987, varit vägledande inom system
förvaltningsområdet. Huvudmålet för projektet var att sammanställa 
befintlig kunskap om systemförvaltning samt skapa ny. Delmål var att 
skapa en enhetlig begreppssfär och stimulera forskning och utbildning 
inom området. Riksdataförbundet strävade vidare efter att vidga synen på 
det gamla underhålls begreppet, samt flytta över ansvaret från ADB-per

sonal till verksamhet. Arbetet bedrevs i arbetsgrupper som studerade olika 
aspekter på systemförvaltning. Grundiden för projektet var att attrahera 

erfarna och kunniga personer med praktisk erfarenhet inom företag och 
myndigheter. Deltagarna var ADB-människor med intresse för verk
samhersnära aktiviteter. Avsikten var att direkt 8l tillgång till omfattande 
kunskap och skiftande erfarenheter, samt snabbt få en spridning av resul

tatet. Resultatet av projektet blev en generell modell för systemförvalt
ning. Modellen består av åtta delmodeller; 

• Systemmodell 
• Livscykelmodell 
• Förvaltningsåtgärder 
• Beslutsmodell 
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• Ansvarsroller 

• Personalkategorier 

• Systemhierarki 

• Funktionstyper 

Resultatet från Riksdataförbundets projekt har haft stor genomslagskraft 

på marknaden. Detta trots att resultaten kritiserades för att vara svårtill

gängliga, och art det var svårt att omsätta ideerna i praktiken. Ändå har 

de flesta organisationer idag utsett systemägare, även om placeringen 

kanske inte alltid är bästa möjliga. Många av de organisationer vi möter 

har en förvaltningsmodell som baserar sig på resultatet från Riksdata

förbundet. Det kanske mest spridda är organisarionsmodellen som ser ut 

som en triangel med en systemägare i toppen. Denna modell berörde vi i 

avsnitt 1.1, i jämförelsen mellan organisationsinterna modeller och 

Affärsmässig Förvaltningsstyrning. 

2.3 Berntsson och Welander 
1991 publicerade Berntsson och Welander en förädling av Riksdataför

bundets ideer i boken "Fungerande Systemförvaltning". De komplette

rade dessutom ideerna med en affärsmässig grundsyn. Eftersom Welander 

är en av författarna till den här boken kan man även finna de ideer som 

presenteras där vidareförädlade i den här boken. 

I "Fungerande Systemförvaltning" fanns även en metod för etablering av 

den vidareförädlade modellen, vilken gjorde det möjligt för organisation

er art verkligen förändra förvaltningssituationen. Metoden byggde på 

insikten om att etablering av en modell är ett förändringsarbete och 

därmed ställde krav på delaktighet och uthållighet. 

2.4 Brandt 
1992 presenterades den första akademiska avhandlingen i Sverige under 

rubriken systemförvaltning. Det var Brandt som presenterade sin licen

tiatavhandling ))Hur bedriver man systemförvaltning". 
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Avhandlingen bygger på resultaten av en kopiering av Lientz och 

Swansons studie som vi tidigare har beskrivit. Syftet var att kartlägga hur 

systemförvaltning bedrivs i Sverige och sedan jämföra resultatet med 

motsvarande studie i USA. 388 organisationer i Sverige tillfrågades och 

den relativa svarsfrekvensen uppgick till 13,7 procent. 

Resultatet visar att det finns stora likheter mellan systemförvaltningsar

bete i USA och Sverige. De skillnader som finns förklarar Brandt med den 

tekniska och applikationsmässiga utvecldingen som har skett mellan 

undersölmingstillfällena. Resultatet av frågeställningen om hur förvalt

ning bedrivs är deskriptiv statistik som presenteras i form av olika dia
gram och tabeller. 

De största problemen i förvaltningsarbetet är enligt undersökningen (i 
rangordning); 

• konkurrerande efterfrågan på programmerarnas tid 

• kvaliteten på systemdokumentationen 

• antal tillgängliga systemförvaltningsprogrammerare 

• användarefterfrågan på utökningar/tillägg av system 

• avsaknad av metoder och standarder för systemförvaltningsarbete 

2.5 Nordström (f d Bergvall) 
1996 presenterade Nordström, en av författarna till den här boken, sin 

licentiatavhandling "Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie 
avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller", 

Delar av denna bok bygger på resultatet från studierna i avhandlingen. 

Det kan därför vara på sin plats att här nämna lite om forskningsansats 
och metodval. 

Syftet med studien var att karaktärisera systemförvaltningsbegreppet, att 
sätta parentes kring etablerade uppfattningar och studera systemför

valtning så förutsättningslöst som möjligt. Utgångspunkten är en för

valtningsorganisation. Sju fallstudier genomfördes och datainsamlingen 
gjordes med hjälp av självrapportering, intervjuer och källstudier. 
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Studiens resultat kan i korthet sammanfattas enligt följande; 

• karaktärisering av systemförvaltningsbegreppet 
• relatering av systernförvaltning till närliggande aktiviteter 

• identifiering av förvaltningsutforrnning 

• identifiering av förvaltningsaktiviteter 
• identifiering och kartläggning av ändringar och ändringshantering 

• begreppsutveckling inom förvaltningsområdet 

Tre viktiga slutsatser i avhandlingen är behovet av ökad styrning, att sys
te1nförvaltning sker allt för darasysteminriktat samt att kommunikatio

nen fungerar dåligt mellan verksamhet och ADB-organisation. 

2.6 Sammanfattning av tidigare studier 
Det som främst skiljer befintliga studier och modeller från varandra är 
synen på vad som skall förvaltas och innebörden i förvaltningsbegreppet. 
Detta är inte explicit i alla arbeten utan en efterkonstruerad analysmodell 
då vi funnit att detta är viktiga nyckelfrågor som avgör hur förvaltningen 

byggs upp. 

I nedanstående matris sammanfattas de arbeten som beskrivits ovan ur 

dessa båda aspekter. Vi har dessutom lagt till boken "Affärsmässig system-

Vem/vilka Vad är Systemförvaltning? Vad skall förvaltas? 

Lientz & Swanson Ändringar av typen rättningar, Datasystem 

(1980) anpassningar och förbättringar 

RDF (1987) Ändringar med tillägget sane- Datasystem 
ringar i förhållande till ovan 

Berndtsson & Ändringar (RAFS) lnformationssystem med 

Welander (1991) fokus på datasystemet 

Brandt (1992) Ändringar (RAFS) Datasystem 

Bergvall (1995) Ändringar (RAFS), Förvaltnings- lnformationssystem med 
styrning, Användarstöd, Utvärde fokus på datasystemet 
ring, Utbildning och Drift 

Bergvall och Ändringar (RAFS), Förvalt- lnformationssystem med 

Welander (1996) ningsstyrning, Användarstöd fokus på både data-

och Drift system och verksamhet 
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förvaltning" som är föregångaren till "Affärsmässig Förvaltningsstyrning". 

Hur den har utvecklats har vi beskrivit i förordet till den här boken. 

2.7 Internationella studier om 
systemförvaltning 
Vid sökning av internationella studier om systemförvaltning tvingas vi 

återigen konstatera att internationell forskning har en tydlig inriktning 

mot IT-stödet som sådant. Ett exempel på detta är att forskning kring 

komplexitetsmätningar i kod} s.k. software metrics, internationellt sett är 

ett omfattande forskningsområde. Kombinationen förvaltning och ma

nagement/styrning är svår att hitta på det internationella forskningsfåltet, 
det handlar oftast om antingen teknik/programutveckling eller män

niskor/management. Om de två kombineras gäller det oftast frågor kring 

användargränssnitt och liknande. Detta till skillnad mot vår svenska 
ansats som tydligare fokuserar IT-stödets samspel med verksamheten som 

systemet skall stödja. Det här kan dock till en del förklaras av ämnestill

hörigheten. Internationellt ses systemförvaltning ha teknisk tillhörighet, 

medan det i Sverige anses ligga i gränslandet mellan teknik och samhälls
vetenskap. 
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Kapitel 3 

Det Affärsmässiga 
Perspektivet 

Affärsmässighet genomsyrar hela modellen för förvaltningsstyrning som 

beskrivs i den här boken. Affärsmässigheten är lösningen för att skapa en 

fungerande förvaltning som präglas av ordning och reda samt hög 

kundupplevd nytta. 

Det affärsmässiga perspektivet innebär att förvaltning betraktas som ett 

typfall av affär. Motiveringen till att man skall betrakta förvaltning som 

en affär, och inte bara någon form av samverkansteam, är att förvaltning 

är ett komplext fenomen med många parter inblandade. Klargörs affären 

mellan dessa skapas också ordning och reda. Ju fler parter som är 

inblandade, desto större är behovet av styrning och ordning. I takt med 

att organisationer specialiseras ökar dessutom komplexiteten i 
förvaltningsaffären och det krävs en tydlighet i vem som gör vad för att 

erhålla en kostnadseffektiv förvaltning. 

3.1 Affärer och affärsmässighet 
Med ajfiir avses här någon form av utbyte. Det kan vara utbyte av varot\ 

tjänster eller ideer och det behöver inte finnas någon ersättning kopplad 

till själva utbytet. Det här innebär en förhållandevis vid definition av 

affärsbegreppet som är användbar även för de interna organisationer som 

inte tar betalt för sina tjänster. 

Med affärsmässighet menas att man skall göm goda affärer. Det kanske 

låter enkelt, men verkligheten vittnar om något annat. Det finns de som 

har uppfattningen att en god affär är när säljaren tjänat mycket pengar, 

gjort snabba !dipp eller lyckats lurat någon att köpa någor till ett för högr 

pris. Visst finns det affärer av det slaget, men de kan inte kallas för goda 
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ANVÄNDARE 

LEVERANTÖR 

KÖPARE SÄLJARE 

Figur 3.1. Historisk tillbakablick 

affärer. Resultatet av en god affär är alltid att både säljare och köpare är 

nöjda på kort och lång sikt. Figuren på nästa sida illustrerar utvecklingen 
i den interna förvaltningsaff'åren. 

Utvecklingen har gått från sextio- och sjuttiotalets monopolistiska data

avdelningar, som ur rationaliseringssynpunkt själva bestämde vad använ

darna behövde, över åttio- och nittiotalets kundorienterade fas där 

beställarorganisationerna hade hela ansvaret. Nu på 2000-talet borde det 

vara dags att affärsrelationerna fokuseras istället för att ge hela ansvaret till 
någon av parterna. 

Det finns de som ifrågasätter affarsmässighet i icke affärsdrivande verk

samheter såsom myndigheter, kommuner och landsting. Det vanligaste är 

dock att man ifrågasätter begreppet som sådant och inte dess innebörd. 

Vi har mycket god erfarenhet av att etablera Affärsmässig Förvaltning i 
den typen av organisationer. 

Vi har nu definierat vad en affär är och det är dags att titta lire närmare 

på aktörerna i en affär. Definitionen av säljare och köpare är följande; 

Den som har en ide eller uppfattning som hon eller han vill att någon 
skall ta till sig är sälja,~ på Stimma sätt som den som fi·ivilligt samtycker 
är köpare 

Notera än en gång den vida definitionen av affär. På ett vanligt projekt-
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eller förvaltningsmöte görs enligt ovanstående definition många affärer. 

Vidare definieras det ansvar som åligger säljaren enligt följande; 

Säijarens ansvar är att få köparen att fomå vad köparen behöver, 
och ge henne eller honom j11st detta och inget annat 

Härmed sällar vi oss inte heller till den skaran som anser att kunden alltid 
har rätt. På förekommen anledning vill vi dock påpeka att det inte är vår 

uppfattning att man som leverantör skall agera utifrån vad som passar 

bäst ur ett egoperspektiv, utan det är kundens behov som skall vara i 
fokus. Läs mer om detta under rubriken Affårsmässig inställning och 

beteende i affärer, avsnitt 3.2.4. 

Vad innebär då köparansvaret? En riktigt god köpare, kan man inte bli 
om man inte också inser att man samtidigt är säljare i nästa led. 

Köparansvaret innebär; 

Köparens amvar är att söka bästa lösning for sin köpm~ 

I vardagslivet finns många situationer där detta sker per automatik, utan 

att man tänker på det. En förälder som handlar för att laga middag till 
sina barn tänker förmodligen både på vad barnen tycker om, och på att 

de skall få i sig en näringsrik kost. 

3.2 Krav på goda affärer - organisations 
och individperspektiv 
Att göra goda affärer ställer krav på såväl organisation som individ. Dessa 

krav kan sammanfattas i fyra sentenser; 

• afförsfokus på alla nivåer i organisationen 
• dubbelriktad intern affärsprocess 
• nivåanpassade överenskommelser mellan säljare och köpare 

• affarsmässig inställning och beteende i affärer 

Nedan beskrivs innebörden i detta. 
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3.2.1 Affärsfokus på alla nivåer i organisationen 

En vanlig missuppfattning är att det skulle räcka med att någon eller 
några i organisationen är affärsmässig. Detta kan ställa till problem hos 

såväl köpare som säljare. 

Under senare år har det t ex varit vanligt att man skapat interna sälj
organisationer hos stora interna IT-leverantörer. Nya roller såsom kund

ansvariga och affärsansvariga har fått uppgiften att kommunicera med 
beställarorganisationen. När beställningen sedan är mottagen har det varit 

dessa rollinnehavares uppgift att formulera ett avtal om affären. 

Det här fungerar sällan eftersom det uppstår ett glapp mellan sälj och 
leverans. Det hjälper inte om de som har kund nära roller har en hög grad 
av affärsmässighet om de som ansvarar för leveransen inte är affärs

mässiga. Resultatet blir en missnöjd kund som inte anser sig få det han 
eller hon beställde. I längden blir situationen snarare värre eftersom det 
ofta uppstår ett moment av "viskningsleken", det vill säga en successiv 

förvrängning av den ursprungliga beställningen. Beställaren skall först tala 
med kundansvarig, som ofta måste ha generalistrollen, som i sin tur 

översätter till specialisten som sedan sätter ihop ett team för att tillverka 

beställningen. Om vi därtill lägger en tidsaspekt, att det är svårt att ut
trycka krav och att kraven ofta förändras under pågående tillverkning är 
det inte svårt att förstå att många affärer slutar med att såväl köpare som 

säljare är missnöjda. 

På köparsidan uppstår ett liknande problem, fast spegelvänt. Man får 
ibland intrycket att beställarorganisationen tror sig vara sist i ledet av 

nyttjare av det de köper. "Vi är verksamheten" hävdar de ofta. Men det 
stämmer inte. De är en beställarorganisation för IT, vilket innebär att det 

egentligen är en IT-organisation som köper av en annan IT-organisation. 

Ibland är man fortfarande lika fjärmade från verksamheten som för I O år 
sedan. Den förvaltningsproblematik som tidigare uppstod i gränslandet 
mellan IT-leverantör och verksamhet återfinns därför idag ofta mellan 
beställarorganisationer för IT och verksamheten. "IT i affären" har i 
många fall ingen verl<lighetsförankring. Ett exempel på detta är att vi vid 

ett tillfälle fick i uppdrag att strukturera förvaltningsverksamheten för en 

omfattande produkt i en stor svensk koncern. När vi klarlagt alla parter 
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som ingick, visade det sig att det var åtta affärsled innan produkten nådde 

marknaden. De som kallade sig verksamhet var inget annat än en i raden 

av professionella IT-beställare. 

Det är svårt att köpa IT, eftersom IT i hög grad är en integrerad produkt 

i en föränderlig verksamhet. Alla som har försökt köpa IT vet det, och 

ändå får man en känsla av att en IT-affar alltför ofta jämförs med köp av 

mer statiska produkter. Detta försöker man lösa genom de interna be

ställarorganisationerna för IT. De Par tekniska utbildningar som blir allt 

mer ingående istället för att lära sig säkerställa att man köper på rätt sätt. 

Alternativt rekryterar man personer från IT-leverantören till att bli köpare 

från sin tidigare arbetsgivare. I ett förstudiearbete hos en svensk myn

dighet uttryckte sig en intervjuperson så här; "strävan att upprätthålla 
terrorbalansen mellan verksamhet och teknik kräver att vi anställer 

tekniker som kan kommunicera med våra tekniska leverantörer". Det här 

löser inte problemet utan ökar bara inslaget av viskningsleken. Det kan 

aldrig vara kostnadseffektivt att ha personer anställda som har till uppgift 

att förstå vad leverantören säger. 

Lösningen på problemet är istället att ta bort alla dessa mellanled utan 

vidareförädlingsvärde och öka affärskompetensen hos både säljare och 

köpare. Detta är innebörden i affärsfokus på alla nivåer i organisationen. 

Vi har drivit flera förändringsprojekt för att öka affärsmässigheten hos 

såväl köpare som säljare. Det har resulterat i att onödiga mellanled har 

blivit överflödiga eftersom de verldiga köparna och säljarna har börjat 

kommunicera på ett effektivt sätt. 

3.2.2 Dubbelriktad intern affärsprocess 

Många modeller och affarsprocessbeskrivningar utgår från säljaren och 

framhåller att alla i organisationen arbetar för att tillfredsställa slutkun

den. Det är riktigt i sig, men det kan vara svårt för Kalle Operatör att se 

och dessutom förstå Anna Bank.kunds behov utifrån sitt eget arbete. 

Andra modeller beskriver att allt utgår från marknadens behov, men det 

kan vara lika svårt att ffi marknaden att beskriva sina behov i termer som 

alla i den säljande organisationen förstår. 
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Vår affärsprocess tar fasta på båda dessa synsätt. Affärsprocessen utgår från 

marknadens behov som ställer krav på front office som i sin tur ställer 

krav på back office funktionen, vilken i sin tur ställer krav på IT-leveran

tören. När detta fungerar stödjer IT-leverantören back office funktionen 

som stödjer front office vilka sedan tillfredsställer marknadsbehovet. På så 
sätt skapas en dubbelriktad intern affärsprocess. Figur 3.2 åskådliggör 
detta. 

M 
A 
R 
K 
N 
A 
D 

VERKSAMHET 

Front ofl!ce Back olflce IT-leverantör 

Figur 3.2. Affärsprocessen och dess affärsparter 

EXTERNA 

LEVERANTÖRER 

Ovanstående modell är generisk och kan användas på både makro- och 

mikronivå. Om man betraktar en stor koncern består kanske varje 

affärspart, dvs front office, back office och IT-leverantör av flera bolag. På 
mikronivå utgörs kanske varje affärspart av en eller flera funktioner inom 

ett och samma bolag. I dagsläget är det inte heller säkert att det finns 
någon intern IT-leverantör. Ett vanligt fenomen är att det är oklart vilka 

parter som ingår i en viss affär. Det kan ta tämligen lång tid att reda ut 

affärspartsförhållandet i en förvaltningsaffår. Riktigt spännande blir det 
när man samlat två parter där den ena anser sig göra affärer med den 
andra, utan att den andra är medveten om det. 

I affarsprocessen är det också nödvändigt att fastställa vad man köper 
respektive säljer. Detta kan kanske låta trivialt, men det är vanligt med 
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organisationer som inte har en tydlighet i vad respektive part säljer och 
köper. De som har direktkontakt med marknaden vet i allmänhet vad de 
säljer, men med interna affärsparter kan det vara värre. Om man inte har 
tydliggjort vad man köper och säljer är det också svårt att identifiera sitt 
vidareförädlingsvärde. Vidareförädlingsvärdet kan liknas vid affårspartens 

affärside. Figur 3.3 visar sälj/köp i den interna affärsprocessen. 

KUND fRONT OFFICE S;ACK OFFJCE , IH Df\lfT 

KÖPER I SÄLJER KÖPER/ SÄLJER KÖPER/ SÄLJER 

Figur 3.3. Interna affärsprocessen 

Vi har tidigare varit inne på säljar- och köparansvar. Affärspartsbilden i 
figur 3.2 kan användas som hjälp för att tydliggöra säljaransvaret. I 
marknadsföringskretsar har man länge tillämpat något som kallas återför

säljarteknik. Det går i korthet ut på att om man som säljare skall kunna 
ge sin köpare vad han/hon behöver bör man känna till köparens köpares 
behov. Lägg märke till ordvalet "känna till" och inte "ha kunskap om". 
Konkret innebär det här att de som är säljare på den interna IT-avdel
ningen på t ex en bank bör känna till behoven hos den lokala banken. 
Figuren nedan illustrerar återförsäljartekniken. 

KUND BA_tK OFF_IC,E IT /DRIFT 

KÖPER SÄLJER/ KÖPER SÄLJER I KÖPER SÄLJER 

\. ....................... '··:::::::::::::::.) ......................... / 
Figur 3.4. Återförsäljarteknik 
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3.2.3 Nivåanpassade överenskommelser mellan säljare och 
köpare 

Överenskommelser uppträder ofta i form av avtal. Det olyckliga med 
avtal är att det ofta är de som får stå som symbol för affärsorientering av 
verksamheter. "Vi har redan avtal så vi behöver inte bli mer affärsmäs

, siga", är det många som hävdar. Det finns organisationer som inte alls gör 
goda affärer, men som har avtal. Det finns även motsatsen. Organisatio

ner som är affärsmässiga, men inte har avtal utan andra typer av skriftli

ga överenskommelser. Avtal är således ingen garanti för affärsmässighet. 
Det är innehållet i avtalet, samt om man lever efter dem som avgör om 

man är affärsmässig. Tyvärr utgör således inte alltid avtalen de styrinstru
ment för affären som de borde vara. Det är vanligt att avtalen har fokus 

på viten, alltså vad som skall hända om man inte blir överens, snarare än 

att fokusera vad man egentligen skall göra tillsammans. I något extremfall 
har det till och med varit så att avtalen har varit till för ledningen att föra 
statistik på avtalade aff1irer, istället för att säkerställa rätt leverans. 

En olikhet mellan interna och externa avtal är att det alltid finns någon 
att vända sig till om man inte kommer överens vid interna affärer. Om en 

fråga eskaleras tillräckligt högt i organisationen, finns det alltid någon 
som kan fatta det avgörande beslutet. Vid en extern affär är det civilrät
ten som gäller, om man inte kommit överens om annat. Vid interna affär
er innebär det således att tvisteklausuler ofta blir överflödiga. Istället för 
viten i interna överenskommelser kan man försöka öka medvetenheten 

om vad som händer för organisationen som helhet om respektive parts 

åtaganden inte uppfylls. Det kan tex vara i storheter som förlorade affär
er, missnöjda kunder, negativ inverkan på varumärken osv. Det borde vara 

mycket mer intressant än pengamässiga viten. 

Vi brukar ställa följande krav på avtal för att de skall betraktas som 
affärsmässiga. De ska; 

• vara beskrivna på ett mätbart, realistiskt och tydligt sätt 
• vara processade av berörda parter 

• innehålla både säljare och köpares åtagande 

Det borde vara självklart att ett avtal beskriver affären. IT-affärer är både 
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komplexa och svåra att göra, och därför borde det vara extra viktigt att 

säljare och köpare kommer överens om vad affären innebär. Ibland verkar 

det dock tvärtom som om just det är argumentet för att man inte skall 

beskriva affären. Det man bör tänka på när man gör avtal är att det är vik

tigt att skriva dem på ett sådant sätt att de tillåter en successiv förfining 

av affären, eftersom en förvaltningsaffär ofta förändras över tiden. 

Överenskommelsen bör dessutom vara processad av berörda parter. Det 

är vanligt att man utser proffsförhandlare för att förhandla avtal. Det går 

naturligtvis utmärkt för avtal på övergripande nivå, men inte för enskilda 

förvaltningsobjekt. Det slutar ofta med att avtalen spricker. Det är vanligt 

att avtal har formuleringen; "Rättningar ingår i fastpriset, medan all form 

av ny funktionalitet debiteras på löpande räkning". Att avgöra vad som är 

vad i den konkreta situationen överlåter man till dem som arbetar opera

tivt med förvaltning att tvista om. Det är dessutom vanligt att den här 

typen av avtal skickas mellan förhandlarna tills man nått en behaglig 

abstraktionsnivå. För att undvika detta och skapa avtal som verkligen Par 

genomslagskraft, bör man låta överenskommelserna processas fram 

gemensamt av berörda parter, för att sedan beslutas av berörda besluts

fattare. Nedan beskrivs en avtalsstruktur som säkerställer att överenskom

melserna träffas på rätt nivå. 

RAM 
AVTA, 

AFFÄRSAVTAL 

RAM 
AVTAL 

RAM 
AVTAL 

: . ": 
,: ........ ; Leveransavtal per objekt för: : 

'.',, -utveckling !,,, 

-förvallning 

: -drift 
: .............................................. ! 

Figur 3.5. Förslag till avtalsstruktur 

Sist men inte minst måste överenskommelserna innehålla båda parters 

respektive åtaganden, samt gemensamma åtaganden. Det är vanligt med 
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avtal som endast utgör partsinlagor, vilket är olyckligt. I IT-affärer är detta 

extra viktigt eftersom man i hög grad är beroende av varandra för att 

erhålla rätt lösning, dvs produkten av affären. 

3.2.4 Affärsmässig inställning och beteende i affärer 

Affärsmässighet har hittills behandlats ur ett organisationsperspektiv, nu 

är det dags för individperspektivet. Det är inte organisationer som gör 

affärer med varandra utan det är människor. En aldrig så bra ide om 

förvaltning kan förstöras av en säljare eller köpare med fel inställning eller 

beteende. I texten ovan ges ett antal exempel på icke affärsmässiga 

situationer. Intresset och viljan att arbeta affärsmässigt varierar i olika 

organisationer, men generellt är den tämligen stor. Intern affärsmässighet 

innebär nya krav på yrkesrollen, och ledare inom organisationer måste 

motivera medarbetare i varför och hur man ökar affärsmässigheten. Figur 

3.6 presenterar affärsmässig inställning och beteende för köpare och 

säljare. 

SÄLJARENS INSTÄLLNING 

·varu ~lolt ö,.,r del ogna lo<olayel /orgm~salionen 

·varu posil1v l,11 kOpmon 

·tro pä 10,m;ng~irnln 

·SO hindrnn u!analt bkusora dom 

-V~Ja göra affiirer 

KÖPARENS INSTÄLLNING 

·vara stolt ö,e, det egna lörntagel /organisall!lnen 

,vAJa göra affärer 

-vara posWvlill sin sälJaro 

-varn öppen fOrsälJarons Jösningsldö 

-so hindren utan alt bkusorn dam 

·lro på don över<.msko,ma a!fätcn 

·agera ilrllgloch vara aktiv i anärsprocessen 

·lräga Odl lyssna aklM rör att säkerst.illaratt 
fösning for sfn ~Opare 

·mgurnontorn ,Mrlm sin köpares pmbleni/behov 

-pianara nilsla sleg 

Figur 3.6. Affärsmässig inställning och beteende för säljare och köpare 
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3.3 Affärsmässighet i förvaltningen 
En förvaltningssituation är ett bra exempel på en situation med en kom

plex affärspartsbild, varför hög grad av affursmässighet är viktig. Den 
tiden är förbi när en förvaltningssituation kunde lösas mellan två parter. 

Affärsmässighet i förvaltningen har två dimensioner. Den ena handlar om 

optimala förvalmingsobjekt, dvs förvaltningsobjekt som underlättar de 
externa affärerna. Den andra dimensionen är att aff'åren förvaltning skall 

vara målstyrd, dvs affären skall vara tydliggjord för alla berörda interna 

och externa parter. 

I nedanstående tabell har vi innebördsbestämt kraven på en god affär 

avseende förvaltning. Det finns också en hänvisning till vilken framgångs-

Krav på en god Innebörd i förvaltnings- Läs mer om det I 
affär affären framgångsfaktor 

Affärsfokus på alla Insikten om att samtliga rollinne- Klargör ansvarsroller 
nivåer i organisa- havare i en förvaltningsorganisa-
lianen tian faktiskt gör affärer. För att det 

skall bli en god förvaltningsaffär 
krävs att både säljare och köpare 
tar sitt ansvar. 

Dubbelriktad intern Bestämning av vilka affärsparter Identifiera förvaltnings-

affärsprocess som är delaktiga i den totala för- objektet 
valtningsaffären. Tydlighet i vem 
som säljer och köper vad, samt Klargör ansvarsroller 
respektive affärsparts vidareför-
ädlingsvärde. Förvaltningsarbetet 
skall organiseras i en mikro-
organisation med representanter 
från både köpare och säljare. 

Nivåanpassade Förvaltningsaffären skall vara be- Definiera förvaltningen 

överenskommelser skriven på ett mätbart, realistiskt 
mellan säljare och och tydligt sätt. Affären skall vara Målstyr förvaltningen 

köpare processad av båda parter. Affären 
skall innehålla både säljarens och Bygg rutiner 
köparens åtagande. 

Affärsmässig Genom rutinbeskrivningar säkrar Bygg rutiner 

inställning och man att respektive rollinnehavare 
beteende i affärer agerar affärsmässigt i förvalt- Klargör ansvarsroller 

ningsaktiviteten. 
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faktor i förvaltningsmodellen som främst säkerställer den goda forvalt
ningsajfären. Framgångsfaktorerna som skapar Affärsmässig Förvaltnings

styrning beskrivs i kapitel 4. 

En hög affårsmässighet i förvaltningsaffären ger; 

• nöjd säljare och köpare på kort och lång sikt 
• en långsiktig affärsrelation 
• en sund affärsutveckling med högre lönsamhet som följd 
• ständig kompetensutveckling för säljare och köpare 
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Kapitel 4 

Modellen Affärsmässig 
Förvaltningsstyrning 

Det här kapitlet syftar till att beskriva modellen för Affärsmässig Förvalt

ningsstyrning. Modellen har vuxit fram i gränslandet mellan teori och 

praktik. Teoretiskt hållbar och praktiskt användbar är ledstjärnan när vi 

hela tiden, genom praktiskt arbete och studier, utvecklar modellen. 

Modellen har en pragmatisk grundsyn och ambitionen har varit att lösa 
verkliga problem på ett enkelt sätt. Det finns ofta en tendens att komp

licera situationer istället för att förenkla dem. I samma sekund som kun

skap modelliseras går man miste om någon aspekt av verkligheten. Det 

ligger i sakens natur eftersom en modell är en förenklad bild av verk

ligheten och det är omöjligt att täcka in alla specialfall. På ett sätt är 

många situationer lika, men på ett annat sätt är verklighetens variation

srikedom oändlig. Vi försöker täcka in det genom att ha modeller som 

talar om vad och metoder som talar om hur. På så sätt tar metoderna 

hand om variationerna i verkligheten. Att alltid få till bästa lösning kräver 

en optimal mix av modellstyrning och situationsstyrning i stunden. 

Nedanstående figur beskriver förhållandet mellan modell, metod, verktyg 

och resultat. 

AFFARSMÄSSIG 
FÖRVAL TN INGSSTYRNIN G 

{MODELL) 

etableras på specifikt 
objekt ,ned hjälp av 

ETABLERINGSMETOD 

innel1åuer 

ETABLERINGSVERKTYG 

C'esulterar I FÖRVALTNlNGSPLAN 

Figur 4.1 Förhållandet mellan modell och metod i 
Affärsmässig Förvaltningsstyrning 
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Resultatet av en etablering av modellen är en förvaltningsplan. Det är ett 

styrdokument som beskriver förvaltningsarbetet för ett specifikt objekt 

inför kommande period. Förvaltningsplanen kan sedan kompletteras med 

avtal mellan de identifierade parterna. 

Förvaltningsmodellen bygger på fem framgångsfaktorer som alla genom

syras av det affärsmässiga perspektivet. En etablering av modellen innebär 

att man säkerställer framgångsfaktorerna för ett visst objekt. 

Framgångsfaktorerna är följande; 

• definiera förvaltningen 

• identifiera förvaltningsobjektet 

• målstyr förvaltningen 

• klargör ansvarsroller 

• bygg rutiner 

Identifiera 

förvaltningsobjektet 

/.\.IT ÄRGMÄSS!G 
FÖFlVALTH lHGSSTYRNlNG 

Målstyr förvaltningen 

Klargör 

ansvarsroller 

Figur 4.2 De fem framgångsfaktorerna 
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Mer om hur etableringsarbetet går till beskrivs i kapitel 5. 

I inledningskapitlet står en hel del om de två första framgångsfaktorerna, 
Definiera förvaltningen och Identifiera förvaltningsobjektet. Här nedan 

gör vi därför bara fördjupade beskrivningar av olika tillämpningsfall av 

dessa två. 

Alla tillämpningsfall och beskrivningar nedan görs utifrån enskilda ob
jekt, eftersom modellen skall säkerställas för varje objekt. 

4.1 Definiera förvaltningen 
Vi har tidigare presenterat en definition av förvaltning till att vara; 

Arbetet med att forändra och styra objekt där IT-stöd ingår som delar 

Den användbara varianten på definitionen är den stipulativa, dvs vi 

definierar förvaltningsbegreppet genom att tala om vilka aktiviteter som 
kan ingå. I nedanstående tabell definieras de förvaltningsaktiviteter som 
är mest frekvent förekommande. 

-· 
Förvaltningsaktlvltet Definition 

Förvaltningsstyrning Avser aktiviteter i syfte att administrera och styra för-
valtningsarbetet 

Användarstöd Avser aktiviteter för att ge användarna stöd i problem-
situationer, samt aktiviteter för att förebygga problem 
t ex utbildning 

Ändringshantering Avser aktiviteter från det att ett ändringsbehov upp-
står till dess ändringen är införd 

Driftbegreppet är intimt sammankopplat med förvaltningsbegreppet. I 
vissa praktiska situationer har det också visat sig att det kan vara svårt att 
skilja mellan driftaktiviterer och förvaltningsaktiviteter Detta blir allt tyd
ligare i takt med att utvecldingen i nya tekniska miljöer ökar. Drift 
definieras här på följande sätt; 
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Arbetet med att, ur teknisf, synvinleel, säleerställa verksamhetens 
tillgänglighet till IT-stödet 

När det gäller driftbegreppet finns det behov av vidare studier och för
djupningar (se kapitel 6) för att få till optimala förvaltningsobjekt och 
därefter fastställa roller. Under de senaste åren har det varit populärt att 
dela på ansvaret mellan drift och förvaltning. Det har ibland fått till följd 
att vissa aktiviteter "hamnat mellan stolarna". Resultatet har blivit att 

beställaren suttit med ett icke fungerande IT-stöd och två leverantörer 

som skyller på varandra. Delvis kan detta bero på att det inte finns något 
ett-till-ett förhållande mellan objekten som man gör affär på. Drifts
organisationen vill helst göra affär på hanteringen av hela tekniska platt

formar, medan leverantören av teknisk förvaltning hellre gör affär per 

applikation eller grupp av applikationer. Detta kan få till följd att t ex 
applikationsövervakning hamnar i ett ingenmansland. Det här har lett till 
att många organisationer idag talar om förvaltningsnära driftsaktiviteter 

som man sammanför ansvaret för. Generell gränsdragning mellan dessa 

aktiviteter har i praktiken visat sig svår och många organisationer letar nu 
därför efter helhetslösningar. Vid etablering av Affärsmässig Förvaltnings
styrning är det nödvändigt att tydliggöra gränsdragning mellan förvalt

ningsaktiviteter och driftaktiviteter i det enskilda fallet. 

4. 1. 1 Förvaltningsstyrning 
Förvaltningsstyrning är den aktivitet som styr ovnga aktiviteter som 

definierats som förvaltning i det enskilda fallet. Det kan t ex innebära 
utarbetande av förvaltningsplan inklusive budget och avtal, uppföljning, 
prognostisering, planering och genomförande av förvaltningsmöten, 

rapportering till styrgrupp och optimering av förvaltningsorganisationens 
arbete. Dessa aktiviteter är att likna vid traditionella styrningsaktiviteter. 

Vi lägger dock in ytterligare två aktiviteter i förvaltningsstyrningen näm

ligen; 

• marknadsföring 

• utvärdering 
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Marknadsföring behövs för att optimera användningen av förvaltnings

objektet. I många organisationer finns det idag flera olika möjligheter att 

genomföra arbetsuppgifter, inte minst med hjälp av IT-stöd, men det är 

vanligt att alla inte känner till alla möjligheter som finns. Det är till och 

med så att stora organisationer startar projekt för utveckling av nya IT

stöd när funktionaliteten redan finns. Det är också ett ganska vanligt 

fenomen att det kommer önskemål om ny funktionalitet som redan finns 

i IT-stödet. I de fall förvaltningsobjektet har direktkontakt med mark

naden är marknadsföring en självklar aktivitet, men vi vill även förespråka 

intern marknadsföring. 

När det gäller utvärdering kan den vara av två typer; 

• utvärdering av IT-stödet 

• utvärdering av förvaltningsarbetet 

Dessa båda typer av utvärdering påverkar varandra i ett orsak-verkan sam

band. Det är inte troligt att man har ett bra IT-stöd om man har ett brist

fälligt förvaltningsarbete, åtminstone inte någon längre tid. Däremot kan 

man faktiskt ha ett bristfälligt IT-stöd, men en fungerande förvaltning. 
För att mäta hur väl man lyckats med sitt förvaltningsarbete kan man 

använda Dataföreningens nya mätmetod - estiMERA. Med hjälp av ett 

frågebatteri mäter man hur väl man lyckats etablera en fungerande för

valtning. Se vidare under avsnitt 5.3. 

4.1.2 Användarstöd 

Med användarstöd avses ofta stödet till slutanvändarna. Vi har dock en 

vidare definition och menar att användarstöd kan uppstå i flera led i för

valtningsarbetet. Det kan tex vara en drifttekniker som ger stöd till back 

office funktionen eller en regelverksexpert som ger stöd till slutanvän

darna. Utbildning är också en del av användarstödet när det genomförs 

utan direkt samband med en ändring. 

Idag är det vanligt att företag organiserar användarstödet i flera nivåer, där 

första nivån hanterar de enldaste och mest frekventa användarstödsfrå

gorna. I de fall första nivån inte kan besvara frigan, eskaleras ärendet till 

nivå 2 osv. För att användarstödet ska fungera som tänkt är det viktigt att 
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upprätta en användarstödsrutin. Rutinen bör innehålla aktiviteter för att 

förebygga problemsituationer och ge stöd till funktioner inom eller utom 

organisationen som berörs av aktuellt förvaltningsobjekr. Förebyggande 

åtgärder kan t ex vara att upprätthålla manualer och information samt 

olika typer informationskampanjer för att öka kunskapen om förvalt

ningsobjektet, vilket därmed kan minska antalet användarstödsärenden. 

En användarstödsrutin kan innehålla följande steg; 

• initiering 

• loggning 

• åtgärd 
• återkoppling 

• uppföljning 

specialist specialist 

Figur 4.3 Användarstödsrutin 

Användare 

Åtgärd Åter
koppling 

Upp
följning 

Ett ärende som initieras såsom användarstöd kan även leda till en 

ändringshanteringsaktivitet, t ex om en användare eller intressent upp

täcker ett fel i förvaltningsobjektet. Läs mer om rutiner i avsnitt 4.5, 
"Bygg rutiner". 
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4.1.3 Andringshantering 

Ändringshantering är den mest frekvent förekommande förvaltningsåt

gärden. Under en lång period har också ändringshantering betraktats som 

synonymt med förvaltningsarbete. 

Det finns alltid någon bakomliggande orsak till ett ändringsbehov hos 
någon av objektets intressenter. Vi har valt att kalla detta ändringsgrund. 
Det kan t ex vara; 

• upptäckt av fel i något av objektets skikt 

• upptäckt av brister i något av objektets skikt 
• förändringar i verksamheten 

- regelverk 
- organisation 

- produkter och tjänster 
förändringar i IT-stödet 
- applikation 
- teknisk plattform 

• förändringar i relaterade objekt 
• upptäckt att behov har upphört i verksamheten och därmed 

applikationen 

Upptäckt av fil i objektet innebär att någon hittar ett fel som, direkt eller 
indirekt, påverkar verksamheten. Den här typen av fel är vanligast när 
applikationer är relativt nya och nyinstallerade. I takt med att applikatio
nen används brukar antalet direkta fel minska. Det behöver dock inte 
nödvändigtvis vara tekniska fel, utan kan lika gärna vara ett fel i verk

samhetens rutiner. Den här kategorin benämns som rättningar. 

Upptäckt av brister i objektet innebär att någon upptäcker att någonting 
kan göras på ett bättre sätt, utan att vara direkt tvingande. Åtgärden av 

bristerna kan dock skapa effektivare arbetsformer för slutanvändarna. 
Ofta handlar det om att fil till ett bättre samspel mellan verksamhetsruti

ner och applikationer. Detta kallas för forbättringar. 

Förändringar i verksamheten och IT-stödet genereras ofta från marknadens 
krav på organisationen. Det kan i sin tur innebära organisatoriska 
ändringar såsom att någon del av verksamheten avyttras eller flyttas till 
annan del av organisationen som redan har IT-stöd. På motsvarande sätt 
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kan även nya verksamhetsområden komma till som kanske saknar IT
stöd. Ibland kan det även vara nödvändigt med förändringar i IT-stödet. 
Det kan t ex vara på grund av att en ny version av operativsystem måste 

införas. Förändringar i regelverk innebär förändringar i de regelverk som 

styr verksamheten och IT-stödet. Det kan t ex vara förändringar i lagar 
och skattesatser. Ovanstående kategorier benämns som anpassningar eller 

forbättringar. Om ändringen är tvingande till sin karaktär kategoriseras 

den som anpassning. 

Förändringar i relaterade objekt är också tvingande till sin karaktär och 
karaktäriseras därför också som anpassningar. Den här typen av förän
dringar blir allt vanligare i takt med att vi får en mer och mer komplex 
applikationsstruktur och verksamheter som ställer höga krav på föränd
ringstakten. Denna problematik kan till viss del avhjälpas genom att 
skapa större förvalrningsobjekt. Se vidare under avsnitt 4.2. 

Upptäckt av att behov upphört i verksamheten innebär att det över tiden har 
skett en förändring i verksamheten och att IT-stödet därmed har delar 
som inte längre används. Denna kategori benämns saneringar. 

Detta är bakgrunden till de fyra kategorier av ändringar som förekommer 

i förvaltningssammanhang (RAFS); 

• rättning 

• anpassning 

• förbättring 
• sanering 

I praktiken har det dock visat sig svårt att skilja mellan framförallt anpass
ningar och förbättringar. Det är väl till och med frågan om det är speciellt 
intressant att längre skilja mellan dessa kategorier. De flesta anpassningar 

borde förhoppningsvis även falla under kategorin förbättringar annars 
skulle det indikera att utvecklingen går bakåt. 

Det kan vara intressant att stanna till vid dessa kategorier och betrakta 

förhållandet mellan; 

• rättning 

• anpassning/förbättring 
• sanering 
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Det är en vanlig uppfattning att förvaltning är synonymt med rättning, 
sanering och möjligen anpassning. 1 själva verket består förvaltningsarbete 
till stor del av förbättringsarbete. Vi har tagit fram 20 förvaltningsplaner 

där berörda parter har fördelat kategorierna enligt följande; 

Kategori Andel I% 

Rättning 19 

Anpassning 27 

Förbättring 50 

Sanering 4 

I urvalet finns representation från affärsdrivande organisationer, myn

digheter, kommuner och landsting. Även om siffrorna inte kan anses som 

vetenskapligt grundade anser vi ändå att de är tillräcldigt relevanta för att 
visa det som många redan visste. Förvaltningsarbete består till stor del av 

utvecklingsarbete, och det är dags att en gång för alla ta död på myten att 

förvaltning endast innebär att lappa och laga något befintligt. Siffrorna 

ovan visar att Anpassningar och Förbättringar tillsammans utgör drygt 

3/4 av ändringsarbetet. 

4. 1.4 Fler förvaltningsaktiviteter 

Ovanstående aktiviteter är de aktiviteter som är mest frekventa i förvalt

ningsarbetet. Förvaltningsstyrning är obligatoriskt vid införande av 

Affärsmässig Förvaltningsstyrning, eftersom det oftast är just styrningen 

av förvaltningen som varit bristfällig tidigare. 

Text- och bildhantering tas ibland upp som förvaltningsaktivitet i sam

band med utveckling av t ex webbaserade applikationer. Egentligen är 

aktiviteten jämförbar med det man tidigare benämnde registervård i 

stordatorsystem. Det handlar alltså om behandlingen av information i 
objektet. Ofta måste en förvaltningsorganisation ldara av både de tradi

tionella förvaltningsuppgifterna och hanteringen av text och bild. 

Hanteringen av text och bild kräver dock ingen annan typ av förvalt-
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ningsmodell. Det går utmärkt att etablera Affärsmässig Förvaltnings

styrning även i objekt där IT-stödet består av text- och bildintensiv för
valtning. 

Marknadsföring och hantering av säkerhetslösningar är andra exempel på 

aktiviteter som man ibland känner behov av att lyfta upp till huvudak

tiviteter. Det är naturligtvis fullt möjligt. Det viktigaste är att berörda 

parter är överens om vad som är förvaltning i det enskilda fallet. Detta är 

en av anledningarna till varför det är så viktigt att göra en fullständig 

beskrivning av varje enskilt förvaltningsobjekt. 

4. 1. 5 Definitionsmatrisen 

I det enskilda objektet är det viktigt att definiera omfattningen av för

valtningsarbetet. Ovan har ett antal möjliga aktiviteter diskuterats. I fig

uren nedan visas en definitionsmatris som kan vara användbar i det 
konkreta etableringsarbetet. 

Förvallnlngs 
aktiviteter 

Förvaltningsstyrning 

Användarstöd 

Å 

" Rättning 
• R 
I 

" Anpassning • 
' " A 

" Förbättring 
T 

' R 
I 

" Sanering • 

FÖRVALTNJNG 

Akuta uppdrag Planerbara uppdrag 

Figur 4.4 Oefinitionsmatrisen 
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Syftet med definitionsmatrisen är att skapa en objektspecifik definition av 
förvaltningsarbetet, med det affärsmässiga perspektivet innebär det att 

förvaltningsaffären definieras. Definitionen skall göras utifrån både verk
samhets- och tekniskt perspektiv. 

Förvaltningsaktiviteterna definieras och beskrivs tydligt i definitionsma
trisen. Det kan tex innebära att aktiviteten anpassningar bryts ned i flera 

kategorier såsom; 

• anpassningar till regelverk 
• anpassningar till närliggande objekt 

• anpassningar till projekt 

Förvaltningsarbete har en tendens att innehålla många uppdrag av akut 
karaktär. Genom bättre styrning kan akuta uppdrag ofta styras till att bli 
planerbara, vilka i sin tur mycket väl kan delas upp i flera kategorier så 
som små och stora uppdrag. Även för uppdragstyperna skall tydliga 
avgränsningar göras för att förbättra möjligheterna till styrning. 
Gränsdragningen till nyutveckling är också viktig eftersom det berör 
resurser som inte finns inom ramen för förvaltningsbudgeten, se vidare 

figur 4.21. 

Drift är en närliggande aktivitet till förvaltningsarbetet och det är 
lämpligt att även driften bryts ned i aktiviteter och uppdragstyper enligt 

matrisens principer. 

Då matrisen är klar används den som underlag vid resursberäkningar och 
rutinbygge. Läs mer om hur förvaltningsmodellen etableras i kapitel 5. 

4.2 Identifiera förvaltningsobjektet 
Redan i inledningskapitlet diskuterade vi kring begreppet förvaltningsob
jekt som är benämningen på det som skall förvaltas. Vi skall här fördjupa 
beskrivningen av och förklaringarna kring förvaltningsobjektet. Att iden

tifiera förvaltningsobjektet har två aspekter, nämligen vad och vem. 
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4.2.1 Vad ska förvaltas? 

Vi börjar med vad-aspekten. Först ytterligare ett argument till varför det 

är hela förvaltningsobjektet som skall förvaltas och inte bara applikation

erna. Förvaltning går till stor del ur på att hantera förändringar och det är 
därför viktigt att hela objektet hänger med vid förändringar. Vi skall här 

åskådliggöra detta med hjälp av två figurer. 

M 
A 
R 
K 
N 
A 
D 

Figur 4.5. Marknadens förändring och effekten av ren applikationsförvaltning 

Affärerna utgör gränssnittet mot marknaden. När marknaden förändras 

måste affärerna anpassa sig för att tillfredsställa marknadsbehoven. Det är 

dock in te självklart att IT-stödet följer efter. För att säkerställa att verk

samheten inte får ett haltande IT-stöd, måste man betrakta hela förvalt

ningsobjektet som en helhet. Ett IT-stöd är en integrerad del av verk

samheten och kan aldrig bli ett självändamål. 

Att skapa optimala förvaltningsobjekt är ett komplext arbete som kräver 

extra eftertanke. Det är förhållandevis enkelt att hitta applikationerna. 
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Strukturen i de skikt som vi kallar verksamhet är inte fullt lika enkel att 

hitta eller beskriva. Med affär/uppdrag avses i denna modell utbytet med 

slutkund, medan skikt 2 till exempel kan utgöras av en eller flera pro

dukter, arbetsprocesser, regelverk eller funktioner beroende på vilken typ 

av objekt det är. Vi har tidigare kritiserat det rena inifrån och ut tänkan

det, men vill påpeka att vi inte heller förespråkar det rena utifrån och in 

perspektivet. Ett optimalt förvaltningsobjekt består av den bästa mixen av 
både verksamhet och J'I~stöd. Det brukar vara enklast att hitta de för

valtningsobjekr som är produktorienterade eftersom detta ofta har 

föregåtts av ett produktifieringsarbete i verksamheten. De funktionella 

förvaltningsobjekten kan vara lite svårare att hitta, och de är ofta mer 

komplexa till sin karaktär eftersom en funktion kan användas av många 

parter. 

Skikten i modellen tjänar som vägledning och måste översättas till varje 

organisation, ja kanske till varje objekt. Det är inte meningen att verk

ligheten skall tryckas in i modellen, utan modellen skall ge en vägledning 

för att strukturera optimala förvaltningsobjekt. Vi fick vid ett tillfälle 

uppdraget att beskriva ett mycket komplext objekt och hade därför sam

lat berörda parter till en diskussion utifrån systemmodellen. Arbetet 

inleddes med att deltagarna tyckte att modellen var omöjlig att använda. 

Efter lite närmare diskussion visade det sig att de inte var bekväma med 

begreppen i skikten. Vi gjorde då om benämningarna, lade till ett antal 

skikt och kunde därefter genomföra en konstruktiv diskussion kring 

problemet med det här komplexa objektet. 

Som vi tidigare nämnt innebär ovanstående resonemang om förvaltnings
objekt att ett förvaltningsobjekt mycket väl kan innehålla en eller flera 

. applikationer. Speciellt lämpligt är detta i de fall; 

• flera applikationer stödjer samma del av verksamheten 

• det pågår en systemersättning 

Att samma applikationer ständigt påverkar varandra vid förändringar kan 
vara en indikation på att det skulle vara lämpligt att de tillhörde samma 

förvaltningsobjekt. Förvaltning sker generellt av för små enheter, vilket 

lätt leder till samordningsproblem och suboptimering. 
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När det gäller sammanslagning av applikationer är det viktigt att upp
märksamma ett vanligt fenomen, nämligen systemkramarna. Med näbbar 

och klor slåss de för det speciella i just deras applikation. Systemkramarna 

kan uppträda både hos IT-leverantören och i verksamheten. På grund av 

att dessa personer ofta är mycket kunniga i sin applikation och att för

valtningen präglas av ett stort personberoende kan det vara svårt att för
ändra denna situation. Vem vill delta i ett förändringsarbete där man kan 

riskera att förlora jobbet? Läs om förändringsarbete i avsnitt 5.2. 

4. 2. 2 Tillämpningsfa/1 av förvaltningsobjekt 

För att ytterligare förtydliga resonemanget om hur modellen kan tilläm

pas för att skapa förvaltningsobjekt skall vi här presentera två tillämp
ningsfall. 

Det första exemplet är hämtat från en organisation som successivt ersatt 

sin befintliga tekniska arkitektur med en komponentbaserad arkitektur. I 

en komponentbaserad arkitektur saknas de traditionella applikationerna 
och frågan uppstod; vad skall förvaltas? Utifrån verksamhetens produkter 

skapades IT-produkter som i sin tur bestod av specifika paketeringar av 

komponenter i den tekniska arkitekturen. Systemmodellen fick i den här 
organisationen följande utseende; 

Figur 4.6. Tillämpnings/all - Ny arkitektur 
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Viktigt var här att skapa tydlig ansvarsfördelning mellan de som äger 

respektive produkt och de som äger IT-produkten, eftersom ett av syfte

na med en komponentbaserad arkitektur är återanvändbarhet för att und

vika det traditionella stuprörssyndromer. Ett kännetecken för stuprörs

syndromet är att respektive del av verksamheten äger sitt IT-stöd, vilket 

motverkar åreranvändbarhet och lärt skapar onödigt höga förvaltnings

kostnader. 

Det andra exemplet är hämtat från en organisation vars största förvalt

ningsproblem var engagemang i förvaltningen för dem som verkligen 

nyttjar objektet i sin verksamhet. Förvaltningen tenderade att bli en ren 

applikationsförvaltning med haltande verksamhetsstöd som följd. 

Systemmodellen fick då följande skikt för att skapa hela förvaltnings

objekt; 

Figur 4.7. Tillämpningsfall - Bättre IT-stöd 

4.2.3 Vem ska förvalta? 

När vi har fastställt vad-aspekten är det dags för vem. Det innebär att 
beskriva vilka personer i en organisation som är berörda av förvaltning

sobjektet, dvs affärsparterna och även kommunikationen dem emellan. 

Som urg:\ngspunkt används affärspartsbilden som bryts ned från makro

nivå till mikronivå. 
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M 
A 
R 
K 
N 
A 
D 

VERKSAMHET 

Front office 

Figur 4.8 Affärsparter 

Back office IT-leverantör 

EXTERNA 

LEVERANTÖRER 

Modellen beskriver organisationen ur ett funktionellt perspektiv och syf

tar till att hitta alla viktigare parter i en specifik förvaltningsaffär och 
därmed säkerställa dess plats i den totala affären. När affärspartsbilden är 

klar utgör den underlag för skapande av förvaltningsorganisation samt ger 

ldarhet i vilka avtalsparterna är. 

Det är vanligt att de som är berörda av ett förvaltningsobjekt inte vet vilka 

som är inblandade i förvaltningsarbetet av objektet som helhet. Figur 4.9 

på nästa sida visar en konkret affärspartsbild från en etablering av Affärs

mässig Förvaltningsstyrning på Pensionsprognosen hos Riksförsäkrings

verket, som är en del av Socialförsäkringsadministrationen. Affärsparts

bilden är föränderlig och därför kan förutsättningarna se annorlunda ut 

nu jämfört med då bilden skapades. Här syftar den till att beskriva vilka 

parter som är inblandade för att möjliggöra prognosticering av framtida 

pensioner. 
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4. Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

N,ir affärsparterna är identifierade och modellerade kartläggs också vilka 
parter som kommunicerar med varandra för att ta förvaltningen att 

fungera. Figur 4.10 visar samma objekt som figur 4.9 men kompletterat 
med kommunikationsvägar mellan affärsparterna. 

Exemplet brukar tala för sig själv. En viktig del i etableringen av 

Affärsmässig Förvaltningsstyrning är att styra upp kommunikations
vägarna mellan affärsparterna. Därför kategoriseras parterna utifrån deras 

huvudsakliga vidareförädlingsvärde i förvaltningsaffären. Strävan är att 
skapa ett-till-ett förhållande mellan huvudparterna verksamhet och 
teknik. I nedanstående exempel kategoriseras verksamhetsparterna som 

A-C, medan teknikparterna kategoriseras som D-F. Principen för kom

munikation visas i figur 4.11 medan det konkreta exemplet för kommu
nikationen för Pensionsprognosen visas i figur 4.12 på nästa sida. 

VERKSAMHET TEKNIK 

Figur 4.11 Principen för kommunikation 

4.3 Målstyr förvaltningen 
Ett av de mest betydande misstag man har gjort när det gäller förvaltning 

är att ge upp kraven på struktur och målstyrning. "Det är omöjligt att 
gissa vilka förändringskrav som kommer att uppstå i förvaltningsobjektet 
i framtiden", är en vanlig uppfattning. Förvaltningsarbete innebär 

visserligen till stor del ändringsarbete, men med planering och fram
förhållning kan man undvika att en stor mängd av dessa ändringar blir 
akuta till sin karaktär. Det finns lika goda förutsättningar atr målstyra 
förvaltningsarbetet som vilken annan verksamhet som helst. Med tanke 

på att förändringstakten bara ökar i de flesta organisationer är det en 

viktig framgångsfaktor att målstyra förvaltningen. 
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4. Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

4.3. 1 Stytiormer i förvaltningsarbetet 

Det kan här vara på sin plats att ge en kort bakgrund till olika former av 

styrning i organisationer. Inom organisationsteorin skiljer man mellan tre 

olika styrfonner; 

• målstyrning 

• handlings- eller metodstyrning 

• självstyrning 

Vid målstyrning ges medarbetaren/individen mål som ska uppnås, men 

det anges inte på vilket sätt de ska nås. Därmed kan ledningen styra med

arbetarna och samtidigt ge utrymme för ett visst självstyre. Handlings

styrning är den mest direkta styrformen. Den innebär att man säkerställer 

att medarbetarnas handlingar är till organisationens fördel. Man skapar 

standardiserade regler och metoder och så länge de följs väntas ett bra 

resultat uppnås. Självstyrning, slutligen, innebär att organisationens med

lemmar har stor handlingsfrihet och ibland möjlighet att formulera mål. 

I sin mest utpräglade form kan självstyrningen innebära att styrande och 

styrt system sammanfaller. 

Förvaltning generellt görs som ovan nämnts ofta med självstyre. Det kan 

även finnas inslag av handlingsstyrning, tex via kvalitetssäkrande metod

beskrivningar. Det gör det i modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

också, men den stora skillnaden jämfört med andra förvaltningsmodeller 

är målstyrningen. Genom att beräkna resurser utifrån framtida mål och 

aktiviteter i verksamheten, istället för att bara resursberäkna utifrån tidi

gare års erfarenheter, erhålls ett aktivt förvaltningsobjekt som säkerställer 

verksamhetsnyttan. 

Det vanligaste sättet att styra förvaltningsarbetet är att följa upp före

gående års IT-kostnader för förvaltning och därefter lägga på ett antal 

procent, som man vet att man blir av med i budgetarbetet. Planeringen 

av förvaltningsarbetet innebär således nästan alltid att titta bakåt i tiden 

istället för att planera vad man skall åstadkomma under den kommande 

perioden. Om det förekommer något mål, brukar det vara av karaktären 

att kostnaderna för förvaltning skall sjunka under det kommande året. Vi 

vänder oss mot denna syn eftersom en ökad förvaltningskostnad mycket 

väl kan vara förutsättningen för en högre intäkt i verksamhetens affärer. 
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4. Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

Hög kostnadseffektivitet kan vara ett mål, eftersom det mesta kan göras 

effektivare. 

Problernet ~ir att förvaltning nästan uteslutande betraktas som en kostnad 

och man glömmer bort att relatera kostnaden till intäkterna som ökade 

förvaltningskostnader skall ge. Det kanske mest anmärkningsvärda är 

ändå att trots de stora summor som satsas på förvaltning styrs inte för

valtningsverksamheten. Det borde vara en självklarhet att varje krona som 

satsas på förvaltning kan motiveras med ett mål och tillhörande 

aktiviteter. 

Om det saknas mål för förvaltningsarbetet saknas också den prioriter

ingsgrund som är viktig för att säkerställa att rätt ändringar görs. 

Ändringslistan är som bekant oftast längre än tillgängliga resurser. Det här 

leder till att det fortfarande är vanligt att förvaltningsarbetet styrs genom 

att "den som skriker högse' får sina ändringar prioriterade. 

När vi arbetar med förvaltningsplaner har vi tre krav på målformu

leringar, de skall vara; 

• mätbara 

• realistiska 

• tydliga 

Alla som arbetat med att formulera mål vet att det kan vara svårt att upp

fylla ovanstående kriterier. Man kanske inte lyckas helt första gången, 

men det viktiga är ändå att uttala målet för kommande period för att alla 

som arbetar kring objektet skall känna till vad som skall prioriteras. 

Ett vanligt misstag är att starta med att beskriva en målbild, utan att först 

vara överens om hur situationen ser ut i nuläget. En nulägesbeskrivning 

är en förutsättning för att målen skall bli realistiska. Målformulering bör 

göras både för förvaltningsobjektet och för de aktiviteter som definierats 

som förvaltning i det enskilda fallet. 

4.3.2 Framtagandet av förvaltningsplan 

När man väl etablerat Affärsmässig Förvaltningsstyrning är det lämpligt 

att göra förnyelsearbetet av förvalrningsplanerna till en naturlig del av 

verksamhetsplaneringsprocessen. Förvaltningsobjektet består ju av såväl 
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4. Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

IT-stöd som verksamhet och för att få en tydlig koppling mellan styrnin
gen av objektet och organisationens övriga styrning är det lämpligt att 

dela upp perioderna årsvis, eftersom de flesta organisationer styrs på års

basis. 

Rent praktiskt går förvaltningsplanearbetet till så att man inför plane
ringen av varje ny förvaltningsperiod drar lärdom av tidigare erfarenheter 
samt förbättrar kunskapen om de strategier och verksamhetsplaner som 

skall gälla för kommande år. Detta gör både verksamhetssidan och 

tekniksidan genom att söka information om pågående och planerade pro
jekt som kan påverka förvaltningsobjektet samt samlar in information 

från verksamhetens olika styrdokument. För att kunna formulera rea

listiska mål måste man först ta reda på är-läget innan man beskriver bör

läget. Därför är även en mätning av den kundupplevda nyttan samt 
måluppföljningen från föregående förvaltningsperiod viktig information 
inför målformuleringarna. 

Nedanstående figur visar en styrrutin för årlig förvaltningsplanering. 

Förvallningsplan och 
eventuellt avtal 

P/lg.1,eoOOI 
/>jaf]9rade projel<t 

Nuläges~ 
beskrivni1ig 

Ulfommlng av 
nya mål 

r-,,.-,ä-,",-.-,,,-,,~,.-. ,-,,-w-m-,.-.,., ) 
miissiga samt övriga resuiser 

KORRIGERING 

GODKANT 

j AvstiirMlng I 
~ ICKEOODKÅNT 

~ 

't 
Intern och al<lem upphandling 

Figur 4.13. Styrrutin för förvaltningsarbetet 
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4. Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

Förvaltningsgruppen samlas för att arbeta fram ett förslag på förvalt
ningsplan genom att sammanställa mål, resursuppskattningar och akti

viteter specifika för förvaltningsobjektet. Varje deltagare har ett ansvar att, 
inför denna sittning, informera sig om planerad utveckling inom respek
tive område för att kunna formulera realistiska mål för förvaltningsobjek

tet. 

När målformulering och resursuppskattning är genomförd görs en första 

avstämning med styrgruppen för att säkerställa att förvaltningsgruppen 
har identifierat rätt fokus och inriktning på förvaltningsarbetet inför 

kommande period. Avstämningen kan antingen leda till korrigering av 

mål ocb resursåtgång eller till att beslut ska fattas om mål och budget i 

styrgruppen. 

Styrgruppen fattar beslut om godkännande av förvaltningsplan. Om för
valtningsplanen inte godkänns ska korrigeringar göras innan nytt beslut 
fattas. Det är då viktigt att det är styrgruppen som talar om vilka mål som 
inte ska uppfyllas och därefter gör förvaltningsgruppen en ny målformu
lering och resursberäkningar kopplat till de nya målen. Om förvaltnings
planen godkänns leder beslutet till att förvaltnings- och driftsavtal teck
nas och att resurssäkring görs inom respektive område samt eventuellt 

avtalstecknande med externa parter. Beslut om mål och budget ska fattas 

innan nästkommande förvaltningsperiod påbörjas. 

4.4 Klargör ansvarsroller 
När organisationer inte får till förvaltningen väljer de alltför ofta att skapa 
nya roller. Tyvärr händer det då att de glömmer att definiera rollernas 
inbördes rollspel. Detta förvärrar bara situationen ytterligare. Vi möter 
ofta organisationer som har förvaltningsorganisationer, men saknar defi

nierade förvaltningsobjekt, tydlig definition av vad förvaltning innebär 
samt målbild för såväl objektet som förvaltningen. Detta är troligen ett 
typiskt symptom på att förvaltningen lider av oklara roller. Det vanligaste 
är att man skapar en samordnare eller koordinator mellan verksamheten 

och IT-organisationen. Samordnaren tilldelas hela ansvaret för förvalt
ningen, i strävan att inte dela ansvaret mellan flera parter enligt devisen 
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4. Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

"delat ansvar, inget ansvar", Men förvaltningsarbete är en verksamhet som 

kräver olika typer av kompetenser. Vi uttrycker det som ett gemensamt 

ansvar, men för skilda delar, enligt tidigare definitioner av köpar- respek

tive säljaransvar. Detta kräver i sin tur att både förvaltningsobjektet och 

förvaltningsarbetet är tydligt definierade. 

4.4. 1 Mikroorganisation 

Det är omöjligt att styra förvaltningsarbetet genom linjeorganisationen, 

eftersom förvaltningsarbetet alltid berör flera organisatoriska linjeenheter. 

Uppfattningen att förvaltning är att karaktärisera som linjeverksamhet 

har ställt till stora problem i många organisationer. Det här får till exem

pel till följd att det är väldigt få som kan uttala sig om vad den totala för

valtningskostnaden är för ett visst objekt, eftersom kostnaderna finns 

spridda på olika ställen i organisationen. Det finns inte heller någon som 

har total kontroll över förvaltningens resurser. I en situation där det finns 

flera beställare som har olika kanaler till förvaltningen kan det också 

innebära att det i själva verket blir IT-organisationen som får prioritera 

ändringar, trots att man etablerat en s k förvaltningsorganisation. 

Vi har valt att kalla vår organisationsform för mikroorganisation, medan 

andra väljer att kalla det för tex virtuella team. Principen är densamma, 

men vi har extra höga krav på affärsmässighet i mikroorganisationen. 

Mikroorganisationen för förvaltning benämns ofta förvaltningsorganisa

tion. Mer om detta i avsnitt 4.4.2. Principen för mikroorganisationen 

visas i figur 4.14 på nästa sida. 

Mikroorganisationen skall bemannas med de personer som har störst 

förutsättningar att nå de mål som skall uppnås under kommande period. 

De bästa arbetsgrupperna är de som kan sättas ihop på basis av erfaren

het, kompetens och personlighet, inte därför att de tillhör någon speciell 

lin jeo rganisatio n. 

En positiv effekt av mikroorganisationen är att en rollinnehavare i för

valtningsorganisationen kan ha en befogenhet i förvaltningsorganisatio

nen, men behöver inte nödvändigtvis ha samma befogenhet i linjeorgan

isationen (jfr projektarbete). Om detta skall fungera är det dock en förut-
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Figur 4.14. Principen för en mikroorganisation 
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sättning att det finns en förvalrningsplan, eller motsvarande styrdoku

ment, som beskriver vad som skall göras och hur detta skall gå till. Ytter

ligare en positiv effekt är att förvaltningsarbetet inte blir lika sårbart vid 

omorganisationer. Omorganisationer sker ju ständigt, samtidigt som det 

ordinarie arbetet skall fungera. 

4.4.2 En affärsmässig förvaltningsorganisation 

Förvaltningsorganisationens huvudsakliga mål är att sköta förvaltningen 

av objektet. Förvaltningsorganisationen bemannas av personer från olika 

linjeenheter, enligt principerna som beskrevs i förra avsnittet. 

För att en förvaltningsorganisation skall vara affärsmässig krävs att; 

• affärsparterna i förvaltningen är identifierade 

• det finns tydlighet i vad varje affärspart bidrar med 

• varje rollinnehavare har någon att göra affär med 

• det finns flera nivåer som säkerställer att beslut fattas av rätt personer 
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4. Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

Det blir ofta alltför stor fokus på vilka rollbenämningar som skall använ
das i förvaltningsarbetet, vilket egentligen inte är speciellt viktigt. Har 

man identifierat förvaltningsobjektet blir det ofta naturligt att därefter 

hitta rollbenämningarna. Ett exempel: Om förvaltningsobjektet är en 

process så är det förmodligen inte så intressant att tala om system

ägarskap, och det kan till och med vara så att rollbenämningar inne

hållande "system" cementerar uppfattningen om att det är systemen (ofta 

applikationer) som skall förvaltas. Det är lämpligt att det finns en upp
sättning rollbenämningar som kan variera utifrån objektet. Nedan visas 

några tänkbara benämningar. 

BUDGETNIVÅ 

BESLUTSNIVÅ 

OPERATIV NIVÅ 

Ptoce$$1edare 
Funki\$.)nsail~Vf!rfg 
Produktansvarig 
Kaoalansvarlg 
f'örvallnlngs!edare 
.Info Master 

Kontaktpersoner 

Sy~temsptlclalist · 

Produ~tspecla_nst 

Teknisk resursägari:1 
Aflät$SO$Yarifi 
Pro·dukiloosaf!svaHg 

Teknliik i;yst~maOsvarlg 

T6kfllsk li:irvaHare 

WebMasler 

sY&ternutve.cldare 
Programrrierar8 

Drl~ansv,:irtq 

Figur 4.15. Exempel på rollbenämningar i en förvaltningsorganisation 

Listan på rollbenämningsvarianter kan göras ännu längre, men det vikti

ga är att benämningen stämmer överens med innebörden i rollen. Den 

tiden är dessutom förbi när förvaltningsarbetet endast berörde två parter. 

Affärspartsbilden för ett förvaltningsobjekt är ofta långt mer komplex än 

så. Varje affärsparr i förvaltningssituationen måste skapa en uppsättning 

roller för att säkerställa affärsmässigheten i det enskilda fallet. 

Ibland behövs ytterligare ett skikt i modellen, det strategiska. Detta skikt 

deltar inte i förvaltningsarbetet men ger övergripande direktiv om hur 

objektet skall förvaltas. Det kan även finnas behov av fler ben i modellen. 
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Det kan t ex vara när ansvaret för teknisk förvaltning och drift är delat 

mellan flera parter, eller när det finns flera användande parter i verk
samheten. Läs mer om hur konkreta förvaltningsorganisationer kan se ut 

i avsnitt 4.4.5, "Några tillämpningsfall av förvaltningsorganisationer". 

Principen för k01nmunikation i förvaltningsorganisationen är att all kom

munikation skall ske horisontellt eller vertikalt, inte diagonalt. Det här är 

ett sätt att göra kommunikationen mer strikt. I alla tre skikt i modellen 

görs affärer. En bra regel för all kommunikation mellan två parter är att 

parterna är likvärdiga avseende ansvar och befogenheter. 

4.4.3 Rollernas ansvar och befogenheter 

Rollernas ansvar och befogenheter styrs ofta utifrån rollbeskrivningar. 

Problemet är att många organisationer har utarbetat detaljerade roll

beskrivningar för att handlingsstyra förvaltningsarbetet. Dessvärre kanske 

dessa inte alls är tillämpningsbara i det enskilda fallet. Rollbeskrivning

arna bör skapas utifrån de förvaltningsaktiviteter som definierats för för

valtningsobjektet. Detaljerade rollbeskrivningar p:i organisationsnivå är 
sällan användbara, utan leder endast till diskussioner om hur mycket man 

har rätt att avvika fr!in modellen. 

I figuren på nästa sida visas rollernas övergripande ansvar sorterat på res

pektive nivå. 

Rollbeskrivningar som däremot är framtagna p:i rätt sätt är mycket effek

tiva hjälpmedel för att styra förvaltningsarbetet. De säkerställer nämligen 

att beslut fattas av de rollinnehavare som har bäst förutsättningar att fatta 
bästa beslut. En organisation som inte har klarlagt detta drabbas ofta av 

något av följande symtom; 

• Förvaltningsarbetet är självstyrt och de som finns på budgetnivån har 

dålig kontroll över vad som händer i förvaltningsarbetet. Det finns 

dessutom risk för att förvaltningsarbetet blir självgenererande och att 

åtgärdslistan fylls av "bra att ha saker". 

• Förvaltningsarbetet är toppstyrt och de som finns på budgetnivå styr 

arbetet mycket detaljerat och hela förvaltningsarbetet tenderar att bli 

mycket operativt och reaktivt. 
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STRATEGISK NIVÅ 

BUDGETNIVÅ 

BESLUTSNIV Å 

OPERATIV NIVÅ 

Rollerna fattar beslut av strategisk karaktär. Dessa roller är slrnlegiskt 
viktiga för förvallningen, men Ingår Inte I det löpande arbetet. 

Rolllnnehlivama på budgelnfvå har to!lerav styrande karaktär, De 
godkänner förvaltnlngsplaner och tecknar eventuella avtal. Dessutom 
beslutar de om eventuell utökning ell\°H Indragning av resur_ser Ull 
arbetet. RoJlnnehavama Ingår aH\ld I styrgruppen. 

Rollinnehavarna på den beslutande nivån har det wrks!älla_nde ansvarnt 
för att förvaUningsobjekletfungerar enigt beslut;id förvaltningsp1an. Inom 
de mål.som fastställs ansvarar ron!nnehawma för att prioritera och 
genomföra ändringar I _syfte att Qe störst!! möjliga må!upplyl!e!se, 
Ro)llnnehavama bemannar alltid förw\tntngsgruppan, 

Rolllnnehavarn.B på den operalfva nivån arbetar med det operativa 
genomförandet av förvaltningen av förvaltnlngsobjekteL Det Innebär till 
exempel geno_mlörande av ändringar, Mvändarstöd i olika led, 
drlftaklivi!e!er 5aml text• och b!ldhantering. 

Figur 4.16. Rollernas övergripande ansvar per nivå 

4.4.4 Den viktiga bemanningen 

Vi har tidigare berört bemanningen av förvaltningsorganisationen. Den 

är mycket central, och tyvärr möter vi ofta organisationer som bemannar 

sönder förvaltningsorganisationen. Nedan beskrivs nlgra fallgropar och 

principer vid bemanningen. 

Den första viktiga principen är att förvaltningsorganisationen bemannas 

av fysiska personer och inte av grupper av personer, eftersom det leder till 

otydlighet i vem som har ansvaret. I princip gäller att en person kan 

inneha flera roller, och att en roll kan innehas av flera personer. Det finns 

dock några restriktioner om man vill behålla aff!.irsmässigheten; 

• rollerna på budget- och beslutnivå kan aldrig innehas av samma 

person, tex kan systemägare och systemförvaltare inte vara samma 

person. 

• rollerna på budget- och beslutnivå kan inte innehas av flera personer, 

det kan t ex bara finnas en systemägare och en systemförvaltare i ett 

och samma objekt. 
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Förvaltningsorganisationen är en mikroorganisation som styrs av de 

principer man kommit överens om i det enskilda fallet. Det är dock vik

tigt att man kopplar ihop mikroorganisationen med linjeorganisationen 

på ett tydligt sätt. De som bemannar budgetnivån i förvaltningsorganisa

tionen måste ha ett faktiskt ansvar för det objekt som förvaltas. 

Det föreligger en skillnad mellan tilldelat och faktiskt ansvar, vilket inne

bär att den som tilldelas ansvar för en viss uppgift kanske inte uppfyller 

detta. I sådana fall är det någon annan som har det faktiska ansvaret, men 

som in te tar det. Det här är fallet i de organisationer som delegerar bud

getnivån för långt ner i organisationen. Problemet är då ofta att de som 

delegerar inte är lika snabba att delegera befogenheterna, utan enbart ans

varet vilket innebär att det är omöjligt att uppfylla ansvaret. 

Lika fel blir det i de organisationer som per automatik placerar budget

nivån hos högsta chefen i organisationen. Det är inget faktiskt ansvar, 

utan enbart ett tilldelat ansvar. Där uppstår det omvända problemet. 

Budgetnivån skall bemannas av de personer som har både ansvar och 

befogenheter att uppfylla de utarbetade rollbeskrivningarna för objektet. 

Ansvar har också en personlig dimension som är viktig att tänka på vid 

bemanning av rollerna på beslutande och operativ nivå. För att en person 

skall kunna ta sitt ansvar krävs det att ansvaret är anpassat till denna per

sons erfarenheter och kompetens inom området. Att ha ett ansvar som 

överstiger ens kunskapsområde är lika påfrestande som att ha ett för litet 

a11svarsområde. 

För de som redan har en etablerad förvaltningsorganisation kan införan

det av Affärsmässig Förvaltningsstyrning innebära att rollerna, framförallt 

på beslutande nivå, utökas till tydligare ledarroller. Det kan därför vara 

viktigt att diskutera med tilltänkta rollinnehavare om det är den utveck

lingen som är önskvärd, eller om det är bättre att satsa på en specialistroll 

på operativ nivå i förvaltningsorganisationen. 

4.4.5 Några tillämpningsfa/1 av förvaltningsorganisationer 

För att konkretisera beskrivningarna av förvaltningsorganisationen följer 

här ett antal tillämpningar. Förvaltningsorganisationen skall vara en följd 
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av förvaltningsobjektets vad- och vem-perspektiv, varför tillämpnings
fallen startar med en beskrivning avseende detta. Organisationsbeskriv

ningarna bygger på affärspartsbilden i avsnitt 4.2.3. 

Bankprodukten 

Förvaltningsobjekt: Förvaltningsobjektet är en bankprodukt. Affärs
partssituationen är följande: det finns en back office funktion ino1n 

banken som ansvarar för bankprodukten. IT-stödet förvaltas av den inter

na IT-leverantören, som har delat ansvarområdet mellan utveckling och 
förvaltning och produktion. Förvaltningsorganisationen fick följande 

utseende; 

BUDGETNIVÅ 

Produktf.i~are 
BESLUTSNIVÅ 

BUDGETNIVÅ 

OPERATIV NIVÅ 

Produ!<tansvarig 

BESLUTSNIVÅ 
BUDGETNIVÅ 

Produktsj:,eclallst BESLUTSNIVÅ 

OPERATIV NIVÅ OPERATIV NIVÅ 
Orif,tansvar_lg 

Figur 4.17 Tillämpningsfall - förvaltningsorganisation för en bankprodukt 

Två kanaler 

Förvaltningsobjekt nr I: Förvaltningsobjektet är en säljkanal för en orga
nisations produktutbud, där IT-stödet är en webblösning. Affärsparts
situationen är följande: det finns en back office funktion som ansvarar för 
säljkanalen, men respektive produktteam är själva ansvariga för att till
gängliggöra produkterna i säljkanalen. Den tekniska förvaltningen och 
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driften är outsourcad till en teknisk leverantör. Förvaltningsorganisa

tionen fick följande utseende; 

BUDGETNIVÅ 
lnfom1eiuollsä9are systemägare Affärsansvarig 

BESLUTSNIVÅ Info Maat8f Systemahsvarlg Affärs!edare 

spe~anst 
Systeffi. orm; 

OPERATIV NIVÅ 
Systemspecla!ist utwcldara 

Figur 4.18 Tillämpningsfall -förvaltningsorganisation for en säljkanal 

Förvaltningsobjekt nr 2: Förvaltningsobjektet är en informationskanal för 
en produktgrupp inom en organisation. Förvaltningsaffären delades i två 

delar. Den interna tekniska leverantören levererar drift och förvaltning av 
IT-stödet till Kanalen, medan information om respektive produkt leve

reras från produkthuset. För att hantera de olika aktiviteterna skapades en 

styrgrupp, förvaltningsgrupp och en redaktion. Förvaltningsorganisa

tionen fick följande utseende; 

KanalägBre. 
BUDGETNIVÅ 

Produktägare 

BUDGETNIVÅ BESLUTSNIVÅ 
Produklarisvalig 

Kalia!Snsvarig 
OPERATIV NIVÅ 

Produktspecia!lst 

BESLUTSNIVÅ BUDGETNIVA 
1T·Produktäg'ar8 

BESLUTSNIVÅ 
It ;pro_duktansyarig 

Webb• Drift~ 

OPERATIV NIVÅ OPERATIV NIVÅ utvecklare ansvarig 

Figur 4.19 Tillämpningsfall - förvaltningsorganisation för en informationskanal 
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Abonnenthanteringen 

Förvaltningsobjektet är funktionen för hantering av abonnenter. Affars

partssituationen är följande: det finns en organisation som ansvarar för 

hanteringen av abonnenter och en teknisk leverantör som ansvarar för 

teknisk förvaltning av applikationen och en annan teknisk leverantör som 

ansvarar för driften. Användarna finns spridda över sju säljande bolag, 

med flera säljfunktioner vardera. Affarsparterna är alla olika bolag men 

finns inom samma koncern. Förvaltningsorganisationen får följande utse

ende; 

Syslemrättsägar8 FunktionsansvarJg 

BUDGETNIVA 

systemrättsailsvarig Funkllonsförvaltare 

BESLUTSNIVÅ 

AoväodarStöd Ftinkt!onsspecia!isl 

OPERATIV NIVÅ 

BUDGETNIVÅ 

BESLUTSNIVÅ 

BUDGETNlVÅ 

BESLUTS NIVÅ 

OPERATIV NIVÅ 

Teknisk 
resursägare 

Teknisk 
systemansvarig 

Teknisk 
driftägare 

Driftansvarig 

Operatör 

· Figur 4.20 Tillämpnings/all - förvaltningsorganisation för funktionen för 
abonnenthantering 

4.4.6 Arbetsformer för förvaltningsorganisationen 

Mikroorganisationens arbete styrs i beslutsföra. De två viktigaste är styr
grupp och forvaltningsgmpp. I styrgruppen finns budgetskiktet och i för

valtningsgruppen finns beslutsskiktet. Det är viktigt att förvaltningspla

nen reglerar syfte, frekvens och vem som skall kalla till dessa fora, efter

som de finns utanför linjeorganisationens ordinarie fora. Figur 4.21 visar 

styrningen av förvaltningsarbetet och hur de olika arbetsgrupperna 

samarbetar under pågående förvaltningsperiod. 
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-förslag lill förvallningsplan 

Styrgrupp 

baslulad förval!ningsplan 
inklusive mill och budget 

prioriterar och beslutar 

Förvaltnings~ inom ramar för förvaltnlngsplan 

grupp 

krav 

Uppdrag inom 
förvaltnings

plan 

Figur 4.21 Styrprinciper för det dagliga förvaltningsarbetet 

beslutar om 

Till förvaltningsobjektet kommer krav på ändringar, behov av utbildning, 

drift och användarstöd. Dessa tas om hand av förvaltningsgruppen som, 

inom de ramar man fatt av styrgruppen i form av mål och budget, klassar, 

prioriterar och beslutar om åtgärder. Efter att de åtgärdats förs de 111 1 

förvaltningsobjektet och på det viset "snurrar" flödet till vardags. 

Ibland kommer emellertid krav på större förändringar som ligger utanför 

förvaltningsplanen. Antingen kostar de för mycket eller så stämmer de 

inte med inriktningen på förvaltningen. Då förbereder förvaltnings

gruppen ett beslutsunderlag och går till styrgruppen för beslut. Styr

gruppen beslutar om genomförande eller ej. Om man väljer att genom

föra måste man tillsätta nya resurser för genomförandet, alternativt prior

itera om befintliga resurser. Efter genomförandet införs det nya i förvalt

ningsobjektet och förvaltningsgruppen far ansvaret för den delen också. 

Eventuell påverkan på budget skall uttryckas som ett tillägg i förvalt

ningsplanen. 

Det är viktigt att ovanstående fora verkligen blir beslutsföra och inte 

generella arbets- och informationsfora. För att Il effektivitet i detta brukar 

vi rekommendera att beslutsgrupperna inte skall bestå av fler än fem-sju 

personer. Information är viktigt, men om alla skall deltaga i besluts

grupperna brukar det vara omöjligt att Il beslut till stånd. 
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Hur ofta skall man träffas? Vi brukar säga att i en fungerande förvaltning 

bör det deka om styrgruppen sammanträder cirka 4 gånger per år. För

valtningsgruppen behöver förmodligen träffas oftare för att genomföra 

prioriteringar och följa upp förändringar. Lämpligt kan vara 1-2 gånger 

per månad, men det varierar stort mellan olika objekt. 

4.5 Bygg rutiner 
När man har bestämt vad som är förvaltning i det aktuella fallet, måste 

man också bygga rutiner. Rutinerna definierar vad man faktiskt gör i för

valtningsarbetet och knyter ihop ansvarsroller med arbetsuppgifter i för

valtningen. För alla de aktiviteter som definierats som förvaltning skall 

rutiner byggas. Viktigast är dock de rutiner som berör flera av affärs

parterna i förvaltningsorganisationen. Det gäller t ex ändringshantering 

och förvaltningsstyrning. Vi har valt vår basrutin for ändringshantering 

för att illustrera hur vi jobbar med rutiner. 

4.5.1 Andringshantering 

Ändringshanrering utgör den otvivelaktigt största delen av de aktiviteter 

som karaktäriseras som förvaltning. Ändå är det förhållandevis få orga

nisationer som har en strukturerad ändringshantering. Ändringshante

ringsrutiner bygger nästan uteslutande på framvuxen praxis i de organisa

tioner som vi möter. 

Ändringshanteringsrutinen behövs för att säkerställa att ändringarna pri

oriteras och styrs utifrån rätt förutsättningar. Det specifika i vår basrutin 

är att både verksamhet och teknik beaktas i samband med ändringar. I 

många organisationer är ändringsarbetet helt teknikinriktat. 

I en väl fungerande förvaltningssituation är de flesta ändringsåtgärder 

planerade under perioden och endast ett fåtal i behov av akuta åtgärder. 

När akuta åtgärder trots allt inträffar kan ändringshanteringsrutinen 
behöva förenklas. I de fall de planerbara ändringarna blir alltför omfat

tande för att ingå i det ordinarie förvaltningsarbetet alternativt berör 

många olika förvaltningsobjekt kan de behöva hanteras i ett separat pro

jekt. 
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Figur 4.22. Basrutin för ändringshantering 

Tekniska förändringar inom ramen för förvaltningsarbetet beskrivs i föl

jande steg; 

• initiering 

• beredning 
• prioritering 
• genomförande 

• test 
• beslut om införande 
• information/utbildning 
• produktionssättning 

• uppföljning 
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Initiering 

Det första steget i rutinen syftar till att skapa effektivitet i hur förslag på 

ändringar i förvaltningsobjektet tas emot. Beroende på förvaltningsupp

dragets omfattning så kan behovet av strukturerad initiering variera. När 

förvaltningsarbetet är mindre omfattande kan det vara acceptabelt att ini

tiera ändringar på varierande sätt medan större förvaltningsobjekt kräver 

enhetlig och strukturerad hantering för att förvaltningsarbetet ska vara 

effektivt för organisationen. Initiering kan göras via olika kanaler såsom 

tex telefon och e-post som i sin tur är kopplade till en kontaktperson i 

förvaltningsorganisationen. I en del organisationer är det vanligt att intra

nätet har en funktion för initiering av ändringsförslag. För att förvalt

ningsorganisationen ska kunna ta ställning till om ändringen ska genom

föras behöver ändringsförslaget innehålla uppgifter om tex vad syftet med 

ändringen är, eventuella tvingande tidpunkter och hur många som berörs 

av ändringen. Förslag kan komma från alla delar av organisationen, både 

från enheter i verksamheten och från mer tekniska enheter, men ändrings

förslagen bör kunna kopplas till de intressenter som beskrivits i affärs

partsbilden (se avsnitt 4.2.3). Oavsett hur ändringsförslag initieras är det 

viktigt att det finns en kontaktperson i förvaltningsorganisationen som 

har ett definierat ansvar för att ta emot förslagen. Initiering av ändrings

förslag har ingen uttalad tidplan utan pågår löpande under förvalt

ningsarbetet. Däremot kan förvaltningsorganisationen behöva fastställa 

"stoppdatum" kopplat till eventuell versionsplanering. 

Beredning 

De ändringsförslag som har initierats behöver beredas för att kunna ge bra 

förutsättningar för beslut om genomförande. Beredningen syftar alltså till 

att komplettera den information som lämnats vid initieringen och att 

därigenom skapa ett underlag för beslut. Beredning görs både ur verk

samhetsmässigt och tekniskt perspektiv för att båda dessa sidor ska bli 

styrande för de ändringar som beslutas. I beredningen sammanställs ett 

underlag som exempelvis innehåller ändringens syfte, konsekvensanalys, 

förslag på prioritet, ändringens samband med andra objekt, tids- och 

kostnadsuppskattning samt förslag till lösning och förslag till beslut. 

Beredningsarbetet bör samordnas av en ansvarig inom förvaltningsorga-
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nisationen. Den som samordnat beredningsarbetet kan också vara före

dragande av underlaget i beslutsgruppen. Beredning görs i det löpande 

förvaltningsarbetet, men med målsättningen att beslutsunderlag kan pre

senteras på inplanerade beslutsmöten. För ändringsförslag som kräver små 

arbetsinsatser kan beredningsarbetet vara mycket förenklat) men syftet 

med beredningen är ändå detsamma. 

Prioritering 

Sedan ett beslutsunderlag har sammanställts i beredningsarbetet är nästa 

steg att fatta beslut om att ändringen ska genomföras (eller inte) och 

vilken prioritet genomförandet ska ha i förhållande till andra aktiviteter. 

Beslut om genomförande och prioritet behöver fattas både ur verk

samhetsmässigt och teknisln perspektiv för att säkerställa att förvaltning

sobjektet vidareutvecklas i enlighet med organisationens verksamhet såväl 

som med befintlig IT-struktur. Beslut om ändringar inom ramen för för

valtningsarbetet fattas av förvaltningsgruppen, medan beslut om extra

ordinära eller mer omfattande ändringar fattas av styrgruppen utifrån det 

beslutsunderlag som förvalrningsgruppen presenterar. 

Genon1förande 

Genomförandet består av en förberedande analys samt realisering enligt 

analysens resultat. Analysen innebär att klargöra de verksamhetsmässiga 

och tekniska förutsättningar för att utföra en beslutad ändring. Analysens 

omfattning är beroende av ändringens storlek och komplexitet. För att 

bedöma analysens omfattning kan definitionsmatrisen och dess defini

tioner vara till hjälp, dvs vid små planerbara uppdrag kanske det räcker 

med en grov analys medan de stora planerbara uppdragen kräver en mer 

detaljerad analys. Den verksamhetsmässiga och tekniska sidan är ansvari

ga för sin respektive del i analysen för att säkerställa att man hittar den 

bästa möjliga lösningen för verksamhetens behov. Om ändringen visar sig 

kräva mer resurser än i den första uppskattning som gjordes i berednings

fasen skall ändringen tas upp i prioriteringsfasen igen. 

När analysen är genomförd och godkänd av verksamhetssidan kan realis

eringen påbörjas. Realisering innebär att utföra ändringen enligt resultatet 
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från analysen och enligt gällande rutiner inom organisationen. På verk

samhetssidan förbereds t ex acceptanstest, information och utbildning 

samt uppdatering av eventuella rutin- och verksamhetsbeskrivningar. På 

tekniksidan genomförs t ex programmering och dokumentation samt 

kontinuerlig programtest och förberedelse inför system- och integra

tionstest. Kontinuerligt under genomförandet görs avstämningar mellan 

verksamhets- och tekniksidan för att kontrollera att arbetet sker enligt 

plan. 

Test 

Att testa ändringen i sin helhet samt kontrollera att den fungerar tillsam
mans med andra närliggande objekt eller system är av största vikt för att 

undvika problem efter produktionssättning. Tekniksidan är ansvarig för 

att genomföra systemtest och integrationstest. 

När ändringen är genomförd och testad skall den acceptanstestas enligt de 

testfall som verksamhetssidan har tagit fram. För att kunna kontrollera 

den uppskattade nyttan med ändringen är det verksamhetssidan som 

ansvarar för att acceptanstestet genomförs, dokumenteras och godkänns. 

Om ändringen inte godkänns återgår ändringsarbetet tillsammans med 

testprotokoll till relmiksidan för åtgärd. 

Beslut om införande 

Parallellt med utformning och test planeras produktionssättningen 

genom att bestämma när och hur ändringen ska produktionssättas. Det 

är viktigt att identifiera eventuella kritiska datum eller aktiviteter i 
närheten av tänkt produktionssättning så att det inte krockar. När accep

tanstesten är godkänd meddelas tekniksidan och beslut om införande 

fattas i förvaltningsgruppen. Så snart produktionssättningen är planerad 
meddelas berörda om när och om det kommer att innebära en stängning 

av systemet. 

Information/utbildning 

Redan under genomförandefasen påbörjades arbetet med att säkerställa 

hur användarna och andra berörda ska fa tillräcklig kunskap för att 
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hantera förändringen. Beroende på ändringens storlek och komplexitet 
har verksamhetssidan gjort en bedömning om det krävs utbildning eller 
om information om ändringen är tillräckligt och gjort planeringen 
därefter. I de flesta fall behöver information/utbildning ske enligt plan 
innan produktionssättning för att ändringen ska kunna hanteras direkt 

efter produktionssättning. 

Produktionssättning 

Produktionssättningen innebär att införa ändringen i befintlig produk

tionsmiljö och sker enligt resultatet från beslut om införande och genom
förs av tekniksidan. Vid en större ändring är det viktigt att det efter pro
duktionssättningen finns extra beredskap för att snabbt kunna hantera 
eventuella problem. 

Uppföljning 

För att kontrollera att ändringen genomförts inom fastställda ramar och 
att resultatet är tillfredsställande är det viktigt att följa upp ändrings
arbetet. Vidare är det också ett sätt att dra lärdom av tidigare erfarenheter 

och därmed bli bättre och bättre på att planera och resursuppskatta 
ändringar i framtiden. Det är också en nödvändighet för att säkerställa att 
förvaltningen följer verksamhetens krav och behov. Uppföljningen 
genomförs i förvaltningsgruppen. 

4.6 Begreppssamband 
I beskrivningen av modellen har det förekommit ett antal centrala 
begrepp. I figur 4.23 p'1 nästa sida har vi modellerat dessa för att visa deras 
inbördes relationer till varandra. Liksom modellen är grafen normativ. 

Genom att använda sig av modellens framgångsfaktorer skapar man opti
mala forvaltningsobjekt. Dessa innehalller verksamhet och IT-stöd och 
hanteras genom ett antal forvaltningsaktiviteter. Förvaltningsaktiviteterna 

består av forvaltningsstyrning, användarstöd och ändringshantering, där 
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4. Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

ändringshantering är den mest omfattande. Den består främst av utveck
ling och jJrbättring, som prioriteras utifrån förvaltningens mål. Alla 

aktiviteterna handlingsstyrs med hjälp av rutiner som beskriver vad, vem, 
när och hur. En viktig aktivitet som inte ingår i förvaltningen, men ligger 

nära, är drift. 

Det optimala förvaltningsobjektet styrs med hjälp av mål som är baserade 
på verlesamhets- och ajfa1'planer samt en nulägesbesk,.ivning. Målen bryts 
ned i de ovan nämnda förvaltningsaktiviteterna. 

Förvaltningsobjektet styrs av en afftirsmässig mi/eroorganisation som byggs 

och bemannas utifrån målen. Mikroorganisationen utgår ifrån de 

affersparter som hanterar verksamheten och IT-stöden. Den består av 

ansvarsroller på olika nivåer i organisationen som innehas av fj,siska per
soner. De verkar i olika beslutsfora, där styrgmpp och forvaltningsgmpp är 
obligatoriska. 
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Kapitel 5 

Etablering av modellen 

Detta kapitel syftar till att beskriva hur modellen för Affärsmässig 

Förvaltningsstyrning etableras för ett specifikt förvaltningsobjekt - vi 

kallar det för etableringsprocess. Men innan vi börjar gå igenom hur en 

etablering går till, ska vi ta upp några viktiga områden som man kommer 

i kontakt med då man arbetar med att etablera förvaltningsmodellen, 

nämligen förändringsarbete och mätningsarbete. 

5.1 Från teori till praktik 
Affärsmässig Förvaltningsstyrning är en förenklad bild av en önskad verk

lighet. Att etablera modellen innebär ett översättningsarbete från modell 
till de specifika förutsättningar som råder i varje objekt. Det är dessutom 

ett förändringsarbete där så många berörda som möjligt bör göras del

aktiga. Vår ambition är att etableringsprocessen som beskrivs i det här 

kapitlet skall ge vägledning för etableringsarbetet. Metoden innehåller 

generell kunskap som skall användas i specifika situationer och det kräver 

att metodanvändaren har en pragmatisk tillämpning av metoden. Etable

ringsarbetet är garantin för att skapa den optimala lösningen för varje 

objekt. Verkligheten skall inte pressas in i modellen, utan modellen kan 

med fördel användas för att styra upp en icke fungerande förvaltnings

situation. Om man har en pragmatisk grundsyn vid etableringsarbetet 

brukar detta inte innebära något problem. 

För att säkra kvaliteten i översättningsarbetet brukar vi använda oss av föl

jande P-skala; 

PPPP 
PPP 
pp 
p 

Affärsmässig Förvaltningsstyrning 

Modellikt 
Otillfredsställande 

Oacceptabelt 
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5. Etablering av modellen 

En PPPP-lösning existerar knappt i verkligheten, utan utgörs av den 
förenldade bilden av verkligheten; modellen. När vi startar etablerings

arbetet får vi ofta göra avkall på principerna i modellen eftersom situa

tionen kräver detta. I många fall kan vi dock använda modellen som 
förändringskraft. I bästa fall uppnår vi en PPP-lösning, men det händer 

även att vi måste acceptera en PP-lösning. Däremot kan vi inte acceptera 

en P-lösning eftersom man då gjort så grova ingrepp i översättnings

arbetet att effekterna av modellens styrprinciper inte längre kan garan

teras. 

5.2 Förändringsarbete 
När man genomför en förvaltningsetablering utför man en sorts för

ändringsarbete. Som individer reagerar vi människor väldigt olika på 

förändring och det går inte alltid att komma åt de bakomliggande orsa

kerna till varje individuell reaktion. Uppfattas förändringen som skräm

mande eller spännande? Hotfull eller utvecklande? Genom att lära sig 

tolka och styra människors agerande i en förändringssituation ökar man 

dock sin möjlighet att påverka förändringens resultat. 

Detta är viktigt, eftersom förändringsarbetet i samband med en etablering 

involverar alla skikt i organisationen. Makten för att en förändring ska 

genomföras ligger inte bara hos cheferna, som man lätt tror. Om inte alla 

utförare har förstått och accepterat förändringen, då stannar den på 

planeringsstadiet och blir aldrig verklighet. 

Vad krävs då för att en förändring ska få önskad genomslagskraft? Nedan 

går vi igenom några nyckelfaktorer vi lagt märke till då vi arbetat med 

etablering i organisationer: BFA, eldsjälar, droppen som urholkar stenen 

och hur man kan hantera hinder för förändring. 

BFA - tydliggör förändringen 

Steget från beslutet om att etablera förvaltningsmodellen till det att den 

fungerar i den dagliga verksamheten är stort. Därför är det oerhört viktigt 

att förändringen först tydliggörs noga för dem som ska delta i den. Den 
måste alltså beskrivas. Men beskrivningen i sig leder ju inte till någon 
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5. Etablering av modellen 

förändring. Tvärtom är det ganska vanligt att förändringar slutar med att 

bara vara beskrivna, men aldrig genomförda. Beskrivningen måste därför 

ske på ett sådant sätt att mottagaren förstår. Först när man har förstått 

någonting kan man acceptera det. För att förändringen ska bli till verk

lighet måste den alltså vara BFA, Beskriven, Förstådd och Accepterad. 

Inte förrän då kommer den till användning. 

Eldsjälar och droppar 

I stort sett alla förändringsarbeten behöver eldsjälar, de som tror på bud

skapet, entusiasmerar och sprider det. Eldsjälarna är en av de starkaste 

krafterna som finns i en organisation. Det är viktigt för ledningen att 

vårda dem och dessutom se till att någon kan ta upp stafettstaven efter 

dem - en eldsjäl orkar bara brinna en viss tid för ett visst objekt. 

Det gäller dock att vara så uthållig som möjligt när man driver ett föränd

ringsarbete, det är en erfarenhet vi gjort i alla organisationer vi arbetat 

med. För att droppen ska kunna urholka stenen måste droppen falla på 

samma ställe många gånger. Om man "duschar" sitt missnöje överallt i 

organisationen blir det bara dålig stämning och man har inte uppnått 

några resultat. Förstår inte de övriga inblandade får man helt enkelt för

söka igen. 

Hinder för förändring 

Men även om man använder sig av BFA, har eldsjälar och arbetar på att 

urholka stenen, så kan det ändå finnas motstånd. Och det räcker inte 

alltid att tänka positivt. Tvärtom är det nog så att en överdrivet positiv 

bild av situationen kan vara lika ofruktsam som en alltför pessimistisk 

syn. Det viktiga är att se hindren för vad de är, så att man kan bedöma 

dem och bestämma sig för hur man ska hantera dem. Vi brukar göra en 

liknelse med en vägspärr. Då man kommer körande i bilen kan man inte 

bara gasa och hoppas att det ordnar sig - spärren kan ju vara av betong. 

Men man kan inre heller ge upp, stanna bilen och sätta sig att tjura vid 

vägkanten. Då kommer man ju inte dit man ska. Först när man tagit sig 

en titt på hindret kan man bestämma den bästa strategin för att komma 

vidare; köra rakt igenom hindret, runt det eller något annat. 
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5. Etablering av modellen 

Förändring det enda beständiga 

Ovan har vi beskrivit några sätt att underlätta förändringsarbetet i en 

organisation. De kan användas på både organisations- och individnivå 

och i såväl förvaltningssammanhang som helt andra situationer. En sak är 

nämligen säker: Det finns inget beständigt förutom förändring. 

5.3 Att göra förändringen mätbar 
Tidigare i boken har det diskuterats om vikten att utreda är-läget innan 

bör-läget definieras. Det gäller naturligtvis även för arbetet att förändra en 

förvaltningssituation. För att fastställa är-läget avseende förvaltnings

verksamheten, som ett underlag för vilka åtgärder som skall vidtagas i 

förvaltningsarbetet, kan Dataföreningens produkt estiMERA användas. 

estiMERA är en modernisering av Dataföreningens mätprodukt Ny 

Systemdiagnos - NYS. Vid moderniseringsarbetet, som genomfördes år 

2000, bedömdes förändringarna så genomgripande att produkten fick ett 

nytt namn. 

Syftet med en estiMERA-märning är att mära kvaliteten på förvalt

ningsarbetet för ett givet förvaltningsobjekt. Resultatet kan användas för 

att kommunicera är-läget och därifrån skapa ett mätbart och realistiskt 

bör-läge. Efter genomförda åtgärder kan man återigen genomföra en 

mätning för att därigenom fa ett mått på förändringen. Metoden är upp

byggd kring ett frågebatteri om cirka I 00 frågor och är baserad på 

Affärsmässig Förvaltningsstyrning. I bilaga 1 finns några vanliga frågor 

och svar om estiMERA. 

5.4 Etableringsprocessen 
Etableringsprocessen består av tre delaktiviteter; 

• DPU (deraljerad processutformning) 

• Tillverkning och Förankring 

• Överenskommelse 
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5. Etablering av modellen 

När Affärsmässig Förvaltningsstyrning ska etableras är det viktigt att 

processen följs aktivitet för aktivitet, organisation kan t ex inte fastställas 

innan omfattningen av förvaltningsobjektet är fastställd. Den som leder 

arbetet måste också vara lyhörd för samtliga deltagare och inta en 
affärsmässig hållning under arbetets gång, dvs inte välja sida. Nedan föl

jer en beskrivning om hur etableringsprocessen går till. Metodbeskriv

ningen innehåller syfte, deltagare, arbetsform, verktyg och resultatdolm

ment. Varje metodaktivitet innehåller även en liten "Tänk På att»- ruta 

som gör etableringsledaren uppmärksam på vanliga misstag i etable

ringsarbetet. I bilaga 2 finns en verktygslåda i form av checklistor som kan 

vara till hjälp i etableringsarbetet. 

DPU TILLVERKNING & FÖRANKRING ÖVERENSKOMMELSE 

~~-' I OMFATTNING_ I MAL I ORGAfllS/\TIONJ RUTINl:R I RESl.lRSE.R I l ·FORVALW!N.GSPLAN I J{IC_K _Offl 

Figur 5.1 Etableringsprocessen 

5.4. 1 Detaljerad processutformning (DPU) 

Syftet med DPU är att säkra etableringsprocessens olika delaktiviteter. I 
detta ingår bl a att besluta om vem som ska leda respektive aktivitet, hur 

arbetet ska läggas upp och vem som skall hantera praktikalia runt arbetet . 

Innehåll Vad 
. 

Deltagare Vid DPU deltar identifierade nyckelpersoner kring objektet. 

Arbetsform Arbetsmöte 

Verktyg Checklista A för genomförande av DPU finns i verktygslådan, 

bilaga 2. 

Resultat Detaljerad plan för etableringsprocessen innehållande; 

(-dokument) deltagare, tidpunkter och plats (lokaler) 
underlag för kortfattad beskrivning av förvaltnings-

objektet 
formulerad inbjudan 
fastställd projektorganisation för etableringen 
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5. Etablering av modellen 

Tänk På att ... 

. .. samtliga berörda affärsparter bjuds in till tillverkningen! 

... säkerställa att etableringsprocessen har både en arbetsgrupp och en 
styrgrupp! 

5.4.2 Tillverkning och Förankring 

Syftet med delaktiviteten Tillverkning och Förankring är att säkra model

lens framgångsfaktorer för det specifika förvaltningsobjektet. Tillverkning 

och Förankring består av fem aktiviteter; 

• omfattning 

• mål 
• organisation 

• rutiner 

• resursberäkningar 

Omfattning 

Syftet med Omfattning är att säkerställa framgångsfaktorerna "Identifiera 

förvalrningsobjektet" samt "Definiera förvaltning" för aktuellt förvalt

ningsobjekr. 

!dentijimt forvaltningsobjektet 

Inför det första arbetsmötet/seminariet är det att föredra om ett första 

förslag till objektbeskrivning finns framtaget. Det är alltid lättare att utgå 

ifrån ett diskussionsunderlag än att börja på "vitt" papper. Objekt

beskrivningen ska beskriva vad som ska förvaltas, dvs samtliga fyra skikt i 

systemmodellen. När objektbeskrivningen är klar skall man också iden

tifiera affärsparter för det förvaltningsobjektet. 

Definiera fdrvaltningen 

För att samtliga parter ska vara överens om vad förvaltning är för det 

specifika objektet, ska denna definition arbetas fram gemensamt. Utgå 
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5. Etablering av modellen 

gärna fdn modellens förvaltningsåtgärder, men var lyhörd för vad som 

gäller i det aktuella fallet. 

Innehåll Vad 

Deltagare Nyckelpersoner identifierade i DPU. 

Arbetsform Arbetsmöte/arbetsseminarium samt dokumentframställning 

Verklyg Checklista B för objektbeskrivning finns i verktygslådan, 

bilaga 2. 

Resultat Gemensamgjord beskrivning över förvaltningsobjektets 

(-dokument) omfattning, affärsparter samt definitionsmatris. 

-·· .. ·-· 

Tänk På att ... 

... påbörja dokumentframställningen! 

... objektbeskrivningen ska vara ett diskussionsunderlag 

när det presenteras, inte ett färdigprocessat material! 

Mål 

Syftet med Mål är att säkerställa framgångsfaktorn "Målstyr förvaltnin

gen" för aktuellt förvaltningsobjekt. Innan man börjar med målbilder för 

kommande period är det viktigt att göra en nulägesbeskrivning. Detta 

görs för att skapa en gemensam syn på förvaltningssituationen idag. När 

parterna är överens om nuläget kan målbilder för kommande period for

muleras. 

Innehåll Vad 

Deltagare Nyckelpersoner identifierade i DPU . 
.. 

Arbetsform Arbetsmöte/arbetsseminarium samt dokumentframställning 

Verklyg Checklista C för nulägesbeskrivning finns i verktygslådan, 

bilaga 2. 

Resultat Gemensamgjord beskrivning över förva!tningsobjektets 

(-dokumenl) nuläge samt målbilder för kommande förvaltningsperiod. 
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5. Etablering av modellen 

Tänk På att ... 

... formulera mål för samtliga huvudaktiviteter! 

... sätta färdigdatum och ansvarig på samtliga måll 

Organisation 

Syftet med Org(lnisation är att säkerställa framgångsfaktorn "Klargör an

svarsroller" för aktuellt förvaltningsobjekt. Börja med att identifiera vilka 

roller som behövs och därefter skapa rollbeskrivningar. När dessa är gjor

da kan beslutsföra skapas. Sist bemannas rollerna, detta för att inte "låsa" 

sig vid den tänkta rollinnehavaren utan verkligen fokusera rollen och för

valtningsobjektets behov. 

c 

Innehåll Vad 

Deltagare Nyckelpersoner identifierade i DPU. 

Arbetsform Arbetsmöte/arbetsseminarium samt dokumentframställning 

Verktyg Checklista D för Organisation finns i verktygslådan, bilaga 2. 
-------·· .. 

Resultat Gemensamgjord beskrivning över förvaltningsobjektets 
(-dokument) organisation med roller, rollbeskrivningar, beslutsfora och 

bemanning. 

Tänk På att ... 

... skapa rollbenämningar utifrån förvaltningsdefintionen för objektet! 

... rollbenämningarna skall vara relevanta för förvaltningsobjektet! 

... rollbeskrivningarna görs utifrån rollen - inte den tänkta rollinnehavaren! 

... inte göra beslutsfora för stora i deltagarantal! 

Rutiner 

Syftet med Rutiner är att säkerställa framgångsfaktorn "Bygg rutiner" för 

aktuellt förvaltningsobjekt. 

För att identifiera vilka rutiner ett specifikt förvaltningsobjekt behöver, 
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5. Etablering av modellen 

bör man utgå ifrån definitionsmatrisen och dess huvudaktiviteter. Tre 

rutiner bör alltid upprättas; rutin för ändringshantering, rutin för opera

tiv förvaltningsstyrning samt rutin för strategisk förvaltningsstyrning. 

När de rutiner som behövs är identifierade skall en grafisk och en verbal 
beskrivning utformas för varje rutin. Den grafiska och verbala beskrivnin

gen ska komplettera varandra för att göra rutinen så tydlig som möjligt. 

Innehåll Vad 

Deltagare Nyckelpersoner identifierade i DPU. 

Arbetsform Arbetsmöte/arbetsseminarium samt dokumentframställning 

Verktyg Checklista E för rutiner finns i verktygslådan, bilaga 2. 

Resultat Gemensamgjorda rutiner för förvaltningsobjektet. 
(-dokument) 

Tänk På att ... 

.. . göra både en grafisk beskrivning och en verbal beskrivning! 

... skapa rutiner för samtliga huvudaktiviteter i definitionsmatrisen! 

Resursberäkningar 

Syftet med Resursberäkningar är att slutföra säkerställandet av framgångs
faktorn "Målstyr förvaltningen" för aktuellt förvaltningsobjekt. Tidigare 
har målbilder för objektet skapats, nu ska resurser knytas till dem. 

Resursberäkningar (budget) ska uttryckas både i kronor och i timmar för 
att fa en överblick, dels över den totala kostnadsbilden dels över det per
sonella resursbehovet. För att förenkla resursberäkningarna används defi

nitionsmatrisen (se avsnitt 4.1.5). Resursberäkningar görs med utgångs

punkt ifrån; 

• framarbetade målbilder 
• förvaltningsorganisationens bemanning och rollbeskrivningar 

• övriga kostnader 
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5. Etablering av modellen 

Resursberäkningarna ska resultera i en totalbudget för förvaltningsobjek

tet för vald period. Vi föreslår att kostnaderna sätts in i definitions

matrisen för att på så sätt 8i en bild över kostnadsfördelningen. 

Innehåll Vad 

Deltagare Nyckelpersoner identifierade i DPU. 

Arbetsform Arbetsmöte/arbetsseminarium samt dokumentframställning 

Verktyg Checklista F för resursberäkningar finns i verktygslådan, 

bilaga 2. 

Resultat Gemensamgjord förvaltningsbudget för förvaltningsobjektet 

(-dokument) för vald period. 

Tänk På att ... 

.. . ta med samtliga förvaltningskostnader för objektet! 

... en budget med kronor säger mer än en budget med timmar! 

5.4.3 Överenskommelse 

Denna del av processen består av två delaktiviteter; 

• förvaltningsplan 

• kickoff 

Förvaltningsplan 

Syftet med denna delaktivitet är att godkänna och besluta om framarbe

tad förvaltningsplan. Förvaltningsplanen föredras vanligtvis av den som 

lett etableringsprocessen. Om styrgruppen inte kan besluta om planen på 

sittande möte är det viktigt att komma överens om vad som är nästa steg 

(revidering, nytt möte, osv). När styrgruppen har godkänt och beslutat 

om planen är den att se som en överenskommelse för vald period. 

Tillämpas interna avtal skall dessa baseras på förvaltningsplanen. 

86 



5. Etablering av modellen 

Innehåll Vad 

Deltagare Styrgrupp identifierad i DPU. 
·-

Arbetsform Beslutsmöte 

Verktyg -

Resultat Godkänd och beslutad förvaltningsplan för förvaltningsobjek-

(-dokument) tet för vald period. 
--

Tänk På att ... 

. .. utse en ordförande för mötet! 

... föra minnes-/protokollanteckningarl 

... ta nästa steg! 

Kickoff 

Syftet med en avslutande kickoff är att redovisa resultatet av etablerings

processen och eventuellt tillhörande avtal. Detta görs för att förankra och 
informera om det nya arbetssättet för förvaltningsarbetet. Vi föreslår att 

man genomför denna kickoff under en eftermiddag, så att den kan fort

sätta under trivsamma och festliga former på kvällen. 

Innehåll Vad 

Deltagare Samtliga som varit med i etableringsprocessen, kompletterat 
med eventuellt andra som omtalats i förvaltningsplanen. 

Arbetsform lnformationsmöte samt kvällsaktivitet 

Verktyg -

Resultat Informerat och förankrat nytt arbetssätt för förvaltningsobjek-

(-dokument) tet. 
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5. Etablering av modellen 

5.5 Breddetablering 
Ovanstående processbeskrivning har fokus på etablering av modellen på 

ett specifikt objekt, vilket är en förutsättning för att modellen skall 

fungera i verkligheten. Hur gör man då om man har många objekt och 

behöver ett nytt arbetssätt? Vi rekommenderar att man som ett första steg 

väljer ut ett antal piloter och genomför ovanstående etableringsprocess. 

Detta för att skapa en förankring i organisationen för det nya arbetssättet. 

I ett nästa steg gör man en bedömning av behoven i resterande objekt, 

klassificerar dessa och därefter etablerar man modellen i de objekt som 

bedöms ha störst behov av ett nytt arbetssätt. 
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Kapitel 6 

Affärsmässig 
Förvaltningsstyrning imorgon 

Modellen för Affärsmässig Förvalmingsstyrning vidareutvecklas ständigt. 

Detta kapitel syftar till att beskriva det utvecklingsarbete som närmast 

planeras. 

Under de år vi har arbetat med förvaltning har det ofta handlat om att 

lösa problematiken i enskilda förvalrningsobjekt. Under senare år har 

detta arbete varit så framgångsrikt att vi allt oftare fått i uppdrag att lösa 

en organisations hela förvaltningsproblematik. Erfarenheterna från dessa 

arbeten samt vårt ständiga utvecklingsarbete kommer att leda till att vi 

kan modellisera helheten på ett bättre sätt. 

Optimala förvaltningsobjekt 

Våra praktiska erfarenheter från att etablera affärsmässig förvaltning i 
organisationer har intensifierat frågeställningar kring IT-stöd och dess 

koppling till verksamheter. Vi är mer övertygade än någonsin att nyckeln 

till framgång ligger i hur väl man skapar förvaltningsobjekt som 

innehåller både IT-stöd och verksamhet för att hinna med snabba föränd

ringar. Inte minst mot bakgrund av att en så stor del av verksamheten 

utgörs av IT. I takt med att tekniken blir alltmer komplex så finns det idag 

en tendens att organisationer snarare separerar än integrerar hanteringen 

av IT i verksamheten. Det är, som tidigare nämnts, snarare regel än 

undantag att man i stora organisationer skapar beställarorganisationer för 

IT som separeras från verksamheten. 

Eftersom det är vår övertygelse att man måste bygga ihop dessa världar har 

vårt intresseområde kommit att handla mer om organisationsteori och 

marknadsföring än om IT-utveckling och konsekvenser av detta. I den 

mån förvaltning nu skall betraktas som ett problem så är det ett mänskligt 
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kommunikationsproblem och inte ett tekniskt problem. Vi menar att 
man skall försöka få ut det bästa av två världar och inte låta den ena 
världen bli förhärskande, vilket ofta är fallet. Antingen har man en stark 
IT-avdelning eller leverantör som håller i taktpinnen - eller också är det 
verksamheten som styr med järnhand. Det måste vara möjligt att skapa 
jämvikt däremellan och få till en optimal lösning. 

Genom att fokusera på helheten har vi därför för avsikt att förfina mod
eller och metoder för objektinventering, klassificering och modellering 
för att bli ännu bättre på att skapa optimala förvaltningsobjekt. 

Gränsdragning mellan förvaltning och drift 

Förvaltning och drift påverkar varandra i ett orsak-verkan samband. Det 
är sällan man gör en ändring i en driftmiljö utan att det påverkar förvalt
ningen och det är sällan man kan göra en ändring i förvaltningen som inte 

har en direkt påverkan på driften. Idag försöker man renodla och separera 
Produktionsaffären och Förvaltningsaffären från varandra, ibland t o m i 
olika bolag för att man skall kunna värdera dem separat. De som provat 
har skapat sig ytterligare ett problem i affärsmässigheten istället. Det finns 
två leverantörer som pekar på varandra när leveransen till affärerna inte 

fungerar. Vår erfarenhet visar att de som lyckats med förvaltningsarbetet 
bl a har fokuserat gränsdragningen mellan förvaltningsarbete och drift, 
men ändå samplanerat arbetet. Vi har för avsikt att fördjupa kunskapen 
kring vilket framgångsreceptet är för att skapa bäst förutsättningar för 

båda aktiviteterna. 

Förvaltningsrelationen 

Det affärsmässiga perspektivet är främst framvuxet ur erfarenheter av att 

med en reflekterande inställning ha arbetat med affärer. Hela IT-bran
schen vimlar av dåliga affärer där det från leverantörens sida går ut på att 
göra köparen så beroende som möjligt och från beställarens sida går det 

ut på att pressa priserna så mycket som möjligt. Istället för att åstad
komma ett win-win förhållande försöker man lura varandra. Detta 
förekommer även internt i organisationer och det verkar som om många 

tror att det är enda sättet att göra affärer på. 
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Karaktären på förvaltningsarbete gör det nödvändigt att man har en god 

affärsrelation, oavsett om leverantören är intern eller extern. Det finns de 

som menar att man kan byta teknisk leverantör och i princip köpa nya 

funktioner på stan. Detta är ett fullst~indigt orealistiskt uttalande och 
kommer ofta från dem som inte arbetat med förvaltning i praktiken. De 

flesta objekt är idag integrerade med andra närstående objekt som man 
hämtar och lämnar information från och till. Val av tekniska miljöer kan 

sällan göras utan hänsyn till komplexa samband med andra objekt. 

Förvaltning innebär ofta "förändring i det lilla", och det kan aldrig bli 

ekonomiskt försvarbart att genomföra en upphandling vid varje änd

ringstillfälle. Vi kommer att därför arbeta vidare med förvaltningsrelatio

nen för att förfina metoder och verktyg i syfte att hantera komplexa 

affärspartssi tuatio ner. 

Håll utkik, det är inte helt osannolikt att vi kommer att släppa en del 

resultat på marknaden innan nästa bok om Affärsmässig Förvaltnings

styrning kommer! 
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Bilaga 1 

FRÅGOR och SVAR om 
estiMERA 

Vad mäter estiMERA? 

estiMERA mäter kvaliteten i förvaltningsarbetet för ett visst utvalt för
valtningsobjekt. Frågorna är genererade utifrån Dataföreningens referens

modell för Affärsmässig Förvaltningsstyrning. Frågorna är dock så 

generella till sin karaktär att metoden kan användas oberoende av vilken 
modell för förvaltning som används. 

Hur är estiMERA uppbyggd? 

Förvaltningens aktiviteter är utgångspunkten vid byggandet av metoden. 
Det innebär att en estiMERA-mätning innehåller följande kapitel; 

• Förvaltningsstyrning 

• Användarstöd 

• Ändringshantering 

dessutom 

• Text & Bild 
• Drift 

Dessa kapitel har i sin tur delkapitel som består av ett antal frågor. 
Kapitlen kan användas ett och ett eller alla tillsammans efter behov. 

Kapitlet Förvaltningsstyrning är dock alltid obligatoriskt vid en 
estiMERA-mätning. I IT-stödet finns möjlighet att lägga till egna kapitel, 
delkapitel och frågor. Eftersom förvaltningen av det objekt som skall 
mätas kan bestå av olika aktiviteter är det viktigt att göra en definition av 

förvaltning i samband med förberedelsen av en estiMERA-mätning. 
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Varje fråga har fyra fasta svarsalternativ; 

Ja 
Nej 
Vet ej 
Ej tillämplig 

Om man svarar ja på frågan måste svaret verifieras. Om man svarar Nej 
måste man göra en bristvärdering och om man svarar Ej tillämplig måste 

man ange en orsak till detta. Vid varje fdga har man möjlighet att notera 

en kommentar. 

I de rapporter man genererar i samband med analysfasen finns möjlighet 
att f-a sammanställningar av resultatet för att underlätta analysarbetet. 

Vem kan göra en estiMERA-mätning? 

För att göra en estiMERA-mätning bör man ha viss kännedom om sys

temförvaltning. Detta gäller framförallt analysfasen eftersom analysen 
utgår ifrån den referensram som mätledaren har gällande systemförvalt

ning. Den som genomför en estiMERA-mätning kallas mätledare. 

När skall en estiMERA-mätning genomföras? 

Det finns egentligen två situationer då en mätning av förvaltningskva
liteten är aktuell. Den ena är i slutet av utvecklingsprocessen när ett 

förvaltningsobjekt skall etableras, och den andra situationen är när ett 
förvaltningsobjekt väl existerar och funnits under en period. estiMERA är 
tillämplig i b:lda dessa situationer. 

Hur går en estiMERA-mätning till? 

En estiMERA-mätning best:lr av fem steg inneh:lllande ett antal aktivi

teter. Arbetet kan sammanfattas i nedanstående matris. 
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Steg Benämning Syfte Arbetsform Deltagare 
------

1 Förberedelse Fastställa styrgrupp fast- Arbetsmöte Mät!edare 

ställa intervjupersoner, med för- och Nyckelperson(er) 

tid och plats, skicka efterarbete kring utvalt 

kallelse, insamla bak- vid skrivbor- objekt 

grundsinformation samt det 
registrera bakgrundinfor-

mation 

2 Oatainsam- Samla in intervjuperso- Arbetsmöten, Mätledare och 

ling nernas uppfattning om med för- och intervjupersoner 

förvaltning och efterarbete vid identifierade 

registrera uppgifterna skrivbordet i steg 1 

3 Analys & Generera önskade Skrivbords- Mätledare 

slutsats rapporter, analysera och arbete 
dra slutsatser utifrån in-

samlad data, ge förslag 
till förbättringsåtgärder 

4 Rapport- Formulera resultatet Skrivbords- Mätledare 

skrivning för att göra det presen- arbete 

terbart 

5 Presentation Kommunicera/sälja resul Arbetsmöte Styrgruppen 

tatet, besluta om före-

slagna åtgärder 

-·· -

Nedanstående figur visar vilket stöd estiMERAs IT-stöd ger i respektive 

steg. 

FÖRBEREOELSE PATAINSAMLIUG 
ANALYS& RAPPORT• 

PRESENTATION 
SLUT$ATS SKRNNfHG 

I I I I ' I I ' I ' I I ' I ' 
I 

I I I ' I I ' I I ' 
Skapa mall eller Öppna Ragis\rera Anpassa Skriv ut 

mä1r1!ng mätning svar rapport rapport 

estiMERA med tillhörande IT-stöd 
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Bilaga 2 

Verktygslåda - Checklistor 

A) Check/ista för detaljerad processutformning (DPU) 

Hur ska geuomförandet gå till? 

• vem leder etableringsprocessen? 

• vem ansvarar för dokumentframställningen under aktiviteten? 

• hur ska arbetet läggas upp (arbetsmöten, hela eller halva seminarie-

dagar, annat sätt)? 

• var ska arbetet genomföras (lokaler)? 

• vem säkrar och bjuder in deltagare? 

• vem formulerar inbjudan? 

Vilka bör delta i arbetsgruppen under etableringsprocessen? 

• finns representation från samtliga berörda affärsparter? 

• är deltagarantalet ca 8-12 personer? 

Vilka bör delta i styrgruppen under etableringsprocessen? 

• finns representation från samtliga berörda affärsparter? 

• är deltagarantalet ca 2-5 personer? 

B) Checklista för Objektsbeskrivning 

Inledande frågor 

• vilket är förvaltningsobjektets benämning och vad står det för? 

• vilket var det ursprungliga målet? 

hur många användare och deras geografiska placering? 
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Produkt/Process/Funktion/Tjänst 

• vilken Produkt/Process/Funktion/Tjänst syftar applikationen att 
stödja i verksamheten? Beskriv eller hänvisa till dokumentation, inkl 

status, var den finns och ansvarig. 
• finns aff'åren beskriven? Beskriv eller hänvisa till dokumentation, inkl 

status, var den finns och ansvarig. 

Applikation 

• finns applikationen beskriven? Beskriv eller hänvisa till dokumen

tation, inkl status, var den finns och ansvarig. 

• vilka moduler/delsystem består applikationen av? Gör en grafisk 
och/ eller verbal beskrivning. 

• vilka integrationer finns inom applikationen? Gör en verbal beskriv

nmg. 
• vilka funktioner/komponenter består applikationen av (system- och 

användarfunktioner)? Gör en grafisk och/eller verbal beskrivning. 
• vilka integrationer finns mellan denna applikation och andra applika

tioner? Gör en grafisk och/ eller verbal beskrivning av samband. 

Teknisk plattform 

• vilken/vilka tekniska plattformer/miljöer körs applikationen på? 
• finns den tekniska plattformen beskriven? Hänvisa till dokumentation 

inkl status, var den finns och vem som är ansvarig för dokumenta

tionen. 

C) Check/ista för nulägesbeskrivning 

Mål och måluppfyllelse 

• vad är förvaltningsobjektets ursprungliga mål och måluppfyllelse? 
• vilka mål fanns uppsatta för förvaltningsobjektet under föregående 

period? I vilken grad har de uppnåtts? 
• hur länge har förvaltningsobjektet funnits? Hur länge kommer det att 

finnas kvar? Vilka faktorer eller beslut kan komma att påverka livs

längden? 
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• vilka styrdokument bör man ta hänsyn till vid kommande målfonnu

leringar? 

Betydelse 

• vilken betydelse har förvaltningsobjektet för organisationen? 

hur föränderligt är användandet av förvaltningsobjektet? 
• hur ofta förändras förvaltningsobjektet? Är det med kort eller långt 

varsel? 
• finns det andra sätt att utföra likvärdiga arbetsuppgifter inom 

organisationen? 
• hur marknadsförs förvaltningsobjektet inom organisationen? 

• vad är unikt med detta förvaltningsobjekt? 

Kommande ändringar 

• vilken status har förvaltningsobjektet, tex avseende funktionalitet, 

användarvänlighet, integrationer och kunskap/kompetens? 

• vilka åtgärder/aktiviteter är planerade men inte genomförda? Finns de 

på en samlad lista eller finns flera typer av listor? 
• vilka beslutade eller förväntande ändringar kan komma att påverka 

förvalmingsobjektet, tex myndighetsbeslut? Hur påverkar de förvalt

ningsobjektet? 

D) Check/ista för Organisation 

Roller 

• är identifierade roller och rollbenämningar relevanta för aktuellt 

förvalmingsobjekt? 
• har samtliga roller någon att göra affärer med? 

Rollbeskdvningar 

• baserar sig rollbeskrivningarna på de förvalrningsaktiviteter som 

identifierats? 
• finns både ansvar och befogenheter i rollbeskrivningarna? 

• är det rätt detaljeringsnivå? 
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Beslutsfora 

• har samtliga fora ett syfte, uppgjord frekvens, identifierade deltagare 

samt vem som kallar? 

• är styrgrupp identifierad? 

• är förvaltningsgrupp identifierad? 

• finns övriga fora identifierade? 

Bemanning 

• är rollerna bemannade med fysiska personer? 

• är rollerna bemannade av personer som har intresse, kompetens och 

vilja? 

E) Checklista för Rutiner 

Grafisk rutinbeskrivning 

Den grafiska beskrivningen ska vara en översiktsbild som visar flödet av 

aktiviteter. 

• vilka aktiviteter ska rutinen bestå av? 

- hur inleds rutinen) dvs vad är det som sätter igång ett ärende? 

- hur avslutas rutinen) dvs när är ärendet färdigt, ska det t ex avslutas 

med en uppföljning? 

- vilka aktiviteter måste genomföras mellan start och avslut av rutinen? 

• utifrån ovan identifierade aktiviteter 

- kan några av de identifierade aktiviteterna genomföras parallellt? 

- finns några iterativa aktiviteter? 

- finns några aktiviteter där resultatet, tex ett ja/nej beslut, gör att 

rutinen avslutas på olika sätt alternativt att ärendet remitteras till ett 

tidigare steg? 

Verbal rutinbeskrivning 

Den verbala beskrivningen visar rutinaktiviterna på en mer detaljerad 

nivå enligt mönstret nedan. För att öka tydligheten bör rutinaktiviteter

na dokumenteras i kronologisk ordning. För varje aktivitet i rutinen bör 

följande frågor besvaras; 

• vad är syftet med aktiviteten? 
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• hur ska aktiviteten genomföras? 

- ska aktiviteten dokumenteras eller räcker det med en muntlig 

diskussion/utredning el dyl.? 
- finns mallar att använda/ska mallar arbetas fram? 

- ska något beslut fattas i aktiviteten? 

• vem hanterar aktiviteten? 

- vem har ansvar för aktiviteten? 

- vem ska genomföra aktiviteten? 
- ska övriga berörda informeras om resultatet? 

• när ska aktiviteten genomföras? 

- finns någon tidsgräns periodvis, kalendermässigt? 

- finns någon max tidsgräns från närmast tidigare aktivitet? 

F) Checklista för Resurser 

Kostnader utifrån framarbetade mål 

Dessa kostnader baserar sig på framtagna målbilder. 

• är samtliga mål resurssatta? Om inte - ange varför! 

• är resursberäkningarna gjorda i timmar eller kronor? Om timmar -

räkna om till kronor i slutbudgeten! 
• är resurser beräknade för varje berörd affärspart (dvs inte bara 

IT-kostnader)? 

Kostnader utifrån föreslagen förvaltningsorganisation 

Resursberäkningar utifrån föreslagen förvaltningsorganisation görs för att 

ta hänsyn till den "löpande" förvaltningen. Dvs vad kostar det att förvalta 

aktuellt objekt exklusive framarbetade mål. 

• är varje roll i förvaltningsorganisationen resurssatt? 

• är rollernas resurser fördelade på respektive huvudaktivitet? 

• är resursberäkningarna gjorda i timmar eller kronor? Om timmar -

räkna om till kronor i slutbudgeten! 
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Övriga kostnader 

För att nå en totalbudget för förvaltningsobjektet bör även övriga kost

nader tas med, om sådana finns. Exempel på övriga kostnader är; 

• licenskostnader 

• kostnad för underhållsavtal 

• avskrivningskostnader 

• hårdvarukostnader 
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