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Förord 

Vi blev väldigt glada när Dataföreningen beslutade att ge ut vår bok om 
systemförvaltning. Det var länge sedan det kom ut någon bok i ämnet, 
och det har hänt mycket i vår bransch sedan dess. Bland annat har vi fått 
fler standardsystemlösningar och fler client-serverlösningar. Verksam
heterna har dessutom bö1jat ställa betydligt hårdare krav på stöd till 
deras dagliga arbete. 

Vår uppfattning är dock, att trots alla nyheter som vår bransch är mäs
tare på att skapa, t ex BPR, internet och multimedia, är det fortfarande 
de elementära frågorna som bör fokuseras i förvaltningsarbetet; 

• vad menar vi egentligen med systemförvaltning? 

• vad är det som skall förvaltas? 

• vad har vi för mätbara mål med förvaltningen? 

• vad skall den kundupplevda nyttan vara och vad är den? 

• vem har vilket ansvar i systemförvaltningsorganisationen? 

• vilka rutiner gäller för ändringshanteringen? 

• hur har vi det med affärsmässigheten? 

Det är nämligen vår erfarenhet att det ofta är just dessa onu·åden som 
fungerar mindre bra i förvaltningsarbetet. Vi har i den här boken försökt 
samla vår kunskap, som forskning och praktisk tillämpning av etable
ring av systemförvaltning, har givit under de senaste 10 åren. Det är vår 
ambition att tillfredsställa såväl behovet av adekvat utbildningslitteratur 
för studenter, som konkreta tips och råd för Dig som arbetar med sys
temförvaltning idag. 
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Om vi lyckats kan bara Du avgöra. Om Du har synpunkter på boken får 
Du gärna kontakta oss; 

Malin.Bergvall@ddc.se 
Tommy.Welander@ddc.se 

Stockholm i mars 1996, med hopp om trevlig och givande läsning! 

Malin Bergvall och Tommy Welander 
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1 Vad är systemförvaltning? 

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

Den främsta anledningen till det ökade intresset för systemförvaltning 
är förmodligen att ingen organisation längre kan blunda för de bety
dande resurser som systemförvaltning kräver. Det finns flera rapporter 
som anger hur stora resurser systemförvaltning tar i anspråk av de 
totala kostnaderna för hantering av informationssystem. Siffran har 
varierat mellan 33% och 75%. Det finns flera förklaringar till att siff
rorna varierar så kraftigt. Det är svårt att få fram exakta siffror, det 
råder oenighet om vad som skall räknas in i förvaltningskostnaderna, 
kostnaderna varierar beroende på system osv. Under alla omständighe
ter är kostnaderna tillräckligt höga för att betrakta systemförvaltning 
som ett angeläget område. 

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

Inom forskningsvärlden i Sverige har intresset för systemförvaltning 
förefallit vara svagt, och de flesta initiativ för kartläggning och hante
ring av systemförvaltningsproblemet - systemförvaltning ses ofta som 
ett problem - har dätför kommit främst från praktikfältet. En förklaring 
till detta kan vara att det inte finns någon klar och entydig definition av 
begreppet systemförvaltning. Befintliga definitioner varierar från att 
definiera systemförvaltning till att vara alla de aktiviteter som genom
förs efter det att systemet tagits i drift, till att endast innehålla ändrings
arbete. Det här leder till att forskning som kan härröras till systemför
valtningsområdet enligt den vidare definitionen, faller utanför området 
om man använder den snävare definitionen. Systemförvaltning har hel
ler inte någon högre status, vilket också kan vara en förklaring till att 
området är eftersatt. 

Trots detta har det faktiskt hänt en del inom området. De flesta organi
sationer har insett vikten av att systemförvaltningen fungerar. Många 
har också skaffat sig en modell eller metod för systemförvaltning. 

"Systemförvaltning" är ett ord som för många har en negativ klang. 
Kanske inte främst bland de som arbetar med systemförvaltning, utan 
snarare bland dem som inte gör det. Det var Riksdataförbundet som i 
mitten på SO-talet införde begreppet (se avsnitt 2.3.3 Riksdataförbun
det). 

Av någon anledning har systemförvaltning kommit att betraktas som 
en icke skapande verksamhet, där det finns föga utrymme för kreativi
tet och nytänkande. Ofta sätts systemförvaltning i relation till system
utveckling, och jämförelsen utfaller sällan till systemförvaltningens 
fördel. Vi har funnit att de personer som arbetar med systemförvalt
ning, har ett behov av att tala om att det faktiskt inte är så. En linjechef 
inom en ADB-organisation förklarar detta med att man inom ADB
organisationer, från ledningens sida, betraktar systemförvaltarna som 
B-laget. Han menade vidare att tyvärr får detta även genomslagskraft i 
verksamheten. När någon skall premieras inom organisationen är det 
projektledare som på ett framgångsrikt sätt lyckats föra nyutvecklings-
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projekt i mål. Sällan, eller aldrig, uppmärksammas systemförvaltare, 
som genom sin insats lyckats hjälpa verksamheten att nå sina mål. Den 
lösning som den här linjechefen såg på problemet var att få systemför
valtningen att likna systemutveckling i form av mål, samt i form av 
uppföljning av kostnader och intäkter. 

Vi tror att det vore tämligen överdrivet att lasta begreppet systemför
valtning för hela den här problematiken. De senaste åren har det före
kommit diskussioner om att byta ut begreppet systemförvaltning mot 
något som klingar mer positivt. Det här har till stor del gjorts i strävan 
att höja statusen på förvaltningsarbetet. Vi tror att det är att bötja i fel 
ände. Risken är att man bara uppnår en "hygienteknikereffekt", dvs 
man har bara ändrat titeln på arbetet och inte innehållet i arbetet. Vi tror 
att förklaringen till systemförvaltningens låga status, bl a kan förklaras 
med en allmän syn i samhället på att det är roligare och finare att göra 
någonting nytt än att reparera någonting gammalt. Här tror vi kärnan 
till missuppfattningen kan vara. Det är nämligen så att systemförvalt
ning inte bara handlar om att vårda någonting gammalt så att det inte 
försämras, utan om att förbättra ( och utvärdera, utbilda, ge användar
stöd och styra) ett system i en föränderlig verksamhet. Systemförvalt
ning slukar stora resurser - javisst - men information är idag ett av de 
stora konkurrensmedlen. Informationsförsötjningen måste fungera 
även vid förändringar i verksamheten. Uppföljningsverksamhet av 
ändringar i samband med systemförvaltning hos en av organisatio
nerna, visar att det egentligen är en ganska liten summa av de totala 
förvaltningskostnaderna som går åt till att reparera. Den största kostna
den utgörs av förändringar i syfte att förändra/utveckla efter verksam
hetens behov. Det förefaller som om de som arbetar med systemför
valtning har insett detta, men inte de som styr ADB-organisationerna 
och inte heller de som aldrig har sysslat med förvaltningsarbete. En 
förklaring till att system kostar mycket att förvalta kan också vara att 
de inte är byggda på ett sådant sätt att de underlättar förvaltning. 

En annan förklaring till den låga statusen kan vara att det i stor 
utsträckning har saknats hjälpmedel för förvaltning. Vi tror att först nu, 
när vi utvecklat ett tillfredsställande arbetssätt och hjälpmedel för för
valtningsarbetet har vi möjligheten att lyckas med att höja statusen på 
förvaltningsarbetet. 
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Som vi tidigare nämnt finns undersökningar som visar att systemför
valtning tar mellan 33% och 75% av den totala ADB-kostnaden i en 
organisation. Detta ses ofta som ett problem som måste åtgärdas. Till 
viss del kan vi tycka att det är rätt, såtillvida att kostnaderna beror på 
dåligt utvecklade system eller dåliga rutiner för systemförvaltning. Att 
systemförvaltning tar resurser i anspråk är inget förvånande i sig. En 
förvaltningsåtgärd är ofta en följd av en verksamhetsförändring. Att 
verksamheten inte förändras kan vara ett tecken på att verksamheten 
håller på att stagnera. Något som bör ses som betydligt allvarligare än 
att systemförvaltning kräver resurser. Därmed inte sagt att det inte är 
möjligt att kostnadseffektivisera systemförvaltningsarbetet. 

Resursinsatserna för systemförvaltning går naturligtvis också att disku
tera. Det beror naturligtvis på hur man räknar. Om man i systemutveck
lingsbegreppet endast lägger "datorisering av tidigare odatoriserade 
verksamheter" är det inte förvånande att systemförvaltningsresurserna 
ökar i förhållande till systemutvecklingsresurserna. De flesta organisa
tioner är ju till stor del datoriserade. Lyfter man ut vidareutveckling ur 
systemförvaltning och karaktäriserar det som systemutveckling, skulle 
man få helt andra siffror i samma verksamhet. 

1.2 lnformationssystem 
Informationssystem är ett centralt begrepp när vi talar om systemför
valtning. Det finns flera olika definitioner av begreppet. Här skall vi 
beskriva vad vi lägger in i begreppet. 

Termen informationssystem har främst kommit att användas för maski
nellt (dvs datorbaserade) informationssystem. När vi talar om informa
tionssystem inbegriper vi dock även de manuella rutinerna och infor
mationsanvändningen. Informationssystemet är därmed en del av 
verksamheten, eller en del av en specifik verksamhetsfunktion. 

Ett problem idag är att man i många organisationer förvaltar endast 
ADB-systemet. Man glömmer bort manuella rutiner och informations-

12 



användningen. Att separera ADB-system och informationssystem på 
det här sättet leder ofta till att ADB-systemet inte stödjer verksamheten 
i önskvärd utsträckning. Det kan också vara svårt att få ADB-systemet 
att hänga med i förändringar. Figur 1-1 visar en systemmodell. Infor
mationsanvändningen utgör gränssnittet mot marknaden. När markna
den förändras måste informationsanvändningen i organisationen följa 
efter, likaså de manuella rutinerna. Det är dock inte självklart att ADB
stödet följer efter. Systemmodellen i figur 1-1 har ytterligare en dimen
sion, förändringstakten. Ju längre "ut" i modellen man kommer, desto 
fortare vrids ringarna. Om man tänker sig en radie som skär genom 
samtliga skikt, om då de yttre ringarna vrids fortare kommer radien ur 
fas. Effekten blir då ett datasystem som inte stödjer verksamheten. 
Genom att beakta hela informationssystemet vid systemförvaltningen 
kommer man ifrån den problematiken. Hur man lär sig hitta informa
tionssystemet, vilket inte alltid är så lätt, beskriver vi närmare i kapitel 
9 Förvalta informationssystem. 

1. lnformationsanvändning 

2. Manuell databehandling 

3. Tillämpningsprogram 

4. Generella stödprogram 

5. Systemprogram 

6. Datorutrustning 

Figur 1-1. Systemmodell. 

För att lyckas med systemförvaltningen - och därmed medverka till 
ökad måluppfyllelse i verksamheten - måste man beakta hela informa
tionssystemet. Ett ADB-system är en del av verksamheten, men kan 
aldrig bli ett självändamål. 
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1.3 Ett informationssystems livscykel 
Vi skall nu försöka positionera systemförvaltning gentemot ett antal 
närliggande aktiviteter. Vi bötjar med att ta utgångspunkt i en livscy
kelmodell för informationssystem. 

Nyutveckling 

Vidare
utveckling 

Avveckling 

Figur 1-2. Ett infonnationssystems livscykel. 

I modellen i figur 1-2 försöker vi visa att systemförvaltning är en itera
tiv process till skillnad från nyutveckling och avveckling. En central 
del i systemförvaltningen är styrningen. Genom olika styrrutiner kan 
man t ex skilja mellan förvaltning och vidareutveckling. Varför är då 
det nödvändigt? Det beror inte på den bakomliggande orsaken till 
vidareutvecklingen. Vidareutveckling är en förändring som vilken 
annan förändring som helst. Skillnaden är dess tidsmässiga omfatt
ning. Det är också anledningen till att vidareutveckling bör skiljas från 
andra ändringsaktiviteter. Vi har sett otaliga exempel där stora vidare
utvecklingsprojekt har ätit upp ett helt års förvaltningsbudget, redan 
efter två månader av en tolvmånadersperiod. Ibland leder detta till att 
inga fler ändringar tillåts, och man får därmed ett dåligt verksamhets
stöd. 
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Styrning av systemförvaltningen gör det också möjligt att avveckla ett 
informationssystem. Är systemet inte ekonomiskt eller verksamhets
mässigt försvarbart i organisationen finns det ingen anledning till att 
det skall leva vidare. 

En aktivitet, som inte direkt visas i livscykelmodellen, men som vi 
vill göra läsaren speciellt uppmärksam på är det som vi kallar för för
valtningsutformning. Förvaltningsutformning lägger förutsättning
arna för den kommande förvaltningen, och är därför inte att betrakta 
som en förvaltningsaktivitet. I förvaltningsutformningen utarbetas ett 
systemförvaltningsavtal som beskriver de affärsmässiga förhållandena 
i systemförvaltningen, och en systemunik förvaltningshandbok som 
beskriver de arbetsmässiga förhållandena i systemförvaltningsarbetet. 
Förvaltningsutformning är att betrakta som en verksamhetsutveck
ling av systemförvaltningsverksamheten som sådan, och bör genom
föras som ett separat projekt. Vi har erfarit att avsaknaden av en till
fredsställande förvaltningsutformning får negativa konsekvenser för 
systemförvaltningen. Förvaltningsutformning beskrivs närmare i kapi
tel 14. 

En aktivitet som inte visas i modellen, men som sker parallellt med 
systemförvaltning är drift. I och med utveckling av moderna informa
tionssystem blir gränsen mellan drift och förvaltning mer otydlig. Vi 
diskuterar detta vidare i avsnitt 5.2 Drift. 

1.4 Förvaltning av informationssystem 
Ordet förvaltning för tankarna till den offentliga förvaltningen, såsom 
statlig och kommunal förvaltning. Vad betyder då egentligen ordet för
valtning? "Förvaltning innebär i vidsträckt bemärkelse skötsel, överin
seende osv - ofta för annans räkning." (Bra Böcker, 1985). Ett centralt 
begrepp, som inte nämns i definitionen, men som finns underförstått är 
beslut. Man kan dra en parallell till den offentliga förvaltningen där 
man brukar säga att förvaltningens huvuduppgift är att bereda och 
implementera politikernas beslut. Beslutet i fråga fattas således inte av 
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förvaltningen utan av politikerna. Just detta att man skiljer mellan 
beslut och arbete är någonting som vi anser att man bör beakta och 
undvika. Det är de personer som arbetar med informationssystemet 
som också skall fatta besluten om systemet. 

När man gör jämförelser med den offentliga förvaltningen, bör man 
också vara uppmärksam på att man med offentlig förvaltning ofta 
menar organisationen som bedriver förvaltning, men när man talar om 
systemförvaltning ofta avser aktiviteterna i samband med förvaltning 
av ett system. 

Nu återgår vi till systemförvaltningsbegreppet. Sammansättningen av 
de båda begreppen; system (eller informationssystem) och förvaltning 
borde, enligt resonemanget ovan, innebära; 

Skötsel och överinseende ( ofta över annans) system, vars uppgift är att 
hantera information för en specifik verksamhetsfunktion. 

Vi vill här påpeka att ovanstående sammansättning inte gör anspråk på 
att vara vare sig fullständig eller utgöra någon ny definition av system
förvaltnings begreppet. Syftet med den här sammansättningen är att 
vara en hjälp för läsaren att identifiera systemförvaltning ur de båda 
begreppens betydelse. 

1.5 Definition av systemförvaltnings
begreppet 

Vi har nu försökt ringa in systemförvaltningsområdet och vi bötjar 
närma oss en definition av begreppet. Vi vill då inleda detta avsnitt med 
att säga att det egentligen inte är nödvändigt att ha någon generell defi
nition av systemförvaltning, åtminstone inte att tvista om vad system
förvaltning är och inte är. Ett absolut måste är dock att man inom orga
nisationen är överens om vad systemförvaltning är, dvs dra gränser till 
närliggande aktiviteter och dela in förvaltningsaktiviteterna. I kapitel 
12 Positionera systemförvaltningen beskriver vi hur man inom organi
sationen kan bli överens om vad systemförvaltning innebär. 
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Om man som vi gör, skriver en bok om systemförvaltning, är det dock 
på sin plats att definierar vad vi menar med systemförvaltning. 

Ändringshantering och förvaltningsstyrning är det som karaktäriserar 
systemförvaltningsarbetet. Det är också det repetitiva inslaget av änd
ringar som vi tycker är karaktäristiskt för systemförvaltning. 

Punktinsatser, såsom reenginering och systemersättning, innebär för
ändringar, och de genomförs efter att systemet tagits i drift, men vi 
anser ändå inte att de är systemförvaltningsaktiviteter. Indelningen i att 
allt informationssystemarbete kan karaktäriseras som antingen system
utveckling eller systemförvaltning anser vi vara för grov och onyanse
rad. Om man drar systemutveckling kontra systemförvaltningsresone
manget till sin spets, innebär det idag, när stora delar av befintliga 
verksamheter är datoriserade, att nästan allt informationssystemarbete 
skulle utgöras av systemförvaltning. 

Det är vårt intryck att systemförvaltning idag tyvärr bedrivs främst 
med fokus på ADB-systemet, inte verksamheten. Detta trots att verk
samheten har "tagit tillbaka" stora delar av ansvaret för informations
systemet, och situationen är mycket bättre idag än för bara några år 
sedan. 

Vi skall nu sammanfatta hur systemförvaltning ofta bedrivs idag - när 
det inte fungerar. 

Systemförvaltningen; 

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

• består främst av ändringsarbete 

• består främst av mindre omfattande ändringar 

• är kontinuerlig och repetitiv 

• är främst reaktiv 

• sker främst med fokus på ADB-systemet 

• har låg status i ADB-kretsar. 

17 



Som vi nämnt tidigare vill vi vidga systemförvaltningsarbetet fokus 
från ADB-systemet till informationssystemet och definierar därmed 
systemförvaltning så här; 

Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra informationssystem, i syfte 
att säkerställa systemets nytta i verksamheten. 

Återigen vill vi poängtera att vi lägger in manuella rutiner och infor
mationsanvändning i informationssystembegreppet. Det är alltså inte 
bara datasystemet som skall förvaltas. 
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2 Vad har gjorts tidigare? 

Kapitel 2 har till syfte att avgränsa och ge en bakgrund till systemför
valtningsområdet. I kapitlet presenteras ett antal livscykelmodeller, ett 
antal definitioner på systemförvaltning, samt 5 studier som uppmärk
sammats inom onuådet. 

2.1 lnformationssystemets livscykel 
Sättet att se på ett informationssystems livscykel präglar också synen 
på systemförvaltning. Nedan presenteras ett antal livscykelmodeller, 
som får olika effekt på synen på systemförvaltning och dess innehåll. 

Den första modellen av ett systems livscykel presenterades troligen av 
Royce (1970). Sedan dess har det skett ett antal förfiningar av model
len, som kallas för vattenfallsmodellen, figur 2-1. I en tidig version av 
modellen fanns inte drift och förvaltning med överhuvudtaget. En tro
lig orsak till detta är att inte så många verksamheter använde ADB
stöd, och man hade ännu inte uppmärksammat systemförvaltning. 

1987 presenterade Riksdataförbundet en generell modell för system
förvaltning. Modellen presenteras närmare i avsnitt 2.3.3 Riksdataför
bundet. En av de viktigaste komponenterna i denna generella modell 
var en livscykelmodell där systemförvaltning placerades i fokus, figur 
2-2. Med systemutveckling avses här nyutveckling. 

Anledningen till att systemförvaltning har en central roll i modellen, 
motiveras bl a med att systemförvaltning kräver mer resurser än sys
temutveckling, och att tiden då ett system befinner sig i systemförvalt
ningsfasen är betydligt längre än tiden för utveckling av systemet. 
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Figur 2-1. Vattenfallsmodellen (Källa: Sommerville, 1989 s. JO). 
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Figur 2-2. Riksdataförbundets livscykelmodell (Källa: Riksdataförbundet, 1987:1 
s. 35). 
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Parikh (1988) menar att man skall se på ett informationssystems livs
cykel i form av ett hjul, figur 2-3. Han menar att det är nödvändigt att 
tillvarata de kunskaper som byggts upp under utvecklingsfasen av ett 
system. Genom att "sluta cirkeln" illustreras detta utnyttjande av kun
skap och erfarenheter. 

Kodning 

Design 

Analys 

Testning 

Förvalt
ning 

Figur 2-3. lnformationssystemarbete som en "sluten cirkel" (Källa: Parikh, 1988 
s. 238). 

Lösningen som Parikh ser med att "sluta cirkeln" är synen på informa
tionssystemarbete. Han menar att sättet att tänka är ett resultat av hur 
informationssystemarbete har bedrivits. Analys och design är de gla
mourösa delarna, kodning och test är de tekniska delarna och ingen vill 
genomföra förvaltningen av systemet. Han menar vidare att den nega
tiva synen på systemförvaltning till stor del beror på avsaknaden av ett 
systematiskt arbetssätt. Genom att "sluta cirkeln" strävar han även efter 
utveckling av metoder och tekniker som skall kunna användas både i 
samband med utveckling och förvaltning. 

De två senare livscykelmodellerna tror vi är ett resultat av att de som 
konstruerat modellerna har haft olika perspektiv och utgångspunkter. I 
Riksdataförbundets projekt var syftet att studera befintliga system, 
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utveckling var det "inte så mycket att göra åt". Bakgrunden var att man 
stod inför problem med förvaltningstunga system och det blev därför 
naturligt att systemförvaltning hamnade i fokus i livscykelmodellen. 
Parikh (1988) däremot utgår från ett "obefintligt" system och konstrue
rar sin livscykelmodell utifrån ett utvecklings- och förvaltningsper
spektiv. 

2.2 Systemförvaltningsbegreppet 
Som vi nämnt tidigare saknas en enhetlig definition av systemförvalt
ningsbegreppet. Ett antal försök att nå en allmängiltig definition har 
dock gjorts. Nedan beskrivs några av dem. 

Lientz och Swanson, som i slutet av 70-talet skrev en doktorsavhand
ling om hur systemförvaltning bedrevs i USA, definierar begreppet 
genom att tala om vilka åtgärder systemförvaltning består av; 

• anpassnmgar 
• förbättringar 
• korrigeringar. 

Anpassningar avser ändringar i verksamheten eller ADB-miljön, för
bättringar avser ändring med hänsyn till verksamheten eller ADB-mil
jön och korrigeringar slutligen, innebär felrättning. Här kan det vara på 
sin plats att göra reflektion över översättningen av begreppet mainte
nance. Det saknas en engelsk motsvarighet till vårt systemförvaltnings
begrepp. Motsvarigheten till underhållsbegreppet är maintenance, och 
det närmaste man kommer systemförvaltningsbegreppet är mainte
nance management. 

Riksdataförbundet i Sverige, som i mitten av SO-talet genomförde ett 
omfattande projekt om systemförvaltning, utvidgade Lientz och Swan
sons kategorisering av begreppet till att även innehålla saneringar, vil
ket avser avlägsnandet av onödiga systemdelar. Ett av syftena med 
Riksdataförbundets projekt var att vidga synen på det gamla under
hållsbegreppet, samt att flytta över ansvaret för systemen från ADB-
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personal till verksamhet. Det var egentligen i och med Riksdataförbun
dets projekt som systemförvaltningsbegreppet uppstod i Sverige. Dock 
är de inte konsekventa vad gäller definition, då de på ett annat ställe i 
texten säger; 

Systemförvaltning är en sammanfattande benämning för de åtgärder, 
som e1fordras för att administrera och hantera ett system i drift som inte 
ingår i systemdriften eller är av typ vidareutveckling. 

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

Referensgruppen för systemförvaltning (RSF), antog 1992 en defini
tion på systemförvaltning, vilken lyder; 

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

Parikh har gjort en vid definition av förvaltningsbegreppet, liknande 
den som RSF gör, men han specificerade aktiviteterna; 

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

Han lägger dock till "och så vidare" på slutet av aktivitetslistan. Ytter
ligare ett antal definitioner av begreppet har gjorts. Även dessa fokuse
rar främst på ändringar ur olika aspekter. Vi låter American National 
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Standard IEEE Standard Glosary of Software Engineering Termino
logy avsluta denna översikt av förvaltningsbegreppet. Den definierar 
(på liknande sätt) systemförvaltning som; 

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

2.3 Några tidigare studier om system
förvaltning 

Vi har tidigare nämnt att det innebär vissa svårigheter att kartlägga sys
temförvaltningsområdet, bland annat på grund av den oklara definitio
nen av begreppet. Här följer dock en översikt av några av de arbeten 
som fått genomslagskraft inom området. De studier som tas upp är; 

• Lientz och Swanson 
• Bendifallah och Scacchi 
• Riksdataförbundet 
• Riksrevisionsförbundet 
• Bergvall. 

Studierna beskrivs ur aspekterna metod och resultat. 

2.3.1 Lientz och Swanson 

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

Inledningsvis genomfördes en pilotstudie om systemförvaltning. Uti
från denna pilotstudie utvecklades sedan ett frågefo1mulär som låg till 
grund för huvudstudien. Frågorna omfattade fem områden; 
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• organisation 
• tillämpningar 
• förvaltningsinsatser 
• verktyg 
• styrning. 

Dessutom rangordnades problem som kan uppstå vid förvaltning. 
Urvalet av försökspersoner till undersökningen gjordes ur Data Proces
sing Management Associations (DPMA) medlemsregister. Man tog 
reda på vilka som arbetade med någon typ av systemförvaltning, vilket 
var cirka 7 000. Av dessa valdes sedan slumpmässigt 2 000 datachefer 
ut. Enkäten distribuerades per post och speciell hänsyn togs till formu
lärets längd för att inte avskräcka försökspersonerna. 487 svar erhölls, 
det vill säga en relativ svarsfrekvens på 24, 6 procent vilket ungefär 
motsvarade det antal man räknat med. Systemförvaltning definierades, 
för enkäten, till att innehålla alla typer av ändringsåtgärder i ett system. 

Resultatet från studien visade att hälften av ADB-organisationens tid 
åtgår till förvaltning. Inom stö11'e organisationer fanns en förutsägelse 
om att förvaltningen skulle öka. Drygt 16 procent av de tillfrågade 
organisationerna hade en separat avdelning som svarade för systemför
valtning. Organisationerna som undersöktes hade ett brett sortiment av 
olika tillämpningar vad avser typ, ålder och storlek. 24 typer av system 
är representerade, varav lönesystem var vanligast, 10 procent. Medelål
dern för systemen var fyra år och nio månader. 20 system var mer än 12 
år gamla. Den genomsnittliga applikationen bestod av 55 program, 
23 000 programrader, sex huvudfiler, 13 megabyte i databaser samt 26 
fördefinierade rapporter. Variationerna var dock stora. Mer än hälften 
av systemen var skrivna i Cobol. 

Förvaltningsåtgärderna delas in i tre typer; kmTigeringar, anpassningar 
och förbättringar. Till korrigeringar användes 20 procent av resurserna, 
25 procent användes till anpassningar och 50 procent till förbättringar. 
30 procent av de som förvaltade system hade inte varit med och 
utvecklat systemet. Förvaltningsinsatsen storlek visades sig bero på 
fyra faktorer; systemets ålder och storlek, rutinfelsökning samt förvalt
ningspersonalens utvecklingserfarenhet. Förhållandet visas i figur 2-4, 
där plus och minus anger påverkan av förvaltningsinsatsernas storlek. 
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(-) Utvecklarnas 
relativa erfarenhet 

(-) (-) 

(+) 
Förvaltnings-

(+) 
Mängden relativ 

Systemets ålder 
insatsens storlek rutinfelsökning 

(+) (+) 

(+) 
Systemets storlek 

Figur 2-4. Förhållande mellan storleken på systemförvaltningsinsatsen och de fyra 
faktorer som påverkar insatsen mest (Källa: Lientz och Swanson, 1980 s. 90). 

Styrning av systemförvaltning kan ske genom olika rutiner. De vanli
gaste rutinerna var dokumentation av användarkrav, samt dokumenta
tion av ändringar i program. 

Försökspersonerna fick 26 tänkbara problem att rangordna genom att 
gradera vmje problem på en skala från ett till fem. Resultatet gav att de 
sex största problemen var systemdokumentation, användm·krav på för
bättringar och fler applikationer, svårighet att få personal till förvalt
ning, uppfyllande av utlovade åtaganden, dåligt utbildade användare 
samt personalomsättningen inom användarorganisationen. Genom sta
tistisk analys identifierades sex problemfaktorer bakom de angivna 
problemen. Där fann man att det mest dominerade problemet var 
användarkunskap, därefter 

• programmerarnas effektivitet 
• systemkvalitet 
• tillgänglig programmerartid 
• maskinkrav 
• systemets tillförlitlighet. 

Slutsatserna från enkätundersökningen formulerades bl a som ideer på 
fortsatt forskning inom området. Lientz och Swanson konstaterade att 
en stor del av befintlig forskning om systemförvaltning, var inriktad på 
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förbättringar av programmeringstekniken. Utifrån sin studie påpekade 
de behovet av forskning avseende styrning av systemförvaltningsar
bete. De påpekade också att användarnas roll i systemförvaltningssam
manhang borde uppmärksammas mer än tidigare. Vidare konstaterade 
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. 

Vi anser att Lientz och Swanson har en för stark fokusering på ADB
systemet. Om vi utgår från systemmodellen i figur 1-1, kan man för
enklat säga att Lientz och Swanson vänder sig inåt, medan vi anser det 
nödvändigt att vända sig utåt. Vi anser att man måste beakta hela infor
mationssystemet vid förvaltningen. Lientz och Swanson betraktar sys
temförvaltning som en teknisk företeelse, medan vi vill betona de soci
ala aspekterna på förvaltning. De har dessutom endast vänt sig till 
datachefer när de vill kartlägga systemförvaltningsområdet. Vidare har 
de använt en standardiserad enkät, vilket kan ha begränsat deras data
material eftersom de hade förkategoriserat verkligheten. 

2.3.2 Bendifallah och Scacchi 

Bendifallah och Scacchi genomförde 1978-1984 en studie om system
förvaltning i USA. Med hjälp av "grounded theory"-ansats (Glaser och 
Strauss, 1968) försökte de förstå systemförvaltningsarbetets natur. Frå
geställningarna var; hur lokala omständigheter på arbetsplatsen påver
kade vad och hur systemförvaltningsarbete utfördes och vice versa, hur 
systemförvaltningsarbete påverkade omständigheterna på arbetsplatsen. 

Fallstudieobjekten var två jämförbara ordbehandlingssystem som 
användes vid två akademiska institutioner. Datainsamlingstekniken var 
främst intervjuer. Utgångspunkten för studien var användarna av syste
met. Genom att studera deras huvudsakliga arbetsuppgifter i verksam
heten försökte de kartlägga systemförvaltningsarbetet. 

En av huvuduppgifterna i de studerade verksamheterna var att fram
ställa forskningsrapporter. I denna process var många aktörer inblanda-
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de. Arbetet med att koordinera och utföra framställandet av forsknings
rapporter kallade de för samordningsarbete. När detta samordningsar
bete av någon anledning bröt ihop uppstod två handlingsalternativ; 

• förändra verksamheten eller användandet av systemet 
• förändra systemet. 

Utifrån detta drog Bendifallah och Scacchi slutsatsen att hur och varför 
systemförvaltningsarbete genomförs beror på hur samordningsarbetet 
är utfört. Ytterligare en abstraktionsnivå blev slutsatsen; för att förstå 
systemförvaltningsproblematiken måste man förstå den kringliggande 
verksamheten och situationen för användarna och systemförvaltarna. 

De visar också hur olika personer utvecklar olika roller i samband med 
användning av systemet. Vi uppfattar det som en beskrivning av hur en 
förvaltningsorganisation uppstår. Det växer fram olika roller ur ett 
behov. Vi skriver mer om roller i avsnitt 3.3 och avsnitt 10.2. 

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

Om Lientz och Swanson saknar verksamhetsaspekten på systemför
valtning, så saknar Bendifallah och Scacchi ADB-aspekten. Vår upp
fattning är att systemförvaltning bör bedrivas i samverkan mellan ADB 
och verksamhet. När man då har studerat endast en "sida" av samarbe
tet blir resultatet oklart. Vi anser att de tyvärr har valt olyckliga fallstu
dieobjekt. Ordbehandlingssystemet är att betrakta som standardsystem, 
vilket gör förvaltningssituationen lite speciell. I avsnitt I 0.6 tar vi upp 
organisatoriska aspekter på förvaltning av standardsystem. 

2.3.3 Riksdataförbundet 

I Sverige har projektet som dåvarande Riksdataförbundet (nuvarande 
Dataföreningen) genomförde 1980-1987, varit vägledande inom sys
temförvaltningsornrådet. Huvudmålet för projektet var att samman
ställa befintlig - och skapa ny kunskap om systemförvaltning. Delmål 
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var att skapa en enhetlig begreppssfär och att stimulera forskning och 
utbildning inom området. Riksdataförbundet strävade vidare efter att 
vidga synen på det gamla underhållsbegreppet, samt att flytta över 
ansvaret för systemet från ADB-personal till verksamhet. Arbetet 
bedrevs i arbetsgrupper som studerade olika aspekter på systemförvalt
ning. Grundiden för projektet var att attrahera erfarna och kunniga per
soner med praktisk erfarenhet inom företag och myndigheter. Delta
garna var "ADB-människor", med intresse för verksamhetsnära 
aktiviteter. Avsikten var att direkt få tillgång till omfattande kunskap 
och skiftande erfarenheter, samt att snabbt få en spridning av resultatet. 
Resultatet av projektet blev en generell modell för systemförvaltning. 

Systemförvaltningsmodellen som blev resultatet av projektet, består av 
åtta delmodeller som numreras från I till VIII. Figur 2-5 visar förvalt
ningsmodellen. Modelldelarna har ett mer eller mindre starkt samband 
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Figur 2-5. Riksdataförbundet:s systemförvaltningsmodell som helhet (Källa Riks
dataförbundet, 1987: 1 s. 27). 

29 



mellan varandra. Ett speciellt starkt samband påpekas dock mellan del 
I och del VIII, samt mellan del II och del III. Modelldelarna kan hänfö
ras till två kategorier; systembegrepp och förvaltningsbegrepp. Sys
tembegreppen gäller all verksamhet rörande ADB-systern och utgör 
grunden för - samt en omgivning till - förvaltnings begreppen. 

De centrala delarna utgörs av delmodell I, II och IV. Systernmodellen 
kategoriserar innehållet i datorbaserad informationsbehandling. Den 
ger en nödvändig begreppsmässig utgångspunkt för beskrivning av 
förvaltningsverksarnheten, och anses därför vara en av de mest funda
mentala delarna av förvaltningsmodellen. Livscykelmodellen specifi
cerat· de olika faser som systemet genomgår under dess livslängd. Här 
definieras systemförvaltningens ställning gentemot andra typer av 
informationssystemarbete, och modellen anses därför som en central 
del av systemförvaltningsmodellen. Beslutsrnodellen är den tredje cen
trala delmodellen. Detta är den enda delmodellen som är helt knuten 
till systemförvaltningsverksamhet. Beslutsmodellen identifierar olika 
moment som ingår i beslutssituationen i samband med systernförvalt
nmg. 

Förutom de centrala delarna ingår ytterligare fem kompletterande 
delar. Förvaltningsåtgärder och ansvarsroller tillhör, liksom de tre 
förstnämnda, kategorin förvaltningsbegrepp, medan de tre övriga till
hör kategorin systembegrepp. Förvaltningsåtgärder definierar olika 
typer av åtgärder som kan förekomma i samband med systemförvalt
ning. Denna del ses som en fördjupning av livscykelmodellen. Delmo
dellen ansvarsroller utgör ett komplement till beslutsmodellen avse
ende förvaltningsverksamhet. De tre resterande delarna har en naturlig 
anknytning till systemmodellen. Med utgångspunkt i systemmodellen 
definierar modelldelen personalkategorier, den personal som är invol
verad i informationssystemarbetet. Modelldelen systemhierarki har en 
annan karaktär än de övriga delarna. Här definieras en hierarki av sys
tembegrepp i syfte att dela in informationssystem i olika nivåer inom 
en organisation. Denna hierarki av begrepp används främst i större 
organisationer. Den avslutande delmodellen funktionstyper är en 
utvidgning av systemmodellen, och utgör ett alternativt perspektiv på 
delar av densamma. 
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Riksdataförbundet menar att man kan ha två strategier för systemför
valtningsverksamhet; aktiv eller passiv förvaltning. Vid passiv förvalt
ning är arbetet reaktivt, dvs man reagerar på en påstötning från använ
dare eller andra intressenter. Vid aktiv förvaltning är arbetet preaktivt, 
dvs man söker efter möjligheter till förbättringar. Genom aktiv förvalt
ning anser Riksdataförbundet att man uppnår en jämnare datakvalitet 
och arbetsbelastning. 

Riksdataförbundets projekt om systemförvaltning har haft stor genom
slagskraft på marknaden. Resultatet av projektet har varit vägledande 
inom området, och även vi har inspirerats av ideerna i resultatet. 

1991 publicerade Berndtsson och Welander en förädling av Riksdata
förbundets ideer i boken "Fungerande Systemförvaltning". De kom
pletterade dessutom ideerna med en affärsmässig grundsyn. Eftersom 
Tommy Welander är en av författarna även till den här boken genomsy
ras den av ideerna som presenterades i boken "Fungerande Systemför
valtning". 

2.3.4 Riksrevisionsverket 

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

Riksrevisionsverket kom fram till att rutiner för systemförvaltning för 
systemet bör utvecklas parallellt med systemutvecklingen. Vidare 
ansåg Riksrevisionsverket att eftersom det är den verksamhetsansva
riga som köper in systemet skall även den personen ansvara för förvalt
ning, drift och avveckling av systemet. Riksrevisionsverket redovisar 
tre problemområden som generellt är gemensamma för samtliga gran
skade myndigheter. Problemområdena är; dålig samordning mellan 
användar- och ADB-organisation, den nödvändiga ersättningen eller 
avvecklingen av de befintliga ADB-systemen har inte förberetts till-
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räckligt samt att de möjligheter som finns att öka produktiviteten i sys
temförvaltningen tas dåligt tillvara. 

Riksrevisionsverket gav i rapporten ett antal åtgärdsförslag till myndig
heterna. Riksrevisionsverkets förslag var att förbättra ADB-systemens 
förankring i och anpassning till verksamheten. För att åstadkomma 
detta föreslogs ansvarsfördelning, planering, kontroll av systemets 
nytta och kvalitet samt kontroll av systemförvaltningens kostnader. 
Vidare ansåg Riksrevisionsverket att man kunde öka produktiviteten i 
systemförvaltningen genom förbättrad ärendehantering och förbättrad 
dokumentation. Man skulle även sträva efter att minska personberoen
det. 

Resultatet av förvaltningsrevisionen kan sammanfattas i ett antal krite
rier för "god" systemförvaltning, figur 2-6. Kriterierna valdes med 
utgångspunkten att systemförvaltningen bör vara förankrad i verksam
heten, säkerställa att ADB-systemen ger största möjliga nytta över 
tiden, samt att systemförvaltningen bör karaktäriseras av hög produkti
vitet. 

Riksrevisionsverkets metodansats kan karaktäriseras som diagnostice
rande och normativt. Studien genomfördes parallellt med Riksdataför
bundets projekt, och man kan se tydliga likheter i resultatet. 
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Figur 2~6. KrUerier för en "god" systemförvaltning (Källa: Riksrevisionsverket, 
1984:646 s. 14). 

2.3.5 Bergvall 

I januari 1996 presenterades en av de första akademiska avhandling
arna om systemförvaltning. Det var Malin Bergvall, en av författarna 
till den här boken, som presenterade sin licentiatavahandling - System
förvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, 
aktiviteter och ansvarsroller. 
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Stora delar av denna bok bygger på resultatet från de studier som pre
senteras i avhandlingen. Det kan dock vara på sin plats att här nämna 
lite om forskningsansats och metodval. 

Syftet med studien var att karaktärisera systemförvaltning. Sätta paren
tes kring etablerade uppfattningar, och studera systemförvaltning så 
förutsättningslöst som möjligt. Utgångspunkten är tagen i förvaltnings
organisationen. (Vi beskriver förvaltningsorganisationer i kapitel 3 och 
kapitel 10.) Sju fallstudier genomfördes och datainsamlingen gjordes 
med hjälp av självrapportering, intervjuer och källstudier. Studiens 
resultat, som återfinns i denna bok, kan i korthet sammanfattas enligt 
följande; 

• karaktärisering av systemförvaltningsbegreppet 
• relatering av systemförvaltning till närliggande aktiviteter 
0 identifiering av förvaltningsutformning 
• identifiering av förvaltningsaktiviteter 
• identifiering och kartläggning av ändringar och ändringshantering 
• begreppsutveckling inom systemförvaltningsområdet. 

Tre viktig slutsatser i avhandlingen är att systemförvaltning sker för 
datasysteminriktat, ändringshantering är den mest frekvent förekom
mande aktiviteten i samband med systemförvaltning - ändå saknas 
metodstöd, och att kommunikationen fungerar dåligt mellan användare 
och ADB. 

2.4 Skillnad mellan svenska studier och 
internationella studier om system
förvaltning 

Internationell forskning har en tydlig inriktning mot systemet som 
sådant, dvs koden. Som exempel kan nämnas att forskning kring mät
ning av förvaltningsvänlighet är omfattande internationellt. Det sker 
ofta genom komplexitetsmätningar i kod, sk "software metrics". Upp
hovsmakarna till två av de mest spridda funktionerna för resursberäk
ningar av förvaltningsvänligheten är Halstead och McCabe. 
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Svenska studier har mer en inriktning mot systemets samspel med 
verksamheten som det är tänkt att stödja. Det här kan dock till en del 
förklaras av ämnestillhörigheten. Internationellt ses systemförvaltning 
ha teknisk tillhörighet, medan det i Sverige anses ligga i gränslandet 
mellan teknik och samhällsvetenskap. Skillnaden var dock tydligare 
tidigare. Nu har flera internationella artiklar en mer samhällsveten
skaplig prägel. 
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3 Organisation och styrning av 
systemförvaltningsarbetet 

Organisation av förvaltningsarbetet är det område som är mest utveck
lat i systemförvaltningssammanhang. När vi frågar organisationer hur 
de bedriver systemförvaltning säger de ofta att de har en modell, och 
avser då en organisationsmodell med ett antal ansvarsroller. Systemför
valtningsorganisationen utgör en viktig del när förvaltningen fungerar 
bra, även om vi anser att andra delar också är nödvändiga. 

Det här kapitlet syftar till att klarlägga förutsättningar och principer för 
att bedriva systemförvaltning i samverkan. 

3.1 Förvaltning - i samverkan 
I samband med systemförvaltning måste ADB-personal och användare 
samarbeta, inte bara under en kortare tid utan kontinuerligt. Ett infor
mationssystem har ett antal användare i någon typ av verksamhet 
(verksamhetsorganisation). Kopplat till informationssystemet finns 
även ett antal personer som har till uppgift att säkerställa att systemet 
är funktionsdugligt (ADB-organisation). Tillsammans bildar man 
något som brukar kallas systemförvaltningsorganisation. Vi beskriver 
principen för en förvaltningsorganisation i avsnitt 8.3. 

De personer som arbetar med förvaltningen av ett system har ofta 
också ett linjearbete att sköta. Det gäller främst användarna, men även 
ADB-ansvarig har kanske systemförvaltning av det aktuella systemet 
som ett deltidsuppdrag. Resterande tid arbetar han/hon med systemut
veckling eller förvaltar något annat system. För användarna är det spe-
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ciellt viktigt att ha andra arbetsuppgifter vid sidan av systemförvalt
ningsarbetet. Det gäller att inte förlora kontakten med den verksamhet 
som systemet stödjer och därmed kunskapen om verksamheten. Inom 
respektive organisation finns ett antal roller som har olika ansvar och 
befogenheter. I avsnitt 10.2 beskrivs dessa ansvarsroller närmare. 

3.2 Förhållandet mellan verksamhet 
och ADB på övergripande nivå -
förvaltningsrelation 

Hur systemförvaltningen är organiserad och styrs beror delvis på hur 
verksamheten har organiserat sin ADB-verksamhet som helhet. Därför 
skall vi inledningsvis beskriva några olika typer av relationer mellan 
ADB-organisation och verksamhetsorganisation, samt vilka konse
kvenser de olika relationera får för systemförvaltningsarbetet. 

Vi inleder med en teoretisk indelning av organisationsstrukturer, som 
är hämtad från Ouchi. 

Ouchi delar in organisationsstrukturer i tre typer; 

• hierarki 
• marknad 
• klan. 

I en hierarki råder en auktoritetsrelation. Styrinstrumentet utgörs av 
ordergivning som kommer från ägare eller ledning. Mellan organisatio
nens aktörer råder en maktfördelning och de underordnade avkrävs 
lojalitet. Styrning sker ofta utifrån uppdrag och planer. 

Vid en marknadsstruktur råder en affärsrelation. För samtliga aktörer 
inom organisationen råder att de vill ha bästa utbyte av sina varor och 
tjänster. Relationen mellan aktörerna sköts med hjälp av beställningar 
och leveranser. Det är kunden/klienten som bör stå i fokus om organi
sationen ska karaktäriseras av en marknadsstruktur. 
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När organisationen kan sägas vara en klan råder ett partnerskap eller 
samarbetsrelation mellan organisationens aktörer. Dessa styrs genom 
överenskommelser och/eller avtal. I klanen har aktörerna gemensamma 
och ömsesidiga intressen. 

I strävan att nå en affärsmässig relation mellan verksamhet och ADB 
har det under en tid varit populärt att "stycka av" tidigare interna ADB
avdelningar till egna bolag. Därmed har man försökt uppnå en mark
nadsrelation mellan ADB och verksamhet. Ett annat skäl till denna 
avstyckning är att man tror att man lättare får kontroll på kostnaderna 
för ADB-verksamhet. Vi tror inte att systemförvaltningen blir effekti
vare bara för att man lägger ADB-verksamheten i ett annat bolag. Följ
den blir möjligtvis att man uppmärksammar förvaltningen, och därmed 
kan komma tillrätta med problem. Vi anser dock att det är fullt möjligt 
att nå samma resultat inom organisationen. Lösningen heter bl a affärs
mässighet i systemförvaltningen och beskrivs närmare i kapitel 11. 

Vi har sett exempel på följande typer av organisering av ADB-verk
samheten inom olika organisationer; 

• externt databolag 
• databolag inom koncernen. 
• intern dataavdelning. 

I de två översta typerna anser man sig ha en marknadsrelation mellan 
ADB och verksamhet. Konkret innebär det att verksamheten kan gå ut 
på "marknaden" och hitta en annan leverantör till sina ADB-tjänster, 
om de tex anser dem hålla högre kvalitet och/eller lägre priser. För 
ADB-organisationen innebär en marknadsanpassning att man måste 
konkurrera med andra ADB-leverantörer om uppdragen. Trots denna 
marknadsrelation föreligger ofta en tydlig lojalitet gentemot ADB
organisationen inom organisationen eller koncernen. Om man tittar på 
förvaltningsorganisationerna i de fall där en marlmadsrelation förelig
ger mellan ADB och verksamhet, kan man se att de även har inslag av 
klanrelation. I en ren marknadsrelation skall förhållandet mellan kund 
och leverantör styras av beställningar och leveranser. Det här innebär i 
sin mest renodlade form att varje gång en ADB-aktivitet skall vidtas så 
skall verksamheten gå ut på marknaden och se vilken ADB-leverantör 
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som är bäst och/eller billigast. Så går det inte till när det gäller förvalt
ning. Det upprättas istället avtal, där ADB-organisationen förbinder sig 
att, till vissa villkor utföra ett visst arbete till ett visst pris, under en viss 
period. Detta är typiskt för en klanrelation. En gång per år gäller dock 
marknadsprincipen. Det är när förvaltningsavtalet skall omförhandlas, 
då har verksamheten möjlighet att byta leverantör av ADB-tjänsterna. 
Om parterna är nöjda med samarbetet omförhandlas oftast avtalet, 
annars letar man efter nya samarbetspartners. Att byta leverantör vid 
varje förvaltningsaktivitet skulle för övrigt vara en för omständlig pro
cedur som förmodligen skulle kosta mer än den smakade. 

I de fall där verksamheten är anvisad en viss organisation för ADB
tjänsterna, dvs den interna dataavdelningen, kan relationen närmast 
betecknas som en klanrelation. En klanrelationen kännetecknas bl a av 
gemensamma mål. Även här styrs relationen ofta av ett avtal, vilket är 
typiskt för en klanrelation. 

3.3 Ansvarsroller i samband med 
systemförvaltning 

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

Ansvaret för en arbetsuppgift kan vara oklart, vilket ofta orsakar pro
blem. Oklarheten kan leda till att en person utför handlingar som han 
eller hon inte ansvarar för. Resultatet kan också bli att ingen utför 
handlingarna, därför att alla tror att någon annan skall utföra handling
arna. Oklarhet gällande ansvarsfördelningen inom en organisation kan 
få allvarliga konsekvenser och bör därför undvikas. 
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För att man skall kunna ta ansvar för en arbetsuppgift krävs givetvis att 
man tilldelas ansvar för denna uppgift. Det föreligger en skillnad mel
lan tilldelat och faktiskt ansvar, vilket innebär att den som tilldelas 
ansvar för en viss uppgift kanske inte uppfyller detta. I sådana fall är 
det eventuellt någon annan som har det faktiska ansvaret. Faktiskt 
ansvar kan beskrivas som en uppkommen praxis kring vem som tar ett 
visst ansvar. Alternativet är att ingen uppfyller det tilldelade ansvaret. 
För att en person skall kunna ta sitt ansvar krävs det att ansvaret är 
anpassat till denna persons erfarenhet och kompetens inom området. 
Att ha ett ansvar som överstiger ens kunskapsområde är lika påfres
tande som att ha ett för litet ansvarsområde. 

Vidare räcker det inte med att en person tilldelas ansvar, utan personen 
måste också vilja ta ansvar. En viktig motivationsfaktor för fortsatt 
aktivt ansvarstagande är att man erhåller någon form av erkännande för 
sitt arbete. Det här kan innebära problem i samband med systemför
valtning eftersom systemförvaltning ofta har låg status i ADB-kretsar. 

3.4 Ansvarsroller skapar förvaltnings
organisation 

Ansvarsfördelningen inom en organisation resulterar i att olika roller 
skapas. Personer som arbetar i en organisation blir bärare av olika 
ansvarsroller. Dessa roller skapar tillsammans det vi brukar kalla för 
förvaltningsorganisation. 

Rollen är knuten till en viss position inom organisationen, vilka upp
gifter som skall lösas samt relationer och samspel med personer i andra 
roller. Att inneha en roll i en systemförvaltningsorganisation innebär ett 
visst ansvar, men också befogenheter. Figur 3-1 visar den modell med 
ansvarsroller som Riksdataförbundet tog fram under sitt stora projekt 
om systemförvaltning (se avsnitt 2.3.3 för beskrivning av RDF-projek
tet. Den här modellen har legat till grund för de flesta förvaltningsorga
nisationsmodeller som används idag. 
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Figur 3-1. RDF:s Ansvarsmodell (Källa: RDF, 1987). 

Vår organisationsmodell, som också bygger på principen med ansvar
soller, beskrivs i avsnitt 10.1. Befogenheter med tillhörande ansvar 
dokumenteras ofta m h a befattningsbeskrivningar. Även om de olika 
rollnamnen varierar i olika organisationsmodeller, är innehållet i rol
lerna tämligen likartat. 

3.5 Styrning 
Det är människor som utför handlingar i organisationer. Att styra inne
bär att vidta åtgärder, för att säkerställa att enskilda medarbetare gör 
det som anses bäst för organisationen. Mintzberg urskiljer sex grund
läggande sätt på vilka man kan styra och samordna arbetet i en organi
sation; 

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

Vid ömsesidig anpassning sker samordning genom informell och direkt 
kommunikation. Direkt ordergivning innebär att en "chef' samordnar, 
via order och instruktioner, de olika medarbetarnas arbetsinsatser. Vid 
standardisering av arbetsprocesser har sättet att utföra en arbetsuppgift 
"programmerats" och den anställda vet exakt vad som skall göras. 
Standardisering av output innebär att resultatet har specificerats istället 
för vägen att nå dit. 

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

Styrning av systemförvaltningsarbetet kan enligt Mintzbergs indelning, 
huvudsakligen karaktäriseras som ömsesidig anpassning Styrningen 
sker då genom formell och informell kommunikation. Naturligtvis 
finns det även inslag av direkt styrning, där chef beordrar underställd 
att utföra en viss arbetsuppgift, men det vanligaste är att styrning sker 
genom ömsesidig anpassning. Förvaltningsavtalet och den system
unika förvaltningshandboken fungerar som grundläggande styrinstru
ment, och utgör därmed en del av den formella kommunikationen (se 
avsnitt 11.4 Gör avtal). Kortfattad kan vi säga att den systemunika för
valtningshandboken reglerar samarbetet i förvaltningen, medan avtalet 
reglerar den affärsmässiga förbindelsen mellan verksamhetsorganisa
tion och ADB-organisation. 

Vilka arbetsuppgifter består då styrning av förvaltningsarbetet av? Vi 
har funnit följande arbetsuppgifter; 

• formulera mål 
• budgetera 
• följa upp systemförvaltningsarbetet 
• planera avvikelseåtgärder. 
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I avsnitt 14.3 och följande avsnitt beskriver vi hur man tar fram en sys
temunik handbok, innehållande bl a ett systemförvaltningsavtal. I bilaga 
11-5 finns en innehållsförteckning till en systemunik förvaltningshand
bok och i bilaga 11-1 till 11-4 finns beskrivning av de olika avtal som 
används i samband med systemförvaltning, utredning och drift. 

3.6 Styrformer 
Styrformer avser det sätt på vilka man kan styra och vilken handlings
frihet som den styrda personen har. Val av styrform innebär att styrim
pulserna utformas på ett visst sätt, figur 3-2. 

Man skiljer mellan tre olika typer av styrformer; 

• målstyrning 
• handlings- eller metodstyrning 
• självstyrning. 

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

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

Styrande 
system 

Styrimpulser 

Styrt system 

Handlingar 

Figur 3-2. Olika styrimpulser ger upphov till olika handlingar (Källa: Bruzelius och 
Skärvad, 1989 s. 266). 
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Möjligheten med målstyrning är att det går att ställa upp mätbara mål. 
En annan fördel är att styrformen möjliggör påverkan på medarbetares 
beteende även när ledningen har medgivit visst självstyre. Målstyrning 
är också ofta tämligen billig att utveckla, i förhållande till handlings
styrning. 

Handlingsstyrning eller metodstyrning skall säkerställa att medarbeta
rens handlingar är till organisationens fördel. Det är också den mest 
direkta styrformen. Metodstyrning handlar om att utnyttja arbetsmeto
der på ett standardiserat sätt. Så länge regler och metoder följs förvän
tas ett bra resultat uppnås. Att styra med metoder innebär ofta ett bra 
sätt att utnyttja "beprövad erfarenhet". Bruzelius och Skärvad ger 
exempel på tre former för att styra handlingar; 

• genom att avgränsa möjliga handlingar och därmed beteenden 
• genom att i förväg granska förslag till handlingar 
• genom att utkräva ansvar för utförda handlingar 

Fördelen med metodstyrning är att det är den mest direkta styrningen. 
Om önskade handlingar är väldefinierbara är det en bra styrform. 
Nackdelen är att medlen kan bli viktigare än målen. 

Självstyrning kan i sin mest utpräglade form innebära att styrande och 
styrt system sammanfaller. Organisationens medlemmar har stor hand
lingsfrihet och ibland möjlighet att formulera mål. Självstyrning kan i 
princip förverkligas på fem olika sätt; 

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

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

Fördelen med självstyrning att den, främst i små organisationer, är 
effektiv och billig. Ofta behöver dock självstyrning kompletteras med 
andra styrformer. 
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Vi har sett fördelarna med att styra förvaltningen målstyrt. Mera om 
detta skriver vi i avsnitt 8.2. Att styra systemförvaltning målstyrt är en 
relativt ny företeelse. Tidigare kunde förvaltningsarbetet snarare karak
täriseras som självstyrt. Det gick till stor del ut på att det fanns "rätt 
man på rätt plats" som tog ansvar för att informationssystemet funge
rade. Den situationen höll ofta så länge personen i fråga fanns kvar i 
organisationen. Det här innebar att systemförvaltningen präglades av 
ett stort personberoende. 

Förutom målstyrning finns mer eller mindre starka inslag av handlings
styrning i samband med systemförvaltning. Detta kanske främst hos de 
organisationer som tillämpar kvalitetsstandard enligt ISO 9000. Där 
finns vaije handling i systemförvaltningsverksamheten noga specifice
rad och genom att följa dessa handlingar anses verksamheten uppnå 
hög kvalitet. Även inom organisationer som inte tillämpar ISO 9000 
standard för kvalitet, finns inslag av handlingsstyrning. Det utgörs 
främst av någon typ av metodhandbok för hur förvaltningsarbetet skall 
bedrivas. 

3.7 Val av modell för systemförvaltning 
Vi har tidigare nämnt att det i många organisationerna finns inslag av 
handlingsstyrning. Handlingsstyrning kallas även för metodstyrning. I 
många organisationer utgörs metoder och modeller av en förvaltnings
handbok. Utifrån en generell förvaltningshandbok anpassas handboken 
till det speciella förhållanden som gäller för det aktuella systemet. Man 
skapar en systemunik förvaltningshandbok. Vi har dock sett fördelarna 
med att göra precis tvärt om! Vi brukar böija med att skapa en system
unik förvaltningshandbok för ett specifikt informationssystem, en s k 
pilotpil (läs mer om vår metod för förvaltningsutformning, Etable
ringspilen i avsnitt 14.3). Utifrån den systemunika förvaltningshandbo
ken skapar vi sedan en generell handbok för organisationen, som kan 
användas vid följande förvaltningsutformningar i organisationen. Läs 
mer om varför vi tycker att detta är så bra i avsnitt 14.3.2. 
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Vad är då en metod? En metod är en detaljerad beskrivning, eller före
skrift, av sättet att lösa ett visst problem. En metod karaktäriseras av; 

• användningsområdet, dvs på vilka typer av problem den kan tilläm
pas 

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

• vilka beskrivningstekniker som skall användas, och hur. 

Ett syfte med att använda metoder är att kunna flytta kunskap och 
ansvar från processens utförare till metoden. Det här synsättet bygger i 
korthet på tanken att kunna omvandla subjektberoende kunskaper till 
objektiverad form. Kunskapen blir därmed till något skilt från personen 
och något som går att hantera och styra. 

Vad gäller användning av metoder bör dessa ge vägledning för hand
lande. Metoder innehåller generell kunskap som skall användas i speci
fika situationer och det kräver att metodanvändaren tillämpar situa
tionsstyrning. Situationsstyrning kännetecknas av att metoddelar väljs 
ut och anpassas utifrån de behov som finns i den aktuella problemlös
ningssituationen. 

I en organisation som vi har varit i kontakt med saknades helt metod
stöd för förvaltningsarbetet. Orsaken var att man i rationaliseringssyfte, 
hade lagt ned metodavdelningen. Inom systemförvaltningsorganisatio
nen uppfattade man detta som en stor brist. I den studerade organisatio
nen hade man löst det så, att en konsult anlitats som tillsammans med 
förvaltningsorganisationen drog upp riktlinjer för hur förvaltningen 
skulle bedrivas. 

Tillvägagångssättet vid val av metodhandbok varierar från organisation 
till organisation. I något fall har man utvecklat en egen generell hand
bok som sedan anpassats till de specifika systemen. En annan variant är 
att man har valt en förvaltningshandbok som finns på marknaden och 
sedan anpassat den till organisationen, och därefter till de specifika 
systemen. En tredje variant är att man har valt en förvaltningshandbok 
på marknaden, men i de fallen har ingen anpassning till organisationen 
skett. Man har istället anpassat handboken direkt till de specifika syste
men. 
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I samband med användning av förvaltningshandböcker har vi även sett 
olika strategier. Vissa organisationer har en "fundamentalistisk" syn på 
användandet av metodhandböcker, medan andra tillämpar metodhand
böckerna mer situationsstyrt. 

I de organisationer som man har en "fundamentalistisk" syn på använd
ningen av metoder, är metodanvändarna i allmänhet mycket negativa 
till metoden som sådan. De menar att den är ett hinder för deras dagliga 
arbete, samt att det arbetssätt som metoden föreskriver endast innebär 
en massa onödig byråkrati. 
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•• 

4 Andringar - en central 
förvaltni ngsaktivitet 

Ändringsbegreppet är centralt i samband med systemförvaltning. Vissa 
författare menar att systemförvaltning endast består av hantering av 
ändringar (tex Lientz och Swanson). I avsnitt 13.2 beskriver vi hur 
ändringar kan hanteras, och bilaga 13-1 finns en verbal beskrivning av 
en ändringsrutin. 

Vi har kategoriserat ändringar utifrån några aspekter som vi tycker är 
centrala för systemförvaltningsarbete. Vi kommer här att ta upp föl
jande aspekter på en ändring; 

• ändringsgrund 
• ändringsbegreppet i relation till förvaltningsbegreppet 
• ändringsstrategi 
• ändringsklassificering 

4.1 Ändringsgrund 
Det föreligger alltid någon typ av bakomliggande orsak till ett änd
ringsbehov hos någon av systemets intressenter. Vi har valt att kalla 
detta ändringsgrund. Följande ändringsgrunder har vi funnit; 

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

- organisatoriska 
- varor och tjänster 

• förändringar i datormiljön 
- maskinvara 
- programvara 
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• förändringar i regelverk 
• förändringar i relaterade system 
• upptäckt av att behov upphört i verksamheten. 

Upptäckt av fel i systemet innebär att någon hittar ett fel som, direkt 
eller indirekt, påverkar användningen av systemet. Den här typen fel är 
vanligast när systemet är relativt nytt och nyinstallerat. I takt med att 
systemet "sätter sig i verksamheten", brukar antalet direkta fel minska. 

Upptäckt av brister i systemet kan antingen vara att en funktion inte ger 
tillräckligt i stöd i användningen, eller att en funktion saknas. Den här 
typen av bakomliggande faktor till en ändring brukar öka ju äldre sys
temet blir. När användarna kan systemet, är det lättare att se vad som 
kan göras bättre. 

Förändringar i verksamheten kan dels vara organisatoriska föränd
ringar som kräver förändringar i systemet, dels ändringar i hantering av 
varor och tjänster, dvs marknadens laav. 

Förändringar i datormiljöns maskinvara kan tex innebära en ny dator 
eller hårddisk. Förändringar i datormiljöns programvara kan tex inne
bära en ny version av operativsystemet. 

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

Förändringar i relaterade system är också tvingande till sin karaktär. 
Den här typen av ändringar ökar med komplexiteten i den totala sys
temstrukturen. Ett av systemen i fallstudierna genererade en stor del 
förändringar i kringliggande system. Det här skapade stora problem 
och det var svårt att se effekten av förändringar i det studerade syste
mets kringliggande system. 

Upptäckt av att behov upphört i verksamheten innebär att ett tidigare 
behov som fanns i verksamheten inte längre finns. Det här innebär att 
de delar av systemet som det inte längre finns behov av kan tas bort. 
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4.2 Ändringsbegreppet i relation till 
systemförvaltningsbegreppet 

Som vi har nämnt tidigare anser vissa att systemförvaltning endast 
består av ändringsarbete. Det innebär en indelning som ser nt så här; 

• systemförvaltning 
rättning 

- anpassnmg 
förbättring 

- sanenng. 

Vi anser att systemförvaltning består av mer än ändringsarbete. Vi 
anser att rättningar, anpassningar, saneringar och förbättringar är en 
kategorisering av ändringshantering, som i sin tur är en delmängd av 
systemförvaltning. Det ger följande begreppsstruktur; 

• systemförvaltning 
- ändringshantering 

* rättning 
* anpassning 
* förbättring 
* sanering. 

Nedan har vi sammanfört ändringshantering med tillhörande ändrings
grund och resultatet är som följer; 

• rättning 
- upptäckt av fel i systemet 

• förbättring 
upptäckt av brister i systemet 

- förändringar i verksamheten 
förändringar i datormiljön 
* maskinvara 
* programvara 

• anpassnmg 
- förändringar i regelverk 
- förändringar i relaterade system 
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förändringar i datormiljön 
* maskinvara 
* programvara 

• sanering 
upptäckt av brister i systemet 

- upptäckt att behov saknas i verksamheten. 

4.3 Ändringsstrategi 
Vi har sett exempel på ett antal ändringsstrategier, eller handlingsalter
nativ, i samband med ändringar. 

• genomföra ändringar 
• avvisa och ej genomföra ändringar 
• anpassa verksamheten efter systemet 
• använda systemet till annat än ursprungssyftet. 

Det vanligaste är att man genomför ändringar. Hur man går tillväga och 
vilka krav som ställs, redovisas närmare i avsnitt 13.2 Ändringshante
ring. En mindre vanlig strategi är att helt enkelt inte genomföra änd
ringar i systemet. Den bakomliggande faktorn till ett sådant handlande 
kan vara ett beslut om att systemet skall avvecklas, eller att ändringen 
inte anses lönsam. 

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

Den fjärde strategin, systemet används till annat än ursprungssyftet, 
kan också vara en följd av att man inte gör ändringar i systemet. För
ändringar i verksamheten kan ha framkallat nya behov i systemet. 
Antingen har inte behovet av förändringar påtalats, eller så har inte 
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behovet hörsammats. I ett exempel var det ett ekonomisystem som 
användes som tidrapporteringssystem för de anställda. Alla var över
rens om att tidrapporteringen inte var tillfredsställande, men ingen rap
porterade heller till förvaltningsorganisationen. Både systemansvarig 
och ADB-ansvarig var dock medvetna om systemets brister. 

De olika handlingar som de olika ändringsstrategierna utlöser i det 
datoriserade informationssystemet respektive verksamheten, kan sam
manfattas enligt tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Handlingar och konsekvenser i samband med olika ändringsstrate
gier. 

Ändringsstrategi lnformationssystem Verksamhet 

Genomföra ändring Ändring Följdändring 

Avvisa ändring Ingen ändring Ingen ändring 

Anpassa verksamheten Ingen ändring Anpassa verksamheten 
efter systemet efter systemet 

Annan användning Ingen ändring Ny verksamhet utnyttjar 
systemet 

4.4 Ändringsklassificering 
Ändringsklassificering hänvisar till ändring som tjänst, dvs de tjänster 
som ADB-organisationen erbjuder verksamheten i samband med sys
temförvaltning. Klassificering är handlingsgrundande och specificerar 
vad som skall gälla mellan ADB-organisation och verksamhet. Vmje 
ändring kan klassas utifrån följande klassningsprinciper; 

• förvaltningsrelation 
• ändringsgrund 
• arbetsform. 

Mellan samtliga dessa kategorier föreligger ett visst beroende, dvs de 
påverkar varandra. Vi skall här försöka förklara detta beroende. För
valtningsavtalet har en nyckelroll vad gäller ändringsklassificering. Det 
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är i avtalet som man bestämmer vilka variabelvärden som skall gälla i 
just det specifika fallet. Det innebär alltså en specificering av vilka 
handlingar som respektive kategori skall utlösa. 

Förvaltningsrelation avser den relation som föreligger mellan ADB
och verksamhet i förvaltningsorganisationen. Eftersom det handlar om 
ändring som tjänst har betalningstypen en central betydelse. De olika 
betalningstyperna är i allmänhet löpande pris och fast pris. För att åter
knyta till styrningen av ändringsklassificering, dvs förvaltningsavtalet, 
kommer här ett exempel från en organisation. Organisationen hade i 
sitt förvaltningsavtal specificerat att ändringar som tog mer än 8 tim
mar att genomföra skulle betalas på löpande pris, medan ändringar som 
tog mindre än 8 timmar att genomföra skulle betalas till fast pris. 

Ändringsgrund har vi redan berört, men inte som klassificering av änd
ring. Ändringsgrund används dock inte som fristående ändringsklas
sificering. Den används i kombination med förvaltningsrelation. Skill
naden, mot de organisationer som valt förvaltningsrelation som 
klassificeringsgrund, är att man i förvaltningsavtalet har specificerat 
vilken typ av ändringsgrund som föll under fast pris respektive löpande 
pns. 

Den tredje klassningen kan göras utifrån i vilken arbetsform ändringen 
skall genomföras. Typer av arbetsform som identifierats är projektform 
och kontinuerligt inom förvaltningsorganisationen. Avgörande för valet 
av arbetsform är en ändrings tidsmässiga omfattning. Ett exempel är att 
när en ändring överstiger tre månaders arbete, skapas en projektgrupp 
med fristående budget. Projektgruppens medlemmar kan dock ntgöras 
av samma personer som återfinns i förvaltningsorganisationen. 

4.5 Arbetssätt i samband med hantering 
av ändringar 

Trots att ändringshantering är en så central aktivitet i systemförvalt
ningsarbetet är det förhållandevis få organisationer, som har uppmärk
sammat arbetssättet i samband med ändringar. Av erfarenhet vet vi att 
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en fungerande ändringshantering kan effektivisera förvaltningsarbetet 
avsevärt. Vi beskriver närmare i avsnitt 13.2 hur ändringshantering kan 
gå till. Här skall vi beröra två typer av uppkomst av arbetssätt i sam
band med ändringshantering. 

Vi har delat in uppkomsten av arbetssätt i två kategorier; 

• framvuxen praxis 
• medveten design. 

Den första kategorin, framvuxen praxis kan karaktäriseras som en typ 
av institutionaliseringsprocess. Utifrån ett behov av ändringar har det 
vuxit fram ett vanemässigt handlingsmönster för att hantera dessa änd
ringar. I en av de organisationer vi har mött, hade bl a den framvuxna 
praxisen varit underlag vid skapandet av en organisationsinterna ruti
ner för ändringshantering. En risk med detta är att rutinerna kan vara 
baserade på bristfällig praxis. Bara för att en handling har institutiona
liserats och "alla gör lika" är det inte säkert att handlingen utförs "på 
bästa sätt". Lösningen är att tillämpa fokusväxling dvs att reflektera 
över praxis. Tyvärr har det visat sig att det är sällan man hinner reflek
tera över det egna arbetssättet, eftersom vardagen hela tiden gör sig 
påmind. Ett annat problem är att man ofta också blir "hemmablind". 

Vid den andra kategorin, medveten design som vi förespråkar, har man 
designat ändringshantering utifrån ett typfall av ändringsförfarande. 
Det här innebär också en risk, eftersom typfallet kanske inte stämmer 
med specialfallet som det appliceras på. I det här fallet heter lösningen 
situationsanpassning. Det har också visat sig att i de organisationer 
som har situationsanpassat ändringshanteringen efter just sitt specifika 
fall, har man lyckats bäst med att få en fungerande ändringshantering. I 
de organisationer där man följer generella ändringsrutiner, utan situa
tionsanpassning, upplever rollinnehavarna i förvaltningsorganisationen 
ofta att rutinerna snarare är ett hinder än ett stöd i arbetet. 

En del menar att det är möjligt och önskvärt att använda samma meto
der vid nyutveckling som förvaltning. Vi tror att detta kan innebära en 
omständlig hantering av ändringar. 
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5 Flera förvaltningsaktiviteter 

Systemförvaltning består till stor del av ändringsarbete. Men det finns 
även andra aktiviteter som kan vara aktuella i samband med systemför
valtning. Kapitel 5 syftar till att beskriva följande aktiviteter; 

• utbildning och användarstöd 
• drift 
• utvärdering. 

Dessutom består systemförvaltning av en sjätte aktivitet; styrning -
som till stor del består av administration. Styrning av förvaltningsarbe
tet tas upp i avsnitt 3.5 och avsnitt 13.1. Det är viktigt att man i förvalt
ningsavtalet beskriver vilka aktiviteter som är att beteckna som system
förvaltning i det aktuella fallet. Hur man praktiskt går till väga för att 
avgränsa förvaltningsarbetet beskriver vi närmare i kapitel 12 Position
era systemförvaltningen. 

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

Ett extra utbildningstillfälle kan vara aktuellt när det har tillkommit ett 
stort antal nya användare, som inte har tillräcklig kunskap om syste
met. 

Verksamheten ansvarar också i huvudsak för kontinuerligt användar
stöd. Systemansvarig fungerar som ett filter mot ADB-personalen och 
kan oftast svara på frågor som rör systemet och systemanvändningen. 
Det är inte ovanligt att ändringsönskemål som framkommer till system-
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ansvarig, i själva verket beror på bristande kunskaper hos användarna. 
Det är också systemansvarig som i allmänhet ansvarar för att användar
dokumentationen är aktuell och korrekt. 

5.2 Drift 
Driftbegreppet är mlimt sammankopplat med systemförvaltning. I 
vissa praktiska situationer har det också visat sig att det kan vara svårt 
att skilja mellan driftåtgärder och förvaltningsåtgärder. 

Riksdataförbundet definierade drift så här; 

Drift avser behandling av data i systemet, medan systemförvaltning avser 
behandling av systemet som sådant. 

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

I och med att man utvecklar system som har flera installationer, uppstår 
en annan förvaltningsproblematik. Skillnaden mellan drift och förvalt
ning har i praktiken redan tidigare varit ganska otydlig, men med sys
tem med flera installationer blir den ännu otydligare. Många organisa
tioner upplever sig också ha dålig kontroll över driftsituationen. Den 
tekniska utvecklingen har också bidragit till att skillnaden mellan drift 
och förvaltning suddas ut mer och mer. För att belysa detta ytterligare 
skall vi ge några exempel. 

Om en ADB-tekniker ändrar värden direkt i en databastabell (Gud för
bjude!), har personen då ägnat sig åt drift eller förvaltning? Per defini
tion är det faktiskt drift. Våra erfarenheter visar dock att man inte ber 
en operatör om detta, utan man ber en ADB-tekniker. 

Om systemansvarig i verksamheten går in i systemets användargräns
snitt och, via en skärmbild i ett Unix-system, konfigurerar om systemet 
har systemansvarig ägnat sig åt användning av systemet. Om samma 
konfigurering istället måste utföras av driftansvarig via en datafil, kan 
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man kalla åtgärden för drift. Om konfigureringen görs via en program
fil av en ADB-tekniker, skulle åtgärden kallas för förvaltning. 

Vi menar att behovet av att särskilja förvaltning och drift beror på hur 
informationssystemet respektive datorsystemet är konstruerat och 
används. Ytterligare en påverkansfaktor är hur man valt att organisera 
systemförvaltningen. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang anser vi att Riksdataförbun
dets definition av drift inte längre är aktuell, och vill istället definiera 
drift som; 

Arbetet med att, ur teknisk synvinkel, säkerställa verksamhetens till
gänglighet till informationssystemet. 

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

5.3 Utvärdering 
I och med att systemförvaltningen tenderar att bli målstyrd, aktualise
ras utvärderingsbegreppet. Utvärdering är också aktuellt i samband 
med den intensiva kvalitetsdebatt som pågår nu. Men utvärdering är 
inte helt lätt att definiera och framförallt inte att genomföra. Vi har sett 
exempel på två huvudtyper av utvärdering; 

• utvärdering av informationssystemet 
• utvärdering av systemförvaltningsarbetet. 

Det är inte alltid lätt att hålla distinktionen mellan dessa båda typer av 
utvärdering, eftersom de påverkar varandra i ett orsaks-verkan sam
band. 

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

• subjektiv utvärdering 
• nyckeltal. 

Den subjektiva utvärderingen innebär, som namnet antyder, att man 
endast mäter människors uppfattningar om någonting. Det vanligaste 
är då Dataföreningens diagnosmetod, NYS - Ny Systemdiagnos. Det 
är en handledarledd enkätundersökning, där man mäter systemets sta
tus. För att skapa en så heltäckande bild som möjligt vänder man sig 
till olika personalkategorier kring systemet. Metoden täcker både 
utvärdering av informationssystemet och utvärdering av systemförvalt
ningsarbetet. Syftet med metoden är att finna de största bristerna i sys
temet och i hanteringen av systemet, för att veta var man behöver göra 
en insats. Resultatet av utvärderingen dokumenteras i en rapport. Rap
porten skall sedan utgöra beslutsunderlag för kommande prioriteringar 
och beslut. Nu har det tyvärr visat sig att man inte lyckas föra tillbaka 
resultatet till organisationen. Resultatet blir ofta liggande, utan att man 
tar hänsyn till det i det fortsatta arbetet. 

Vad beror det här på? De indikationer vi fått är, att de personer som är 
ansvariga för att utvärderingen genomförs, inte riktigt har motiverats 
till varför de skall genomföra utvärderingen. Det är i allmänhet system
ansvarig som är ansvarig för att utvärdering genomförs. Detta innebär 
att det är en person med bakgrund i verksamheten som genomför utvär
deringen, vilken oftast är utformad av ADB-personal. Resultatet blir då 
inte tillfredsställande och det skapar till slut en sk "självuppfyllande 
profetia". Man genomför, av olika anledningar, en dålig utvärdering 
och slutsatsen blir att utvärdering inte fyller någon funktion. Målsätt
ningen är att en diagnos skall genomföras en gång per år. 

I de fall där utvärderingen av systemet fungerar bra, har man lyckats få 
en naturlig koppling mellan utvärdering och målformulering. Resulta
tet av utvärderingen, används som beslutsunderlag för målformulering 
till kommande förvaltningsperiod. 

Hos vissa organisationer tillämpar man nyckeltalsberäkningar vid 
utvärdering av informationssystemet; sk "Function Points". Genom 
olika typer av beräkningar mäter man komplexiteten i systemet. 
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6 Sammanfattning av centrala 
begrepp inom system
förvaltningsområdet 

I syfte att skapa en helhetsbild över systemförvaltningsområdet, har vi 
konstruerat en begreppsgraf. Begreppsgrafen i figur 6-1 visar samban
det mellan centrala begrepp inom förvaltningsområdet. 

Fördelen med den här typen av notation är att den tydliggör samband 
mellan begrepp, som den linjära texten har en förmåga att dölja. 

Det centrala begreppet i grafen är naturligtvis systemförvaltning. Sys
temförvaltning förändrar verksamhet och infonnationssystem. Infor
mationssystemet är en del av verksamheten. Systemförvaltning består 
av ett antal aktiviteter. Den aktivitet som är mest omfattande är änd
ringshantering. Andra aktiviteter är utvärdering, förvaltningsstyrning, 
utbildning, användarstöd och drift. Ändringshantering, dvs det arbets
sätt på vilket man tar hand om ändringsbehov som uppstår i informa
tionssystemet, består av ett antal arbetssteg som genomlöps i samband 
med ett ändringsuppdrag. Dessa arbetssteg är initiering, klassning, 
prioritering, beredning, utformning, test, införande samt information 
och utbildning. Anledningen till att jag har valt att endast ta med prio
ritering i grafen är att det är så centralt i ändringsprocessen. 

En stor del av ändringshanteringen innebär kommunikation. Från ini
tiering av ett ändringsuppdrag, till den avslutande informationen och 
utbildningen, har ett antal dokument upprättats och undertecknats. 
Denna dokumentation kan benämnas ändringskommunikation, och kan 
dokumenteras i en systemunikfön1a/tningshandbok. Ett alternativ är att 
kommunikationen dokumenteras i en separat förvaltningsdokumenta
tion, eller datorlagrat. 
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Figur 6-1. Begreppsgraf över centrala begrepp; samband med systemförvaltning. 
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Systemförvaltning kan bedrivas internt, dvs inom samma organisation, 
men det är också vanligt att systemförvaltningen bedrivs av en extern 
organisation. Systemförvaltningen styrs genom ett förvaltningsavtal 
som bl a innehåller budget och mål för förvaltningsperioden. System
förvaltningsavtalet refererar till den systemunika förvaltningshandbo
ken. Som underlag till den systemunika förvaltningshandboken, finns 
en generell handbok för systemförvaltning. Den ger bl a direktiv om 
hur förvaltningsavtalet skall se ut och hur ändringshantering skall 
bedrivas. 

Förvaltningsavtalets parter är ADB-organisationen och verksamheten 
som informationssystemet stödjer. Parter från dessa bildar en system
förvaltningsorganisation. Förvaltningsorganisationen klarlägger an
svarsroller i systemförvaltningen. Parterna i förvaltningsorganisatio
nen har kontinuerligaförvaltningsmöten där bl a ändringar prioriteras. 
Frekvens och medverkande på förvaltningsmötena regleras i förvalt
ningsavtalet. Att inneha en ansvarsroll i förvaltningsorganisationen 
innebär bl a att man ansvarar för olika arbetsteg i ändringsprocessen. 
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7 Framgångsfaktorer 

Vi har arbetat med att hjälpa företag och organisationer att etablera sys
temförvaltning i snart I O år, dessutom har vi erfarenheter från 5 års 
forskning i systemförvaltningsfrågor. Vi har under de åren arbetat och 
studerat olika situationer. 

Det har funnits de som har haft en redan etablerad förvaltningsmodell, 
som det har funnits en del kvar att göra på för att den sknlle fungera 
fullt ut. Det har varit de som implementerat och använt färdiga system
förvaltningsmodeller, men som har haft svårt att få dem etablerade. Det 
har också funnits de som har bö1jat från bö1jan, och efter ett antal pilot-
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fall utformat en egen modell för förvaltning. Vi har också sett exempel 
på organisationer vilka haft fem olika modeller, vars förespråkare har 
"krigat" med varandra. 

Vi har haft förmånen att träffa ett stort antal organisationer som bedri
ver systemförvaltning. När det gäller att lyckas med systemförvalt
ningen är det vår erfarenhet att ett antal faktorer är viktigare än andra. 
Oavsett om organisationen använder någon av de färdiga modeller som 
finns eller om man arbetar fram en egen, så återkommer dessa faktorer. 
Vi kallar dem för framgångsfaktorer och de är 6 till antalet; 

• projektifiera systemförvaltningen 
• förvalta informationssystem 
• klargör ansvarsroller 
• skapa affärsmässighet 
• positionera systemförvaltningen 
• bygg rutiner. 

Dessa framgångsfaktorer påverkar naturligtvis varandra i ett orsaks
verkande samband. I de följande sex kapitlen beskriver vi framgångs
faktorerna och förklarar hur de är relaterade till varandra. För att lyck
ats med förvaltningen måste framgångsfaktorerna dessutom vara; 

• beskrivna 
• förstådda 
• accepterade. 

Först när framgångsfaktorerna uppfyller ovanstående krav blir de 
använda. Vi har sett att många modeller tenderar att bli "hyllvärmare", 
eftersom det stannat vid att de är beskrivna. I kapitel 14 beskriver vi ett 
tillvägagångssätt för att säkerställa framgångsfaktorerna, och dessutom 
se till att de blir just beskrivna, förstådda, accepterade - och därmed bli 
använda. 
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Projektif i era 
systemförvaltningen 

Ett av de mest betydande misstag man har gjmt när det gäller system
förvaltning är att ge upp kraven på struktur och målstyrning, eftersom 
"det ärju omöjligt att gissa vilka förändringskrav som kommer att upp
stå i informationssystemet i framtiden". Det är riktigt att det enda man 
vet när det gäller framtiden, är att man inte vet. Men det betyder inte att 
vi behöver låta systemförvaltningen bli en "happening". Det är egentli
gen ännu större anledning till att man skapar möjlighet till målstyrning, 
och därmed uppföljning av systemförvaltningen. Hur skall vi annars 
kunna veta om vi lyckats eller misslyckats? "Ja, men" säger den 
envise, "hur skall jag kunna målstyra något så ovisst som ändringskrav 
från marknader, myndigheter och politiker?" Tänk om marknadssidan 
skulle säga så om sin affärsverksamhet. "Vi vet inte vad och hur 
mycket kunderna köper för, så vi kan inte göra någon budget." Tror du 
att en sådan försäljningschef skulle ha någon fortsatt framtid inom den 
organisationen? Förmodligen inte. 

Man kan formulera mål med systemförvaltningen. Det är inte helt lätt, 
men det går. Vi brukar säga att det bästa med en plan, är att man vet vad 
man ändrar ifrån när man gör avvikelser från planen, dvs det finns en 
referens - ett "rättesnöre". Vart skall man annars styra? Om man gör 
målformuleringarna mätbara kan de följas upp, och även om man får 
avvikelser, kan de kommenteras och man besluta om åtgärder på ett 
bättre sätt. Det här leder till man kan styra förvaltningen. 

Lösningen är att projektifiera systemförvaltningen. Detta innebär att 
man betämmer en lämplig period, formulerar mål, samt skapar en pro
jektorganisation med tydliga ansvarsroller. 
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När det gäller utvecklingsarbete är man van att driva detta i projekt
form, dvs beskriva målet med utvecklingsarbetet och tillsätta en pro
jektorganisation som arbetar mot det uttalade målet. När vi nått målet 
avslutas projektet. Idag är det dessutom vanligt att man maximerar 
kalendertiden för utvecklingsprojekt till ett år, eftersom man vet att för
utsättningarna förändras allt snabbare. Det finns dock många undantag, 
och det senaste rekordet vi hörde var ett mycket stort projekt som hade 
hållit på i 19 år! Efter utvecklingsfasen är det dags att inte bara sätta 
systemet i produktion, utan också i förvaltning. I det läget är det sällan 
känt hur länge systemet skall leva, och vilka förändringskrav som det 
kommer att utsättas för. 

Delar man upp livslängden i perioder, formulerar mål för den närmaste 
perioden samt bemannar förvaltningsorganisationens befattningar med 
lämpliga personer för att nå det uttryckta målet, kommer man att få en 
målstyrd och uppföljningsbar systemförvaltning. 

8.1 Periodisera 
Lösningen att dela in informationssystemets livslängd i perioder är för
delaktig på flera sätt. Det är till att bö1ja med lättare att realisera ambi
tionen och att se till att systemstödet stämmer med verksamhetsplaner 
och budgets. Det är också lättare att sätta realistiska mål. Slutligen kan 
vi bättre följa upp systemförvaltningsarbetets kvalitet och kundnytta. 
Eftersom de flesta verksamhetsplaner och budgets löper på ett år, är det 
lämpligt att dela upp perioden årsvis. 

8.2 Målstyr 
Det finns organisationer vi mött, där den som har bästa kontakten med 
dataavdelningen eller har mest pengar får sina ändringar genomförda. I 
andra organisationer styr krav på tekniska miljöer eller tekniska änd
ringar, vilket förändringsarbete som prioriteras högst. Så får det natur-
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ligtvis inte vara. Det är systemägaren, som ägare till informationssyste
met, som självklart också skall uttala åt vilket håll systemförvaltningen 
av hans eller hennes informationssystem skall styras. 

Det krävs att man formulerar mål med förvaltningen för att den skall 
fungera på ett kontrollerat sätt. Målen skall användas som underlag vid 
beräkning av resurser för förvaltningen - förvaltningsbudgeten. Målen 
skall också följas upp. 

8.2.1 Krav på målformuleringar 

Hur går man då tillväga? Jo, till att böija med skall vi titta på kraven på 
målformuleringar. Det finns många skolor när det gäller målformule
ringar och vi har genomgående en pragmatisk syn på våra modeller, 
metoder och verktyg. De skall vara lätta att beskriva, förstå, acceptera 
och använda. Det finns tre grundkrav på målformuleringar som vi anser 
vara mycket viktiga; 

• mätbara (uppföljningsbara) 
• åtkomstbara (realistiska) 
• lättförståeliga (tydliga, kommunicerbara). 

Till dessa tre finns ytterligare ett krav som ofta glöms bort och det är 
direkt kopplat till affärsmässighet. Målen skall vara överenskomna. 
Det måste finnas en köpare som säger; "Jag vill köpa det här" och det 
måste finnas en säljare som säger; "Jag vill och kan leverera det du vill 
köpa". Det är viktigt att klargöra vilka köpare som finns och vilka säl
jare som finns, samt vad man köper respektive säljer. För att få en extra 
fokus på att målen verkligen är överenskomna skall målen bekräftas i 
ett avtal mellan affärsparterna. Det är dessutom viktigt att målen är 
kopplade till aktuella affärsplaner eller verksamhetsplaner. (Sådana 
finns väl alltid?) Läs mer om affärsmässighet i kapitel 11. 

Mätbara 

Målen skall vara mätbara annars kan vi inte följa upp dem. Det visar 
sig emellertid att det kan vara svårt att uttrycka mål med systemförvalt-
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ningen i mätbara termer, på grund av att när man första gången skall 
uttrycka målen har man inte så bra underlag. Det blir betydligt lättare 
andra gången. 

En lösning på detta är att göra en mätning med hjälp av NYS Ny sys
temdiagnos. Mätningen ger en beskrivning av "är-läget" avseende 
kundupplevd nytta. Mätningen ger också en fingervisning om eventu
ella brister i verksamhetsstödet, hanteringen och systemförvaltningen. 
Systemdiagnosen är ett utmärkt sätt att få hjälp med att sätta mätbara 
förvaltningsmål, eftersom den sätter siffror på "är-läget". 

Ett mätbart mål kan således bli att kunskapen om systemet skall hos 
kategori B vara 3 procentenheter högre vid nästa mätning 

Åtkomstbara 

Det är förvånande att det ofta när det gäller att formulera mål i olika 
sammanhang gärna görs en direkt beskrivning av "bör-läget", utan att 
först ta reda på och bli överens om "är-läget". Hur skall man då kunna 
veta om målen är realistiska? Vi tror att det finns flera skäl varför det 
inte blir av att beskriva "är-läget" först. Ett kan vara att man tycker att 
man redan känner till att hur det är nu, men det visar sig ofta att man 
har olika bilder av "är-läget". Ett annat kan vara att det är mer okey att 
se framåt och det är väl bra i sig, men hur skall man veta om vi är rea
listiska om vi inte vet hur det ser ut idag? Vårt råd är därför; ta reda på 
"är-läget" innan ni bestämmer "bör-läget", sedan är det lättare att göra 
en realistisk plan däremellan. 

Lättförståeliga 

Kravet på att målen skall vara tydliga är det svåraste kravet. Det beror 
på att det som är tydligt för en person, är ofta otydligt för en annan. 
Men lösningen tycker vi ligger i vår grundsyn att dokumentet där 
målen uttrycks inte är det viktigaste, utan processen att arbeta fram 
målen bör fokuseras. Därför bör systemberörda vara med i processen. 
Det är också ett tips att se det som en viktig uppgift att göra målen 
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kända för berörda. Synsättet på den uppgiften skall vara att likna vid en 
marknadsföringsuppgift; 

1 definiera målgrupp 
2 formulera budskapet 
3 välj media 
4 genomför 
5 följ upp. 

Kom ihåg; 

Målen skall beskrivas, förstås och accepteras först då blir de använda. 

8.2.2 Förutsättningar för målformulering 

Målformuleringen är en viktig del av styrningen av systemförvalt
ningen, och finns därför med i den basrutin för styrning som vi har 
arbetat fram. Denna styrrutin skall följas för att få en kontrollerad och 
kostnadseffektiv styrning av förvaltningsarbetet. Läs mer om styrruti
nen i kapitel 13 Bygg rutiner. 

När man skall beskriva mål med systemförvaltningen, är det viktigt att 
först beskriva informationssystemets; 

• mål och måluppfyllelse 
• livslängd 
• betydelse 
• förändringsgrad 
• status 
• kända regeländringar 
• åtgärdslista 
• påverkan från och till andra system 
• påverkan från och till olika utvecklingsprojekt. 

Först därefter är det dags att formulera mål med systemförvaltningen. 
Det skall göras med två aspekter; dels avseende kvaliteten på arbetet 
med förvaltningen och dels avseende kvaliteten på informationssyste
met. 
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Mål och måluppfyllelse 

Informationssystemets mål kan i många fall vara svåra att få fram. Det 
beror på att systemet kan vara utvecklat för länge sedan, de som arbe
tade med utvecklingsprojektet är inte kvar i organisationen eller helt 
enkelt att man inte minns, eftersom det varit så många "turer" innan 
systemet togs i produktion. Det är emellertid väsentligt att försöka slå 
fast vad det ursprungliga målet med systemet var - och dessutom gra
den av måluppfyllelse. Det är ett ofta förekommande misstag att dölja 
misslyckade måluppfyllelser i utvecklingsprojekt. Det är dumt att 
binda ris åt egen rygg. 

Vi var inne och ordnade till systemförvaltningen på ett system som gav 
oss följande lärorika berättelse. Totalsystemet TOTAL skulle byggas, 
självklart med hjälp av ett amerikanskt standardsystem (inte att det var 
amerikanskt utan att det var ett standardsystem) som skulle anpassas 
något till de aktuella behoven. Man talade om 70% standardpaket och 
30% anpassning. Du har hört den förut. Jo, det är det som är så beklag
ligt. Det finns många exempel att berätta. Nåväl, att det sedan blev 30% 
standardpaketlösning och 70% anpassningar är en annan historia. Nu 
skulle ju historien handla om mål och inte om svårigheterna med stan
dardsystem. De formulerade målet för utvecklingsprojektet att bygga 
europas bästa system. Målformuleringen kan diskuteras på många sätt 
(mätbara, realistiska och tydliga skall de ju vara) men den allvarligaste 
missen var att när sedan TOTAL satts i sjön, efter många projektåter
starter och förseningar, fick användarna inte totalsystemet som var 
europas bästa, inte ens Sveriges bästa. Men informerade man om detta 
när användarna skulle ta det nya systemet i bruk? Nej, och det var den 
allvarligaste missen i den här sorgliga historien. 

Varför gick de inte ut och "marknadsförde" det system användarna, 
målgruppen, skulle få ta emot? Besvikelsen skulle säkert ha blivit stor, 
men vad tror man att den blir om förväntningarna är en "rock" och man 
får en "tummetott"? Passa på att reda ut detta när "är-läget" skall 
beskrivas. 
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Livslängd 

Det finns många system som vi träffat på som lever i det oändliga. Det 
har naturligtvis inget egenvärde att systemen skall leva en kort tid, men 
de får inte leva vidare utan medvetna beslut härom. Det finns lägen där 
man skall ta beslut om avveckling. I vår livscykelmodell beskrivs tre 
faser i ett systems livscykel; nyutveckling, förvaltning samt avveckling 
(se figur 1-2.). Det kommer naturligtvis att påverka målformuleringen 
avsevärt om det aktuella systemet ny Jigen har satts i förvaltning och 
förväntas leva 10 år till, eller om systemet skall ersättas under nästa år. 
Att vara överens om systemets livslängd mellan berörda parter är 
mycket väsentligt. 

Betydelse 

Detta är en känslig punkt. Olika system kan ha olika betydelse för 
användare i verksamheten. Det är därför viktigt att "se det i vitögat", 
och låta det få konsekvenser. Har ett system en mycket stor strategisk 
betydelse för hela verksamheten, är det självklart att det skall satsas 
stora resurser på förvaltningen av det systemet. 

Det är naturligtvis svårt att få de som jobbar med ett system som har 
liten betydelse att säga; "det systemet jag jobbar med har inte så stor 
betydelse". Men för att kunna påstå att man arbetar med ett affärsmäs
sigt användande av IT, skall ledningen göra prioriteringar mellan syste
men. Läs mer om detta i kapitel 9 Förvalta informationssystem. Det är 
helt klart en faktor för målformuleringen att bli överens om vilken 
betydelse det aktuella informationssystemet har. 

Förändringsgrad 

Systemförvaltningen är olika för olika informationssystem. I somliga 
system t ex ekonomisystem, är det okey att man som användare får 
ändringar gjorda två gånger om året. I andra system, som tex ligger 
nära affärerna, måste ändringar göras ofta och på extremt kort tid. 
Dessa olika förändringsgrader i systemen måste man ta hänsyn till vid 
formulering av målen med förvaltningen. 
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Status 

Här menar vi inte om systemet är "fint" eller "ofint" att arbeta med, 
utan hur bra eller dåligt systemet är. När vi först fick höra att man 
kunde uttrycka detta i siffror var vi mycket skeptiska. Kan man verkli
gen få siffror på om ett system är bra eller dåligt? Efter att ha genom
fört mätningar på ett hundrafemtiotal system med hjälp av - först den 
tidigare systemdiagnosen och sedan februari -95 NYS ny systemdiag
nos - vet vi att det går alldeles utmärkt. Dessutom är det ett mycket bra 
hjälpmedel att bli överens om "är-läget" med informationssystemet, 
när vi skall formulera "bör-läget" dvs målen med förvaltningen. 

Kända regeländringar 

Det är inte alltid så lätt att veta kommande tvingande åtgärder i form av 
krav på regeländringar. Det kan vara myndighetsbeslut, det kan även 
vara ändringskrav på grund av tekniska miljöförändringar. Är det emel
lertid så att det finns kända eller förväntade sådana regeländringar, när 
målformuleringarna skall göras, skall hänsyn till dessa tas. 

Åtgärdslista 

Ofta finns det en redan befintlig lista på åtgärder eller aktiviteter som är 
beställda men ej genomförda. Den situationen är också viktig att ha 
med som underlag. Vid målformulering finns en risk att lista aktiviteter 
istället för mål. Mål skall vara en önskad situation vid en angiven tid
punkt. Det är dock viktigt att ha redan beställda åtgärder som underlag. 

Påverkan från och till andra system 

Idag är det allt vanligare att olika system är integrerade med varandra. 
Det är dessutom vår erfarenhet att allt för små enheter förvaltas. Vi har 
faktiskt varit med om att man skrivit förvaltningsavtal och förvaltat en 
utskriftrutin. I stället borde man gruppera flera datasystem inom 
samma område och förvalta informationssystem. Se framgångsfaktor 
Förvalta informationssystem i kapitel 9. De här båda förhållandena, att 
man förvaltar för små delar och att systemen är integrerade med varan-
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dra på olika sätt, innebär att man får stora samordningsproblem. Lös
ningen på detta är bl a att beskriva omfattningen på informationssyste
met på ett tydligt sätt. Genom detta har förvaltningsorganisationen 
åtminstone klart för sig vilka system som kan påverkas eller har påver
kan på det egna systemet. I samband med detta skall påpekas att det 
finns samordning så väl på beställarsidan som leverantörssidan. Den 
här aspekten på målformulering är också aktuell i samband med BPR. 
Detta när man vill klarlägga vilka informationssystem som tillhör vil
ken affärsprocess. Vi skriver mer om detta i kapitel 15. 

Påverkan från och till olika utvecklingsprojekt 

En verklig "hönan och äggetsituation" har vi när det gäller systemför
valtning kontra utvecklingsprojekt. Med den felaktiga definitionen att 
systemförvaltning enbart är att rätta fel och hålla systemet i luften -
"vidlikehåll" som norrmännen säger, får vi extremt många utvecklings
projekt, eftersom alla nya funktioner eller större ändringar blir utveck
lingsprojekt. Svårigheten blir då att få en kontrollerad förvaltning. 
Detta eftersom dessa resurser inte är budgeterade inom förvaltningsor
ganisationen men ändå ofta påverkar förvaltningsarbetet på många sätt. 
Bl a tar utvecklingsprojekten ofta resurser från förvaltningsorganisatio
nen. Vi rekommenderar att, i enlighet med vår definition av förvaltning, 
planera in dessa inom förvaltningsarbetet. På så sätt får vi färre utveck
lingsprojekt och bättre helhetsgrepp på informationssystemet. De pro
jekt som blir kvar och som man känner till vid förvaltningsutform
ningen, skall emellertid listas så att man känner till vilka de är och hur 
relationen skall fungera. 

8.2.3 Målformuleringen 

När man är överens om ovanstående bakgrundsfakta, är det dags att 
formulera mål med systemförvaltningen. Det görs dels avseende kvali
teten på arbetet med förvaltningen, och dels avseende kvaliteten på 
informationssystemet. 
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Kvalitet på förvaltningsarbetet 

Det är viktigt att vi avtalar mål för förvaltningsarbetet som vi kan styra 
arbetet mot och sedan följa upp för att veta hur det gick och få ett 
underlag för vad vi skall göra framåt. Här uttrycker vi prioriteringar 
mellan t ex nya funktioner och rättningar, mellan kortare ledtider och 
säkrare ändringar m m. Det är viktigt att man prioriterar. Ett vanligt fel 
man gör när man skall formulera mål är att ändringsarbetet skall vara 
säkert, snabbt, billigt, och bra. Var istället noga med att försöka få så 
prioriterade mål som möjligt. I bland skall det vara både snabbt och 
säkert, men då är det viktigt att man konsekvenser detta när det gäller 
resurser. Utgå alltid från "är-läget". 

Kvalitet på informationssystemet 

Här skall målen uttryckas i termer av kundupplevd nytta. Målen skall 
formuleras avseende tillgänglighet, användarfrekvens och övriga 
aspekter som kan vara relevanta för bedömningen av systemkvaliteten. 
Också här har "är-läget" stor betydelse som underlag. 

Vi har valt att publicera ett exempel på målformulering ur en system
unik handbok nyligen genomförd. Det är emellertid en risk med detta 
då man måste känna till hela bakgrunden för att förstå helheten i ett 
sådant exempel. Vi har ändock valt att ta med exemplet, då vi tror det 
tjänar som ett bra undervisningsmaterial. Exemplet på målformulering 
finns i bilaga 8-1. 

8.3 Mikroorganisation 
När man nu har delat upp informationssystemets livslängd i en lämplig 
period och formulerat mätbara, realistiska och tydliga mål som berörda 
parter är överens om, skall projektet systemförvaltning bemannas med 
personer som har de största förutsättningarna att nå målen. 

En av de verkligt stora orsakerna till att många misslyckas med sin sys
temförvaltning, är att de som berörs och skall arbeta med systemför-
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I 
I I I 

Linje- ,- Förvaltnings- - ADB-
organisation organisation organisation 

I I 
I I I I 

Front- Back- Systemulveckling/ Drift 
office office Systemförvaltning 

Figur 8-1. Principen för en mikroorganisation. 

vallningen kommer frän olika linjetillhörigheter inom organisationen. 
Detta löser vi på ett mycket effektivt sätt genom att skapa en projektor
ganisation, eller mikroorganisation som vi föredrar att säga. Bästa 
arbetsteam är ju de som kan sättas ihop på grund av erfarenhet, kompe
tens och personlighet. Inte därför att de tillhör någon speciell linjeorga
nisation. Det blir mer och mer vanligt att man organiserar även andra 
uppgifter på det här sättet. Figur 8-1 visar principen för en mikroorga
nisation. 

En positiv effekt av denna organisationsform är att en befattningsha
vare inom förvaltningsorganisationen kan ha en befogenhet i förvalt
ningsorganisationen, men behöver inte nödvändigtvis ha samma befo
genhet inom linjen (ifr projektarbete). En annan positiv effekt av denna 
organisationsform är att förvaltningen inte blir så påverkad av omorga
nisationer inom linjen. Omorganisationer görs ju tyvärr allt oftare. En 
bankkoncern som vi arbetade med omorganiserade hela sitt kontorsnät. 
Förvaltningsorganisationen var i stort sätt intakt även efter omorganisa
tionen. I kapitel 10 kan du läsa vidare om hur förvaltningsorganisatio
nen ser ut. 
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Förvalta informations
system 

Systemförvaltning ja, men vad är det vi skall förvalta då? Ordet säger 
ju att det är system. Nu är det bara det att det finns många definitioner 
på system. ADB-teknikerna hade länge "patent" på användandet av 
ordet (tillsammans med systembolaget) verkade det som. Men det är 
ju faktiskt så att det är viktigt att vi förvaltar hela informationssyste
met, och inte bara datasystemet. Dåvarande Riksdataförbundet klar
gjorde på ett utmärkt sätt definitionen på system genom sin system
modell där man, förntom de rent datatekniska nivåerna, lade till MD B 
och informationsanvändningen. Vi har idag utvecklat detta resone
mang ytterligare. 

Hur vi definierar det som skall förvaltas påverkar i högsta grad hur vi 
skall förvalta systemet. Visst är det bra med en förvaltningsmodell, och 
visst skall vi ha en gemensam nomenklatur, men hur den detaljerade 
systemförvaltningsarbetet skall gå till skall styras utifrån det enskilda 
informationssystemets krav. Observera, i begreppet informationssys
tem finns verksamheten med. (Se vidare avsnitt 1.2 Informationssys
tem) Exempelvis frågan om vem som skall vara systemägare påverkas 
av vad som beskrivs som omfattningen på informationssystemet. 

Vi har tidigare beskrivit hur viktigt det är att formulera mål med sys
temförvaltningen, så att inte förvaltningsarbetet blir en happening, utan 
går att styra och följa upp på ett bra sätt. Då är det naturligtvis bra att 
bestämma vad som skall förvaltas. Det kan tyckas självklart vad infor
mationssystemet omfattar, men det är vår erfarenhet att det inte är så 
självklart. 
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Vi träffade en gång en användare som uttryckte sin syn på IT på det här 
sättet: "Jag har en dator, tror jag det heter, på mitt bord. På den finns en 
skärmbild. Där återfinner jag den information jag behöver. Det är mitt 
arbetsredskap för att utföra mitt arbete, kalla det gärna datastöd om ni 
vill". Det säger en hel del om hur olika man ser på det här med IT. 

Vår grundsyn att man skall förvalta informationssystemen och inte 
enbart datasystemen gör att detta som vi har jobbat med ganska länge, 
(som vi inte visste att det hette) BPR, inte blir så dramatiskt. 

När vi arbetar med kartläggningar av inforrnationssysternet förekom
mer det ofta att deltagarna tycker att de redan har en bild av omfatt
ningen av informationssysternet. När vi sedan bö1jar arbeta med 
beskrivningen visar det sig emellertid att det finns lika många bilder av 
hur det ser ut som det finns deltagare i seminariet. Det är viktigt att 
enas om en bild av vad som skall förvaltas. Generellt gäller att man 
idag tenderar att förvalta för små delar. Man förvaltar datasystem istäl
let för informationssystem som stöder olika affärsprocesser. 

Vi beskriver omfattningen av informationssystemet i följande doku
ment; 

• systerngraf 
• systemberörda 
• affärsparter 
• kommunikation idag och imorgon 
• funktion/ ADB-system-matris. 

Här använda figurer är från en nyligen genomförd kartläggning av ett 
informationssystem. De är neutraliserade så att de ej går att härleda, 
men tillräckligt verklighetstrogen för att den skall ge så mycket som 
möjligt. Alla bilderna är från samma praktikfall. 

Systemgraf 

Ofta finns det på dataavdelningen en teknisk beskrivning av vilka data
system som berörs och vilka gränssnitt till andra system som finns 
m m. Systemgrafen, programförteckningar mm är viktiga att ha med i 
beskrivningen av omfattningen, och det är dessutom tillåtet att bö1ja 
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arbetet med beskrivningen av omfattningen med de ADB-förkortningar 
( ofta ADB-system) som redan finns. Pass på bara så att systemgrafen är 
enhällig och uppdaterad. Se också till att få med kopplingar till andra 
system, såväl interna som externa. Figur 9-1 visar en systemgraf. 

PC- Blankett- Kassa-
skrivare skrivare automat 

PC 

/ ' 
" / 

Gem- Blankett- Lokalt 

skrivare box 
4702 lagrat 

data 

" , 

Spida 

~ / 
SYA 

/ 
I"-.._ / Centralt -

Lagring av System-1 System-2 System-3 
pågående System-4 System-5 System-6 / ' kreditärenden " , 

' 
System-? System-8 System-9 

~ System-10 System-11 System-12 
Centralt 
lagrat 
data 

Figur 9-1. Systemgraf 
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Systemberörda 

Det är vanligt att man stannar vid att ta fram en systemgraf, men vi 
menar att det är verkligt väsentligt att beskriva det som skall förvaltas 
ur såväl verksamhetsperspektiv som dataperspektiv. Vi kallar det sys
temberörda. De systemberörda är uppdelade i följande generella grup
per; 

Verksamhetspersonal 
A. Primäranvändare 
B. Sekundäranvändare 
C. Användarrepresentanter 

Primäranvändare 

Funktion Kategori 

Direktör A 

Finax A 

Kassa kundtjänst A 

Kredithandläggare A 

QWL A 

Snigel A 

Telefonbank A 

Sekundäranvändare 

Funktion Kategori 

Backoffice B 

Betal info B 

Datastöd lokalt B 

Ekonomi CK B 

KundBas B 

Sparande/Placering B 

Utland B 
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Användarrepresentanter 

Funktion 

Kontorsstöd 

Kredit 

ADB-personal 
D. Förvaltningspersonal 
E. Utvecklingspersonal 
F Driftspersonal 

Förvaltnings personal 

Funktion 

Utv-D 

Utv-K 

Utvecklingspersonal 

Funktion 

Databastekniker PS 

Handbokspersonal RV 

IMS-prod AU 

Kvalitetssäkring FC 

Metoder/verktyg PU 

Utbildningspersonal RX 

Utv-P 

Driftspersonal 

Funktion 

Databastekniker AE 

Drifttekniker 

Nätövervakning 

PC-prod 

Övervakning Batch 

Övervakning Online 

Kategori 

C 

C 

Kategori 

D 

D 

Kategori 

E 

E 

E/F 

E 

E 

E 

E 

Kategori 

F 

F 

F 

F 

F 

F 
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Andra Förvaltningsorganisationer 
G. Närliggande 
H. Övriga 

Närliggande 

Funktion Kategori 

Förvaltningsorganisation 1 G 

Förvaltningsorganisation 2 G 

Förvaltningsorganisation 3 G 

Förvaltningsorganisation 4 G 

Förvaltningsorganisation 5 G 

Förvaltningsorganisation 6 G 

Förvaltningsorganisation 7 G 

Förvaltningsorganisation 8 G 

Förvaltningsorganisation 9 G 

Andra Förvaltningsorganisationer 
G. Närliggande 
H. Övriga 

Övriga 

Funktion Kategori 

AVB H 

AVC H 

AVE H 

AVF H 

AVG H 

AVH H 

AVI H 

AVX H 
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Andra 
I. Extern part 
J. Projekt 

Extern part 

Funktion Kategori 

Bankgirot I 

Postgirot I 

Riksgälden I 

uc I 

Projekt 

Funktion Kategori 

Projekt 1 J 

Projekt 2 J 

Projekt 3 J 

Projekt 4 J 

Primäranvändarna är de som har det primära användandet av systemet. 
Det kan ibland vara svårt att definiera det primära användandet men det 
viktigaste är att skilja dem från de sekundära användarna. Glöm ej bort 
att ta med externa parterna, andra systems förvaltningsorganisationer 
samt projekt som är på gång. 

Det är mycket betydelsefullt att hitta och bli överens om vilka affärs
parter som berörs av förvaltningen. Rita in dem som funktioner enligt 
figur 9-2 nedan; 
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Figur 9-2. Affärsparter 
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Så här ren är inte den första bilden Ni får fram, skräms inte av detta. 
När Ni har fått fram parterna skall Ni placera in A, B C etc på dessa. 
Figur 9-3 visar detta. 
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När parterna och beskrivningen av vilka som är primäranvändare, 
sekundäranvändare etc är klart, är det dags att rita in vilka som har kon
takt med vilka. När detta är klart är det en poäng att stanna till och titta 
på den ofta röriga kommunikation som förekommer idag. Konstatera 
gärna att det är förvånande att något blir gjort överhuvud taget med ett 
sådant virrvarr på kommunikationen. Figur 9-4 visar kommunikations
vägarna utan parter. 
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Figur 9~4. Kommunikationen ;dag utan parte,: 
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Ambitionen för vår kommunikation är ett "ett till ett-förhållande". Det 
är inte alltid möjligt att skapa, men det bör definitivt vara ett "få till få
förhållande". Figur 9-5 visar principen. 

Figur 9-5. Principen för kommunikation mellan parterna. 

Figur 9-6 visar hur det blev i vårt exempel när vi var färdiga. Den verk
ligt stora poängen ligger i att alla berörda är överens om helhetsbilden. 
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Det är bara att konstatera att olika parter, särskilt verksamheten och 
dataavdelningen, har olika bilder av verkligheten. Vi tycker man lägger 
ned alldeles för mycket kraft på vems bild som är den riktiga, istället 
för att acceptera att man har olika bilder. Det som är viktigt är att 
beskriva helheten så att man känner till den. Figur 9-7 visar vår funk
tions/ADB-matris, som vi använder för att skapa en gemensam bild 
över vilka funktioner som använder vilka ADB-system. 

~ 
Sys Sys Sys Sys Sys Sys 

1 3 5 7 9 11 
Sys Sys Sys Sys Sys Sys 

n 2 4 6 8 10 12 

Primär-användare 

Kassa kundtjänst X X X X X X X X X X X X 

Kredit-handläggare X X X X X X X X X X X X 

Direktör X X 

Finax 

QWL X X X X X X X X X X X 

Snigel X X X X X X 

Sekundäranvändare 

Backoffice X X X X X X X X X X X 

Betal info X X 

Datastöd lokalt X X X X X X X X X X X X 

Ekonomi CK X X X 

KundBas X X X X X X X X 

Sparande/Placering X 

Utland X X 

Användar-representanter 

Kontorsstöd X X X X X X X X X X X 

Kredit X X X X 

Externa parter 

Bankgirot 

Postgirot 

Riksgälden 

uc X 

Figur 9-7. Funktions/ADB-system matris. 
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När man arbetar fram ovan exemplifierade dokument, är det viktigt att 
gå stegvis fram och uppdatera dem vartefter. 
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10 Klargör ansvarsroller 

Flera organisationer som vi mött har försökt skapa en gemensam för
valtningsorganisation för hela företaget eller myndigheten. Det är vår 
erfarenhet att det inte fungerar så bra. Man måste skapa en förvalt
ningsorganisation per informationssystem. I detta kapitel skall vi för
klara hur det går till. I kapitel 9 beskriver vi hur man kan definiera ett 
informationssystem. 

Förvaltningsorganisationen kan liknas vid en fast projektorganisation, 
där projektet huvudsakliga mål är att sköta förvaltningen av systemet. 
Vi kallar den för en mikroorganisation och den finns inom ramen för 
ordinarie linjeorganisation. I avsnitt 8.3 beskrivs principen för en mik
roorganisationen närmare. Som en följd av projektifieringen, som 
beskrivs i kapitel 8, skall systemförvaltningen organiseras efter de mål 
som är uppsatt för perioden. 

10.1 Modell för systemförvaltnings-
organisation 

En förvaltningsorganisation kan se ut på många sätt. Det vanligaste är 
dock att organisationen innehåller en uppsättning roller, som anses 
nödvändiga för att bedriva systemförvaltning tillfredsställande. I 
avsnitt 3.3 beskrivs principen för roller närmare. I figur 10-1 nedan 
presenteras den uppsättning roller som vi använder. 
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Systemansvarig 

Slutanvändare/ 
Kontakt erson 

Figur 10-1. Förvaltningsorganisation. 

ADB-ansvarig 

ADB-tekniker/ 
Driftstekniker 

Förutom att förvaltningsmodellen innehar en uppsättning roller, hänvi
sar den också till verksamhets- och ADB-organisationens struktur, eller 
hierarkiska nivåer. Organisationsmodellen innehåller fyra nivåer som 
går att härleda till verksamhets- och ADB-organisationens struktur. Det 
är viktigt att förvaltningsorganisationen är bemannad. 

Principen för kommunikationen i modellen är att all kommunikation 
skall ske horisontellt eller vertikalt, inte diagonalt. Det här är ett sätt att 
strikta upp kommunikationen. I alla fyra skikt i modellen görs affärer. I 
kapitel 11 beskriver vi hur det går till. Ett problem i förvaltningen är 
ofta att användare med ändringsönskemål kontaktar ADB-personal 
som genomför ändringen. Detta utan att fundera över konsekvenserna 
för andra användare, andra system osv. Även här gäller naturligtvis 
principen för situationsstyrning. Den strikta kommunikationen är inget 
självändamål, däremot brukar det vara en förutsättning för att system
förvaltningen skall fungera. 

Debatten kring modeller för organisationsstrukturer i förvaltningen är 
inte alltid så konstruktiv.Tex diskuterar man gärna om det skall vara tri
anglar, cirklar eller rektanglar när det skall ritas organisationsstrukturer. 
Det är inte det viktiga, utan det viktiga är hur skall vi se till att kommu
nikationen fungerar. En bra regel för all kommunikation mellan två par
ter är att parterna är likvärdiga, och på samma våglängd. Skall man dess
utom vara affärsmässiga, som vi påstår, så är likvärdigheten ett måste! 
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10.2 Ansvarsroller i organisations
modellen 

Nedan beskrivs ansvar och befogenheter i löptext tillsammans med 
några av våra synpunkter. I bilaga 10-1 finns förslag till befattnings
beskrivningar till respektive roll. 

Det är viktigt att rollinnehavarna i förvaltningsorganisationen vet vad 
det innebär att inneha en ansvarsroll. 

Systemägare 

Systernägare är den roll som har det övergripande ekonomiska och 
funktionella ansvaret för systemet. Det är systernägaren som under
tecknar avtalet med ADB-organisationen. Vi anser att det är av högsta 
vikt att man identifierar rätt systemägare. Det handlar om ett verksarn
hetsansvar, och för att kunna uppfylla detta ansvar behöver man kon
troll över ADB-systemen. Det behövs alltså ett engagemang. Vi har sett 
några generalfel, tex att utse för höga chefer till systemägare. Vi anser 
alltså att systemägaren skulle finnas så långt ner i organisationen som 
möjligt, men inte längre ner än att han/hon äger pengarna. 

Systemansvarig 

Systernansvarig utgör, som tidigare påpekats, "spindeln i nätet" i för
valtningsorganisationen. Stort verksarnhetskunnande, men samtidigt 
god kunskap om ADB-systemet, är karakteristiskt för systemansvarig. 
Systernansvarig sköter kontakterna med ADB-organisationen, d v s 
ADB-ansvarig. Direktiv får systernansvarig från systernägaren, och 
önskemål och förfrågningar kommer från kontaktpersonerna. I de fall 
där systemet är installerat på flera olika geografiska platser, utses ofta 
en regionalt systernansvarig. Det kan innebära att systernansvarig säl
lan har kontakt med användarna, utan all kontakt sker via regionalt sys
ternansvarig. En risk som vi har uppmärksammat är att systernansvarig 
lätt tenderar att glida ifrån verksamheten. Man blir så duktig på att 
administrera och hantera förvaltningsaktiviteterna, att man ofta erbjuds 
att bli systemansvarig för ett närliggande systern, eller att systemansva-
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rigrollen tar hela tjänsten i anspråk. Systemansvarig utvecklar särpräg
lad systemförvaltningskompetens. Flera systemansvariga har uttryckt 
en oro för att bli "fjärmad" från det dagliga arbetet, samtidigt som de 
tycker det är svårt att fördela tiden mellan ansvaret för systemet och det 
dagliga arbetet. I flera organisationer har systemansvarigrollen utveck
lats till en typ av tjänst. Insatsen för att vara systemansvarig varierar 
ofta mellan 50% och I 00% av full tjänst. 

Kontaktperson 

Kontaktperson är den eller de personer som använder systemet som 
stöd i sin dagliga verksamhet. Naturligtvis kan inte alla användare fin
nas representerade i förvaltningsorganisationen, utan man utser istället 
kontaktpersoner. 

Systemområdesansvarig 

Systemområdesansvarig är den roll i förvaltningsorganisationen, som 
har det övergripande ekonomiska ansvaret för att den ADB-tekniska 
delen av förvaltningen fungerar. Det är ofta systemområdesansvarig 
som är motparten till systemägaren vid undertecknandet av förvalt
ningsavtalet. 

ADB-ansvarig 

ADB-ansvarig är systemansvarigs motpart i det dagliga förvaltningsar
betet. ADB-ansvarig ansvarar för att den ADB-tekniska förvaltningen är 
så effektiv som möjligt. Personen som innehar rollen, fördelar också 
arbetet till de olika systemförvaltarna och tillkallar specialkompetens 
där detta är nödvändigt. ADB-tekniker har det ADB-tekniska operativa 
ansvaret för systemet. De specificerar och genomför ändringar, genom
för utbildning osv. Deras aktiviteter sker på uppdrag från ADB-ansvarig. 

Driftansvarig 

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

10.3 Mera om ansvarsroller 
Ansvarsrollerna i samband med systemförvaltning har en mycket cen
tral betydelse. I samband med att verksamheter datoriseras, har ansva
ret dock blivit mera otydligt. Ägandeansvaret har tex ofta fokuserats 
på att det är informationssystem som används som hjälpmedel, istället 
för vilka handlingar som utförs med hjälp av informationssystemet. I 
och med införandet av datorer i verksamheter, har ansvaret för hand
lingarna ofta hamnat hos dataavdelningen istället för hos den verksam
hetsfunktion som systemet stödjer. 

Som vi tidigare nämnt kan man skilja mellan tilldelat- och faktiskt 
ansvar. (Se avsnitt 3.3). Tidigare karaktäriserades systemförvaltning av 
att det tilldelade ansvaret för informationssystemen och förvaltningen 
var oklar. Det här ledde i många fall till att systemförvaltningen 
bedrevs bristfälligt. Numera är det vanligare att det tilldelade ansvaret 
och det faktiska ansvaret sammanfaller. Ansvaret och befogenheterna 
regleras genom befattningsbeskrivningar till vaije ansvarsroll. 

Om man anlägger en affärsmässig syn på förvaltningen, får det till kon
sekvens att systemförvaltningen präglas av ett gemensamt ansvar. Både 
verksamhetsorganisationen och ADB-organisationen har ansvar för att 
systemförvaltningen fungerar. Vi vill dock betona att det inte handlar 
om ett delat ansvar, utan just ett gemensamt ansvar. Man ansvarar för 
olika delar av förvaltningsarbetet. Mera om affärsmässighet i kapitel 
11. Det finns nämligen en risk med styra rollerna alltför hårt med 

99 



befattningsbeskrivningar i syfte att skapa "ordning och reda", och i 
syfte att ansvaret för informationssystemen skall finnas hos verksam
heten. Det är att ansvarsrollerna får en "cementerande effekt". Alla 
skall göra det som åligger dem i deras respektive ansvarsroll. Det här 
gör att man kanske går miste om verksamhetsutvecklande egenskaper 
som ADB-organisationen besitter. De skall ju "vänta" på beställningar 
från verksamheten - inte direkt ta initiativet till förändringsåtgärder 
såvida det inte rör ADB-tekniska aspekter. Även detta tyder på att det 
är viktigt att fokusera affären i förvaltningen och inte lägga allt ansvar 
på någon av parterna. 

Vi skall belysa ovanstående resonemang med ett exempel. Inom en 
tämligen stor organisation bestämde man på marknadsavdelningen att 
man skulle byta ut typsnittet på organisationens samtliga dokument. 
Man bestämde sig för vilket typsnitt man skulle använda, och medde
lade ADB-avdelningen att de skulle byta typsnitt. Nu var det så att det 
typsnitt marknadsavdelningen hade valt, inte fanns tillgängligt i de 
kontorsinformationssystem som verksamheten använde. Naturligtvis 
gick det att fixa, men det skulle bli tämligen dyrt. ADB-avdelningen 
meddelade marknadsavdelningen detta och gav istället förslag på ett 
annat typsnitt, som för de allra flesta var omöjligt att skilja från det som 
marknadsavdelningen valt. Marknadsavdelningen lät då meddela att i 
den här organisationen var det minsann verksamheten som styrde och 
ADB-avdelningen skulle inte lägga sig i vilket typsnitt som användes. 
Det hela slutade med att ADB-avdelningen bytte typsnitt, och det kos
tade massor med pengar. Vårt budskap är alltså att visst skall verksam
heten styra systemförvaltningen, men det får aldrig bli ett självända
mål. ADB-organisationen besitter stor kompetens som naturligtvis 
skall utnyttjas. Vi menar att i systemförvaltningen har man ett gemen
samt ansvar, men för olika delar. 

För att organisationen skall fungera måste alla inblandade ha ansvar 
och befogenheter klart för sig. Det måste också finnas fasta och regel
bundna rutiner för styrning och ändringsarbete. En förvaltningsorgani
sation som saknar dokumenterade rutiner och fastlagdt ansvar och 
befogenheter kommer inte att fungera. Vidare har vi funnit att det är av 
oerhörd vikt att rollinnehavarna i en förvaltningsorganisation ser sig 
själva som en del i en helhet. För att kommunikationen och arbetspro-
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cessen skall fungera, måste alla ta sitt ansvar och utföra de uppgifter 
som åligger dem. I flera organisationer har vi sett att brister i organisa
tionen, egentligen är problem med eller mellan rollinnehavarna i orga
nisationen. Hur förvaltningen fungerar är alltså till stor del beroende på 
personerna, deras attityder och egenskaper, som ingår i systemförvalt
ningsorganisationen. 

Rollfördelningen är också en bidragande orsak till att systemförvalt
ning främst blir reaktiv till sin karaktär. 

10.4 Rollinnehavarna samarbetar i arbets
grupper 

De arbetsgrupper som finns i förvaltningsorganisationen liknar till viss 
del de grupper som finns i en projektorganisation. Figur 10-2 visar 
grupperna. Det måste finnas en styrgrupp och en förvaltningsgrupp. 
Övriga grupper kan behövas i specifika situationer. 

Styrgrupp 

I 
I I I 

Samordnings- Förvaltnings-
Driftgrupp 

grupp grupp 

I 
Användar-
förening 

Figur 10-2. Arbetsgrupper i enförvaltningsorganisation. 
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Styrgrupp 

Styrgruppen består av systemägare och systemområdesansvarig. De 
anger ramarna för förvaltningsarbetet. Ramarna omfattar mål och 
inriktning, samt resurser. Detta dokumenteras i förvaltningsavtalet. 
Styrgruppen tar också beslut om eventuella utökningar av resurser för 
vissa ändamål. Det är alltid styrgruppen som beslutar om vidareutveck
ling av projekt utanför ramarna. Till styrgruppen rapporterar systeman
svarig, som också är föredragande vid styrgruppsmötena. Styrgruppen 
sammanträder cirka fyra gånger per år, samt vid behov. Vid behov kan 
vara när det uppkommer ett ändringsförslag som faller utanför ramarna 
i förvaltningsavtalet. Man bör här vara uppmärksam, så att inte styr
gruppen sammanträder så ofta att de tenderar att bli förvaltningsgrupp 
(se nedan). 

Förvaltningsgrupp 

Förvaltningsgruppen består av systemansvarig, ADB-ansvarig och 
kontaktperson. Deras uppgift är att planera och prioritera ändringsöns
kemål. De beslutar inom de ramar som är satta av styrgruppen och som 
dokumenterats i avtalet. De följer vidare upp gjorda ändringar och rap
porterar kontinuerligt till styrgruppen. En lämplig frekvens på möten är 
enligt vår erfarenhet två gånger i månaden. 

Driftgrupp 

Driftgruppen består av systemansvarig, ADB-ansvarig, kontaktperson 
och driftansvarig. Driftgruppen planerar körningar för kommande 
period. Vidare följer de upp tillgänglighet, svarstider osv. I vissa fall 
kan det vara praktiskt att slå ihop driftgruppen och förvaltningsgrup
pen. Det får dock avgöras från fall till fall. Driftgruppens frekvens på 
möten måste anpassas till om man tillämpar versionshantering eller 
inte (läs mer om versionshantering i avsnitt 13.2). Om versionshante
ring tillämpas är det lämpligt att ha möte inför va1je versionssläpp, 
samt följa upp släppta versioner. Vid enbart kontinuerlig hantering kan 
det räcka om driftgruppen sammanträder fyra gånger per år. 
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Användarförening 

Användarförening består av systemansvarig, kontaktpersoner, använd
arrepresentanter, övriga intresserade och ibland även ADB-ansvarig. 
När användarföreningen träffas informerar man om vad som har hänt 
med systemet och vad som kommer att hända. Användarföreningen är 
även ett forum för erfarenhetsutbyte. En lämplig frekvens på möten är 
en till två gånger per år. 

Samordningsgrupp 

Samordningsgrupp består av flera systemansvariga och ADB-ansvariga 
från organisationen. Deras uppgifter är att samordna mellan olika 
ADB-system och samordna mellan användarkrav. Samordningsgrup
pen sammanträder vid behov. 

10.5 Styrning av förvaltningsarbetet 
Figur 10-3 visar styrningen av systemförvaltningsarbetet. Hur de olika 
arbetsgrupperna samarbetar under pågående förvaltningsperiod. 

Utanför ramarna 

lnfo-
Förvaltningskrav systemet 

Förvaltnings
åtgärd __ __, 

Figur 10-3. Styrrutinför det dagliga systemförvaltningsarbetet. 

Vidare
utveckling 
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Till informationssystemet kommer krav på ändringar, behov av utbild
ning, drift och kundstöd. Dessa tas om hand av förvaltningsgruppen 
som, inom de ramar man fått av styrgruppen i form av mål och budgets, 
klassar, prioriterar och beslutar om åtgärder. Efter att de åtgärdats förs 
de in i informationssystemet och på det viset "snurrar" det till vardags. 
Ibland kommer emellertid krav på större förändringar som ligger utan
för ramarna. Antingen kostar de förmycket, eller så stämmer de inte 
med inriktningen på förvaltningen. Då förbereder förvaltningsgruppen 
ett beslutsunderlag och går till styrgruppen för beslut. Styrgruppen 
beslutar om genomförande eller ej. Om man väljer att genomföra 
måste man tillsätta nya resurser för genomförandet. Efter genomföran
det införs det nya i informationssystemet och förvaltningsgruppen får 
ansvaret för den delen också. Eventuell påverkan på budget skall 
uttryckas som ett tillägg i förvaltningsavtalet. 

10.6 Situationsstyrda organisations
modeller för förvaltning 

Studier visar att man ofta väljer organisationsmodell utifrån organisa
tionens standardmodell för systemförvaltning. Någon situationsstyr
ning sker sällan. Detta innebär en risk att man missar befattningar som 
situationen kräver, men som inte ingår i organisationens standardmo
dell. I ett fall visade det sig tex att man hade problem med förvalt
ningen, eftersom olika viljor inte kom överens i de olika verksamheter 
där systemet fanns installerat. Detta problem kunde kanske delvis 
avhjälpts, om man utsett någon typ av regionalt systemansvarig för att 
avlasta och hjälpa systemansvarig. Organisationens standardmodell 
föreskrev ingen regionalt ansvarig, och därför fanns inte heller någon 
sådan typ av befattning. Andra fall visar däremot upp en situationsan
passning av organisationsmodellen som fungerar bättre än exemplet 
ovan. Slutsatsen av detta resonemang är, att i standardmodeller för sys
temförvaltningsorganisationer måste utrymme för situationsanpassning 
finnas. Det måste finnas möjlighet att utforma organisationen olika 
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beroende på ovan nämnda aspekter. En variant kan vara att ha en upp
sättning ansvarsroller som anpassas efter den situation som råder. 

I flera fall påtalas problemet och risken att systemansvarig blir fjärmad 
från verksamheten. Anledningen kan vara att ansvarigrollen tar hela 
tjänsten i anspråk, eller att man erbjuds motsvarande roll för ett annat 
system. Detta kan naturligtvis även vara ett problem för ADB-persona
len. Resultatet kan bli problem med prioriteringar mellan de olika sys
temen. Om man innehar systemområdesansvarig rollen, är det snarare 
regel än undantag att man äger flera uppdrag. Detta ägarskap förenas 
ofta med ett linjechefsansvar i ADB-organisationen. Problemen i ADB
organisationen får dock en karaktär av att vara mer praktiska än funda
mentala. Det måste ses som allvarligare med en systemansvarig utan 
förankring i verksamheten, än en ADB-ansvarig med prioriteringspro
blem. 

10.7 Den viktiga kommunikationen 
I vår förvaltningsorganisationsmodell har vi valt att på ett tydligt sätt 
illustrera skillnaden i kompetens mellan användare och ADB, figur 10-
6. Det finns de som hävdar att systemförvaltning är ett tekniskt pro
blem. Vi håller inte med om detta. I den mån systemförvaltning skall 
ses som ett problem överhuvudtaget, är det till stor del ett kommunika
tionsproblem. Inget tekniskt kommunikationsproblem, utan ett mänsk
ligt. Man förstår helt enkelt inte varandra och saknar dessutom respekt 
för varandras olika kompetens. 

En strukturerad organisation med fungerande kommunikation, utgör ett 
måste för att förvaltningen skall fungera tillfredsställande. Figur 10-6 
visar kommunikationen mellan systemförvaltningsorganisationens 
olika ansvarsroller. 
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Figur 10-4. Förvaltningskommunikation. 
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11 Skapa affärsmässighet 

Finns det något ord som är så missbrukat? Affärsmässighet. Det finns 
inte många organisationer som inte säger att de skall arbeta affärsmäs
sigt. Det som från bö1jan (1986) fick oss att bli intresserade av system
förvaltning, var just att vi såg möjligheterna till att, med affärsmässig
heten, göra så att systemförvaltningen fungerar. Att äntligen få 
verksamhet och dataavdelning att fungera tillsammans, för att stödja 
affärerna. 

11.1 Vad är affärsmässighet? 
Som sagt, många företagsledningar har idag tagit beslut om att verk
samheten skall drivas affärsmässigt, men det är få som lyckats. Det är 
lätt att säga tulipanaros men svårare att göra. Det första vi bör fråga oss 
är om vi vill ha affärsmässighet? För att svara på den frågan är det vik
tigt att veta vad det betyder. Lura på någon något, snabba klipp, väsk
dängeri samt bara en vinnare är bara några av alla felaktiga associatio
ner man ser framför sig när det gäller affärsmässighet. Inte minst från 
ADB-håll, men vi stöter på uppfattningarna hos många på användars
idan också. Det här beror naturligtvis på att det finns alltför många 
exempel på dåliga affärer. 

Vi har i det här landet i allmänhet, och IT-branschen i synnerhet, en 
sjuka att så fort ett ord fått dålig klang så skapar man kvickt ett nytt och 
tror att allt är frid och fröjd. Några exempel på detta; 

• hygientekniker för städare 
• miljövårdsrum för soprum 
• föryngringsruta för kalhygge 
• konsulent för säljare 
• trottoarterapeut för gatsopare 
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Vi har byggt och leder en 2,5 dagars utbildning för datatekniker i 
affärsmässig attityd. Det är mycket vanligt att beställare till den kursen 
försynt frågar om vi måste kalla kursen för affärsmässig attityd. "Kan 
vi inte kalla den för någonting med service eller så?" Frågar man. Vi 
svarar alltid: "Nej det kan vi inte, det är inte ordet affärsmässig det är 
fel på. Det är tolkningen av ordet som är felaktig och en del av föränd
ringsprocessen till en mer affärsmässig attityd, är att förstå innebörden 
och först därefter acceptera den. 

Ordet affärsmässighet är också föremål för miss- och oförstånd. Vi får 
inte affärsmässighet i organisationen för att någon ledningsgrupp har 
kommit överens om det. Det är visserligen en bra början, men det är 
först när alla i organisationen förstår och accepterar, som vi kommit en 
bit på väg med affärsmässigheten. Vad menar vi med affärsmässighet? 

Grundsynen är; 

I alla goda affärer är både köpare och säljare nöjda. 

Det här låter som en självklarhet men det är mycket vanligt att vi på 
arbetsseminarier i ämnet får kommentarer som vittnar om att vardagen 
är annan. Ja, men handen på hjärtat, inte är väl alla affärer på det sättet? 
frågar man. Jo, lägg märke till att vi definierat goda affärer. Det finns 
inte en god affär där inte både köpare och säljare är nöjda på såväl kort 
som lång sikt. Tänk efter hur ofta det senaste året har Du gjort affärer 
som innehåller både en köpare och säljare som är glad och nöjd? 

Hur skall man skapa denna affärsmässighet i systemförvaltningen? Jo, 
lösningen är en blandning av goda rutiner och goda attityder. Till att 
bö1ja med behöver vi en affärsmodell som hjälper oss att beskriva; 

• berörda affärsparter 
• vilka som köper och vilka som säljer 
• vad de säljer 
• vad de köper. 

För att åstadkomma affärsmässighet måste vi också beskriva affärerna i 
avtal. Vi skall beskriva affären systemförvaltning, och vad den innebär 
inte bara för köparen, utan också för säljaren. Vidare är det viktigt att 
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arbeta med de s k mjuka frågorna eller sociala företeelser. Affärsmäs
siga attityder och egenskaper skall finnas hos medarbetarna på alla 
nivåer. Slutligen är det dags att den interna dataleverantören beskriver 
sin verksamhet i fungerande affärsplaner. Nedan skall vi beskriva dessa 
områden. Affärsparterna och avtalen är en förutsättning för att system
förvaltningen skall fungera. Affärsmodellen, sociala företeelserna, 
samt fungerande affärsplaner skapar dessutom en ökad affärsmässighet 
totalt. 

11.2 En kort tillbakablick 
1986 bötjade vi att hjälpa olika organisationer med att etablera system
förvaltning. Då kallade man sådana på verksamhetssidan för använ
dare. Ofta med en treställig förkortning och med versaler, ANV. Man 
kan ju fråga sig; vaddå användare? Använder man aldrig systemen på 
dataavdelningen? Figur 11-1 visar förhållandet mellan ADB och verk
samhet över tiden. 

Monopolistisk 

G ANV < 

G) Kundorienterad 

> Leverantör 

KÖPARE 
Affärsmässig 

SÄLJARE <===> 
Figur 11-1. Förhållandet mellan ADB och verksamhet över tiden. 
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Monopol 

På "andra sidan" var man ADB-folk. På den tiden (naturligtvis aldrig 
idag?) kunde man höra ADB-folket säga: "Vi har våra regler och ruti
ner för att de inte skall kunna hitta på vad som hest på användarsidan". 
Man sa också: "Vaddå säljande? De måste gå till oss. Vart skall de 
annars gå? Vi på ADB-avdelningen har kunskapen om systemen, vi har 
systemen. Vi har inga konkurrenter". 

Nu var det bara det, att det fanns ett stort antal konsultföretag, PC-leve
rantörer och andra som gärna blandade sig i leken. De sa: "Låt oss fixa 
det där, Du får det färdigt på 6 veckor och så får Du en resa till Bermu
das och titta på vår fabrik där. "Inte skall det ta ett halvår som Din data
avdelning har sagt". Erbjudanden som var svåra att stå emot! Det fanns 
faktiskt också en vanligare konkunent som dessutom är lite lömsk, för 
han syns inte. Det var konkurrenten; "att låta bli". "Ja visst, om det är 
så besvärligt och krångligt, struntar jag väl i det då", sa användaren och 
var missnöjd. 

Kundorientering 

Den ovan beskrivna situationen kan kallas monopolistisk, och det var i 
det här läget många hörde ordet kundorientering för första gången. 
ADB-folket fick gå på kurs och lära sig att "de på andra sidan" inte var 
en treställig förkortning (ANV) utan en fyrställig. Det trodde man först 
i alla fall, innan man förstod att det var ett ord - KUND. Detta gjorde 
ADB-folket till leverantör. Det fantastiska med den tiden (det finns de 
som påstår att den fortfarande lever) var att lösningen på relationen 
blev att ADB-folket sa; "OK, Ni har pengarna, Ni bestämmer, beställer 
Ni fel så får Ni fel"! Man hade ju varit på kurs och lärt sig "kunden i 
centrum", "kunden i högsätet" och "kunden har alltid rätt" och andra 
liknande nonsens. Hela ansvaret flyttades över till användarna och inte 
nog med det. Man var mycket nöjd med att användarna nu hade ansva
ret för systemen. Det var dessutom många "experter" (oftast med tek
nik/metodursprung), som stödde detta teoretiskt med olika modeller. Vi 
menar att detta är mycket olyckligt. Både leverantör och kund måste ha 
ansvar, inte delat ansvar utan leverantören skall ha sälj-ansvar och kun
den skall ha köp-ansvar. 
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Affärsmässighet 

Nu behöver inte begreppet kundorientering missbrukas på det ovan 
beskrivna sättet, även om det är vanligt. Men för att förtydliga vad vi 
menar med ett affärsmässigt förhållande, påstår vi att i det monopolis
tiska förhållandet är det dataavdelningen som helt styr och har ansva
ret. Medan i kundorienteringen är det användarna. Då har vi inte kom
mit någon vart. Vi måste inse att funktionerna inom verksamheten är 
köpare och den interna data-leverantören är säljare. Det vi skall foku
sera för att lyckas, är affären. Det är affärsmässigt! 

De som har lyckats med sin systemförvaltning har alla kartlagt vilka 
affärsparter som finns bland de systemberörda, vilken relation de skall 
ha, vem som är köpare vem som är säljare, vad de köper vad de säljer. 
De har en affärsmodell och de har skrivit avtal. Har de som arbetar i 
organisationen dessutom en affärsmässig attityd och dataleverantören 
fungerande affärsplaner, så har vi skapat affärsmässighet. 

11.3 Affärsmodell 
De flesta modeller utgår från säljaren och framhåller att var vi än befin
ner oss i organisationen, arbetar vi för att tillfredsställa slutkunden. Det 
är riktigt i sig, men det kan vara svårt för "Nisse Operatör" att se och 
dessutom förstå "Lisa Bankkunds" behov. Andra modeller beskriver att 
allt utgår från marknadens behov. Det är också riktigt, men det kan 
vara svårt att få marknaden att beskriva sina behov i termer som sälja
ren förstår. 

Vår affärsmodell tar fasta på båda dessa synsätt. Vi utgår från markna
dens behov som ställer krav på verksamheten, som ställer krav på sys
temen, som ställer krav på regelverket. Men det tar inte slut där, utan 
pilen vänder tillbaka så att regelverket stöder systemen, som stöder 
verksamheten, som stöder marknaden genom att tillfredsställa markna
dens behov. På så sätt är det ett ständigt flöde av affärsprocesser åt båda 
håll. I figur 11-2 visas detta. 
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Det är vanligt att kommunikationen inom organisationen går åt olika 
håll på ett väldigt ostrukturerat och ineffektivt sätt. Se vidare på kapitel 
9 Förvalta informationssystem. Ett "många till många-förhållande" 
som är förödande för affärsmässigheten. Särskilt om man dessutom, 
vilket man naturligtvis skall göra, tar med kommunikationen med de 
externa leverantörerna av olika IT-tjänster. Det är oftast omöjligt att 
åstadkomma ett "ett till ett-förhållande", men det skall åtminstone bli 
ett "få till få-förhållande". 

Berörda affärsparter 

Utvecklingen har gått fort från sextio- och sjuttiotalets monopolistiska 
dataavdelning som producerade tjänster till användarna, över åttiotalets 
kundorienterade fas där dataavdelningen sköt över hela ansvaret till 
kunderna. Till dagens och morgondagens verklighet där relationerna 
måste mer anta formen av affärsrelationer mellan en rad interna och 
externa affärsparter, där vmje affär skall fokuseras. 
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Vi har under arbetet med att beskriva omfattningen av informationssys
temet tagit fram vilka affärsparter som berörs. (Se kapitel 9 Förvalta 
informationssystem). Om man ritar systemberörda som en funktionell 
organisation och tar hänsyn till affärsprocesserna, är det lättare att finna 
vilka som bör ha kontakt med vilka. Det är många interna affärsparter, 
och deras goda eller dåliga relationer som avgör om vi skall få system
förvaltningsarbetet att fungera eller inte. Det är ett vanligt misstag att 
endast skapa en fungerande relation mellan dataavdelning och verk
samhetens beställarorganisation. Det räcker inte. Generellt skall vi 
minst dela in affärsparterna i följande parter; 

• front office 
• back office 
• IT-funktion SF/SU 
• IT-funktion Drift 
• externa leverantörer. 

Det kan dessutom vara riktigt att också beskriva följande parter; 

• berörda myndigheter och externa kontakter 
• närliggande och övriga systemförvaltningsorganisationer 

Vilka köper och vilka säljer 

När det gäller att klargöra vilka som säljer respektive köper måste vi 
först förstå och acceptera följande; 

Den som har en ide eller en uppfattning som hon eller han vill att någon 
skall ta till sig är säljare på samma sätt som den som frivilligt samtycker 
är köpare. 

Det här innebär en helt annan tolkning av begreppen säljare och köpare 
än den gängse, dvs den gängse i IT-sammanhang. I seriös försäljning 
och affärsverksamhet har den alltid varit så. Det här innebär tex att om 
en programmerare har en ide till en lösning är hon eller han säljare med 
uppgift att sälja iden till övriga deltagare i exempelvis programme
ringsgruppen, som är köpare. Smaka på den här tanken en stund och 
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försök se skillnaderna i attityder om vi dessutom lägger till det vi kon
staterade tidigare. "Både säljare och köpare skall vara nöjda på kort 
och lång sikt". Du kan med fördel använda samma attityd när det gäller 
att förhandla lön med Din chef. 

Säljansvar/ Köpansvar 

Det är många som tror att vara säljare innebär att ge kunden vad kun
den vill ha. Det är fel. Skall vi leva upp till det där med goda affärer så 
är det följande som gäller; 

Säljarens ansvar är att få köparen att förstå vad köparen behöver, och ge 
henne eller honom just detta. 

Det är vad säljansvaret innebär. Vad är då köparens ansvar? 

Köparens ansvar är att söka en lösning som ger det bästa för köparens 
köpare. 

Detta blir nämligen konsekvensen av resonemanget med affärsproces
serna ovan. Precis som system alltid är en del av ett annat system, är en 
affärspart både säljare och köpare. Figur 11-3 visar hur det kan se ut. 

IT-funktion Drift, säljer till IT-funktion SF/SU, som köper av IT-Funk
tion Drift, och vidareförädlar och säljer till Backoffice, som köper av 
IT-Funktionen SF/SU, som vidareförädlar och säljer till Front-office, 
som köper av Backoffice, och säljer till den externa kunden. 

Front Back IT-tu nktion IT-funktion 

Kund Office Office SF/SU Drift 

-
~ 

Köper Säljer Köper Säljer Köper Säljer Köper Säljer Köper 

Figur 11-3. Intern affärskedja. 
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Vad de säljer och vad de köper 

För att lyckas med affärsmässigheten är det också viktigt att göra ett 
arbete med berörda parter och klargöra vad man säljer respektive 
köper. Lägg märke till att parterna vanligtvis vidareförädlar produkten/ 
tjänsten som säljs vidare, vilket gör att det inte är samma vara/tjänst 
som säljs och som köps! (Se vidare kapitel 14 Förvaltningsutform
ning). Vi påstod tidigare att det är säljarens ansvar att få köparen att 
förstå vad köparen behöver och ge henne eller honom just detta. För att 
klara detta kan man ta hjälp av en redan befintlig teknik som används 
ofta i samband med återförsäljare. Se figur 11-4. 

Kund 

Front 
Office 

Back 
Office 

IT-funktion 
SF/SU 

IT-funktion 
Drift 

Köper Säljer Köper Säljer Köper Säljer Köper Säljer Köper 

Figur 11-4. Åte1försäljartek11ik. 

För att exempelvis IT-Funktionen SF/SU skall kunna ge Backoffice vad 
de behöver, måste de känna till Frontoffice behov. För att Backoffice 
skall kunna ge Frontoffice vad de behöver måste de känna till Kundens 
behov osv. Lägg märke till att vi valt ordet "känna till" således inte "ha 
knnskap om". 
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11.4 Gör avtal 
Så fort vi har med en extern leverantör att göra är det naturligt att 
skriva avtal om affären men ofta är det dock mycket ensidiga avtal. 
Skriva avtal borde vi göra även på våra mer betydande interna affärer. 
Systemförvaltning är en sådan. System kostar ofta flera hundratusen
tals kronor eller mer att förvalta, så varför skall inte den affären beskri
vas i avtal? En del påstår felaktigt att det inte är någon ide att skriva 
avtal, för att de interna avtalen inte har någon juridisk grund. Det kan 
vara hur det vill med den saken. Men vi har erfarenheter sedan 1986 av 
att skriva systemförvaltningsavtal, och det är ett mycket bra sätt att få 
en affärsmässig relation mellan parterna. Dokumentet som sådant är 
inte det viktigaste utan processen att arbeta fram avtalet är det viktiga. 
Därav rubriken gör avtal. 

Helst tycker vi att man skall skriva avtal om såväl utveckling som för
valtning och drift. Så här kan en enkel avtalsstruktur se ut; 

Affärsavtal 

Som reglerar relationen mellan affärsparterna avseende prisfilosofier, 
prismekanismer samt pristillfällen, metodval, tekniska plattformar, 
upphandling av externa resurser m m. Tecknas av verksamhetschef och 
IT-chef. 

Utvecklingsavtal 

Som reglerar mål, budget och resurser för ett utvecklingsprojekt. Teck
nas av beställare och IT-chef eller motsvarande. 

Förvaltningsavtal 

Som reglerar mål, budget och resurser för systemförvaltningen. Teck
nas per informationssystem av systemägare och systemområdeschef. 

Driftavtal 

Som reglerar mål, budget och resurser för drift av ett system. Tecknas 
per informationssystem av beställare och driftleverantör. 
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Drift och förvaltningsavtal är ofta integrerade med varandra när det 
gäller modernare system. Det är viktigt att inte tro att det är samma frå
gor som skall regleras, utan om det skall skrivas ett avtal måste såväl 
förvaltningsfrågorna som driftfrågorna regleras. 

Vi föredrar att man tecknar avtal enligt ovan presenterade grundstruk
tur. Emellertid måste man börja någonstans och då är det vår erfarenhet 
att det är bättre att bötja med tex ett förvaltningsavtal framför ett 
affärsavtal. Detta beroende på att det är lättare att komma till avtal när 
man har ett konkret system att bötja med, istället för att bötja med 
övergripande och principiella frågor. Det är viktigt att avtalen blir situ
ationsanpassade så de inte körs ut ur PC'n vaije gång med färdig text 
som man sedan förhandlar om. (Se kapitel 14 Förvaltningsutformning). 
Vi vill gärna påpeka att alla avtal skall processas mellan parterna till
sammans. Det "gamla" sättet att skriva avtal var ju att en av parterna 
skriver ett förslag som sedan den andra parten tar ställning till och har 
synpunkter på. Det är mycket lättare att göra goda affärer (se defini
tion) om parterna inte behöver förhandla om en parts förslag, utan har 
processat avtalet gemensamt. 

I bilagorna 11-1 till 11-4 har vi tagit upp rubriker och förslag till vad de 
olika avtalen skall innehålla. 

11.5 Avtal och Systemunik Handbok 
Det har visat sig att detta med att skriva ned hur man skall arbeta till
sammans är mycket väsentligt när det gäller att få systemförvaltningen 
att fungera. Om man genomför arbetet med att ta fram dessa dokument 
på rätt sätt förhindrat· man dels att berörda parter har olika bilder av vad 
som gäller, dels är det lättare att komma ihåg att ta upp allt som är 
väsentligt. Man undviker också partiska lösningar som gynnar enbart 
en av de berörda parterna. Beskriv samarbetet i en systemunik handbok 
och affären i ett avtal. Vad som skall stå i den systemunika handboken 
kan Du se i bilaga 11-5. Vi kommer att beskriva hur man skall ta fram 
den systemunika handboken, resultatet av förvaltningsutformningen, 
som är ett stöd till alla som skall arbeta med systemförvaltningen. (Se 
också kapitel 14 Förvaltningsutformning). Det är att rekommendera att 
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aktuella avtal finns med under en flik i handboken. På så sätt blir det 
som står i handboken bilagor till avtalet och följaktligen del av avtalet. 
Om de sedan är processade och vederbörligen undertecknade bidrar 
detta kraftigt till att få en affärsmässig förvaltning. Rent fysiskt är det 
viktigt att dessa handböcker och avtal hanteras på ett rationellt och 
effektivt sätt. Det skall klart framgå, gärna avtalas, vem som har ansva
ret för förvaltningen av handböcker och avtal. 

0 

11.6 Astadkom affärsmässig attityd på 
alla. nivåer inom organisationen 

Nu har vi beskrivit aktuella affärsparter, med hjälp av vår affärsmodell, 
hittat vem som säljer, vem som köper samt vad man säljer och vad man 
köper. Vi har beskrivit samarbetet i systemunik handbok och affären i 
avtal. Nu återstår endast det allra svåraste. Skapa en bra kommunika
tion mellan parterna. Det är vår uppfattning att en av orsakerna att man 
ofta tycker detta ämne är svårt är att man endast letar lösningarna på de 
hårda frågorna, såsom modeller och strukturer. Skall modeller och 
strukturer hjälpa oss, måste vi också fokusera de mjuka frågorna. 
Utgångspunkten i vår lösning är att kommunikationen sker mellan 
affärsparter. I sin tur innebär detta att de som kommunicerar är säljare 
och köpare. Det är nu mycket viktigt att parterna i denna relation är 
jämbördiga. Det skall finnas säljar/köpar-relationer på vmje nivå. Se 
vår organisationsstruktur i figur 10-1.Mera om vår organisation kan Du 
läsa i kapitel 10 Klargör ansvarsroller. 

För att åstadkomma en fungerande relation behövs som sagt att vi tittar 
på de mjuka frågorna. Varför heter det mjuka frågor föresten? Saken är 
den att säljarna och köparna inte gör affärer med andra befattningsha
vare, utan med andra människor. Bakom befattningarna döljer sig män
niskor varför det helt enkelt (eller svårt) är mänskliga frågor vi skall ta 
upp. Nu skall vi sträcka ut hakan och påstå följande; 
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På verksamhetssidan är man generellt bra säljare, men ofta dåliga köpare 
(i synnerhet köp av ADB-tjänster). 

På dataavdelningen är man generellt dåliga säljare, men ofta bra köpare. 



Det ovanstående är förstås väldigt generaliserat, och det finns naturligt
vis undantag, men det är vår erfarenhet att det ser ut så här i stort. För
klaringarna är egentligen uppenbara. På verksamhetssidan har man ofta 
en vardag som innebär att man "säljer" till en extern eller intern 
köpare, medan ADB-sidan är vana att upphandla konsulter, verktyg, 
maskin- och programvara osv. Mera sällan betraktar man sig som säl
jare även om det som sagt börjar komma mer och mer. 

Vi har tidigare slagit fast att "säljarens ansvar är att få köparen att för
stå vad köparen behöver och ge henne eller honom just detta". Vidare 
att "köparens ansvar är att söka en lösning som ger bästa lösning för 
köparens köpare". När vi skall förbättra ovan beskrivna situation är det 
således lämpligt att bö1ja lära oss att bli bättre säljare. Vi skall då fram
för allt gå igenom attityder, personliga egenskaper och hur man kan 
öva dem för att bli mer säljande. Här är det på sin plats att påminna om 
definitionerna igen; 

Den som har en ide eller en uppfattning som hon eller han vill att någon 
skall ta till sig är säljare på samma sätt som den som frivilligt samtycker 
är köpare. I alla goda affärer är både köpare och säljare nöjda. 

Intresset och viljan att arbeta affärsorienterat varierar i olika organisa
tioner, men generellt är den tämligen stor. Att det finns de som är tvek
samma, och till och med skeptiska, är i och för sig inget ovanligt. Detta 
ligger i att det faktiskt är nya krav på yrkesrollen som ställs, men alla 
inser inte detta (kanske inte ens alla chefer?) och de behöver mer moti
vation, klarhet i varför man skall vara affärsmässig och konkret få lära 
och öva hur man gör. 

Det är ett allvarligt problem att de med bristande affärsmässighet ofta 
har kundkontakt. Lika allvarligt är den motsatta situationen att andra 
drar sig från kundkontakt och menar att det är väl chefens sak att sköta 
affärskontakterna. 

Det finns behov av att få olika grupper att känna mer gemensamt 
ansvar för nöjda kunder, men också att de får förståelse för betydelsen 
av individuella insatser. Det är vanligt att man satsar mycket pengar på 
att få ledningen affärsorienterad. De satsningarna är inte värda något 
om man inte når ut ända till personalens vardagsarbete. Frågor som 
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skall fokuseras är; interna affärssituationer, affärsmässiga attityder och 
egenskaper samt säljtekniker för data-tekniker. 

Attityder och personliga egenskaper ändrar man inte enbart med hjälp 
av en engångsinsats utan vi måste ständigt arbeta med dessa frågor. Det 
är lämpligt att bö1ja med en grundläggande utbildning i Affärsmässig 
attityd, och att sedan fortsätta med en mer långsiktigt utvecklingspro
gram. Ett förslag till utbildning finns i bilaga 11-6. Dessutom finns 
exempel på sammanställning av affärssituationer, önskade attityder och 
egenskaper samt hinder för dessa hämtade från utbildningstillfället i 
bilaga 11-7, och formulerade åtgärder för ökad affärsmässighet i bilaga 
11-8. 

Det är viktigt att kontinuerligt följa upp och stödja affärsmässigheten. 
När utbildningen är slut är det lämpligt att en attityd-besiktning är 
framarbetad. Detta gör det möjligt att slå fast "är-läget" samt tillsam
mans bestämma "bör-läget" för var och en. Konkreta mål som går att 
följa upp trots det vanligtvis "flummiga" ämnet. Vi inser bristen av 
exakthet i mätningen, men det är bättre att få någonting att utgå ifrån 
istället för att inte ha det. Se vidare bilaga 11-9. 

Under utbildningsdagarna går man också igenom en del av de tekniker 
som faktiskt redan finns när det gäller säljarbete. Det som är verkligt 
viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget, är att man måste 
anpassa teknikerna till elevernas vardag. Det finns minst lika många 
tekniker, metoder och modeller när det gäller försäljning som när det 
gäller IT. Det är dock nödvändigt att "pragmatisera" dem och överföra 
dem till relevanta vardagssituationer. Några av de tekniker vi brukar 
använda är; 

• argumentationsteknik 
• frågeteknik 
• offertteknik 
• mötesteknik 
• telefonteknik. 

Eleverna brukar få användbara checklistor i dokumentationen; 

• checklista inför säljmöte, bilaga 11-10 
• checklista för genomförande av säljmöte, bilaga 11-11. 
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Ovan har vi givit några exempel och tips på hur man skall kunna åstad
komma en affärsmässig attityd. Att förändra personalens beteende mot 
en ökad affärsmässighet är som sagt ingen engångsinsats, utan till det 
hävs ett långsiktig och målstyrt utvecklingsprogram. Det är viktigt att 
cheferna är tydliga och beskriver att man menar allvar när man säger 
att vi skall arbeta affärsmässigt. 

11. 7 Affärskort 
Vi kommer nedan att presentera en ide som vi inte har fått genomföra 
ännu, men vi är övertygade att den är rätt tänkt. Vi välkomnar den för
sta som vågar prova. 

Med det bekanta "körkortet" som förebild föreslår vi att den aktuella 
organisationen inför ett affärskort med olika klasser enligt nedan; 

Affärskort Klass A (ej affärsparts-kontakter) 

Alla som har gått grundutbildningen i affärsmässig attityd. 

Affärskort Klass B (affärsparts-kontakter) 

Alla som har gått grundutbildningen affärsmässig attityd och klarat 
"uppkörningsprovet", dvs en given enkel affärssituation inför en panel 
bestående av interna och externa sakkunniga. Vid underkännande av 
provet kan efter "extra körlektioner" avseende det missade, nytt prov 
avläggas. 

Affärskort Klass C (affärsparts-kontakter med egna säljmål) 

Alla som gått grundutbildningen affärsmässig attityd och klarat "upp
körningsprovet", dvs en given svårare affärssituation inför en panel 
bestående av interna och externa sakkunniga. Uppkörningsprovet skall 
kompletteras med ett teoriprov. Vid underkännande av proven kan för
nyade prov göras efter kompletterande utbildning. 

Affärskort Klass D (affärsparts-kontakter med egna säljmål plus stra
tegiska uppdrag) 

De som haft C-kort i minst 6 månader och som klarar det speciella prov 
som innebär en redovisning av eget lyckat affärsprojekt. Godkännande 
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ges av ovan nämnda panel, men redovisningen skall följas av en 
rekommendation av aktuell chef. Även detta prov kan göras om efter 
speciell träning avseende det missade. 

Rent fysiskt kan korten vara utformade som ID-kort. Man skall lätt 
kunna bära det med sig. Kortet skall innehålla ett intyg vilken Affärs
kortsklass man tillhör på ena sidan. På den andra skall de 5 viktigaste 
argumenten för den aktuella organisationen finnas och vad som utmär
ker en xxxx-medarbetare. 

Hanteringen kring korten är synnerligen viktig. Alla skall ges möjlig
het till alla klasser, men det är också viktigt att de som inte godkännes, 
inte erbjuds samma affärssituationer som de som klarar proven. Här 
kommer det binära ledarskapet in i bilden. Cheferna måste styra de 
som har rätt kunskaper, förutsättningar och vilja för affärsmässighet till 
affärssituationerna. Det skall vara hög status att inneha kort med rätt att 
sälja. Kan man sedan erbjuda ett bonussystem som är så utformat att 
det skapar en strävan hos samtliga anställda att i sitt agerande uppnå en 
högre affärskortsklass ger det en extra "påskyndare" av processen, att 
få en vinnande affärsmässighet i vardagsarbetet. 

Vi kan klart se vissa svårigheter med systemet men tror att det är möj
ligt att genomföra det på ett seriöst och "medarbetarvänligt" sätt som 
tydliggör de nya kraven på yrkesrollen. Det vore som sagt, intressant 
att få prova iden i verkligheten. 

11.8 Arbeta fram fungerande affärsplaner 
När vi kommer ut till de interna dataorganisationerna frågar vi ofta om 
de har någon affärsplan. "Javisst", svarar många då och så tar de stolt 
fram sin IT-strategi, som beskriver att de skall satsa på C/S-miljöer, de 
skall använda utvecklingsverktyget "snabbt och lätt" och minsann änt
ligen böija att arbeta med multimedia. Då brukar vi vara elaka och 
fråga: "Ja, men vad grundar ni detta på då"? "Jaha", svarar en del. "Du 
menar marknaden och så". Så tar de riktigt duktiga fram en lista på 
marknadsaktiviteter. "Nej", säger vi. "Vi menar, vilka säljer Du till? 
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Hur ser Dina konkurrenter ut? Vilket sortiment har du? Vilka USPar 
har Ni?" Hur länge skall det dröja innan vi får se IT-strategier som 
innehåller samtliga tre delar som egentligen krävs. En beskrivning av; 

• affärerna 
• informationen 
• tekniken 

eller åtminstone IT-strategier som är baserade på affärsplanerna. 

Det finns många uppfattningar om vad en affärsplan skall innehålla och 
hur man skall ta fram den. Vi har i bilaga 11-12 beskrivit vad vi tycker 
den minst skall innehålla. Arbetar man fram den stegvis tillsammans 
med nyckelpersoner, så får man dessutom en etablering och förankring 
som är betydelsefull för att den inte bara blir en pappersprodukt. 

11.9 Varför affärsmässighet? 
Varför skall vi lägga ned så mycket möda på affärsmässigheten? Det 
finns flera skäl, men här är de viktigaste; 

• överlevnad 
• ny yrkesroll med nya krav 
• intressantare och roligare 

Överlevnad 

Det är helt enkelt en fråga om överlevnad. Det finns allt för många 
exempel på att arbetsuppgifter, som egentligen den interna dataleveran
tören borde arbeta med, outsourcas på fel grunder. Det är också vanligt 
att organisationer säljer delar av dataverksamheten, för att det är så 
krångligt att få det att fungera. Slutligen finns det faktiskt en konkur
rent som man sällan tänker på nämligen "att låta bli". 

Det finns undersökningar som har visat varför kunden slutar att handla 
av en leverantör. Resultatet talar sitt tydliga språk. Det skäl som före-
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kom flest gånger var att den leverantör man lämnade hade bristande 
intresse! Närmare 70% av de tillfrågade uppgav det som anledning. Till 
detta kan man lägga 14% som tyckte att den leverantör man lämnade 
hade dålig behandling av klagomål. Dessa siffror kan tex jämföras 
med det många tror har en stor betydelse; "hittat samma vara/tjänst på 
annat håll till lägre pris". Det var endast 9% av de tillfrågade som upp
gav detta som skäl! Detta stöder vår uppfattning: 

Dyrt eller billigt beror aldrig på om priset är högt eller lågt. Det beror all
tid på om köparen är tillfredsställd eller ej! 

Ny yrkesroll med nya krav 

Våra yrkesroller förändras ständigt. Databranschen är nu ca 45 år 
(Eniac kom väl 1952), och det är relativt ungt. Det som är olyckligt är 
att de flesta tekniker inte har varit med om några tuffa tider. Det i sin 
tur gör att man är van att alltid bli erbjuden jobb, ännu bättre betalt, 
ännu intressantare uppdrag etc. Vi har varit några stycken som ett par 
tre år har predikat att det är viktigt att inse att kraven på yrkesrollen 
kommer att förändras. Men det var ännu fler som predikade fortsatt 
omättad och omogen marknad. Nu tror vi inte bara längre, utan föränd
ringarna är redan här. Några tecken på detta är att köparna, vare de sig 
var interna eller externa, inte längre accepterar förseningar och fördy
ringar. Det är dålig "bry sig om". De kräver, med rätta, proffesionellt 
agerande från säljarens personal. Fungerande resultat enligt överens
kommen tidplan och kostnad. Kom inte och säg att Du inte kan bygga 
ett ekonomisystem till utlovad tid och kostnad därför att det är så kom
plext, när man kunde flytta Abul Simbal-templet en bit upp från Asuan
dammen - till rätt pris och i rätt tid! 

Yrkesrollen kommer inte att förändras över en natt, men det har som 
sagt redan påbörjats. Köparna kommer tex inte att acceptera att det 
endast finns en person som kan utföra ett visst uppdrag. Moderna tek
niker och bättre metoder stöder den utvecklingen. 

I bland verkar det som kollegorna i branschen är födda i branschen och 
inte har sett något utanför. Vi undrar vad som gör vår bransch så speci
ell, varför skall vår utveckling inte gå på liknande sätt som för andra 
liknande branscher; 
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• reklambyråerna har gått från nyckeltalssaknande reklammakare till 
proffesionella marknadsförare med olika specialistinriktningar 

• advokatbyråerna har också utvecklats till specialiserade juristbyråer. 
• rörmokare har gått från hantverkaren till mer affärsmässiga VVS

konsulter. 

Till det här kommer att utbildningsinstutitionerna producerar allt fler 
tekniker till marknaden. Det här gör att det inte längre räcker att vara 
enbart duktig på tekniska lösningar, utan man måste också kunna sälja 
och vara affärsmässig. De som är kompetenta, såväl tekniskt som 
humanistiskt, kommer att vara vinnare. 

Intressantare och roligare 

Slutligen finns det ett annat nog så väsentligt skäl. Det dagliga arbetet 
blir både intressantare och roligare. "Ja men," säger den riktigt svårö
vertygade. "Jag håller med om allt det där men hur i hellskotta (han 
säger så för han är upprörd) skall jag kunna sälja? "Då får jag ju ännu 
mer att göra och jag har ju redan mer än fullt". Svaret på detta är att vi 
vet idag att de som anammat en affärsmässig attityd gör rätt saker istäl
let för att springa på allt akut. Att göra rätt saker är ju också roligare. 
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Positionera system
förvaltningen 

Det är väsentligt, för att lyckas med sin förvaltningsverksamhet, att 
positionera förvaltningen inom organisationen. Det innebär att system
förvaltning definieras, samt att systemförvaltning "sätts på kartan" i 
organisationen. 

12.0.1 Definiera 
Det är av avgörande betydelse att definiera vad omfattningen av sys
temförvaltningen skall vara, dvs vilka aktiviteter systemförvaltningen 
består av. Det är naturligtvis olyckligt att det finns flera definitioner på 
marknaden. Vi menar dock att det viktigaste för att få förvaltningen att 
lyckas, är att organisationen själv blir överens om sin egen definition. 
Vi har tagit fram ett verktyg som vi kallar definitionsmatrisen, för att 
underlätta arbetet. Figur 12-1 visar definitionsmatrisen. 

~s,yper Akuta Små- Större Vidare 
_,, • 0 uppdrag uppdrag uppdrag utveckling 

Kundstöd 

Rättningar 

A npassningar 

F örbättringar 

Saneringar 

A dministration 

Drift 

Figur 12-1. Definitionsmatrisen. 
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Matrisen är som synes, i figur 12-1, uppdelad i förvaltningsåtgärder 
och uppdragstyper. Förvaltningsåtgärderna som härrör från Lientz och 
Swanson samt dåvarande Riksdataförbundet; rättningar, anpassningar, 
förbättringar och saneringar. 

• rättningar är att rätta fel 
• anpassningar är tvingande åtgärder 
• förbättringar består av nya funktioner, nytt verksamhetsstöd 
• saneringar består av att ta bort ej använda delar av systemet. 

Samtliga dessa förvaltningsåtgärder är olika typer av ändringar (vi har 
skrivit utförligare om dessa ändringar i kapitel 4). Dessa förvaltnings
åtgärder gäller fortfarande men de har kompletterats med tre till nämli
gen; 

• kundstöd 
• administration 
• drift. 

Dessa aktiviteter beskriver vi närmare i kapitel 5. Det kan dock vara på 
sin plats att göra en liten repetition. Det visar sig att en mycket väsent
lig del, som man inte får glömma bort när det tex gäller resursberäk
ning, är kundstöd. Kraven på affärsmässighet får de konsekvenserna. 
Vidare finns det de som säger att systemförvaltning till stor del består 
av administration. Hur mycket tid man lägger ned på administration är 
olika, men det är en väsentlig del att delta på förvaltningsmöten, sam
ordningsmöten samt följa upp förvaltningsåtgärder. Slutligen drift. För 
det är så, mer och mer idag, att driften är integrerad med förvaltningen. 
Det är därför viktigt att man hanterar även dessa frågor i förvaltnings
organisationen. I de senaste förvaltningsutformningar vi gjort har vi 
dessutom brutit ned anpassningar till tre olika typer av anpassningar. 
De tre typerna var; anpassningar initierade av myndigheter eller regel
ändringar i verksamheten, anpassningar till andra systemförvaltnings
områden och slutligen anpassningar till pågående projekt. 

Det är vanligt att dagens system är integrerade delar av stötTe helheter, 
och att en ändring i ett system därmed påverkar många andra. Det är 
därför en väsentlig del att planera resursåtgång för detta arbete. Som vi 
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tidigare påpekat, är det bra att ta ett större grepp om förvaltningen. I 
och med definitionen att vi ser till kundupplevda nyttan av förändrings
arbetet, minskar antalet nyutvecklingsprojekt. Trots detta kommer ett 
antal nyutvecklingsprojekt ändå finnas och det är då viktigt att ta med 
de effekter nyutvecklingsprojekten ger på systemförvaltningsarbetet. 

Åter till definitionsmatrisen. På den vågräta axeln i matrisen har vi 
olika uppdragstyper. Om man så vill, har man här de "produkter" som 
ADB-leverantören erbjuder, säljer till beställaren, köparen. Det är van
ligt att dela upp uppdragstyperna i: 

• akuta uppdrag 
• mindre uppdrag 
• större uppdrag 
• vidareutveckling 

Akuta uppdrag är sådant arbete som bryter allt annat arbete. Mindre 
uppdrag är sådana uppdrag som understiger X antal timmar. Större 
uppdrag överstiger X timmar men är max X timmar. Dessa ändringar 
kan beslutas av förvaltningsgruppen. Vidareutveckling är alla typer av 
uppdrag som överstiger X timmar, eller stämmer ej överens med styr
gruppens angivna mål och inriktning. Dessa ändringar beslutas alltid 
av styrgruppen. 

Hanteringen av dessa olika typer av uppdrag beskrivs närmare i avsnitt 
13.2 Basrutin för ändringshantering. 

Vi har nu beskrivit definitionsmatrisens innehåll och skall nu beskriva 
hur den kan användas. Definitionsmatrisen som visas i figur 12-1 har 
egentligen fem olika användningsområden; 

• definition av förvaltningsbegreppet 
• underlag vid rutinbygge 
• underlag vid resursberäkning 
• budgetering 
• uppföljningsarbete. 

När man använder definitionsmatrisen till att definiera systemförvalt
ningsbegreppet, bestämmer man vilka aktiviteter systemförvaltning 
består av i just det specifika fallet. Dessutom måste uppdragstyperna 
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tidsbegränsas, vilket innebär att man bestämmer de tidsmässiga grän
serna mellan uppdragstyperna. Det kan tex innebära att man bestäm
mer att mindre uppdrag är 1 timme till 1 veckas arbete, att större upp
drag är 1 veckas arbete till tre månaders arbete och slutligen att 
vidareutveckling är arbete som överstiger 3 månader. 

Definitionsmatrisen kan också, med fördel, användas vid byggandet av 
rutiner för förvaltningsarbetet. Det innebär att man utgår från defini
tionsmatrisen, och bygger sedan rutiner för alla aktiviteter som definie
rats som systemförvaltning i det specifika fallet. 

När man använder definitionsmatrisen för resursberäkningar kan man 
starta med att beräkna totaler för både uppdragstyper och förvaltnings
åtgärder. De som är riktigt duktiga, kan efter några perioder beräkna 
vmje enskild cell i matrisen. 

Vidare kan matrisen användas som underlag vid framtagandet av bud
get och avtal mellan förvaltningens parter. Det kan t ex innebära att 
akuta uppdrag och mindre uppdrag ingår i ett fastprisåtagande under ett 
år. Det går dessutom utmärkt att formulera mål kring olika aspekter i 
definitionsmatrisen. Så här kan det låta; under år X skall vi vidta åtgär
der för att minska andelen rättningar med 10%-enheter. 

Förutom att definiera vad systemförvaltningen omfattar kan matrisen 
med fördel användas vid budgetering och uppföljning av förvaltnings
verksamheten. Vidare är den mycket användbar i samband med rutin
byggande för de olika åtgärdstyperna. 

Slutligen kan matrisen användas till att följa upp förvaltningsarbetet. 
Denna uppföljning kan utgöra värdefull information i samband med 
målformulering inför kommande period. 

12.0.2 Att sätta systemförvaltningen på kartan 

Vad som också är viktigt att slå fast när vi skall positionera systemför
valtningen, eller få in systemförvaltningen på kartan är att formulera 
målet med att lyckas med systemförvaltningen. Då kan nedanstående 
formulering hjälpa till; 
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Att lyckas med systemförvaltning är att affärsmässigt, samt med ordning 
och reda arbeta med förändringsarbete och styrning av ett informations
system, så att den kundupplevda nyttan blir mätbart hög. 

Observera att detta inte är någon ny definition av systemförvaltnings
begreppet, utan snarare en ledstjärna vid positioneringen inom organi
sationen. 

Vi har tidigare nämnt att systemförvaltning fortfarande har tämligen 
låg status, lite förvånande kanske, i synnerhet inom ADB-organisatio
nerna. Detta måste vi försöka att ändra på. Det kan vara svårt är att få 
ett helhjärtat engagemang inom verksamheten systemet stöder, särskilt 
på systemägarnivå. Det måste vi också ändra på. Att etablera en mer 
positiv bild av systemförvaltning är egentligen en säljuppgift. Då kan 
man ha nytta av affärsmässigheten som beskrivs i kapitel 11. Det är vår 
övertygelse att de välntvecklade metoder och modeller för systemför
valtningsarbetet som finns, och hela tiden utvecklas, bidrar till ökad 
status av förvaltningsarbetet. 

Att få aktuella målgrupper att uppmärksamma systemförvaltningen 
och anse att det är viktigt med systemförvaltning, kan vi göra genom 
att föra fram och få acceptans för budskapet; 

Att systemen vi bygger aldrig är färdiga utan förändras ständigt, efter
som marknaden, verksamheten och tekniken ständigt förändras. 

Det är en grundläggande missnppfattning, som har kostat olika företag 
och organisationer många miljardbelopp, att vare sig man köper "fär
diga" standardpaket eller egenutvecklar, så är inte IT-stödet klart för 
den aktuella verksamheten. Krav på nya funktioner, anpassningar, rätt
ningar osv pågår ständigt, och det är dessa förändringar vi måste han
tera. 

Ett viktigt arbete i positioneringen av systemförvaltningen kan också 
vara att få ledningen att prioritera såväl mellan system som mellan sys
temutveckling och förvaltning. Då är det viktigt att få en helhetsbild av 
systemparken. Gärna med olika bedömningar av de olika systemen. 
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Bygg rutiner 

När man har positionerat systemförvaltningen, och beskrivit vad som 
definieras som systemförvaltning i det aktuella fallet, måste man också 
bygga rutiner. Det är genom att bygga rutiner som man "knyter ihop" 
säcken och den sista biten faller på plats. Rutinerna definierar vad man 
faktiskt gör i systemförvaltningsarbetet, och knyter vidare ihop an
svarsroller med arbetsuppgifter i förvaltningen. Utgå gärna från vår de
finitionsmatris (se figur 12-1) vid byggandet av rutinerna. 

Vi tar här upp två typer av rutiner som alltid bör ingå i samband med 
systemförvaltning; styrrutin och ändringshanteringsrutin. Är det så att 
drift och kundstöd också ingår i förvaltningsuppdraget skall man bygga 
rutiner även för dessa aktiviteter. 

13.1 Basrutin för styrning 
En av de stora svårigheterna med styrning och uppföljning av system
förvaltningsarbetet, är att informationssystemet hela tiden utsätts för 
krav på förändringar. Men som vi tidigare har påpekat får man inte för
falla till att ge upp kraven på styrning och kontroll ( se vidare under 
avsnitt 8.2 Målstyr). Det finns möjligheter att styra systemförvalt
ningen, och på så sätt få kontroll över vad som händer. 

En stor del av detta ligger i att man arbetar efter en överenskommen 
rutin för styrning. I figur 13-1 presenterar vi en basrutin som är använd
bar. Den skall naturligtvis också situationsstyras. 
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NYS 

Anpassning 
ansvar/befog 

Pågå/planer 
Projekt 

IT-strategi 
Affärsplaner 

God
kännande 

Uppf av mål 
föreg period 

Figur 13-1. Basruth1 för styrning av förvalt11i11gsarbetet. 

Det finns tre olika inflöden till utformningen av nya mål. Det är NYS 
som vi beskrivit i avsnitt 5.3, det är IT-strategier och/eller affärsplaner 
samt slutligen uppföljningen av målen från föregående period. Upp
följningsarbetet beskriv närmare i avsnitt 13.1.1. Det är också viktigt 
att ta med anpassningar till andra system och pågående projekt. 

När man har satt mål är det viktigt att få dessa godkända av styrgrup
pen. (Systemägaren och Systemområdesansvarig). Först därefter kan 
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man beräkna resursbehovet på såväl användarsidan som ADB-sidan. 
Glöm ej bort eventuella övriga resursbehov. Använd gärna vår defini
tionsmatris som presenteras i figur 12-1. 

Nu är det dags att gå till styrgruppen med budgeten. Om man av olika 
skäl, det finns faktiskt relevanta skäl, inte får ett godkännande av bud
geten. Man måste tex skära ned med 10%, är det viktigt att låta styr
grnppen ta beslut om vad som skall tas bort från målen. 

När man har fått ett godkännande skall budgeten in i avtalet, som där
efter skall undertecknas. 

Styrrutinerna för det kontinuerliga systemförvaltningsarbetet har vi 
redan beskrivit i avsnitt 10.5. 

13.1.1 Uppföljning av systemförvaltningsarbetet 

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

• styrgruppsrapporter 
• förvaltningsrapporter. 

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

Rapporterna innehåller; 

• antal ändringar 
• tänkbara förbättringar 
• tiduppföljning 
• budgetuppföljning 
• måluppföljning. 

Den här typen av uppföljning används ofta i strategiskt syfte, t ex som 
beslutsunderlag vid kommande avtalsförhandlingar; "så här mycket 
kostar det att förvalta det här systemet, vill ni köpa?". 
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13.2 Basrutin för ändringshantering 
Ändringshantering utgör den otvivelaktigt största delen av de aktivite
ter som karaktäriseras som systemförvaltning. Ändå är det så att för
hållandevis få organisationer har en strukturerad ändringshantering. 
Ändringshanteringsrutiner bygger nästan uteslutande på framvuxen 
praxis i de organisationer som vi möter. Olika tillvägagångssätt för 
framtagande av metoder beskrivs närmare i avsnitt 4.6. 

Vi brukar dela in ändringsarbetet i följande arbetssteg; 

• initiering 
• klassning 
• beredning 
• prioritering 
• utformning 
• test 
• information och utbildning 
• införande 
• uppföljning 

Nedan beskrivs dessa arbetssteg närmare. I figur 13-2 visas basrutin för 
ändringshantering och i bilaga 13-1 finns exempel på en verbal 
beskrivning av en ändringshanteringsrutin. 
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Verksamhet Förvaltningsgrupp 

Initiering 

Beredning 

Utformning 

Test 

Införande 

Uppföljning 

Figur I 3-2. Basrutin för ändringshantering. 

ADB 

Initiering 

Utformning 

Test 

Produktions
sättning 
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Initiering 

De systemberörda som kan initiera en ändring har identifierats till föl
jande; 

• systemansvarig 
• ADB-ansvarig 
• ADB-tekniker 
• driftansvarig 
• användare 
• kontaktperson 
• ADB-ledning 
• verksamhetsledning 
• systemanvariga från andra förvaltningsorganisationer 
• projektledare från pågående projekt 
• myndigheter. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är systemberörda som kan ini
tiera en ändring. 

Initieringsprocessen kan sammanfattas i figur 13-2. En problemsitua
tion uppstår. Ändringsaktören tolkar problemsituationen och fattar 
beslutet att initiera en ändring. 

Ändrings
behov 

Figur 13-3. lnitieringsprocessen. 

Tolkning och beslut 

Uttalat 
ändrings
krav 

Rent konkret innebär detta att ändringsinitieraren meddelar systeman
svarig att man har ett behov av ändring i informationssystemet. Detta 
kan ske via telefon, fax, blankett eller elektronisk post. Är det fysiskt 
nära mellan personerna kan det naturligtvis även ske muntligen. Är det 
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en stor organisation kan kontakten mellan systemansvarig och använ
daren gå via kontaktpersonen i förvaltningsorganisationen. Detta beror 
på hur man har valt att bygga och bemanna förvaltningsorganisatio
nen. Förvaltningsorganisationen beskrivs i kapitel 10 Klargör ansvars
roller. 

Klassning 

När systemansvarig får ändringsförslaget klassas ändringen i något av 
följande fyra olika uppdragstyper, som alla utlöser olika arbetsuppgif
ter (se även Ändringsklassificering). Uppdragstyperna är; 

• akut ändring 
• mindre ändring 
• större ändring 
• vidareutveckling 

Det är sällan denna indelning slutgiltigt kan genomföras. Oftast klassas 
en ändring som någon av ovanstående fyra kategorier, men det är van
ligt att de klassas om under ändringsarbetets gång. Denna omklassning 
kan även resultera i en omprioritering. Det vanligaste är att ändringar 
klassas "ned" i prioritet. Dessutom klassas ändringen i RAFS-åtgärd, 
dvs rättning, anpassning, förbättring eller sanering. 

Vid en akut ändring är det, som namnet antyder, bråttom. En akut änd
ring får alltid högsta prioritet. I värsta fall innebär det att systemet stan
nar om inte åtgärder vidtas omedelbart, eller ännu värre, det står redan 
still. Tillvägagångssättet vid akuta ändringar behandlas närmare i 
avsnitt 13.2.1 Akuta ändringar. 

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

Beredningen och prioriteringen kan även resultera i att ingen ändring 
genomförs. Det finns olika anledningar till detta och de kan fram
komma i olika faser av klassning, prioritering och beredning. Redan 
vid klassningen kan systemansvarig inse att ett ändringsförslag endast 
beror på bristande kunskap den person som initierade ändringen. 
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Genom att ställa motfrågor kan förslaget om ändring falla. Motiv till 
avvisande av ändring kan vara; 

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

Det är här viktigt att informera ändringsinitieraren om att ändringsför
slaget avslagits och även varför. 

Beredning 

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

• specificering 
• konsekvensanalys 
• resursuppskattning 

- tidsuppskattning 
- kostnadsuppskattning 

• fördela ändringsuppdrag. 

Specificering innebär att man tar reda på vilket eller vilka program som 
berörs av ändringen och hur ändringen skall genomföras. Konsekvens
analys är en analys som främst genomförs ur ett ADB-perspektiv, och 
man försöker därigenom förutse konsekvenserna av ändring för det 
aktuella systemet och för beroende system. Vi förordar dock att konse
kvensanalysen även skall ske ur ett verksamhetsperspektiv. Det kan 
även innebära att man gör en ekonomisk intäktsanalys för ändringen. I 
samband med specificering bör man även stämma av med förvaltnings
avtalet om ändringen faller inom de mål man har satt upp avseende 
systemkvalitet (se avsnitt 8.2.3). Om så inte är fallet, skall styrgruppen 
fatta beslut om ändring - även om ändringen inte är av typen vidareut
veckling. 
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Resursuppskattning, i form av tid och kostnader, upplevs ofta som 
svårt. Det främsta hjälpmedlet förefaller idag vara erfarenhet och intui
tion. Om man vid tiduppskattningen upptäcker att ändringen är att 
betrakta som vidareutveckling skall beslutet om ändring fattas av styr
gruppen. Det kan vara för optimistiska tidsuppskattningar som är en 
bakomliggande faktor, när man tvingas göra omprioritering. Tidupp
skattning innebär också att man sätter ett färdigdatum för ändringen. 

I beredningen ingår även fördelning av ändringsuppdrag. Det är sys
temansvarig som fördelar ändringsuppdragen på verksamhetssidan. 
ADB-ansvarig fördelar ändringsuppdragen till ADB-teknikerna, eller 
till eventuell expertkompetens. 

Ibland måste man dock från ADB-sidan, efter beredning, föreslå att 
ändringen inte skall genomföras. Motiven kan vara; 

• datalogiska motiv 
• resurser saknas 

ekonomiska resurser 
- personella resurser. 

Datalogiska motiv innebär ofta att programstrukturen är instabil, eller 
omöjlighet att förutsäga konsekvenser för det egna systemet samt bero
ende system. De åtgärder man vidtar från ADB-organisationen, är att 
föreslå en annan ändringsåtgärd, eller att begära ett större uppdrag för 
att skriva om hela programmet. Personella och ekonomiska resurser 
kan antingen innebära att man inte har tillräckliga resurser inom orga
nisationen, eller att specialkompetens inte finns tillgänglig. 

Prioritering 

Prioritering innebär att man rangordnar ändringsuppdrag som initierats 
och genomgått beredning. 

Ansvarig för prioriteringen är systemansvarig. Prioritering sker oftast 
på förvaltningsmötena. Vilka faktorer ligger då bakom ovan beskrivna 
prioriteringar. Vi har funnit följande prioriteringsgrunder; 
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• systemförvaltningsmål 
• nytta 
• angelägenhetsgrad 
• ekonomiska resurser 
• personella resurser. 

Prioritering är en mycket central aktivitet i samband med system
förvaltning. Det finns de som menar att det är den största skillnaden 
mellan systemförvaltning och tex systemutveckling (då bortser man 
kanske från att förutsättningarna kan ändras även i ett nyutvecklings
projekt). Man kan aldrig förutse alla händelser som kan initiera en änd
ring. Många som arbetar med systemförvaltning menar att det här är ett 
stort problem i förvaltningen, och upplever frustration över att alltid ha 
flera parallella ändringsuppdrag som har högsta prioritet. 

Om det uppstår tveksamhet vid prioriteringen, kan ändringsförslag 
skickas tillbaka till verksamhet eller ADB-organisation för ytterligare 
beredning. 

Ett problem som många systemansvariga påpekar, är att det kan vara 
svårt att motivera för ändringsinitieraren varför just hans eller hennes 
ändring inte får högsta prioritet. 

Det är inte alltid att man inom förvaltningsorganisationen är överens 
om de ändringsförslag som föreligger. Har systemet flera installationer 
har det förekommit att man har ändrat i ett system, men inte i de andra. 
Inom ADB-organisationen försöker man dock hålla systemen lika för 
att underlätta förvaltningen. 

Det här är egentligen en mycket strategisk fråga som få organisationer 
uppmärksammat. Om systemet har flera installationer, skall då infor
mationssystemet se lika ut i alla organisationer, eller skall man tillåta 
lokala variationer? "Nej" säger ADB-sidan, eftersom man ser att det 
bara är en tidsfråga innan man har lika många datasystem att förvalta 
som det finns installationer. "Ja" säger verksamhetssidan som ser de 
olika behoven i de verksamheter som systemet stödjer. Det går inte att 
ge något generellt råd, utan det måste avgöras från fall till fall. Det är 
dock viktigt att man reflekterar över detta och tar ställning till vilket 
alternativ man skall välja. Detta beslut bör fattas av styrgruppen. 
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Utformning 

Utformning och test har tidigare varit de datalogiska arbetsstegen vid 
ändringshantering. Vi förordar dock att det finns två likvärdiga parter i 
förvaltningsarbetet, och då är det viktigt att även verksamheten ansva
rar för sina delar. ADB-sidan ansvarar för utformningen i ADB-syste
met, medan verksamhetsidan ansvara för utformningen av de manuella 
rutinerna och informationsanvändningen. 

Kanske främst på ADB-sidan utgörs utformning och test ofta av en ite
rativ process, man utformar och testar tills det fungerar som specifice
rats. Följande arbetsuppgifter genomförs; 

• utformning av program, respektive manuella rutiner 
• utformning av dokumentation 
• beskrivning av utfallet. 

Test 

Tester genomförs också av verksamhet och ADB. ADB-personalen 
genomför system- och programtester, medan verksamheten acceptans
testar. Hur man faktiskt går tillväga vid test i ADB-systemet regleras 
ofta i organisationsinterna handböcker för test. 

ADB-ansvarig ansvarar för system- och programtester, men det är i all
mänhet ADB-tekniker som utför testerna. Systemansvarig ansvarar för 
acceptanstesten, men ofta anlitas kontaktpersoner, eller användare i 
testarbetet. 

Följande arbetsuppgifter genomförs i samband med test; 

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

Vår erfarenhet visar att det är ändring och test som är de enskilda akti
viteter, som tar den längsta tiden vid hantering av ändringar. Från 
ADB-organisationer får vi ibland höra att det är svårt att få verksamhe
ten att förstå att inte ledtiderna kan förkortas hur mycket som helst. I 
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dessa fall, menar man, kan inte ledtiden halveras bara för att man sätter 
in en extra programmerare. 

När det gällde test beror den långa tidsåtgången inte främst på att test
verksamheten är mer omfattande, utan att tester måste finnas tillgäng
liga under en relativt lång tidsperiod, för att alla berörda skall ges möj
lighet att testa. 

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

Information och utbildning 

Information och utbildning syftar till att ge berörda parter den kunskap 
som krävs för att hantera det förändrade systemet. Det sker bl a främst 
via användardokumentation och instruktioner. Distributionen av infor
mationen om det förändrade systemet sker med post, elektroniskt post 
och även muntligen. Om det är en mindre ändring, ges information till 
användarrepresentanter på förvaltningsmöten, som sedan vidarebeford
rar det till sina kollegor. Vid större ändringar kan lärarledda kurser 
genomföras. I de verksamheter som har en regionalt systemansvarig 
sker information och utbildning via den rollen, vidare ut till använ
darna. 

Införande 

När information och utbildning har skett av systemberörda är det dags 
att införa ändringen. När det gäller att införa en ändring kan man välja 
två strategier; 

• kontinuerlig hantering 
• versionshantering. 
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Kontinuerlig hantering innebär att förvaltningsärenden behandlas i den 
takt de uppstår. Prioritering sker då oftast utifrån angelägenhetsgraden 
av en ändring. Systemförvaltningens art, där systemförvaltning syftar 
till att systemet skall stödja verksamheten, innebär att i princip all sys
temförvaltning har inslag av kontinuerlig ändringshantering. 

Med versionshantering avses ett arbetssätt där man på ett ordnat sätt 
samlar in och genomför förändringar, som sedan införs vid en i förväg 
planerad tidpunkt. Vid versionshantering arbetar man ofta efter en prio
riterad önskelista. Förvaltningsmötet är ett vanligt fomm för planering 
och prioritering inför en ny release. En tendens tycks vara att fler och 
fler förvaltningsorganisationer väljer att arbeta med versionshantering. 
Från verksamhetens sida upplevs det ofta som positivt, eftersom konti
nuerlig hantering upplevdes lite "flummigt". Det kan vara svårt att 
hålla reda på vilka ändringar som är införda i systemet och vilka som 
är under bearbetning. Alla är dock inte odelat positiva till versionshan
tering. Vissa organisationer framhåller att det kan vara svårt att få för
ståelse hos ändringsinitieraren att en ändring inte kan införas direkt, 
utan att ändringen finns med först i nästa version av systemet. 

En organisation som vi har varit i kontakt med, som inte själva tilläm
pade versionshantering men levererade tjänster till system som tilläm
pade versionshantering, påpekade att versionshanteringskonceptet tar 
lång tid. Detta på gmnd av de omfattande systemtester som måste 
göras när många ändringar införs samtidigt. Som exempel nämnde de 
att en veckas arbete hos dem måste ligga för systemtest i sex veckor. 

Uppföljning 

Det är viktigt att genomförda ändringar följs upp. Ett lämpligt fomm 
för detta är förvaltningsmötet. Uppföljning bör ske ur följande perspek
tiv; 

• beräknad tid i förhållande till uppskattad tid 
• beräknad kostnad i förhållande till uppskattad kostnad 
• nytta i verksamheten 
• genomförandet. 
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13.2.1 Akuta ändringar 

Inledningsvis talade vi om en speciell typ av ändring, akut ändring, där 
det är bråttom att genomföra ändringen. Akuta ändringar går i regel 
före alla pågående ändringar, eftersom om ändringen .inte åtgärdas kan 
det komma att innebära allvarliga problem för verksamheten. Vid han
tering av akuta ändringar genomförs i princip samma aktiviter som vid 
en normal ändring, men inte i samma utsträckning. Vid en akut ändring 
genomförs inte beredning i samma utsträckning. Inte heller genomförs 
acceptanstestning som vid normala ändringar. Ofta går mat1 in i koden 
och ändrar direkt, och därefter införs ändringen. 

13.2.2 Några synpunkter kring ändringshantering 

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

I viss mån är det här fenomenet omöjligt att undvika. Det är praktiskt 
omöjligt att genomföra en omfattande konsekvensanalys för verksam
heten i samband med varje ändring. Däremot är det möjligt att göra 
kontinuerligt återkommande verksamhetsöversyner av verksamhet och 
informationssystem, vilket borde minska risken för fragmenterad pro
blemlösning. Vi menar att det är en nödvändighet att mätningar blir en 
naturlig del av systemförvaltningsarbetet. 

Ändringshantering består till stor del av hantering av dokument. Vi är 
därför övertygade om att ändringsarbetet skulle underlättas med hjälp 
av någon typ av ändringshanteringsverktyg. 
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14 Förvaltningsuttormning -
en förutsättning för lyckad 
förvaltning 

Förvaltningsutformning är, som namnet antyder, en aktivitet där den 
kommande förvaltningen utformas, beslutas och etableras. Förvalt
ningsutformning är en typ av förändringsarbete och bör hanteras som 
ett förändringsarbete. Läs mer om förändringsarbete i avsnitt 14.2. 

Någon av följande förutsättningar brukar gälla när en förvaltningsut
formning genomförs; 

• systemet är under nyutveckling 
- samma personal som utvecklat systemet skall även förvalta 
- ny personal skall förvalta 

• ansvaret för systemförvaltningen skall bytas ut 
• befintlig systemförvaltning fungerar inte. 

Det ideala tillvägagångssättet vore naturligtvis att förutsättning num
mer ett gällde, systemet är under nyutveckling, tyvärr är det sällan så. 
Det är vår e1farenhet att projektledaren i nyutvecklingsprojekt är föga 
intresserade av att, inom ramen för "sitt" projekt, fastlägga förutsätt
ningarna för förvaltningen. Projektledarna i nyutvecklingsprojekt är 
satta att klara ett visst mål, inom viss tid och till viss kostnad. Att 
arbeta med den kommande förvaltningen är då ingenting som får hög
sta prioritet! Det tycker vi är synd, att systemförvaltningen inte beaktas 
i nyutvecklingen alltså. Om det är samma personal som utvecklat sys
temet som sedan skall förvalta det ökar möjligheten för förvaltningsut
formning i samband med nyutveckling. Detta eftersom utvecklarna kan 
se behovet av en fungerande förvaltning. Det är vår övertygelse att om 
förvaltningsutformningen genomfördes i samband med systemutveck
lingen, skulle många problem i förvaltningen avhjälpas. 
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Vårt förslag är att genomföra förvaltningsutformning som ett separat 
projekt parallellt med nyutvecklingens senare faser. Därigenom slipper 
man problemet att förvaltningen skall "nalla" av nyutvecklingens bud
get. Dessutom är det ofta beställaren av ett nyutvecklingsprojekt, som 
sedan blir systemägare till det nyutvecklade systemet.. 

Den vanligaste orsaken till att man genomför en förvaltningsutformning 
är dock att systemförvaltningen inte fungerar. Det är också dessa situa
tioner vi oftast ställs inför. Orsaken till problemen kan då vara avsaknad 
av förvaltningsutformning. Man har helt enkelt inte klarlagt hur förvalt
ningen skall bedrivas, och förvaltningen sker då ofta bristfälligt. 

Ett problem som vi ofta stöter på i organisationer är att man försökt 
göra någon typ av förvaltningsutformning, men inte lyckats. Problemet 
kan vara att man ansvarar för den fortlöpande systemförvaltningen 
samtidigt som förvaltningsutformningen pågår. Ofta är det också en 
eller två "eldsjälar" som försöker driva förvaltningsutformningen. Det 
här upplevs ofta arbetsamt, eftersom det är frustrerande att prioritera 
mellan arbetsuppgifterna i samband med förvaltningsutformningen och 
den fortlöpande systemförvaltningen. Dessutom stjäl förvaltningsut
formningen ekonomiska resurser från den pågående förvaltningen. 
Återigen - förvaltningsutformning skall drivas i projektform med sepa
rat budget, arbetsgrupp och styrgrupp. I avsnitt 14.3 beskriver vi vår 
metod för förvaltningsutformning - Etableringspilen. 

Förvaltningsutformningen är en förutsättning för att systemförvalt
ningen skall fungera, och bör helst vara avklarad innan systemet bötjar 
förvaltas. Det skall naturligtvis finnas utrymme, inom förvaltningsfa
sen, för förändring av förvaltningsutformningen inför kommande 
perioder. Se vidare kapitel 8 Projektifiera Systemförvaltningen. 

Förvaltningsutformningen är ett verksamhetsutvecklings- eller verk
samhetsförändringsprojekt och bör hanteras som ett sådant, därmed 
inte sagt att en systemförvaltningsaktivitet inte kan bestå av verksam
hetsutveckling. Det är verksamheten systemförvaltning som skall 
utvecklas och/eller förändras i samband med förvaltningsutform
ningen, inte den verksamhet som systemet stödjer. Naturligtvis kan det 
finnas inslag av systemförvaltningsaktiviteter även vid en förvaltnings
utformning, men det är inte att rekommendera. 
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14.1 Aktiviteter i samband med förvalt-
ningsutformning 

Vad är det då man gör i samband med en förvaltningsutformning? Föl
jande aktiviteter brukar vi genomföra i förvaltningsutformningsprojekt. 
Etableringspilen är en metod för förvaltningsutformning, som beskrivs 
i avsnitt 14.3; 

• arbeta fram systemunik förvaltningshandbok 
• upprätta förvaltningsavtal. 

Vi har redan berört vad dessa båda dokument innehåller. I bilaga 11-5 
finns en innehållsförteckning till en systemunik handbok, och i bilaga 
11-1 till 11-4 finns mallar för avtal. 

14.2 Förändringsarbete 
Skall man få människor att tillsammans arbeta på ett nytt sätt, är det en 
verklig utmaning där vaije systemberörd behöver vara med. Det är van
ligt att man tror att ansvaret ligger på den som är projektledare, system
ansvarig eller rent av läraren. I själva verket är det alltid du själv som 
deltagare i en förändringsprocess, som är ansvarig. Det följande är vik
tigt att förstå som en grund för alla förändringsprocesser; 

• jag måste förstå innebörden av den nya situationen 
• jag måste vara medveten om eventuella hinder, men ej koncentrerad 

på dessa 
• jag måste se mig själv i den nya situationen 
• jag måste sannerligen önska den nya situationen. 

Projektledaren, läraren eller vem det nu är har naturligtvis ett ansvar att 
kunna ämnet samt ha förmåga att beskriva förhållanden på ett åskådligt 
sätt. Men den verkliga makthavaren om det skall bli någon förändring 
eller ej är du själv. 
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Deltagare i förändringsarbete måste därför själv resa med på tankar och 
ideer en stund, tills de kan se en egen bild av förhållandet. Är det något 
som hindrar att se bilden, måste man ta upp den frågan och få ett klar
görande för att sedan gå vidare. Det är således viktigt att vi tränger ned 
till verklig förståelse och acceptans, innan vi diskuterar hur vi skall ta 
oss dit. 

Vad tycker egentligen du om förändringar? Är det rent av så att vi i vår 
natur söker trygghet. Att tryggheten sitter i att förhållanden runt 
omkring oss, i vår närhet, är som de brukar vara. Helt enkelt att vi kän
ner igen oss. I den här oroliga världen vill vi ha så mycket som möjligt 
beständigt. 

Det är rätt lustigt om man vänder på resonemang så blir de ibland klar
görande. Ponera att ingenting ändras. Det är som det är - det är lika -
jag vet redan vad som kommer att hända för det händer ingenting. Är 
det trygghet? Nej. Vi vet ju att allt som inte utvecklas går tillbaka, men 
det är ju också en typ av förändring. "Javisst", säger du, "men det kan 
vara lagom". Då får man fråga sig vad som är lagom, och vem bedömer 
det? 

Lösningen ligger i att skillnaden mellan förväntad händelse och verklig 
händelse inte får vara för stor. Är skillnaden för stor känner vi oss 
otrygga. Således skall vi se till att förutsäga så mycket som möjligt om 
framtida förändringar. Då känner vi oss trygga. Vi kallar det maskros
syndromet; 

Det är dumt att ödsla kraften på att försöka bekämpa maskrosor med alla 
olika tänkbara och otänkbara medel. Det är mer framgångsrikt att 
bestämma sig för att maskrosor är vackra! 

Vår ärliga övertygelse är att vi måste vara förändringsbejakande. Det är 
ingen ide att streta emot, för hjulen snurrar allt fortare och vi måste 
hänga med. Men du kan vara med och påverka din egen roll i den nya 
situationen. Konkret kan du gå tillväga på följande sätt; 

• res med en stund på nya tankar och ideer, innan du bestämmer vad 
du tycker 

• klara ut eventuella frågetecken, så de inte står i vägen för din för
ändringsprocess 
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• skapa din egen bild av den nya situationen 
• stäm av att du uppfattat den rätt 
• gör först därefter klart för dig själv om du vill 
• om du inte vill säg det och klargör varför 
• var ej koncentrerad på hinder, se möjligheterna genom att levande

göra bra saker. 

I det här sammanhanget vill vi presentera några ofta förekommande 
förklaringar varför det nya inte blir av, respektive varför det blir av. Så 
här låter det ofta; 

• jag har arbetat så här i 13 år 
• jag vet att det inte kommer att fungera 
• det är inte mitt jobb, det är Nisses (eller Lisas) 
• jag har inte någon erfarenhet av det där 
• jag kan inte göra någonting åt det. 

När det istället borde låta såhär; 

• jag har arbetat så här i 13 år, så det är verkligen dags att jag prövar 
något nytt 

• jag kan inte vara säker på att det fungerar förrän jag har prövat 
• jag tar hand om det här 
• det vore bra att få erfarenhet av det där också 
• jag skall försöka göra någonting åt det. 

I bilaga 14-1 finns fler exempel på varför nya saker inte blir av. Varför 
tar vi upp det här? Jo, att etablera framgångsfaktorerna är en föränd
ringsprocess. Ovanstående resonemang ligger till grund för det tillvä
gagångssätt vi rekommenderar för förvaltningsutformningen. 
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14.3 Etableringspilen - en metod för 
förvaltningsutformning 

Det är naturligtvis viktigt med handböcker och manualer som beskriver 
hur vi skall arbeta med olika uppgifter. Det överlägset viktigaste är 
emellertid att etablera det rätta arbetssättet i verkligheten, i vardagsar
betet. Vi genomför förvaltningsutformning i form av en pil, en etable
ringspil. Detta sätt att arbeta är inte nytt, utan har använts av marknads
förare och säljare länge. De kallar den för säljpil. Innan vi går in och 
beskriver etableringspilen för förvaltningsutformning, skall vi titta på 
säljpilen. Säljpilen visas i figur 14-1. Det finns faktiskt en del likheter i 
situationen. Man kan se förvaltningsutformning som en säljprocess. 

Figur 14-1. Säljpilen. 

I det första steget vet man sällan vad som konkret är bra för köparen 
med produkten eller tjänsten som man säljer. Man kan inte tala om vad 
det kostar, vad man får, hur lång tid det tar osv. Då är det rätt svårt att 
köpa! Därför böijar man med ett idesäljseminarium för berörda där 
man förutom ideerna säljer nästa steg. Nästa steg är en behovsanalys 
som utformas som ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ger en lös
ningside som presenteras i steg nummer tre. Därefter är det dags att 
utforma lösningen i detalj. Efter steg fyra genomförs en kickoff med 
berörda, och efter en förutbestämd period följs lösningen (affären) upp 
och eventuella korrigeringar görs. 

152 



Detta skall vi ha i minnet när vi nu skall titta närmare på etableringspi
len för förvaltningsutformning. Etableringspilen visas i figur 14-2. 

Figur 14-2. Etableringspilen för förvaltningsutformning. 

Steg 1 Startseminarium 

Systemberörda, max 30 personer, kring ett utvalt informationssystem 
träffas under 1,5 dagars arbetsseminarium. Startseminariet kan med 
fördel genomföras i internatform. Syfet med startseminariet är att; 

• få en gemensam nomenklatur och uppfattning om vad systemför
valtning är 

• uttala sig om de tre tyngsta punkterna i förvaltnings utformningen 
nämligen, omfattning, mål och organisation 

• uttala sig om det aktuella informationssystemets status 
• utse projektorganisation för steg 2 ,3 och 4. 

Seminariet brukar innehålla många intressanta diskussioner och aha
upplevelser. Olika kategorier av användare och ADB får bl a reda på att 
de finns olika uppfattning om informationssystemet. 

Steg 2 Systemdiagnos 

I detta steg genomförs NYS Ny systemdiagnos. NYS är en mätmetod 
som ger en beskrivning av "är-läget" avseende kundupplevd nytta. 
Dessutom visar mätningen eventuella brister i verksamhetsstödet, han-
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teringen och systemförvaltningen. Under steg I har man fått verbala 
beskrivningar av status på systemet. Nu är det dags att få siffror från 
olika användar- och ADB-kategorier. 

Steg 3 Systemunik handbok 

Nu, och först nu, är det dags för den i steg I utsedda arbetsgruppen att 
böija diskutera lösningen. När vi arbetar som projektledare för en eta
bleringspil har vi ofta sett lösningen redan på startseminariet. Men 
detta är ointressant, eftersom det är först när de berörda parterna ser 
lösningen och förstår den, som vi har påböijat förändringsprocessen. I 
steg 3, när vi har haft startseminariet med dess verbala diskussioner 
samt systemdiagnosen som ger oss siffror på hur informationssystemet 
upplevs, blir diskussionerna inte så principiella, utan konkreta och lös
ningsvänliga. Man slutför helt enkelt det som påböijades i startsemina
riet; omfattning, mål och organisation. Resultatet blir delar av en sys
temunik förvaltningshandbok. 

Steg 4 Avtal 

I steg 4 kompletteras den systemunika handboken och förvaltningsav
talet färdigställs. Det finns många punkter som parterna skall vara 
överens om. Hur skall rutinerna för styrning och ändringshantering se 
ut? Vilken testmiljö behövs? Vilken dokumentation behövs? Vem upp
daterar den? Se vidare exempel på förvaltningsavtal bilaga 11-3. Dessa 
punkter går betydligt lättare att bli överens om när man är överens om 
de tre viktiga punkterna omfattning, mål och organisation i steg 3. 

Steg 5 Kickoff 

När hela avtalet och det som skall stå i den systemunika handboken är 
klart och beslutat, är det dags att samla hela gruppen från startsemina
riet igen. De systemberörda, kompletterat med eventuellt andra som 
omtalas i avtalet och handboken, får en presentation och genomgång av 
hur förvaltningen skall gå till från och med denna dag. Det är vanligt 
att man genomför denna ldckoff under en eftermiddag, dvs halvdag, så 
att kickoffen kan fortsätta under trivsamma och festliga former på kväl-
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len. Eftermiddagens genomgång avslutas med att systemförvaltaravta
let undertecknas under cermoniella former. Detta har en mycket stor 
betydelse för att de systemberörda skall förstå allvaret i det framtida 
arbetssättet. 

Steg 6 Uppföljning 

Uppföljningssteget kan göras på många olika sätt, men vi vill emeller
tid påpeka vikten av att det verkligen genomförs en uppföljning av 
arbetet. Ett halvår efter kickoffen brukar vara en lämplig tidsperiod. 
Formen kan vara att den som var projektledare vid genomförandet av 
etableringspilen, har en genomgång med förvaltningsgrupp och styr
grupp (se avsnitt 10.4 Arbetsgrupper). Uppföljningen skall fokusera 
punkterna i avtalet och den systemunika handboken. Således är det inte 
informationssystemet som sådant som skall följas upp. Denna uppfölj
ning av hur arbetet i praktiken har gått till i förhållande till vad som sta
tuerats i avtal och handbok, kan lämpligen göras i god tid innan det är 
dags att förnya (skriva nytt) avtal inför nästkommande period. På så 
sätt får man ett mycket bra och relevant underlag för förnyelse arbetet. 
Har man utsett en mentor för förvaltningsmodellen internt på företaget, 
är detta en lämplig uppgift för denna person. 

14.3.1 Att genomföra en förvaltningsutformning 
med Etableringspilen 

Att genomföra en etableringspil innebär två huvudmoment nämligen; 

• förberedelser 
• genomförande. 

Förberedelser 

Det är viktigt att den som skall leda etableringspilen förbereder sig 
genom intervjuer med 3-4 nyckelpersoner bland de systemberörda. 
Han eller hon får då ett konkret underlag för vilka som skall kallas till 
startseminariet, och en uppfattning om vilka som bör ingå i arbetsgrup-
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pen. Men den viktigaste uppgiften är att försöka få en bild av aktuella 
problemområden, som ett underlag till startseminariets detaljerade 
agenda. Etableringspilen skall som framgått genomföras på ett infor
mationssystem i taget. Det är inte nödvändigt att man har klart definie
rat informationssystemet vid startseminariet. Det kommer först senare, 
men det skall diskuteras i samband med intervjuerna - så att man får ett 
bra underlag för kallelsen. 

Genomförande 

Det skall finnas en projektorganisation för genomförandet av etable
ringspilen. En styrgrupp som kan ta beslut om förslag som kommer 
från arbetsgruppen. Således skall det finnas en arbetsgrupp som utarbe
tar förslag i de olika stegen. Ibland behövs också en referensgrupp, 
men allt oftare har deltagarna i arbetsgruppen ansvaret för att efterhöra 
synpunkter och förankra förslag som skall till styrgruppen för beslut. 

Genom det stegvisa genomförandet i etableringspilen stödjer vi föränd
ringsprocessen. Efter vmje steg finns en beslutspunkt (pilspetsarna). I 
styrgruppen skall beslutsfattat·e sitta från de berörda parterna. I arbets
gruppen sitter ofta redan befintlig systemansvariga och ADB-ansva
riga, eller potentiella om dessa inte finns utsedda. Också här är det vik
tigt att det finns representation från alla berörda parter. 

Är det möjligt föredrar vi internatformen framför att hålla till inom 
företaget. Det finns flera skäl till detta. För det första är det lättare att 
vara koncentrerad på ämnet om man inte får syn på Kalle som man 
försökt få kontakt med i flera dagar. För det andra är det många intres
santa diskussioner och synpunkter som kommer fram vid kaffepauser 
och middagar, om man är tillsammans. Oavsett var seminariet genom
förs, har vi samma hårda krav på deltagande under hela projektet. 
Eftersom det är en process är det inte möjligt att deltaga ibland, och/ 
eller i delar av steg. Det här kan naturligtvis vara lättare att kräva när 
man kommer utifrån, men det bör ske även om projektledaren kommer 
från den interna organisationen. Det är t ex vanligt att systemägaren 
vill vara med en stund på morgonen vid startseminariet. För att säga 
att det här är viktigt arbete och sedan gå. Man kan själv förstå vilka 
signaler det sänder till andra deltagare. Det är bättre att inte komma 
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alls i den situationen, och låta projektledaren ta hand om systemägaren 
på annat sätt. 

Med ovan beskrivna etableringspil får vi en situationsstyrt användande 
av en referensmodell istället för en modellstyrt användande av en situa
tion. 

14.3.2 Specialfall av Etableringspilen 

Det är inte alltid nödvändigt att genomföra etableringspilen enligt 
ovan, men det är att rekommendera vid de första etableringarna. I kapi
tel 3 berör vi olika tillvägagångssätt vid val av modell för systemför
valtning. Det har visat sig att de organisationer som situationsstyr sina 
modeller och metoder lyckas bäst, dels med att få förvaltningen att 
fungera och dels med att få människor att använda framtagna modeller 
och metoder. Det har troligen ett visst samband. Nedan följer ett antal 
varianter av etableringspilen. 

Utformning av förvaltningsmodell 

Vissa organisationer har använt etableringspilen för att genomföra för
valtningsutformning på ett eller ett par informationssystem, samtidigt 
som de har drivit utveckling och framtagande av en egen generell för
valtningsmodell. På så sätt har de prövat och förankrat ståndpunkter 
och slutsatser i den generella modellen i verkligheten. 

Förnyelse av avtal 

Har man genomfört etableringspilen år 1 och det är dags för en ny 
period, kan man göra en förenklad etableringspil. Samla systemberörda 
på ett startseminarium där den ovan nämnda uppföljningen redovisas. 
Samt diskutera de närvarandes synpunkter på vad som varit bra respek
tive mindre bra. Med det som underlag kan systemansvarig och ADB
ansvarig utforma ett förslag till styrgruppen, för tecknande av nytt 
avtal. Komplettera gärna uppföljningen med en ny systemdiagnos. 
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Sm.å och likartade system 

Om man skall genomföra förvaltningsutformning för system som inte 
är så komplexa, exempelvis inte så sammankopplade med andra sys
tem eller system som inte har så många olika användarkategorier, är det 
en fördel att genomföra vissa steg i etableringspilen parallellt. Så här 
kan det se ut; 

Samla systemansvarig och ADB-ansvarig från 5-6 system med ovan 
beskrivna struktur vad gäller komplexitet och antal användare. Under 
ett arbetsseminarium som varar en halvdag går man igenom förvalt
ningsmodellen och vad som skall göras i de olika stegen. Därefter 
genomförs steg 2 ,3 och 4 parallellt. Det är ofta klokt att lägga in ett 
avstämningsseminarium efter steg 3, men i övrigt följer man den van
liga etableringspilens uppläggning. 

Mycket små och avskilda system 

Det finns faktiskt system där det räcker med att träffas under en halv
dag och bli överens om hur förvaltningen skall gå till. Se bara till att 
berörda är närvarande, och skriv ned överenskommelsen i ett enkelt 
avtal. 
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15 Systemförvaltning och 
Business Process 
Reenginering (BPR) 

Få filosofier har väckt så mycket intresse som BPR under mitten på 90-
talet. Vid första anblicken kan BPR och systemförvaltning ses som var
andras motsatser. BPR vill kasta ut allt det gamla medan systemförvalt
ning går ut på att vårda något redan befintligt. Denna bild är naturligt
vis generaliserad, men om man drar resonemanget till sin spets blir 
denna syn resultatet. Vi anser dock att BPR och systemförvaltning 
utgör komplement till varandra (se figur 4-1 ). Båda ansatserna leder till 
förändringar i verksamheter och informationssystem, men i olika 
omfattning. 

Vi har, vilket säkert har framkommit tidigare i boken, en vidgad syn på 
systemförvaltning, dvs fokuserat informationssystemet - inte bara 
datasystemet. Då blir det här med BPR inte så dramatiskt, som för de 
som har bedrivit systemförvaltning datasysteminriktat. Vi har länge 
byggt systemförvaltning som stödjer affärerna i organisationen! 

15.1 Processynen - inte något nytt 
I den BPR-våg som sköljt över oss kan man vilseledas att tro att pro
cesser är någonting helt nytt. Vaije organisation har vissa inslag som 
upprepas i tiden, medan andra är unika för vaije enstaka tillfälle. De 
aktiviteter som upprepas gång på gång kan kallas processer. Utan pro
cesser är det svårt att tala om förändringar. Det är processer i verksam
heten som knyter samman historien med framtiden, och som gör att 
framtida skeenden är förutsägbara. Det blir inte annorlunda för att det 
är affärsprocesser som fokuseras. 
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Processynen är på intet sätt unik för BPR-ansatsen, utan tillämpas bl a 
av TQM-konceptet och värdekedjeanalys. Vi har redan tidigare funnit 
det fruktbart att anlägga en processyn på ändringshantering, som är den 
mest förekommande förvaltningsaktiviteten (se vidare avsnitt 13-2 
Ändringshantering). Det här innebär att vi först fokuserar på vad som 
görs och sedan knyter en ansvarsroll till aktiviteten, istället för att först 
se vem som bestämmer över en viss aktivitet. 

Processynen innebär också att kunden fokuseras, eftersom processen 
byggs utifrån kundens behov. Vad som ofta glöms bort är att flödet 
måste gå åt båda håll. Vi beskriver detta närmare i avsnitt 11-3 Affärs
modell. 

15.2 BPR och framgångsfaktorerna 
I renodlade BPR-projekt skall man tillämpa det blanka arkets strategi, 
dvs slänga ut allt gammalt och bö1ja förutsättningslöst. Det är för de 
flesta organisationer i praktiken omöjligt att göra, och i BPR-litteratu
ren vill man nu tona ner den här aspekten av BPR. I verkligheten har 
man bl a ett antal datasystem som är byggda för att stödja funktioner i 
verksamheten. Detta måste man ta hänsyn till när man utformar för
valtningen för affärsprocesserna. 

Bland våra framgångsfaktorer är det främst omfattning och organisa
tion som påverkas av BPR-tanken. Vad man förvaltar beskrivs närmare 
i kapitel 9 Förvalta informationssystemet, och organisation beskrivs 
närmare i kapitlet 10 Klargör ansvarsroller. Nedan beskriver vi dessa 
båda framgångsfaktorers tillämpning i BPR-sammanhang. 

15.2.1 Omfattning - det man förvaltar 

Vi är noga med att definiera omfattningen av vad som skall förvaltas. 
Detta för att just beskriva hur man med befintliga system, som är 
byggda för att stödja funktioner, skall kunna få ett realistiskt och effek
tivt stöd av aktuella affärsprocesser. En viktig ingrediens i det arbetet 
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är att beskriva vilka olika ADB-system som ingår i informationssyste
met. Hur vi definierar och avgränsar informationssystemet påverkar 
vilken affärsprocess vi skall stödja, och därmed vem som skall vara 
systemägare. I detta arbete är det också viktigt att klargöra vilka parter 
(interna och externa affärsparter) som är berörda. Vår strävan, är alltid 
att skapa ett "ett till ett-förhållande" istället för som ofta idag ett 
"många till många-förhållande". 

Under arbetet med att klargöra systemets omfattning tar vi också fram 
en Funktions/ ADB-systemmatris. Den bygger på insikten att istället 
för att koncentrera sig på diskussioner om vem som har den sanna bil
den, dvs är det ADB-perspektivet eller verksamhetsperspektivet som är 
det sanna, är det acceptabelt att man har olika bilder, bara man är över
ens om den totala bilden. På samma sätt kan man ta fram en Process/ 
Systemmatris, se figur 15-1. På det sättet får vi en bra karta över vilka 
ADB-system som stödjer vilka affärsprocesser. Läs mer om omfattning 
i kapitel 9 Förvalta Informationssystem. 

Figur 15-1. Process/Systemmatris. 

15.2.2 Organisation 

Vi har redan konstaterat att ansvarsförhållanden är ett mycket centralt 
område i samband med systemförvaltning. Detsamma gäller för för
valtning av processer. Frågor som ofta uppstår i samband med att man 
anlägger en processyn i verksamheten är; 
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"Hur skall vi hantera den konflikt som kan uppstå mellan processägare 
och systemägare?" och "Hur skall vi hantera den konflikt som kan uppstå 
mellan olika systemägare med motstridiga förändringsbehov, men tillhö
rande samma affärsprocess?" 

Klarlägg ansvarsrollerna och definiera vem som har vilket ansvar. Pre
cis samma sak som gäller för systemförvaltning. Den här problemati
ken, med möjliga konflikter, har vi hanterat inom systemförvaltnings
området under en längre period. Den aktualiseras t ex när samma 
datasystem används av flera olika organisationer. Hur hanterar man då 
motstrida ändringsförslag? Vi har funnit att lösningen är att skapa en 
förvaltningsorganisation med ansvarsroller, som regleras i befattnings
beskrivningar. Se exempel på befattningsbeskrivningar i bilaga 10-1. 
Någon av följande två principer (se figur 15-2 och figur 15-3) brukar vi 
använda för utformning av förvaltningsorganisationer i verksamheter, 
där flera intressen skall samsas. Samma princip kan användas om man 
fokuserar affärsprocesserna. 

[1 
! t • 

Figur J 5M2. Systemförvaltningsorganisation med tämligen stark centralstyrning. 
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Figur 15-3. Systemförvaltningsorganisation där regionerna är tämligen självstän
diga. 

När det gäller rollerna i förvaltningsorganisationen kan man dra nytta 
av vårt översta strategiskikt för att placera processägaren där. Figur 15-
4 visar hur förvaltningsorganisationen kan se ut. Observera att det inte 
räcker att skapa en förvaltningsorganisation för processen. Principen är 
fortfarande att man skall skapa en förvaltningsorganisation för vmje 
informationssystem. Processägaren blir dock den samma för samtliga 
informationssystem som stödjer en viss affärsprocess. 

Nivå Skikt Verksamhet ADB 

1 Strategi Processägare Datachef 

2 Budget Delprocessägare Systemområdesansvarig 

3 Beslut Systemansvarig ADB-ansvarig 

Operativ Slutanvändare/ ADB-tekniker/ 
Kontaktperson Driftstekniker 

Figur 15-4. Förvaltningsorganisationför ett infonnationssystem som stödjer en viss 
process. 
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Förvaltningsmodellens fyra skikt är strategi, budget, beslut och opera
tiv. Strategiskiktet används här för det övergripande process-ägandet. 
Under detta finns delprocessägare för de olika delprocessernas infor
mationssystem. Den övergripande processägaren ansvarar för att infor
mationssystemet ligger inom den aktuella affärsprocessens övergri
pande mål. Delprocessägarna skall inom dessa ramar utforma mål och 
budget för sina informationssystem. Under respektive delprocessägare 
verkar de olika systemansvariga enligt samma princip som vi tidigare 
beskrivit (se kapitel 10). De prioriterar och beslutar ändringsförslag i 
enlighet med de riktlinjer som delprocessägaren har givit. 
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16 För övrigt anser vi att ... 

Nu har vi kommit till det avslutande kapitlet i vår bok om systemför
valtning. Vi har försökt vara så heltäckande som möjligt, men naturligt
vis finns det aspekter som kan påverka systemförvaltningen, som vi 
inte har berört. I detta avslutande kapitel tar vi därför tillfället i akt att 
beröra några av dessa aspekter. Det blir naturligtvis mycket kortfattat, 
även om respektive ämne kanske kan göra underlag till en ny bok. 

16.1 ... skall Du outsoursa förvaltningen, 
gör det så att Du behåller nyckel
kompetens! 

Idag är det vanligt att man använder extern personal till förvaltning för 
att på så sätt frigöra egen personal till exempelvis stora utvecklingspro
jekt. Det är i sig en positiv lösning att utnyttja externa krafter till det de 
är bra på. Men man tenderar att frånsäga sig allt ansvar och dessutom 
bli av med kompetens. Det är viktigt att man inte tror att bekymmren 
försvinner bara för att man lägger ut förvaltningen eller driften till 
någon extern. Det är minst lika viktigt att klargöra ansvarsrollerna i det 
läget. Vi har sett många exempel på att organisationen har blivit av med 
all kompetens och fått en osunt beroende av leverantören, istället för en 
sund kompetenstillskott. Ett alternativ kan vara att behålla nyckelper
soner i den egna organisationen och lägga ut enbart den genomförande 
delen. Denna uppläggning kallas närförvaltning. Även här är det ett 
måste med klargjorda roller. 
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16.2 ... PC hos var man skapar mer 
kvalificerade frågor! 

PC hos var man, har bl a inneburit det positiva att användarna inte 
längre tycker att "datafrågorna" är hokus pokus. Det har väl kanske 
snarare slagit över till att användare ibland tror att de är datakunniga 
för att de kan WORD. Hur som helst har datamognaden ökat och frå
gorna till dataavdelningen är ofta betydligt mer kvalificerade. En 
effekt, som vi inte vill ha, är att datateknikerna vill försvara hokus 
pokus-ställningen. Det kommer de inte att lyckas med. 

16.3 ... man måste ta hänsyn till 
förändrade tekniska miljöer i 
samband med systemförvaltning! 

Det är många som har låst fast sina förvaltningsmodeller. Infört cen
trala regelverk som inte är flexibla. Det är omöjligt om vi skall lyckas 
med förvaltningen oavsett användande av olika tekniska miljöer. 
T ex innebär det ökade användandet av C/S-miljöer krav på att det 
finns lokalt dataansvariga utsedda och att de är medvetna om vad de 
skall göra. Det måste beskrivas vilken kontakt de skall ha såväl in 
mot systemförvaltarorganisationen som ut mot slutanvändare. 

16.4 ... standardsystem också måste 
förvaltas! 

Det finns de som påstår att standardsystem är bra för de behöver inte 
förvaltas. Inget kan vara mer fel. Självklart måste förändringar på 
marknaden, och därmed i verksamheten genomföras i informationssys
temet. Det är dessutom viktigt ( och svårare) att klargöra rollerna då det 
är externa parter med. 
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16.5 ... kvalitetsmedvetandet bör öka i 
förvaltningen! 

Kvalitetsaspekterna har blivit mer och mer uppmärksammade inte 
minst tack vare ISO 9000. Det finns visserligen de som anser att infö
randet av ISO 9000 i organisationen sänkt kvaliten märkbart. Anled
ningen är naturligtvis att fel saker fokuseras. Att det finns beslutade 
rutiner är naturligtvis viktigt, det är ännu viktigare för kvaliten att de är 
förstådda och accepterade. Kvalitetsbegreppet i samband med system
förvaltning är att vi skall förvalta den kundupplevda nyttan. 

16.6 ... att det skall mätas mera! 
Det mäts för lite. Vi tycker man skall använda de alldeles utmärkta 
mätinstrument som finns. Här kan nämnas NYS Ny Systemdiagnos, 
SBA, RODER som alla är Dataföreningens produkter. Vi har själva 
utvecklat ett antal andra. VERDI versionsdiagnos, KLASSA Klassifi
cering av informationssystem. Om vi inte mäter hur skall vi då kunna 
tro att vi vet hur det går? Vilken kvalitet har vi? Vad tycker använ
darna? Har vi minskat den kundupplevda nyttan eller ökat den? 

16.7 ... alla dataorganisationer bör ha en 
affärsplan ! 

Det borde redan idag vara en självklarhet att de interna data-avdelning
arna har fungerande affärsplaner, dvs vilka affärsmål man skall ha och 
hur man skall nå dem. Dessa skall också vara överenskomna med de 
närmaste affärsparterna. 
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16.8 ... att systemförvaltning kommer att 
bestå! 

Under de tio år vi har arbetat med systemförvaltning har vi varit med 
om många trender som kommit och gått. Kommer Ni ihåg hysterin 
kring Case, SAA, olika fantastiska utvecklingsverktyg? Nu på senare 
tid Internet, BPR, Multi Media. Varje gång ett begrepp lanseras så sägs 
det att det är det alena saliggörande. Konstigt tycker vi. Det fanns till 
och med de som påstod att standardsystem inte behövde förvaltas. Vårt 
tips är att istället för att koncentrera sig på att hitta nya begrepp, vore 
det bättre att vi satsade på att få basfrågorna att fungera, vad vi än kal
lar dem för. 

Trender kommer och går, men systemförvaltning består! 
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Referenser 

Det här är ingen akademisk avhandling, och det finns däiför inga 
direkta krav på referenser. Vi tycker ändå att det kan vara på sin plats 
att tala om vilka källor vi har använt, och därmed också ge några tips 
på litteratur för den som vill fördjupa sig inom något område. 

Källhänvisningar ges endast till kapitel 1-5, samt kapitel 15. Kapitel 6 
är en sammanfattning av kapitel 1-5. Kapitel 7-14 bygger på resone
mang från kapitel 1-6 samt på våra eifarenheter med praktiskt arbete 
med förvaltningsutformning. Källorna presenteras i den ordning de 
kommer i respektive kapitel. 

Kapitel 1 Vad är systemförvaltning? 
I kapitel I presenterar vi skilda siffror på resursåtgången i systemför
valtningsarbetet. Siffran 33% är hämtad från; 

• Fjelstad, R. Hamlen, W. (1979). Application program mainte
nance study: Report to our respondents. Proceedings GUIDE 
48, Philadelphia. 

Medan siffran 75% är hämtad från; 

• Jovino, M. (1989). Study of business maintenance by IDC for 
Computer Power Group Americas. Software Maintenance 
News, nr 7, s 12-13. 
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Vi talar vidare om att systemförvaltning ofta ses som ett problem. 
Detta är vår erfarenhet, och dessa tankar stöds i bl a följande skrifter; 

• Sörgaard, P. (1989). An Overview of Research in Maintenance. 
Institutionen för informationsbehandling och matematik, Åbo 
Akademi. 

• Riksdataförbundet. (1987). Systemförvaltning - rapportserie 
26:1-26:6/1987. RDF, Stockholm. 

Kapitel 2 Vad har gjorts tidigare? 
I kapitel 2 tar vi upp ett antal livscykelmodeller. Dessa är hämtade från 
följande källor; 

• Royce, W. (1970). Managing the development of !arge software 
systems. Proceding WESTCON, California, USA. 

• Riksdataförbundet. (1987). Systemförvaltning - rapportserie 
26:1-26:6/1987. RDF, Stockholm. 

• Parikh, G. (1988). Techniques of program and system mainte
nance. QED Information Sciences, Wellesley. 

Vi talar vidare om systemförvaltningsbegreppet; 

• Lientz, B., Swanson, E. B. (1980). Software Maintenance 
Management. Addison - Wesley, England. 

• Brandt, P. (1992). Hur bedriver man systemförvaltning. OSV, 
Stockholms Universitet. 

• Schneidewind, N. (1987). The state of software maintenance. 
IEEE Transactions on Software Engineering, SE-13(3), s 303-
310. 

Avslutningsvis nämner och beskriver vi ett antal studier, eller arbeten 
som fått genomslagskraft inom systemförvaltningsområdet; 
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• Lientz, B., Swanson, E. B. (1980). Software Maintenance 
Management. Addison - Wesley, England. 

• Bendifallah, S., Scacchi, W. (1987). Understanding software 
maintenance work. IEEE Transactions on Software Enginee
ring, SE-13(3), s 311-323. 



• Riksdataförbundet. (1987). Systemförvaltning - rapportserie 
26: 1-26:6/1987. RDF, Stockholm. 

• Riksrevisionsverket. (1987). Systemförvaltning (Dnr: 1984:646). 
RRV, Stockholm. 

• Berndtson, 0., Welander, T. (1991). Fungerande systemförvalt
ning. Dataföreningens Förlags AB, Stockholm. 

• Brandt, P. (1992). Hur bedriver man systemförvaltning. OSV, 
Stockholms Universitet. 

• Bergvall, M. (1995). Systemförvaltning i praktiken - en kvalita
tiv studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsrol
ler. IDA, Linköpings Universitet. 

• Slaughter, S. (1994). Assessing the Impact of Software Design 
and Development Practices on Software Reliability and Soft
ware Maintenance Productivity: A field study. Research Propo
sal. Carlson School of Management, Minneapolis. 

• Halstead, H. (1977). Elements of Software Science. Elsevier, 
New York. 

• McCabe, T. (1976). A complexity measure. IEEE Transactions 
on Software Engineering, SE-2(4), s 308-320. 

Kapitel 3 Organisation och styrning av 
förvaltningsarbetet? 
I kapitel 3 nämner vi tre exempel på organisationsstrukturer. Detta är 
hämtat från; 

• Ouchi, W. G. (1982). Teori Z- Hur väst ska möta den Japanska 
utmaningen. Timo, Stockholm. 

Vi pratar om ansvar och framväxandet av ansvarsroller, och där har vi 
hämtat information från; 

• Dahlgren P. 0., Dahlgren K. (1981). Hur har du det på jobbet? -
En bok om den psykosociala miljön. Wahlström & Widstrand, 
Stockholm. 

• Bruzelius, L H., Skärvad, P-H. (1989). Integrerad organisations
lära. Studentlitteratur, Lund. 
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Vi presenterar en ansvarsmodell som är hämtad från; 

• Riksdataförbundet. (1987). Systemförvaltning - rapportserie 
26:1-26:6/1987. RDF, Stockholm. 

I avsnittet om styrning och styrformer har vi hämtat information från; 

• Bruzelius, L H., Skärvad, P-H. (1989). Integrerad organisations
lära. Studentlitteratur, Lund. 

Kapitel 4 
Inledningsvis talar vi om förändringsprocesser. Där har vi hämtat 
information från; 

• Goldkuhl, G., Röstlinger, A. (1995). Metodarkitektur för verk
samhetsutveckling. Institutionen för datavetenskap, Universite
tet i Linköping. 

Avsnittet om ändringar ur olika aspekter är ett resultat av; 

• Bergvall, M. (1995). Systemförvaltning i praktiken - en kvalita
tiv studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsrol
ler. 

Vi pratar om institutionaliseringsbegreppet som är hämtat från; 

• Berger, P. L., Luckmann, T. (1979). Kunskapssociologi - Hur 
individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Wahl
ström & Widstrand, Stockholm. 

Kapitel 5 
I samband med avsnittet om drift, hänvisar vi till en defintion gjord av; 

• Riksdataförbundet. (1987). Systemförvaltning - rapportserie 
26:1-26:6/1987. RDF, Stockholm. 

I avsnittet utvärdering nämns en utvärderingsmetoden NYS från; 
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• Dataföreningen. (1995). Ny Systemdiagnos, NYS. Studentlitte
ratur, Lund. 



En annan typ av utvärdering är function points. Skrivit om det har; 

• Dreget', J. (1989). Function Point Analysis. Prentice Hall, Eng
lewood Cliffs, NJ. 

Kapitel 15 
I kapitel 15 tar vi upp systemförvaltning och BPR. Vad gäller BPR har 
vi haft följande källor; 

• Davenport, T. (1993). Process Innovation - Reengineering 
Work through Information Technology. Harvard Business 
School Press, Boston, Massachusetts. 

• Earl, M. J. (1994). The new and the old of business process 
redesign. Journal of Strategic Information Systems, volym 3, 
nr 1, sid 5-22. 

• Hammer, M. (1990) Reengineering Work: Don't automate, obli
terate. Harvard Business Review, July-August, sid 104-112. 

• Hammer, M., Champy, J. (1993). Reenginee1ing the Corpora
tion: A Manifesto for Business Revolution. Harper Collins, New 
York. 

• Harrington, J. (1991). Business Process Improvement - The 
Breakthrough for Total Quality, productivity and Competive
ness. McGraw-Hill. 

• Willoch, B-E. (1994). Business Process Reengineering - en 
praktisk innföring og veiledning. Fagbokforlaget, Bergen. 

173 





Bilagor 

8-1 Exempel på måldokument 
10-1 Exempel på befattningsbeskrivningar 
11-1 Mall till affärsavtal 
11-2 Mall till utvecklingsavtal 
11-3 Mall till förvaltningsavtal 
11-4 Mall till driftavtal 
11-5 Innehållsförteckning till systemunik handbok 
11-6 Grundutbildning i affärsmässig attityd 
11-7 Exempel på affärssituationer, säljande attityder, säljande 

egenskaper, samt hinder för dessa. 
11-8 Exempel på åtgärder för ökad affärsmässighet 
11-9 Affärsmässig attitydbesiktning 
11-10 Checklista inför säljmöte 
11-11 Checklista inför genomförande av säljmöte 
11-12 Rubriker i en affärsplan 
13-1 Verbal beskrivning till ändringshanteringsrutin 
14-1 Exempel på hindrande omständigheter i samband med 

förändringsarbete 

175 



Bilaga 8-1 

Exempel på Måldokument 
Nedanstående exempel på målformuleringar är ett exempel på hur 
långt man kan komma vid första målformuleringen. Kom ihåg kraven 
på mätbara, åtkomstbara och lättförståeliga - man når inte alltid ända 
fram första gången! 

Målet med "Systemet" är att ge ett effektivt stöd på bankkontoret i den 
direkta dialogen med kunden. 

Genom en enhetlig insamling, bearbetning och presentation av korrekt 
information inom överenskommen svarstid. "Systemet" har inte helt levt 
upp till sina mål 70%. Vissa brister har noterats avseende enhetligheten 
vid insamling och presentation av data. 

När det gäller livslängden av "Systemet" är det lämpligt att dela "Sys
temet" i två delar: De centrala delarna och presentationsgränssnitten. 
De centrala delarna förväntas leva vidare i oöverskådlig framtid dvs 
minst 5 år och presentationsgränssnitten förväntas leva vidare i minst 1 
år. 

"Systemet" har en vital betydelse för företaget. Med anledning av de 
många och snabba förändringarna i omvärlden är "Systemets" föränd
ringsgrad mycket hög och under 1996 kan vi konstatera att kraven på 
nya funktioner inom "Systemet" kommer att vara mycket hög. Detta 
ställer stora krav på förvaltningsorganisationen på så sätt att extremt 
många förändringskrav måste tas om hand och kunna levereras inom 
en extremt kort tid. I sin tur kräver detta förutom en väl strukturerad 
och fungerande förvaltningsorganisation att Dataleverantören har 
resurser, som väl känner miljö och förvaltningsmodell, att sätta in vid 
dessa tillfällen. Planer för hur detta skall genomföras skall utarbetas av 
Systemområdesansvarig och överenskommas med Systemägaren. 

Leveranstiden av nya funktioner är prioriterad under 1996 och möjlig
heten att etappindela arbetet mer skall undersökas. 

Idag kända åtgärder och faktorer som kommer att påverka förvalt
ningen av "Systemet" på kort och lång sikt: 
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- Måste införa mer förvaltningsvänlig programstruktur 
- Successivt förbättra "Systemet":s förvaltningsarbete 
- Man måste anpassa till/ styra mot "Affärsprocessens målbild" det 

vill säga de mål som respektive affärsområde definierat för berörd 
affärsprocess, skall ligga till grund för de förvaltningsåtgärder som 
genomförs. 

- Ny IT-strategi 

Under 1996 skall förvaltningskvaliteten ökas genom helhetssyn och en 
bättre samordning mellan nyutveckling/ systemförvaltning, förbättrade 
ändringsrutiner, skapandet av en aktiv styrgrupp och att fler projekt 
ingår i förvaltningen. På så sätt underlättas planeringen och fördel
ningen av resurser. Vidare skall en bättre tillgång till testmiljöer skapas 
under 1996. 

Målet med systemförvaltningen av "Systemet" är att på ett effektivt 
och resursbesparande sätt ta hand om Kundstöd, Rättningar, Anpass
ningar, Förbättringar, Saneringar, Administration, Drift samt vidareut
veckling av "Systemet". Detta i sin tur ska möjliggöra att "Systemet" 
fungerar väl och ger ett bra stöd för verksamheten. 

Kundstöd 

Målet är att tiden för kundstöd ska minska med 10%. 

Rättningar 

Målet är att hålla antalet rättningar på en så låg nivå som möjligt, 
genom att bara sätta väl uttestade program och databaser i produktion. 

Anpassningar 

"Systemet" berörs av myndigheters och andra instanser regeländringar 
och skall planera för resursåtgång för detta. 

Anpassningar till projekt 

Idag finns ett extremt stort antal projekt som kräver anpassningar i 
"Systemet". Det är viktigt att dessa tas med vid resursuppskattning
arna. 
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Anpassningar till andra förvaltningsavtal 

"Systemet" kommunicerar med många interna system och skall anpas
sas till förändringar i dessa. Därför är det viktigt att vi förbättrar kon
taktvägarna till andra förvaltningsorganisationer. 

Förbättringar 

Det är viktigt att man även fokuserar förbättringar i förvaltningsarbetet 
istället för att tillsätta nya projekt. På så vis blir det lättare att prioritera. 

Saneringar 

Mot bakgrund av de stora kraven på nya funktioner skall förvaltnings
organisationen prioritera att ta bort ej använda funktioner. Under 1996 
skall vi arbeta aktivt med saneringar. Detta innebär också att ta bort 
hårdvara som inte används. Under året skall vi se över vad som 
används och vad som inte används. 

Under särskild punkt i denna systemspecifika handbok skall beskrivas 
hur utbildningen av förvaltningspersonal skall gå till. Målet är att vi får 
kompetent personal i förvaltningen och att dessa vidareutvecklas. Det 
skall vara ett högstatusjobb att arbeta med förvaltningen av "Syste
met". 

Ovanstående mål är baserade på den systemdiagnos som genomfördes 
den 19xx-xx-xx, med resultatet; 

Verksamhetsstöd 43 % Mindre tillfredsställande 
Hantering 65% Tillfredsställande 
Systemförvaltning 27% Otillfredsställande 

I november skall en ny mätning göras och vi denna mätning skall; 

Verksamhetsstödet ha ökat med 8 %-enheter 
Hanteringen ha ökat minst 3%-enheter 
Systemförvaltningen ha ökat minst 14%-enheter. 
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Bilaga 10-1 

Exempel på befattningsbeskrivningar 
Systemägare 

• Besluta om mål och budget 
• Ansvara för att systemet stöder verksamheten samt bevaka nytto-

effekten av systemet 
• Tillse att systemet följer lagar och förordningar 
• Årligen teckna avtal med Systemområdesansvarig 
• Regelbundet varje år följa upp kostnaderna av systemet 
• Vid behov tilldela eller begära ytterligare ekonomiska resurser 
• Ansvara för informationssäkerheten 
• Samordna på systemägarnivå 

Systemansvarig 

• Insamla, dokumentera, sammanställa och prioritera ändringsären
den 

• Dokumentera och sammanställa upptäckta fel 
• I samråd med ADB-ansvarig klassa ändringsförslag i åtgärder och 

uppdragstyper 
• Tillsammans med ADB-ansvarig planera genomförandet av änd

ringar inom de ramar som beslutas 
• Ansvara för att acceptanstester genomförs samt godkänna ändringar 

i såväl central som lokal miljö 
• Tillsammans med ADB-ansvarig planera produktionssättnings

datum för nya versioner 
• Ansvara för och genomföra ändringar av användarbehöiighet 
• Planlägga och förbereda användarutbildning baserad på identifierat 

behov samt ansvara för innehållet i utbildningarna tillsammans med 
utbildningsavdelningen 

• Ansvara för att användardokumentationen hålls uppdaterad 
• Utbilda Kontaktpersoner vad avser systemfrågor 
• Ansvara för att det finns en utbildningsdokumentation för utbildning 

av såväl nya som erfarna användare 
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• Informera Kontaktpersoner om genomförda ändringar 
• Informera Kontaktpersoner om ny eller förändrad information i sys

temet 
• Rapportera till Systemägaren om nedlagd tid och kostnad 
• Tillsammans med ADB-ansvarig utarbeta förslag till budget för 

nästa budgetår 
• Tillsammans med ADB-ansvarig utarbeta förslag till nästa års avtal 
• Anordna möten för förvaltnings- och samordningsgrupper 
• Periodiskt mäta statusen på systemet 
• Ansvara för att berörda användare anpassar sina rutiner till genom

förda förändringar i systemet 

Kontaktperson 

• Sammanställa och vidarebefordra önskemål om förändringar till 
Systemansvarig 

• Dokumentera och rapportera upptäckta fel till Systemansvarig 
• Hålla användarna informerade om planerade och genomförda för-

ändringar 
• Deltaga vid och utföra acceptanstester 
• Hålla sig informerad om att användarna har rätt kunskap 

Om det inte finns någon Kontaktperson får Systemansvarig ta Kontakt
personens ansvar och befogenheter 

Systemområdesansvarig 

• Tillhandahålla de ADB-resurser som verksamheten kräver 
• Ansvara för att den ADB-tekniska budgeten utformas 
• Ansvara för att ADB-personalen har tillräcklig kunskap om verk-

samheten och system 
• Årligen teckna avtal med Systemägaren 
• Teckna erforderliga avtal med underleverantörer 
• Tillse att det finns tillräckligt med rätt utbildade personella ADB

resurser 
• Ansvara för den ADB-tekniska samordningen 
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• Tillse att ytterligare personella resurser kan anskaffas vid beställ
ning 

• Ansvara för regelbunden uppföljning av ADB-kostnaderna 

ADB-ansvarig 

• Tillsammans med Systemansvarig planera ändringar och förbätt
ringar inom angivna ramar 

• Utforma beställning till extern leverantör samt sköta upphandlingen 
av beslutade ändringar 

• Ansvara för att de ändringar som beslutas av förvaltningsgruppen 
genomförs enligt plan 

• Tillsammans med Systemansvarig klassa ändringsförslag i upp
dragstyper 

• Ansvara för att system- och programdokumentation är aktuell 
• Förvissa sig om att ändringar är acceptanstestade och godkända av 

Systemansvarig innan de sätts i produktion 
• Tillse att rapporterade fel blir åtgärdade 
• Tillsammans med Systemansvarig planera produktionssättnings-

datum för nya versioner 
• Ansvara för produktionssättning av ändrade rutiner och program 
• Ansvara för att drift- och produktionsdokumentation 
• Ansvara för att acceptanstester kan genomföras av användarna i 

testmiljön samt tillhandahålla testdata 
• Rapportera nedlagd tid och kostnad till Systemansvarig 
• Tillsammans med Systemansvarig utarbeta förslag till budget för 

nästa budgetår 
• Tillsammans med Systemansvarig utarbeta förslag till nästa års 

avtal 
• Följa upp avbrott i systemet och rapportera dessa till Systemansva

rig 
• Kontrollera att krav på ändringar som ställs på systemet inte redan 

finns genomförda eller beställda 
• Bevaka att struktur och metodik bibehålls vid införandet av änd

ringar i systemet 
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Drifttekniker 

• Följa upp avbrott i systemet och rapportera dessa till ADB-ansvarig 
• Uppdatera driftdokumentation 
• Produktionssätta nya versioner och ändrade program 
• Planera och följa upp den dagliga driften 
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Bilaga 11-1 

Affärsavtal 
Det generella för affärsavtalet är ju att övergripande beskriva affären. 
Den mer detaljerade beskrivningen återfinns i utvecklings-, förvalt
nings- och driftavtalen. 

§ 1 Parter 
Vilka parter tecknas avtalet mellan och vilka andra parter berörs. 

§2 Åtagande 
En verbal beskrivning vad åtaganden består av. Observera att 
inte bara leverantörens åtagande skall beskrivas utan också 
beställarens. Uttryck gärna åtagandet så att ni kan mäta om ni 
har lyckats eller ej med åtagandena. Bestäm hur, när och vilka 
som skall mäta. 

§ 3 Omfattning 
Här är det viktigt att omfattningen på affären beskrivs på ett tyd
ligt och konkret sätt. Gärna avgränsningar, vad omfattas inte av 
avtalet t ex kompetensförsötjning. 

§ 4 Personal och kompetens 
Vilken personal berörs av avtalet. Funktioner, bemanning och 
kompetens. 

§ 5 Resurser 
Här skall personella, maskinella och andra resurser beskrivas. 

§ 6 Utrustning 
Finns det några krav på speciell utrustning för affärens utförande 
skall det beskrivas under denna paragraf. 

§ 7 Prisfi/osofi, prismekanismer och pristillfällen 
Att ta betalt är ett inom många organisationer under utvecklat 
område. Man tror att man kommit mycket långt i affärsmässig-

183 



heten om man har infört interndebitering. Det är viktigt att föra 
diskussioner och enas om vilken prisfilosofi, prismekanismer 
och pristillfällen som skall gälla för affärsrelationen. 

§ 8 Tekniska Miljöer 

I vissa affärer kan det vara viktigare än andra att beskriva den 
tekniska miljö som behövs. (Befintlig eller skall anskaffas). 

§ 9 Modeller och metoder 

Vilket krav på användande av modeller och metoder gäller. 

§ 10 Upphandling av externa resurser 

Vad gäller avseende upphandling av externa resurser. Skall båda 
parter kunna göra detta eller endast en. Vår grundsyn är att det 
alltid är säljaren/leverantören som skall upphandla externa 
resurser och även skriva avtal med dessa. Sedan ingår detta i 
affären. 

§ 11 Vite 

En intressant fråga är frågan om vite eftersom det sällan är möj
ligt att ställa ekonomiska anspråk internt eller åtminstone inte 
har avsedd effekt då pengarna kommer från samma ficka. Det är 
ofta välgörande att frågan ändå diskuteras. Vi rekommenderar i 
övrigt den Japanska modellen som lär säga: "Parterna skall 
komma överens". 

§ 12 Giltighetstid 
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Skriv in hur länge avtalet gäller samt vilka villkor som gäller för 
uppsägning. 



Bilaga 11-2 

Utvecklingsavtal 
§ 1 Parter 

Vilka parter tecknas avtalet mellan och vilka andra parter berörs. 
Här skall också beskrivas vilka andra avtal som berör detta avtal. 

§ 2 Uppdragsbeskrivning och affärsiden 
En verbal beskrivning som sammanfattar vad utvecklingsupp
draget gäller och vad systemet grovt skall innehålla. Affärsiden 
med systemet, Användningsområde. Vinster i form av ekonomi, 
tid, kvalitet, säkerhet. Konsekvenser för berörda enheter. Bilägg 
gärna en kostnadsintäktskalkyl till avtalet. Gärna avgränsningar, 
vad innehåller inte utvecklingsprojektet. 

§ 3 Projektmål 
Det är mycket viktigt att uttrycka projektmålen i mätbara, realis
tiska och kommunicerbara termer. Dela gärna upp i huvudmål 
och delmål. Finns flera mål se till att de blir viktade. 

§ 4 Projektorganisation 
Uttryck vilka som skall genomföra projektet genom att beskriva 
projektorganisationen och bemanning: 
- Beställare 
- Projektledare (helst från verksamheten) 
- ADB-teknisk ledare 

Samt behövliga grupper: 
- Styrgrupp 
- Arbetsgrupp(er) 
- Referensgrupp(er) 
- Eventuella utskott 

§ 5 Projektplan 
Skall någon speciell utvecklingsmodell användas, skriv in det 
här. Skall den inte användas motivera varför. 

Här skall också de väsentligaste aktiviteterna beskrivas. 
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§ 6 Tidsplan 

Grov tidsplan med definierade milstolpar. 

§ 7 Resurser 

Här skall de interna och externa resurserna beskrivas med kom
petenskrav och omfattning t ex i timmar. 

§ 8 Kostnader 

Beräknade kostnader för ovan beskrivna resurser. 

§ 9 Vite 

En intressant fråga är frågan om vite eftersom det sällan är möj
ligt att ställa ekonomiska anspråk internt eller åtminstone inte 
har avsedd effekt då pengarna kommer från samma ficka. Det är 
ofta välgörande att frågan ändå diskuteras. Vi rekommenderar i 
övrigt den Japanska modellen som lär säga: "Parterna skall 
komma överens". 

§ 1 O Projektavslut och Giltighetstid 
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Det är viktigt att beskriva vad som gäller för projektavslut. Skriv 
in hur länge avtalet gäller samt vilka villkor som gäller för upp
sägning. 



Bilaga 11-3 

Förvaltningsavtal 
Som vi tidigare har påpekat kan många av nedanstående paragrafer 
skrivas in i en systemunik handbok, då de beskriver samarbetet mellan 
berörda parter. Då lyfter man företrädelsevis ut paragraf l, 3 samt 6. 

§ 1 Parter 
Vilka parter tecknas avtalet mellan och vilka andra parter berörs. 
Här skall också beskrivas vilka andra avtal som berör detta avtal. 

§ 2 Omfattning 
Här skall omfattningen av det som skall förvaltas beskrivas. Dels 
skall affärsiden med informationssystemet, funktioner samt en 
grov systembeskrivning göras verbalt. Dels skall en detaljerad (i 
bilagor) beskrivning göras av systemberörda, parter, en aktuell 
systemgraf, matris med produkt(funktion)/ ADB-system samt 
också en definition av omfattningen på systemförvaltningen 
gärna med hjälp av definitionsmatrisen. 

§ 3 Mål 
Här skall systemets mål och måluppfyllelse beskrivas. 

Vilken livslängd, betydelse, förändringsgrad och status. 

Här skall man också ta upp kända regeländringar, punkter från 
eventuell befintlig åtgärdslista. Påverkan från och till andra sys
tem och påverkan från och till olika utvecklingsprojekt skall 
också beskrivas här. 

Först därefter skall mål för förvaltningen under den definierade 
perioden uttryckas avseende såväl förvaltningskvalitet som sys
temkvalitet. 
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§ 4 Förvaltningsorganisationen 

Beskriv förvaltningsorganisation som behövs för att nå uppsatta 
mål. (i enlighet med vald förvaltningsmodell). Alla befattningar 
skall utses och namnges. 

§ 5 Ansvar och befogenheter 

Det är viktigt att på varje befattning i förvaltningsorganisationen 
ange ansvar och befogenheter. Eftersom förvaltningsorganisatio
nen är en mikroorganisation kan en befattning i förvaltningsor
ganisationen ha ansvar och befogenheter som vederbörande inte 
har i linjen. Detta är väsentligt att avtala om. 

§ 6 Resurser och uppföljning 

Här skall det anges hur mycket tid som går åt till att nå de i para
graf 3 uttryckta målen. Använd den tidigare beskrivna defini
tionsmatrisen på så sätt får ni med helheten. Kom ihåg att ta med 
anpassningsarbeten till andra system och projekt som är berörda. 

Här skall också anges hur mycket tid som de olika befattning
arna skall lägga ned på systemförvaltningen under perioden. Det 
skall också framgå övriga resurskrav. 

§ 7 Rutiner för förvaltningsorganisationen 

Det är mycket viktigt att man blir överens om styr- och änd-
1ingsrutinerna som skall gälla. I styrrutinen skall ju bl a framgå 
vilket underlag som skall gälla för målformuleringar, budgete
ring samt uppföljning av budgeterade resurser. I ändringsruti
nerna skall bl a framgå vem får initiera ändringar, hur man skall 
initiera ändringar, vem bereder ärenden, när blir ideer ärenden. 

§ 8 Information och utbildning 
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En vanlig orsak till att informationssystem har ett dåligt rykte är 
att de inte används på rätt sätt. Det är därför viktigt att beskriva 
hur information och utbildnings skall gå till. Vem har ansvaret 
för vad? Vilken utbildningsmiljö skall vi ha? 



§ 9 Dokumentation 
Och så har vi det här med dokumentation. Varför inte avtala vil
ken dokumentation som skall finnas, vem som ansvarar för den 
och vilka som skall ha den. De olika dokumentationer som är 
aktuella inom systemförvaltningsarbetet är användar-, system 
och program-, samt förvaltningsdokumentation. 

§ 1 O Giltighetstid 
Beskriv hur länge avtalet gäller och vem som ansvara för att 
nästa avtal tecknas. 
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Bilaga 11-4 

Driftavtal 
Som vi tidigare påpekat är det allt vanligare att driftfrågorna tas med i 
förvaltningsavtalet eftersom driften i modernare miljöer är integrerade 
eller i alla fall svåra att urskilja. Det är emellertid viktigt att inte sam
manblanda innehållet, varför vi här har valt att reglera driftfrågorna i 
ett separat avtal. 

§ 1 Parter 

Vilka parter tecknas avtalet mellan och vilka andra parter berörs. 
Här skall också beskrivas vilka andra avtal som berör detta avtal. 

§ 2 Omfattning 

Här skall omfattningen av åtagandet beskrivas. Datordrift av 
testversion, utbildningsversion, utvecklingsversion. Datalagring, 
säkerhetskopiering, arkiviering, statistik över användandet, 
ajourhållning av driftdokumentation, driftplanering och uppfölj
ning. Reglerar avtalet också nätverkstjänster och datakommuni
kation skall detta framgå. Gränssnitt till andra system skall 
uttryckas och eventuella avgränsningar. Det är också viktigt att 
beställarens åtagande specificeras exempelvis utskrifter, efterbe
handling och distribution 

§ 3 Beskrivning av systemet 
Beskriv verbalt affärsiden med informationssystemet, funktioner 
samt användarna. 

§ 4 Kontaktpersoner 

Här skall berörda kontaktpersoner namnges. Det kan vara sys
temägaren, systemansvarig, övergripande driftansvarige, drift
tekniskt ansvarig samt övriga kontaktpersoner. 

§ 5 Ansvar och befogenheter 
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Här skall beskrivas vilket ansvar och vilka befogenheter befatt
ningarna i driftorganisationen har. Vem skall beordra omkör
ningar vem ansvara för övervakning med mera. 



§6 Säkerhet 
Vad gäller för säkerhetskopiering och loggning. Arkivinstruktio
ner. Vad gäller för driftstörningar. Finns det någon katastrofplan. 
Vad händer vid längre avbrott. 

§ 7 Tillgänglighet 
Här är det viktigt att reglera öppettider. Vad gäller under normal 
arbetstid och vad gäller övrig tid? Hur lång tid i förväg måste 
man veta bemanning övriga tider. Vilken tillgänglighet gäller. 
Vilka svarstider. Beskriv varmätningar skall göras och hur. Vad 
gäller vid planerade avbrott. Vem meddelar vem, Hur länge får 
de vara och när. Vilket antal oplanerade avbrott kan förväntas. 
och hur länge får de vara innan ovan nämnda katastrofplan sätts 
i verket. 

§ B Udata 
Skall det upprättas någon produktionsplan, vem skall göra det. 
Vad händer vid avvikelser. Vem ansvarar för leveranser och dist
ribution. 

§9 Volymer 
Här skall volymer för lagrade data och nätverk anges. Hur 
många adressposter innehåller systemet hur stort lagringsbehov i 
exempelvis megabyte och hur många databaser är de fördelade. 
Vad är den förväntade tillväxten. Hur många terminaler används, 
hur många är påloggade samtidigt. Hur ser tillväxten ut. 

§ 10 Kostnader 
Här skall externa och interna kostnader specificeras. Vidare skall 
uttalas hur uppföljningen skall göras och om kostnaderna skall 
faktureras eller inte. 

§ 11 Giltighetstid 
Beskriv hur länge avtalet gäller och vem som ansvara för att 
nästa avtal tecknas. 
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Bilaga 11-5 

Innehållsförteckning till Systemunik 
handbok 

O. Syfte med en systemspecifik handbok 

1. Förvaltningsmodell 

• Modell 
• Nomenklatur för förvaltningen 

2. Omfattning av systemet och förvaltningen 

• Systemberörda 
• Parter 
• Systemgraf 
• ADB-system/Funktions matris 
• Definition av systemförvaltningen KRAFSAD 

3. Mål 

• Målstyrd förvaltning 

4. Organisation 

• Befattningshavare 
• Arbetsgrupper 
• Ansvar och befogenheter (befattningsbeskrivningar) 

5. Styrning, beslut och samordning 

• Beslutsordning 
• Rapportering och uppföljning 
• Styrgrupper och arbetsgrupper 
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6. Regler och rutiner 

• Rutin för ändringshantering 
• Rutin för styrning 

7. Mätmetoder 

• NYS Ny Systemdiagnos 

8. Utbildning 

• Systemansvarig 
• ADB-ansvarig 

9. Avtal 

• Systemförvaltningsavtal 
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Bilaga 11-6 

Grundutbildning i affärsmässig attityd 
Denna grundutbildning syftar till att ge eleverna en god kännedom och 
övning i grundläggande väl beprövade tekniker avseende affärsmässigt 
beteende. Utbildningen är uppdelad i steg enligt nedan: 

Steg 1 Argumentinventering 

Här kartläggs vilka argument och motargument som är vanligast inom 
aktuell organisation idag. Vilka sälj situationer man oftast befinner sig i. 
Vad man tycker är lätt respektive svårt i kontakten med kunderna. 
Genomförandet sker genom intervjuer med 3-4 personer. 

Steg 2 Bearbetning/anpassning 

Efter intervjuerna sammanställs materialet, kommenteras och avstäms. 
Därefter användes materialet vid detaljplaneringen av kusen. 

Steg 3 genomförande av kurs 

En 2,5 dagars kurs i säljande attityd och affärsmässighet. Innehållet är 
kraftigt påverkat av intervjuerna i steg 1 på så sätt att eleverna känner 
igen sin vardag. 

Det är ofta svårt att nå fram med den här typen av budskap till elever 
med hög teknisk kompetens. Det har då visat sig mycket stimulerande 
att använda konstnärliga ämnen som stöd till det pedagogiska arbetet. 
Det har visat sig att eleverna kan ta emot budskapet på ett mycket mer 
generöst sätt efter sådana övningar. Även viljan att delge sina egna 
erfarenheter och tankar stimuleras genom exempelvis sång och musik
övningar. Ett sätt att göra detta är att varje huvudämne inleds med ett 
"Öppna sinnen" -avsnitt så att eleverna är mottagliga, därefter blir det 
ett teoripass som intellektuellt berättar och förklarar. De påföljande 
övningsuppgifterna överför kunskaperna till elevernas vardag samt 
redovisning och diskussion leder fram till konkreta slutsatser. 

Den typen av ämnen är lätt att de upplevs som "flummiga" varför det är 
viktigt att eleverna under utbildningen skall forma sina konkreta mål 
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avseende en bättre affärsmässighet och säljande attityd. Detta görs på 
flera sätt. Först listas vilka affärssituationer, säljande attityder och 
egenskaper som man skall ha inom organisationen. Här kan det vara 
viktigt att ta med eventuella hinder för dessa som man ser. På så sätt får 
man underlag för konkreta åtgärder för bättre affärsmässighet. Se 
bilaga 11-8 för förslag på lista: 
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Bilaga 11-7 

Affärssituationer, Säljande attityder, 
Säljande egenskaper samt ev hinder för 
dessa inom avdelning xxx. 
Nedanstående sammanställning är olika affärssituationer, säljande atti
tyder och egenskaper som vi skall ha inom avdelning xxx. Vidare finns 
en lista på hinder för dessa. Underlaget för listan utarbetades vid kur
sen i säljande attityd 1995-ll- xx och antogs av ledningsgruppen 1995-
12-xx. 

Affärssituationer 

- Beställningar av ändringar i listor 
- Användarna ringer och vill ha statistik 
- Besök hos användarna på deras arbetsplats 
- Genomgångar av förstudier 
- Tecknande av systemförvaltningsavtal 
- Olika pilotprojekt 
- Förfrågningar om vi kan göra ett speciellt jobb till ett visst datum 
- Förfrågningar om vi kan göra ett speciellt jobb trots bristande för 

utsättningar 

Säljande Attityder 

Det är viktigt att vi inom avdelning xxx har positiva attityder till: 

- Företaget/avdelningen vi arbetar inom 
- Oss själva 
- Att sälja 
- Aktuella ideer, produkter och tjänster 
- Andra människor 
- Morgondagen 
- Förändringar 
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Säljande Egenskaper 

Inom avdelning xxx skall vi alltid sträva efter att vara: 

- Entusiastiska 
- Lyssnande och uppmärksamma 
- Kunniga 
- Uppriktiga 

Ödmjuka 
- Positiva och öppna 
- Vänliga och hjälpsamma 

Hinder, eller som vi hellre ser det, möjligheter 

- Vi saknar bra instrument för att visa uppskattning 
- Oklart vilka som sätter personliga betyg på det man gör 
- Onödigt långt avstånd till beställarna 
- Hitta former för fead back 
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Bilaga 11-8 
0 

Atgärder för ökad affärsmässighet och 
ännu bättre säljande attityd inom 
avdelning XXX. 
1. Antalet besök hos användarna, genomgångar av förstudier samt pi

lotprojekt/prototyping skall öka från idag ca I varannan månad till 
minst 2/månad. 

2. Ämnet säljande attityd och ökad affärsmässighet skall diskuteras på 
varje måndagsmöte. Vi skall på dessa möten konkretisera och tydlig
göra genom att kommentera och lära av verkliga fall. 

3. Vi skall ta fram olika "lathundar" med viktiga budskap på. Exempel
vis ett kort att ha i fickan med checklistan för vad man skall tänka på 
inför säljmöten. 

4. Ta fram olika målformuleringar för Säljande attityd så att vi kan 
mäta hur väl vi lyckats. 

5. Pröva fadderverksamhet dvs ha någon med under en längre period 
som kommenterar och diskuterar vad som kan göras bättre efter vaije 
sälj situation. 

Ovanstående åtgärder skall samtliga vara påböijade och 3, 4 och 5 skall 
vara klara senast 1996-01-xx. 

Vårt sätt att målformulera och konkretisera arbetet med ökad affärs
mässighet och bättre säljande attityd tar fasta på den lista på vilka atti
tyder och personliga egenskaper vi skall ha inom den aktuella organi
sationen som eleverna arbetat fram under utbildningen. Genom att sätta 
en skala på 0-7 bedömer vi vaije egenskap. 

Så här kan en säljande attitydbesiktning se ut: 
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Bilaga 11-9 

Affärsmässig attitydbesiktning 
Nedan följer ett antal säljande attityder och egenskaper som skall kän
neteckna medarbetarna på ... 

Besiktningen skall genomföras en gång om året i samband med utveck
lingssamtalen. 

Gör en ring runt ärläget och en fyrkant runt önskat börläge. 

Den här besiktningen är gjord av: .......................................................... . 

och gäller: .............................................................................................. . 

Förmåga att visa positiv attityd till: 

- Företaget/avd. vi arbetar inom 1----2----3----4----5----6----7 

- Sig själv 1----2----3----4----5----6----7 

- Att sälja l----2----3----4----5----6----7 

-Aktuella ideer, produkter och tjänster 1----2----3----4----5----6----7 

-Andra människor 1----2----3----4----5----6----7 

- Morgondagen 1----2----3----4----5----6----7 

- Förändringar 1----2----3----4----5----6----7 

Förmåga att: 

- Visa entusiasm 

- Visa uppmärksamhet och lyssna 

- Visa sin kunnighet 

- Visa sin uppriktiga mening 

- Visa ödmjukhet 

- Visa positivitet och öppenhet 

- Visa vänlighet och hjälpsamhet 

1----2----3----4----5----6----7 

1----2----3----4----5----6----7 

1----2----3----4----5----6----7 

l----2----3----4----5----6----7 

1----2----3----4----5----6----7 

l----2----3----4----5----6----7 

1----2----3----4----5----6----7 

Stockholm ...................................................... . 
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Bilaga 11-10 

Checklista inför säljmöten 
Må/gruppsanalys 

- Till vem eller vilka skall jag sälja? 
- Finns det några viktiga påverkare? 
- Andra intressenter? 
- Vad skall jag sälja? - Vad skall de köpa? 
- Skall jag sälja samma sak till alla? 

Säljstrategiltaktik 

- Stegvis insäljning, vad skall jag sälja först? 
- Ett möte med alla inblandade eller flera möten med olika kund- och 

intressekategorier? 
- Andra aktiviteter, lobbying? 

Argumentering 

- Vilka huvudargument? 
- Vilka kringargument? 
- Vilka motargument kommer Du att få? 

- Kom ihåg EFI Egenskap/Fördel/Innebörd samt den viktiga 
PROPOSEN!!! 
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Bilaga 11-11 

Checklista för genomförande av 
sälj möten 
På rätt ställe 

- Försök att få köparen till Dig 

På utsatt tid 

- Var noga med att mötet startar på överenskommen tid 

Inleds med 
- Försök att få leda mötet, åtminstone under huvuddelen (lättare om 

mötet är hos Er) 
- Definiera målet/syftet med mötet 
- En presentation av deltagarna och vad de har för betydelse för mötet 

Deltagande 
- Alla deltagare som behövs för att nå målet måste vara närvarande. 

Om inte, överväg noga om det är någon mening att fullfölja, kanske 
är det bättre att sätta en ny tid. Alternativet är att formulera om målet 
med mötet. 

Inför beslut 

- Sammanfatta inför varje delbeslut. 

Avslutas med 
- Gör en sammanfattning av vad mötet kommit fram till och om ni 

nådde mötets mål. Obs! Glöm ej: Vem gör vad och när! 
- Avsluta mötet på överenskommen tid. 
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Rubriker i en affärsplan 
Året som gick 

Totalmarknad 

Marknadssegment 

Kundstruktur 

Målgrupper 

Politiska beslut 

Konkurrentsituation 

Profil 

Affärside 

Sortiment 

Utveckling/anskaffning 

Usp's 

Priser 

Organisation 

Affärsmål 

Sälj strategi 

Marknadsaktiviteter 

Personlig försäljning 

Extern marknadskommunikation 

Intern marknadsföring 

Fokuserade område 1995 
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Bilaga 13-1 

Exempel på ändringshanteringsrutin 
Initiering 

Alla systemberörda har rätt att föreslå ändringar. Ändringsönskemålet 
skall innehålla följande information; 

• förslagsställarens namn och avdelning 
• förslagets orsak 
• uppskattad nytta 
• förslag till lösning 
• önskat färdigdatum. 

Ändringsönskemålet sänds till systemansvarig via elektronisk post. 
Formaterat memo ändringsförslag, skall användas. Om förslaget 
bedöms som akut skall systemansvarig kontaktas direkt per telefon. 

Klassning 

Systemansvarig klassar ändringsförslaget, vilket innebär bedömning 
om ändringen akut eller inte, samt indelning i RAPS-åtgärd. Om änd
ringsförslaget inte bedöms som akut fyller systemansvarig i en änd
ringsblankett. Som underlag används information från ändringsinitiera
ren. 

Systemansvarig skickar därefter ändringsblanketten till ADB-ansvarig, 
samt till aktuell person i verksamheten för beredning. 

Om systemansvarig bedömer ändringsförslaget som orealistiskt skall 
förslagsställaren informeras därom. Om systemansvarig bedömer änd
ringsönskemålet som intressant, men inte just nu, förs ändringen upp 
på en önskelista. 
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Beredning 

ADB-ansvarig bereder ändringen i samråd med lämplig ADB-tekniker. 
Beredningen omfattar; 

• specificering av vilka system och program som berörs 
• konsekvensanalys för berört system 
• konsekvensanalys för kringliggande system 
• lösningsförslag 

Med denna information som underlag görs tids- och kostnadsuppskatt
ning. Med denna information kompletteras därefter ändringsblanketten 
och sänds åter till systemansvarig. 

Systemansvarig bereder ändringen i samråd med lämpliga personer i 
verksamheten. Beredningen skall omfatta följande; 

• fördjupad nyttouppskattning 
• tid- och kostnadsuppskattning för utformning av manuella rutiner 

och informationsanvändning 
• konsekvensanalys. 

Kompletterad med ovanstående information sänds Ändringsblanketten 
därefter åter till systemansvarig. 

Systemansvarig tar nu ställning till något av följande alternativ; 

• Ändringsförslaget är intressant, men inte just nu. Förslaget förs upp 
på önskelistan och förslagsställaren informeras därom. 

• Ändringsförslaget är orealistisk av kostnads, tids eller kompetens
skäl. Ändringsblanketten arkiveras i förvaltningsdokumentation. 
Förslagsställaren informeras därom. 

• Information från beredningen räcker inte som beslutsunderlag. Änd
ringsblanketten sänds åter till ADB-ansvarig och/eller verksamhets
personal. 

• Ändringsförslaget faller utanför gällande ramar. Ändringsblankett 
sänds till styrgruppen för beslut. 

• Ändringsförslaget är inte någon av ovanstående typer, och Änd
ringsblanketten går vidare för prioritering. 
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Prioritering 

Systemansvarig och ADB-ansvarig pnonterar på förvaltningsmötet 
som genomförs en gång per vecka. Prioriteringen är inte statisk vilket 
innebär att omprioriteringar kan göras. Resultatet av prioriteringen blir 
en prioriteringslista. Listan innehåller följande information; 

• aktuellt ändringsförslag 
• hänvisning till aktuellt beredningsdokument 
• prioritet 
• genomförare i ADB-org respektive verksamhetsorg. 

Resultatet av prioriteringsarbetet kan bli att ändringar förs över från 
prioriteringslistan till önskelistan. 

Utformning 

ADB-ansvarig och ADB-tekniker utformar ändringen efter gällande 
rntiner i ADB-organisationen. Utformning inkluderar även utformning/ 
ändring av dokumentation. 

Utformningen i verksamheten innebär utformning av nya/förändrade 
rutiner och informationsanvändning. De nya rutinerna dokumenteras i 
användardokumentation och verksamhetsbeskrivning. 

Underlaget i utformningen är prioriteringslistan och ändringsblanket
ten. 

Test 

ADB-tekniker testar ändringen efter gällande rutiner för system- och 
programtest i ADB-organisationen. När ändringen bedöms som färdig 
meddelar ADB-ansvarig detta till systemansvarig som kan starta 
acceptanstestning. Systemansvarig och användare testar enligt ruti
nerna för acceptanstestning. När ändringen är godkänd meddelar sys
temansvarig ADB-ansvarig detta. 

Om ändringen inte godkänns av verksamheten går ändringen åter till 
ADB-organisationen. 
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Information och utbildning 

Systemansvarig och ADB-ansvarig bestämmer plan för information 
och utbildning av ändringen. Planen omfattar; 

• form 
• tidpunkt 
• genomförare. 

Information och utbildning genomförs sedan enligt plan. 

Införande 

Systamansvarig, ADB-ansvarig och driftansvarig beslutar om när änd
ringen skall införas i produktionsatt system. Driftansvarig genomföra 
produktionssättning enligt beslut. 

Uppföljning 

Systemansvarig och ADB-ansvarig följer upp tid, kostnad samt reak
tioner från respektive organisation. Detta diskuteras på förvaltningsmö
tet. Informationen från uppföljningen utgör sedan underlag till uppföli
ningsrapporter till styrgruppen. 
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Bilaga 14-1 

Exempel på varför det inte blir av! 
1. Vi har arbetat så här som vi gör nu i 13 år 
2. Jag vet att det inte kommer att fungera 

3. Det är inte mitt jobb, det är Nisses 

4. Vi har inte någon erfarenhet av det där 
5. Vi kan inte göra något åt det 

6. Vi hinner inte 

7. Det är för kostsamt 
8. Det där har jag prövat förut och det gick inte 

9. Det går inte för vår verksamhet är speciell 
10. Vi tar upp det där vid ett senare tillfälle 

11. Teorin är nog bra men det fungerar inte i praktiken 

12. Låt oss fundera ett tag till 
13. Det här kommer att leda till trubbel 

14. Nu är det rätt tillfälle 
15. Vi är inte mogna för det här ännu 

Exempel på varför det blir av! 
1. Vi har arbetat så här som vi gör nu i 13 år så det är verkligen dags 

att vi prövar något nytt 

2. Jag kan inte vara säker på att det fungerar förrän jag prövat 
3. Jag tar hand om det här 

4. Det vore bra att få erfarenhet av det där också 

5. Jag skall försöka göra något åt det 
6. Vi hinner 

7. Det kostar mycket men det är det värt 

8. Förra gången jag prövade det där gick det snett men nu är det ju nya 
förutsättningar och erfarenheterna som jag har från misstagen vi 
gjorde förra gången kan jag använda nu 
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9. Alla verksamheter är speciella på viss nivå men generella på en an
nan nivå så låt oss pröva 

10. Låt oss få det avklarat nu 

11. Eftersom tankarna bakom är så goda borde det fungera i verklighe-
ten 

12. Låt oss sätta igång 

13. Det här kommer att leda till många nyttiga diskussioner 
14. Nu är just det rätta tillfället 

15. Vi kommer att mogna efter det här 
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