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Systemförvaltning har vunnit ökad uppmärksamhet under senare år, och den 

främsta anledning till det är förmodligen att ingen organisation längre kan 

blunda för de betydande och eventuellt växande resurser som verksamheten 

tar i anspråk. En annan trolig orsak är att det samlade värdet av de befintliga 

systemen ökar och det blir naturligt att man undersöker hur systemen skall 

hanteras för att svara upp till verksamhetens mål. Trots det ökande intresset 

saknas fortfarande den mångfald av metoder och tekniker, som 

kännetecknar t ex systemutvecklingsområdet. 

Inom forskningsvärlden har intresset för systemförvaltning förefallit vara 

svagt, och de flesta initiativ för kartläggning av hur systemförvaltning 

bedrivs har därför kommit främst från praktikfältet. En del av förklaringen 

till detta kan vara att systemförvaltningsbegreppet är relativt nytt och även 

om det finns forskare som berört systemförvaltningsområdet har man inte 

använt begreppet i någon större utsträckning. 

Modern Systemförvaltning 

På Högskolan i Östersund bedriver vi ett nystartat projekt som behandlar 

systemförvaltning och som benämns Modern Systemförvaltning. 

Målsättningen för projektet är att åstadkomma en kunskapsuppbyggnad 

inom området systemförvaltning inom Högskolan samt att utveckla och 

förmedla metoder och hjälpmedel till praktikfältet. Bakgrunden till projektet 

är dels det uttalade kunskapsbehovet inom området, och dels att Jämtlands 

län utvecklats till en intressant region för systemförvaltning, främst genom 

den omfattande systemförvaltning som Jämtdata och Ericsson Data förlagt 

till länet. 
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Som ett inledande steg i en kunskapsuppbyggnad är det naturligt att först 

inventera kunskapsläget och sedan utifrån det formulera ett antal 

frågeställningar som man bedömmer intressanta att arbeta vidare med. 

Syftet med detta paper är således att presentera vad man gjort inom 

systemförvaltningsområdet och att definiera forskningsmöjligheter för 

fortsatta studier inom området. 

Definition 

Utmärkande för systemförvaltning idag är att det råder begreppsförvirring, 

vilket inte minst märks i litteraturen eller vid föredrag om 

systemförvaltning. De flesta författare och föredragshållare inleder med att 

definiera systemförvaltningsbegreppet och ofta har de en "dagsfärsk" 

definition av begreppet. 

Lientz och Swanson, som i slutet av 70-talet skrev en doktorsavhandling om 

hur systemförvaltning bedrevs i USA, definierade begreppet 

systemförvaltning genom att tala om vilka åtgärder företeelsen består av; 

anpassningar, förbättringar och korrigeringar. [Lientz och Swanson, 1980]. 

Riksdataförbundet, som i mitten av 80-talet genomförde ett projekt om 

systemförvaltning, gick i samma spår som Lientz och Swanson men de 

gjorde ett tillägg till åtgärdstyperna vilken var saneringar. [RDF, 1987]. 

Intresseföreningen för Systemförvaltning (ISF}, som bildades hösten 1991, 

har frångått det tidigare definitionssättet och definierar systemförvaltning 

enligt följande; "Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att 

administrera och hantera ett informationssystem i drift, så att det under hela 

dess livstid effektivt bidrar till att uppfylla verksamhetens mål". [Brandt, 

1992]. Tilläggas bör att den här definitionen kan ses som en utveckling av 

RDF:s definition eftersom ISF till stor de består av personer som 

medverkade i RDF:s projekt. 

Göran Goldkuhl, docent i administrativ databehandling vid Universitetet i 

Linköping, ger ingen definition på systemförvaltning, men han säger att 

systemförvaltning är ett typfall av systemförändring. Han sätter 

systemförändring som ett överordnat begrepp till systemförvaltning och han 
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säger vidare att andra typer av systemförändring kan vara vidareutveckling, 

systemersättning, reorganisering av system samt systemrenovering. 

[Goldkuhl, 1992]. 

Om vi jämför definitionerna över tiden ser vi att begreppet 

systemförvaltning har vidgats. Lientz och Swansons definition är främst 

inriktad på underhåll av kod, det de flesta idag kallar programvaruunderhåll. 

RDF utvidagar underhållsbegreppet genom att tala om styrning, 

dokumentation, organisering, tekniker och hjälpmedel samt utvärdering av 

systemförvaltning. Detta framkommer inte via definitionen, däremot 

framkommer detta när man studerar rapportserien [RDF, 1987]. ISF vidgar 

begreppet till att innehålla alla åtgärder som genomförs efter det att 

systemet tagits i drift. 

Livscykelmodellen 

För att klargöra innehållet i systemförvaltningsbegreppet är det nödvändigt 

att se helheten i systemets livscykel och identifiera faserna. Tankarna runt 

informationssystemets livscykel återfinns hos många författare, men det är 

inte en helt samlad bild man får vid studier av dessa. 

Den första versionen av livscykeln presenterades 1970 av Royce och sedan 

dess har ett antal förfiningar gjorts. Som visas i figur 1 inkluderades inte 

systemförvaltning och inte heller drift i vattenfallsmodellens första version. 

[Sommerville, 1989]. 

Analys 

Design 

Implemen
tation 

'.Figur 1. 'Vattenfa!fsmode{[en ('l(ä[[a: Sommervifle, 1989 s8) 

Test 

3



Den i Sverige och i systemförvaltningskretsar kanske mest kända 

livscykelmodellen, kommer från RDF:s systemförvaltningsprojekt som 

presenterades 1987. Även RDF:s livscykelmodell, figur 2, har genomgått 

förändringar och den senaste versionen presenterades av Ivan Norström 

[Norström, 1992]. 

Nyutveckling --

Vidare
utveckling 

System
förvaltning 

Drift 

H 

-- System
avveckling 

~igur 2. 'R.'J)~:s fivcyR!{11Wd't{[, 11Waijiercuf av Ivan ?l{prström (Xji[[a: ?l(prström, 1992) 

Bush, från Language Technology i New York, är en av de som menar att 

det är naturligt och önskvärt att livscykeln har formen av ett hjul [Bush, 

1989], figur 3. Han menar att systemet fortlöpande skall anpassas till 

verksamheten, och inte som idag fastna i en förvaltningsfas som kostar 

mycket och har en låg effektivitetsnivå. Han menar vidare att problemet är 

inte att vi nu lägger ner mer tid på att skriva om program än att skriva nya, 

utan snarare att effektiviteten i omskrivandet är så låg. 

Kod
ning 

~igur 3 . .LivscyR!{11WadC i form av ett fiju{ (Xiif[a: 'Bus/i, 1989 s8) 
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Om vi jämför livscykelmodellerna, ser vi att utvecklingen av modellen har 

skett i samma anda som datoriseringen. Under 60-, 70- och delar av 80-talet 

var efterfrågan på datorbaserade rutiner stor, och det är också naturligt att 

modellen över systemets livscykel är inriktad på utveckling. Det innebar en 

stor kulturförändring när man gick från manuella rutiner till datorbaserade. 

Idag är stora delar av samhället datoriserat och även om tekniken utvecklas 

och det byggs nya system, innebär det inte samma kulturförändring som när 

de första datorbaserade systemen infördes. Utveckling idag innebär nästan 

alltid någon form av vidareutveckling där man måste ta hänsyn till de 

system som redan finns inom och utom den egna organisationen. Det blir 

därför naturligt att låta livscykeln anta formen av en cirkel, för att 

åskådliggöra den iterativa process som ett system genomgår under dess 

livstid. 

Koppling mellan definition och livscykelmodell 

Definitionen av systemförvaltningsbegreppet och modellen över systemets 

livscykel är intimt sammankopplade. Det är därför anmärkningsvärt att 

ISF:s definition av förvaltningsbegreppet och RDF:s livscykelmodell inte 

sammanfaller. ISF säger att "Systemförvaltning är samtliga aktiviteter ... ", 

medan livscykelmodellen undantar vidareutveckling från systemförvaltning. 

RDF:s livscykelmodell stödjer snarare Göran Goldkuhls indelning med 

systemförändring som ett vidare begrepp där systemförvaltning är en typ av 

aktivitet och vidareutveckling en annan typ av aktivitet. 

Tidigare arbeten 

Vid fördjupning inom systemförvaltning finner man snart att det, i en 

jämförelse med systemutveckling, inte finns mycket skrivet inom området. 

Några undersökningar och projekt har dock genomförts för att kartlägga 

problematiken och i viss mån föreslå åtgärder för att komma till rätta med 

problemen. Den mest refererade litteraturen beskrivs kortfattat i det 

följande. 

Ett känt arbete, som nämnts ovan, är Lientz och Swansons; Software 

Maintenance Management [Lientz och Swanson, 1980]. Arbetet baseras på 

en enkätundersökning där 487 företag med ADB-verksamhet redovisar hur 
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de bedriver systemförvaltning. En slutsats de drog var att stora problem med 

förvaltningen ofta associerades till stora och äldre system. 

Här i Sverige är projektet som Riksdataförbundet genomförde 1980-1987 

vägledande inom systemförvaltningsområdet, och det mesta som är skrivet i 

Sverige efter 1987 refererar till projektet. Projektet tog fram en 

systemförvaitningsmodeii som i sin tur består av åtia delmodeiler av viika 

Livscykelmodellen och Ansvarsrollerna, figur 4, kanske är de mest spridda 

[RDF, 1987]. Tankarna från Lientz och Swanson återfinns vid flertalet 

ställen i projektdokumentationen. 

ANSVAR 

Systemägande 

Systemansvar 
(S hstemförvaltnings-
oc driftansvar) 

ADB- ADB-drifts 
tekniskt 

(förvaltnings) ansvar 
ansvar 

'.figur 4. Ji&lsvarsrolkr {Xiif[a: '.l('D'.f 26:1/1987 s51) 

Systemnivå 

verksamhet 
(övergripande) ------------
verksamhet 
(löpande) 

ADB-system 

Under samma period, 1984-1987, genomförde Riksrevisionsverket en 

förvaltningsrevision där 20 civila myndigheter undersöktes varav en djupare 

granskning gjordes på nio av dem [RRV, 1987]. Undersökningen utgick till 

stor del från RDF:s projekt, men även från Lientz och Swanson. Resultatet 

av förvaltningsrevisionen är ett antal kriterier för "god" systemförvaltning. 

Kriterierna har valts med utgångspunkt att systemförvaltningen bör vara 

förankrad i verksamheten, säkerställa att ADB-systemen ger största möjliga 

nytta över tiden samt att systemförvaltningen bör karaktäriseras av en hög 

produktivitet. 

I februari 1992 presenterades Sveriges första akademiska avhandling som 

specifikt och uteslutande behandlar systemförvaltningsområdet. Det var 

Peder Brandt som presenterade sin licentiat avhandling med titeln; Hur 

bedriver man systemförvaltning [Brandt, 1992]. Brandt har genomfört en 

kartläggning av systemförvaltningsområdet i Sverige i slutet på 80-talet, 

som han jämför med Lientz och Swansons undersökning [Lientz och 
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Swanson, 1980]. Slutsatsen vid jämförelsen är att förhållandena för 

systemförvaltningsarbetet är snarlika vid undersökningstillfällena. Det som 

skiljer dem åt är de tolv år, med den tekniska och applikations och 

systemprogramvarumässiga utveckling, som förflutit mellan de båda 

undersöknings tillfällena. 

Genomgående för de arbeten som genomförts om systemförvaltning är att 

ett antal element återkommer. Element som anses måste fungera för att 

bedriva systemförvaltning: 

- Organisation, styrning och planering 

- Metoder och verktyg 

- Utvärdering 

- Dokumentation 

Utmärkande för dessa arbeten är också att de främst talar om vad som bör 

finnas, men inte i lika stor utsträckning talar om hur det skall fungera. 

Framtida frågeställningar 

De studier som genomförts har, som nämnts, resulterat i generella 

kartläggningar, som empiriskt talar om hur läget på 

systemförvaltningsområdet ser ut. Studierna talar också om vilka delar som 

bör finnas i systemförvaltningsprocessen för att den skall fungera. Vilka 

generella problem och möjligheter som finns kan därför ses som relativt 

klarlagt även om det finns specifika problem och möjligheter i olika 

organisationer. 

Med utgångspunkt från tidigare studier, som visar vilka delar som bör ingå i 

systemförvaltningsprocessen, kan ett framtida forskningsarbete vara att 

undersöka möjligheterna att skapa en överordnad generell modell för 

systemförvaltning. En modell skall återspegla en komplex verklighet och 

huvudfrågeställningen för en systemförvaltningsmodell är; Vilka aspekter 

skall en modell för systemförvaltning belysa? Skall modellens kärna spegla 

systemförvaltningens olika element i samverkan, är det 

systemförvaltningens plats i systemets livscykel som är det viktigaste, eller 

kanske något helt annat? Bush säger att modellbyggandet i sig är ett 

problem. Han menar att anledningen till att vi idag har problem med 

effektivisering av förvaltning är att vi beskriver våra aktiviteter med 

felaktiga modeller. Vi använder oss av modeller som togs fram under 50-
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talet och vi har inte uppdaterat dem i samma takt som de aktiviteter vi vill 

att de skall spegla har utvecklats[Bush, 1989]. Bush drar sina slutsatser från 

sitt arbete USA, har vi samma problematik i Sverige? 

En modell svarar trots allt inte på frågan hur någonting bör fungera och ett 

komplement till modellen är således nödvändigt. Frågeställningar i samband 

med en fördjupning av, och samverkan mellan modellens delar kan vara; 

Hur skall förvaltningen organiseras? 

Vilka beslutsunderlag behövs för styrning av systemförvaltning? 

Vilka metoder och hjälpmedel behövs i förvaltningsarbetet? 

Hur mäts systemets nytta för verksamheten? 

Vilken dokumentation behövs för att bedriva systemförvaltning? 

Förutom de frågeställningar som uppkommer i samband med byggandet av 

modell och den efterföljande fördjupningen, finns ett antal intressanta 

frågeställningar som rör systemförvaltning. 

Bör olika typer av system förvaltas olika - i så fall hur? 

Vad måste göras i systemutvecklingsarbetet för att underlätta kommande 

förvaltning? 

Vilka ekonomiska aspekter finns på systemförvaltning? 

Avslutningsvis skall sägas att inriktningen på projekt Modern 

Systemförvaltning ännu ej är fastställd. Arbetet med att definiera ett 

avgränsat problemområde kommer att fortsätta under hösten -92, i 

samarbete med projektets referensgrupp och Universitetet i Linköping. 
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