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Abstract 

The aim with the present work is to examine how cor
porations and organizations maintain their information 
systems, if the Applied Mode! (Hafström, Nordström; 
1991) contain all parts required for working system 
maintenance and according to this discuss problems 
and possibilities of system maintenance. We realized a 
literature study and interviewed people who are in
volved in the process of system maintenance. The result 
of the literature study is presented by deflllitions of 
conceptions and the result of three examinations. A 
summary of the interviews is made. From the received 
information we developed the definition of the system 
maintenance conception. Applied Mode! is developed 
and the result is Rocket Maintenance Mode!. Further 
on we discuss problems and possibilities of system 
maintenance and fmally we are giving our opinion how 
to start the work by structuring the system mainte
nance process. 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur 
företag och organisationer förvaltar sina informations
system, om Applicerad Modell (Hafström, Nordström; 
1991) innehåller de delar som krävs för en fungerande 
systemförvaltning samt att med ledning av erhållen 
information diskutera kring problem och möjligheter 
med systemförvaltning. Vi genomförde en litteratur
studie och intervjuade personer som är inblandade I 
systemförvaltningsprocessen. Resultatet av litteratur
studien presenteras genom definitioner av begrepp och 
resultatet av tre vägledande undersökningar. Därefter 
presenteras en sammanfattning av de intervjuer vi 
genomfört. Utifrån erhållen information utvecklar vi 
definitionen av systemförvaltningsbegreppet. Applicerad 
Modell utvecklas och resultatet blir en ny modell kallad 
Raket Förvaltningsmodell. Vidare diskuterar vi kring 
problem och möjligheter med systemförvaltning och 
slutligen ges synpunkter på hur man skall starta arbe
tet med att strukturera systemförvaltningsprocessen. 

Nyckelord 

Applicerad modell, Informationssystem, Raket 
Förvaltningsmodell, Systemförvaltning, Systemunderhåll. 
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1 Inledning 

Systemförvaltningen kräver allt större resurser. Ingen organisa

tion kan längre blunda för de resurser systemförvaltningen tar i 

anspråk. Under de tre senaste decennierna har det viktigaste varit 

att utveckla informationssystem. Det har funnits en enorm efter

frågan på datorbaserade rutiner. På grund av denna efterfrågan 

har man inom systemutvecklingsområdet skapat detaljerade meto

der och hjälpmedel för utveckling medan förvaltningen har levt helt 

i avsaknad av dessa metoder och hjälpmedel. 

Det finns ingen klar och entydig definition av begreppet system

förvaltning. Vi definierar systemförvaltning som alla de åtgärder 

som krävs för att administrera och hantera ett system i drift. 

Systemförvaltningsproblemet består egentligen av två delar, den 

ena är hur man förvaltar redan befintliga system och den andra är 

hur man utvecklar för att underlätta framtida förvaltning. Vi kom

mer i detta arbete att i huvudsak inrikta oss på förvaltning av be

fintliga informationssystem. 

I kapitel två beskriver vi grundläggande begrepp inom 
systemförvaltningen. Här beskrivs även Applicerad Modell (Haf

ström, Nordström, 1991) som ligger till grund för arbetet. 

Systemförvaltningsproblemet har uppmärksammats under de 

senaste åren och tre undersökningar har genomförts. Dessa under

sökningar beskrivs översiktligt i kapitel tre. 

För att få en uppfattning om hur systemförvaltning bedrivs i 

företag och organisationer idag har vi genomfört ett antal inter

vjuer. Resultatet av dessa intervjuer återfinns i kapitel fyra. 

I kapitel fem utvecklar vi systemförvaltningsbegreppet. Vi ut

vecklar även Applicerad Modell och resultatet blir Raket 
Förvaltningsmodell. Slutligen diskuterar vi kring problem och möj

ligheter med systemförvaltning och ger våra synpunkter på hur 

struktureringen av förvaltningsarbetet skall påbörjas. 
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1.1 Syfte och metod 

Syftet med föreliggande arbete är 

a t t undersöka hur organisationer förvaltar sina 
informationssystem, 

a t t härvid särskilt uppmärksamma de delar som ingår i 
Applicerad Modell (Hafström, Nordström; 1991). och 
Jämföra om modellen överensstämmer med faktisk 
verksamhet samt 

a t t med ledning av erhållen information diskutera kring 
problem och möjligheter med förvaltning av 
informationssystem. 

I arbetet med att undersöka aktuell verksamhet inom området 
systemförvaltning har vi genomfört Intervjuer och gjort 
litteraturstudier. 

Vad gäller litteraturstudier har vi tagit del av litteratur som finns 
inom området. Detta är inte något omfattande arbete eftersom det 
inte finns mycket författat inom systemförvaltningsområdet. Tre 
grundläggande undersökningar och ett projekt har genomförts på 
området. Vi har valt att sammanställa och beskriva undersökning
arna i ett enskilt kapitel. Projektet som genomfördes av Riksdata
förbundet i mitten av SO-talet är Inte beskrivit i sin helhet eftersom 
vi inte funnit det meningsfullt. Boken SOFTWARE MAINTENANCE 

MANAGEMENT författad av McCALL 1985 har vi inte haft tillgång till. I 
examensarbetet SYSTEMUNDERHÅLL OCH DRIFT författad av MALM et 

al, utgiven i boken SYSTEMFÖRVALTNING av HEMMING, finns delar av 
McCalls bok vilka vi redovisar. 
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När vi valt intervjuföretag har vi tagit hänsyn till geografisk 
spridning och verksamhet. En annan faktor som vi tagit hänsyn till 
i urvalet är att företaget inte skall ha medverkat i Riksdata
förbundets projekt. Företagen vi valde ut för inteVjuer var 
Josefssons Postorder, Järntdata, SADEF, Stora Data, Domän
konsult. Ericsson Data Service, Autoliv samt Vårgårda Amatur
fabrik. I Bilaga 1 presenteras intervjuföretagen närmare. 

1.2 Hypoteser 

Hypoteser som ligger till grund för detta arbete är 

att Applicerad Modell (Hafström, Nordström; 1991) innehål
ler alla delar som krävs för en fungerande systern
förvaltning samt 

att systemutveckling och systemförvaltning i framtiden kom
mer att vara mer integrerade än idag. 
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2 Grundlöggande definitioner och begrepp 

2. 1 Definition av systemförvaltnlngsbegreppet 

Vad som ingår i begreppet systemförvaltning är sedan länge en 
omdebatterad fråga. Den är inte oviktig eftersom den definierar vad 
som ingår i dataenheternas förvaltningstjänster. 

Statskontoret, Statskonsult och DAFA har specificerat innehållet 
i begreppet enligt följande: 

"Driften av systemet (såväl den maskinella som den manuella) följs 
upp kontlnuerllgt och erforderllga åtgärder vidtas, när felaktigheter 
eller svagheter I systemets funktion upptäcks - eller när ändringar I 
miljön kring systemet sker. så att systemet måste anpassa till 
dessa.· 

Riksdataförbundet har i sitt projekt om systemförvaltning defi
nierat begreppet enligt följande: 

"Systemförvaltning år en sammanfattande benämning för de åtgärder 
som krävs för att administrera och hantera ett system I drtft - och 
som Inte täcks av begreppet drtft. Drtft avser behandling av data. 
Förvaltning avser behandling av systemet.· 

SIS, Svenska Standardiseringskommissionen, har definierat 
begreppet enligt följande: 

"Systemförvaltning Innebär att man löpande följer upp systemets 
'beteende' avseende viktiga egenskaper som t ex systemanvändning, 
svarar fl\r systembesiktning/systemdiagnos, systemsåkerhet. hand
böcker och metoder, ändrtngshantertng, bevakning av kompetens, 
samordning, ansvarsfördelning, dokumentation och avtal av olika 
slag.· 

Peder Brandt, som är den ende i Sverige som forskar på 
systemförvaltningsområdet, definierar systemförvaltning enligt 
följande: 

"Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att hålla ett 
ADB-system funktionellt och till avsedd kvalitet efter att systemet 
tagits I drtft. • 



- 12 -

McCall definierar begreppet systemförvaltning genom att dela in 
det I en hierarki, .figur 1. På den högsta nivån definieras system
förvaltning som en fas I ett ADB-systems livscykel. På nästa nivå 
ställs tre kategorier av förvaltning upp. Den lägsta nivån innehåller 
de aktiviteter och uppgifter som utförs under förvaltningsarbetet. 

Nlv6 1 
definieras som eh 
fas I systemets 
livscykel · 

Nlv62 
olika förvaltnlngs
kategorler · 

Nlv6 3 
förvaltnlngsaktlvlteter 

• 
: Förvaltning: utförande av de aktiviteter 
: som krOvs för att hålla ett system Igång. 
: efter det att det tagits I produktion 

• . . 
• . ·-,-,· . . 

: FörbOttrlngsunderhåll 
, Anpassnlngsunderhåll 
: KorreklM underhåll 
• 
• • • 
: Kravanalys 
: Deslgnanalys 
: Anv6ndarkontakter 
, Kontroll 
: mm.mm 
• 

Figur 1. Definitionshierarki av systemforvaltningsbegreppet 
enligt McCaU (Källa: Hemming s141) 

Vid första anblicken skiljer sig definitionerna främst vad gäller 
driftsbegreppet. I Statskontorets definition gör man inte skillnad 
mellan drift och förvaltning medan man i RDF:s definition tydligt 
anger skillnaden. I SIS definition används inte begreppet drift men 
de aktiviteter man anger tyder på att man har en liknande uppfatt
ning som RDF. Peder Brandt använder sig av driftsbegreppet i den 
meningen att han säger att förvaltningen sker parallellt med drif
ten. Mot bakgrund av den litteratur vi läste innan vi gjorde våra 
intervjuer valde vi RDF:s definition eftersom det var en vid defini
tion, vilket också var syftet med RDF:s projekt d v s att skapa en 
vid definition av systemförvaltningsbegreppet. Efter att vi har tagit 
del av tillgänglig litteratur och genomfört intervjuerna har dock 
våra åsikter om systemförvaltningsbegreppet förändrats en del men 
som sagt använde vi oss av RDF:s definition när vi startade våra 
intervjuer. Under rubriken 5.2 Utveckling av systemforvaltnings

begreppet återfinns en revidering av förvaltningsbegreppet. 
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2.2 Bakgrund till systemförvaltningsproblemet 

Systemförvaltningen har sin bakgrund i det arbete som krävdes 
för att underhålla första generationens datorer. Problemen var då 
oftast av teknisk art både vad gäller hård- och mjukvara. Maskin
varukostnaderna var då väsentligt större än de personella kostna
derna. En annan viktig orsak till systemförvaltningsproblemet är 
effekten av programvarans stigande ålder. Programvaran får liksom 
människan förr eller senare "ålderskrämpor". Detta medför att 
programvaran blir "underhållstung". På samma sätt som männis
kan drabbas av fysisk försämring drabbas programvaran av en 
logisk försämring. I takt med att den samlade mängden ingrepp i 
programvaran ökar försvinner programvarans ursprungliga struk
tur och efter tillräckligt många ingrepp är programvarans struktur 
så diffus att man inte kan förutsäga effekten av ytterligare ingrepp. 
Faktorer som inverkar negativt på behovet av systemförvaltning är 
systemets ålder, storlek, komplexitet och dåliga dokumentation. 

Under 80-talet har problemet med förvaltning ökat och det har 
även uppmärksammats i högre grad än tidigare. Det har dock inte 
gjorts några revolutionerande metodiska framsteg inom system
förvaltningsområdet. Det antas bero på de höga förväntningar man 
har på nuvarande systemutvecklingsverktyg och uppfattningen om 
att en tillfredsställande förvaltning av stora system från 60-talet, 
70-talet och början av 80-talet är en relativt omöjlig uppgift. 

2.3 Skillnader mellan systemförvaltning och 
system utveckling 

Ur organisatoriskt och stymingsmässigt perspektiv finns en 
artskillnad mellan systemutveckling och systemförvaltning. Detta 
medför att man bör markera en klar övergång mellan de olika 
faserna. Anmärkningsvärt är också att synen på förvaltning ger 
effekt på övergripande organisationsstruktur och den enskildes 
arbetsuppgifter. 

Systemutveckling är en tillfällig verksamhet som har en start 
och ett avslut. Aktiviteterna styrs mot ett mål och när detta mål är 
uppfyllt upphör verksamheten. Utvecklingsarbetet bedrivs i 
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projektform med dess speciella karaktär av projektledare, styr
grupp, referensgrupp och arbetsgrupp. Organisationen bildas och 
upphör i samband med att aktiviteterna startar och avslutas. 

Systemförvaltningen är en fortlöpande verksamhet som fortgår 
så länge systemet är i drift. Det finns inga slutmål där verksamhe
ten upphör när man nått målen utan måluppfyllelsen är kopplad 
till en kontinuerlig process där man hela tiden skall kunna mäta 
måluppfyllelsegraden. Systemförvaltningen uppstår i samband med 
att organisationen tar över systemet i drift och fortlever så länge 
systemet är i bruk. 

Skillnaden i verksamhet mellan utveckling och förvaltning ställer 
olika krav på ledarskapet. En projektgrupp ställer höga krav på en 
ledare som driver på arbetet. Annars skapas osäkerhet och villrå
dighet bland projektets medlemmar. Systemförvaltningen är en 
stabilare verksamhet där medlemmarna känner sig säkrare. Här 
krävs en ledare som kan skapa sammanhållning och koordinera 
verksamheten. Beroende på erfarenhet och kompetens i gruppen 
kan ledaren komma att fungera på lite olika sätt. 

Det fmns också en kompetensmässig skillnad mellan utveckling 
och förvaltning av system. Utvecklingen är en skapande verksam
het där resultatet skall betraktas som en tillgång i verksamheten. 
Systemförvaltningen är en vårdande verksamhet där resultatet är 
att vårda tillgången så att dess värde består. I utvecklingen skall 
man ha kompetens om ny teknik medan man i förvaltningen måste 
behärska den gamla tekniken men även se möjligheterna med den 
nya. Skillnaderna mellan systemutveckling och systemförvaltning 
kan sammanfattas i .figur 2. De fem översta typerna av verksamhe
ter är en, inom systemförvaltningskretsar välkänd figur, som ur
sprungligen presenterades under Riksdataförbundets projekt. Pe
der Brandt har sedan utvecklat figuren med de fem tillägg som 
fmns under den streckade linjen i figuren. Siffrorna är hämtade 
från hans undersökning som vi redovisar under rubriken 3.2 

Brandts enkätundersökning. Med engagemang avser han främst 
företagsledningens engagemang och eftersom de ofta inte har det 
nödvändiga engagemanget blir systemförvaltningen utan resurser. 



Typ av 
verksamhet 
Organisation 
Ledarskap 
Styrning 
Kompetens 
Aktivitet 

ADB-resurser 
Forskning 
Utblldnlng 
Engagemang 
Attityd 
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Temporör 
Projekt 

Entreprenör 
Slutmål 
Ny teknik 

Skapande 

39% 
Omfattande 
Omfattande 

Ja 
Kul 

Kontinuerlig 
Linje 

Koordinatör 
Behöv /Efterfrågan 

Befintlig teknik 
Vårdande 

·•·································· 
52% 

Nöstan obefintlig 
Ytterst ringa 

Nej 
Tråkigt 

Figur 2. Förhållande mellan systemutveckling och system
förvaltning (Källa: RDF 26:2 s9 samt Brandt) 

McCALL skriver i SOFTWARE MAINTENANCE MANAGEMENT att 
många delar som Ingår I systemförvaltningen också är de delar 
som ingår i systemutveckling. Man kan beskriva aktiviteterna Inom 
förvaltningen genom att identifiera dem som iterationer av faserna i 
systemutveckllngsmodellen d v s enligt McCall kravspecifikation, 
design, implementering och test. Systemförvaltning består av 
denna successiva iteration men med egna unika karaktäristika. 
Exempelvis är tidsramen en annan. Ett förvaltnlngsmoment spän
ner över en kortare tid än en nyutveckling som pågår under flera 
år. En annan olikhet är att man har ett befintligt system med nå
gon form av stöd, ofta bestående av dokumentation. Test och styr
ning av systemförvaltning sker på ett annorlunda sätt jämfört med 
systemutveckling. En annan karaktäristika är att de som sköter 
förvaltningen inte alltid är de som varit med och utvecklat syste
met. De som skall förvalta måste alltså analysera och förstå den 
existerande produkten Innan de kan börja modifiera den och därför 
är de låsta av det arbete som utvecklarna har lagt ner. Detta ligger 
till grund för den vanliga uppfattningen att systemförvaltningen 
inte är något kreativt arbete, vilket har lett till att de flesta ADB
utbildade hellre vill syssla med utveckling. Men istället skall man 
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se det som en utmaning för förvaltningspersonalen att ha kunskap 
om alla utvecklingsstegen och samtidigt kunna sätta sig in I det ex

isterande systemet. 

Checklista med de punkter som bör utföras då man förvaltar 

system återfinns i.figur 3. 

• Anvöndar1<rav 
• Anvöndarkantakter 
• Registrering ach kontroll 

av öndringsönskem61 
• Databasmodifiering 
• Felröttnlng 
• Ändra dokumentation 
• Planering och kontroll 

fr6n ledning 

• Kravanalys 
• Registrering och kontroll av problem 
• Kontroll av existerande moduler 
• Utbildning av användare 
• Programmodifiering 
• Modul/ Delsystem/Systemtestning 
• Testdatagenerering 
• Implementering 
• Stöd fr6n administration 

Figur 3. McCalls checklistajor jorvaltning av nyukvara 
(Källa: Herruning sl37-138) 

2.4 lnformationssystemets livscykel 

För att klargöra innehållet i systemförvaltningsbegreppet är det 
nödvändigt att se helheten i systemets livscykel och identifiera 
faserna. Tankarna runt systemets livscykel återfinns på många 
stållen i litteraturen det enda som skiljer dem åt är benämningen 
och detaljeringsgraden. ACKOFF talar om interaktiv planerings
cykel. van GIGCH kallar den 'The System Paradigm" och McCLURE 

benämner den mjukvarans livscykel. Även Riksdataförbundet visar 
i sin undersökning systemets livscykel. Vi har valt att använda en 
bild från Riksdataförbundet eftersom den åskådliggör livscykeln på 
ett enkelt och överskådligt sätt. Figur 4 visar livscykeln. 

Utvecklings
fas 

System
utvecklln 

Drift- 8t 
FOrvaltnlngsfos 

v.tdaref< 
utveckling 

Aweckllngs
fas 

Figur 4. Iriformationssystemets livscykel (Källa: RDF 26: 1 / 
1987 s35) 
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Systemets livscykel omfattar alla perioder från system
utvecklingsiden till awecklingen av systemet. Tidigare har livs
cykeln ansetts bestå av två faser, utvecklingsfas och driftsfas. Un
der utvecklingsfasen har systemet fått sin utformning i tron att det 
skall leva upp till alla de krav som kommer att ställas på systemet 
under hela dess livslängd. Under driftsfasen har sedan erforderligt 
systemunderhåll utförts. Ambitionen har under driftsfasen varit att 
hålla systemet i driftsdugligt skick. Systemingrepp av underhålls
karaktär har utförts i syfte att utnyttja ny och effektivare datortek
nik samt att åstadkomma samverkan med närliggande system. 
Idag har man insett att denna syn på systemutveckling/underhåll 
ej är realistisk. Det är omöjligt att redan under utvecklingsfasen 
tillgodose alla de krav systemet kommer att ha på sig under hela 
dess livslängd. En orsak till detta är att de flesta verksamheter är 
föränderliga och för att stödja verksamheten måste system
förvaltningsåtgärder vidtagas. Som.figur 4 visar delas informations
systemets livscykel in i tre faser; systemutvecklingsfas, drifts- och 
förvaltningsfas samt awecklingsfas. 

Systemutveckling avser hela den perioden då systemet får sin 
utformning och avslutas i och med att ett projektöverlämnande 
genomförs. Hittills har systemutveckling stått i centrum för det 
allmänna intresset vad gäller utveckling av metoder och hjälpme
del. Genom utveckling av dessa metoder ger systemutvecklingen 
stora möjligheter att skapa förutsättningar för effektiv system

förvaltning i framtiden. 

Drifts- ochjörvaltningsfasen avser hela den tidsperiod då 
informationssystemet är i drift. Under denna fas pågår drift och 
förvaltning parallellt. Dessa betraktas som två separata delar men 
de är starkt beroende av varandra. Under denna period kan även 
en tredje typ av verksamhet förekomma, vidareutveckling. Driften 
innefattar manuella och maskinella åtgärder för att systemet skall 
producera önskad utdata. Driften har sin utgångspunkt i lagrade 
data och indata som erfordras för att applikationsprogramvaran i 
samband med systemprogramvaran skall producera önskad ut
data. Systemförvaltning uppfattas som den mest centrala verksam
heten under denna fas. Förvaltning är, som vi tidigare nämnt, en 
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sammanfattande benämning på de åtgärder som erfordras för att 

administrera och hantera ett system i drift som inte ingår i driften 

eller är en typ av vidareutveckling. Per definition gäller att driften 

avser behandling av data medan förvaltningen avser behandling av 

systemet. Vidareutveckling avser större förändringar och utgör ett 
komplement till förvaltningen där endast mindre omfattande åtgär

der ingår. Någon naturlig generell gräns mellan dessa verksamhe

ter finns inte defmierad. 

Auvecklingsfasen avser åtgärder för att avveckla systemet. Bak

grunden till denna fas är att många gamla system står kvar i drift 

fast det inte är ekonomiskt motiverat. Avvecklingsarbetet innebär 
rent konkret att aktuella program, beskrivningar, register osv tas 

ur bruk och arkiveras i erforderlig omfattning. 

2.5 Systemförvaltnlngs6tgörder 

Systemförvaltning omfattar åtgärder rörande systemet och 

systemanvändningen och kan delas in i följande typer; förbätt
ringar, anpassningar, korrigeringar och saneringar. Denna indel

ning av systemförvaltningsåtgärdema återfinns i alla litteratur 

gällande systemförvaltning. Ursprungligen var det LIENTZ och 

SWANSON som 1976 gjorde denna indelning. 

Förbättringar utgörs av åtgärder för att förbättra eller upprätt

hålla systemets kvalitet, användbarhet, förvaltningsvänlighet och 

begriplighet. Det kan t ex innebära ändringar som innebär nya 

funktioner eller nya sätt att presentera utdata. Även vissa förebyg

gande åtgärder som syftar till att underlätta arbetet med systemet 

kan betraktas som förbättringar. Det kant ex vara förbättrad do

kumentation och strukturering av programvaran. Orsaker till att 

användarna ställer krav på förbättringar kan vara att i takt med 

ökad användning av systemet uppkommer ökade krav på systemet. 
Finns det allvarliga brister i systemet kommer, genast systemet 

tagits i drift, krav på förbättringar. Ändringsönskemål som uppstår 

p g a förändringar i verksamheten där systemet används inklude

ras också i förbättringar. 
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Anpassningar av system innebär konsekvensändringar i den 

omgivande miljön. Dessa förändringar ligger i många fall bortom 

förvaltningens kontroll. Det kant ex vara regler, lagar, föränd

ringar i hårdvarukonfigurationen eller nya versioner av mjukvaran. 

Förändringar i lagar, avtal och andra bestämmelser ställer direkta 
krav på anpassningar i de ADB-system som de berör. Anpassning

arna måste ofta vara genomförda till en viss tidpunkt då lagen eller 

avtalet träder i kraft. Om hjälpmedel såsom dokumentation och 

programstrukturer saknas kan anpassningarna vara mycket re

surskrävande. Det kan t o m allvarligt störa systemets logiska 

uppbyggnad och vara komplicerat att hantera om man vid utveck

lingen av systemet inte förberett och förutsett denna typ av föränd

ringar. Förändringar i hårdvara görs bl a för att kunna dra fördel 
av den tekniska utvecklingen eller för att möjliggöra en upp

gradering. En modernisering av datorutrustningen kan ställa krav 

på konvertering av alla sorts programvara. Nya versioner av opera

tivsystem kan ställa krav på anpassning i applikationsprogram. 

Resurskraven kan vara mycket olika. Det kan variera från juste

ringar till nyskrivning av hela moduler. 

Korrigeringar, eller akutunderhåll som det också kallas, består 

av åtgärder för att rätta till upptäckta fel som direkt påverkar an

vändningen av systemet. Det är således fel som måste rättas till 

omedelbart som räknas till korrigeringar. Fel som upptäcks suc

cessivt och som inte direkt påverkar körningen av systemet räknas 

som förbättringar. De vanligaste orsakerna till krav på korrige

ringar är designfel, logiska fel eller kodningsfel. Felen kan finnas 

från driftsstart eller tillkomma när ändringar görs i programmen. 

Designfel som tillkommer under förvaltningsfasen är resultatet av 

okorrekt, ofullständig eller oklar specifikation av kraven. Logiska 

fel är resultatet av dålig överensstämmelse med designkraven, 

felaktigt ologiskt flöde eller bristande testning. Kodningsfel utförs i 
programmeringsfasen och orsakas t ex av dålig överensstämmelse 

med den detaljerade logiska designen eller okorrekt utnyttjande av 

logiken i källkoden. Generellt kan sägas att designfel och logiska fel 

är betydligt mer resurskrävande att korrigera ån kodningsfel. 
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Ordet sanering används här i den begränsade betydelsen "bort
rensning av överflödiga" systemdelar. Åtgärderna gäller således 
delar av systemet som inte kan motivera kostnader och 
arbetsinsatser. Behovet av dessa åtgärder bedöms vara stort. Trots 
detta har mycket ringa uppmärksamhet ägnats denna typ av 

förvaltningsåtgärd. 

2.6 Diagnosliseringsproblemet 

I boken APPLIED GENERAL SYSTEMS THEORY talar van GIGCH om 
diagnostiseringsproblemet. Han menar att detta är ett problem som 
alla förr eller senare ställs inför. Att ställa diagnos på en människa. 
maskin eller ett datasystem ställer liknande krav på den som skall 
ställa diagnos och det följer samma mönster. Detta kan illustreras 
genom figur 5 som visar faserna i diagnostiseringsproblemet. 

Taxanomy och klassificering innebär defmition av acceptabla 
och oacceptabla tillstånd hos systemet, definition av kännetecken 
och indelning i olika kategorier. I detta ingår även en definition av 
hur systemets uppträdande skall mätas. När man talar om !nfor
mationssystem sätter man likhetstecken mellan taxanomy och 
klassificering. Vid biologiska system såsom dlagnostisering av 
människan gör man dock skillnad på dessa två begrepp. Vi har valt 
att använda oss av begreppet klassificering. Steg två vid diagnos
tisertngen innebär att man värderar huruvida systemet är i accep
tabelt eller oacceptabelt tillstånd. Är systemet i oacceptabelt till
stånd inträder man i diagnosfasen. Man identifierar de delsystem 
som orsakar problemen och föreslår åtgärder för att systemet skall 
fungera tillfredsställande. I utvecklingsfasen gör man de erforder
liga åtgärder som krävs för att systemet skall fungera tillfredsstäl
lande. Resultatet blir ett system som skall svara mot de krav som 
är uppställda. Det förändrade systemet indikerar frågan huruvida 
systemets tillstånd kommer att bestå. I prognosen anges hur länge 
man förväntar sig att systemet skall vara kvar I ett acceptabelt 
tillstånd. Skulle det i första steget visa sig att systemet befinner sig 
i acceptabelt tillstånd indikeras direkt frågan om huruvida syste
mets tillstånd kommer att bestå och därefter görs en prognos. 
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Systemet 

Taxonomy 

Accept-
abelt alt. , -·Oacceptabel Identifiering a 
oaccebt- tillstand s uka s stem 

abelt? 

Tids- Acceptabelt 
fördröjning tillstand 

Bibehalles 
tillstandet? 

'Behandling' 

Resultat 

Figur 5. Diagrwstiseringsproblemet. (Källa: van Gigch, s469) 

För att göra diagnostiseringsproblemet mera konkret skall vi 
applicera det på systemförvaltning. Att definiera acceptabla och 
oacceptabla tillstånd hos ett system kan t ex innebära att man 
anger maximala svarstider för olika moment. Det kan även Inne
bära användargränssnitt eller andra krav på systemet. Identifiering 
och indelning av kännetecken innebär att dessa delas in i olika 
förvaltningsåtgärder såsom korrigering, anpassning, förbättring 
eller sanering. Vi kommer att använda svarstider, som kan härle
das till kategorin förbättringar, som exempel. Att mäta svarstider 
innebär inga svårigheter eftersom man kan använda en vanlig 
klocka. Maximala svarstiden i vårt tänkta system är satt till i ge
nomsnitt fem sekunder vid sökning i ett visst register. Vid mätning 
visar det sig att det tar i genomsnitt femton sekunder, systemet 
befinner sig således i ett oacceptabelt tillstånd och man inträder i 
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diagnosfasen. Uppgiften blir då att härleda problemet till rått del
system. Vid närmare betraktelse visar det sig att söknings
proceduren år omständig och att det är den som orsakar tids
fördröjningen. Åtgärdsförslaget blir då att förändra söknings
proceduren. När detta år utfört testas systemet åter och det visar 
sig att sökningen tar i genomsnitt fyra sekunder och systemet 
befinner sig i ett acceptabelt tillstånd. Frågan som då blir aktuell 
är hur långe systemet kommer att hålla svarstider på i genomsnitt 
fem sekunder. Man utfärdar en prognos för detta och tester genom

förs med jämna tidsintervall. 

2.7 Beskrivning av Applicerad Modell 

HAFSTRÖM och NORDSTRÖM har i SYSTEMFÖRVALTNING GRUNDAD 

PÅ GENERELLA SYSTEMTEORIER - ÄR DET MÖJLIGTI skapat en modell 
för systemförvaltning. Applicerade modell för systemförvaltning är 
framtagen med hjälp av generella systemteorier. Arbetet bestod av 
två steg: det första steget var en generell modell skapad med be
grepp från systemteorin och steg två innebar en applicering av den 

generella modellen på systemförvaltning. 

Figur 6 visar Applicerad Modell med de nödvändiga delar som 
krävs för en fungerande systemförvaltning. Modellen beskriver 
endast vilka delar som skall finnas men inte hur de skall samverka 
eller hur man skall gå tillväga vid förvaltning av informationssys

tem. 

ORGANISATION 
Il< S1YRNING 

Figur 6. Applicerad Mcxiell (Källa: Hafström, Nordström s27) 
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Systemfårvaltningen är placerad i mitten av modellen eftersom 
den utgör själva förvaltningsprocessen. Här samordnas alla delar. 

För att få en fungerande systemförvaltning krävs att alla delarna 
samverkar på ett tillfredsställande sätt. Fungerar inte en del i mo
dellen, eller den kanske inte ens existerar, rubbas jämvikten och 
systemförvaltningen fungerar inte tillfredsställande. 

Fastställande av systemgräns och syfte innebär i systemförvalt
ningen inget större problem. Man skall dra systemgränsen så att 

onödigt arbete i form analys av irrelevanta uppgifter undviks. En 
viktig aspekt i detta sammanhang utgörs av kundnyttan. Det inne
bär en analys av hur stor nytta kunden har av systemet i förhål

lande till systemets kostnader. 

Organisation och styrning har en central betydelse för förvalt

ningen av system. Befattningsbeskrivningar som anger ansvar och 
befogenheter internt och externt i organisationen är mycket viktiga. 

Styrning och beslutsfattande skall noga definieras. Det är viktigt i 
systemförvaltningsprocessen att man kommunicerar med varandra 
så att man vet vad som sker. 

Det är av högsta vikt att kanalerna i systemförvaltnings
processen fungerar utan störningar. Fungerar inte kanalerna är 
det övriga arbetet utan betydelse eftersom det då bildas 
informationsöar som inte kommunicerar. Målet för fungerande 
kanaler skall vara att få fram rätt information till rätt person i rätt 

tid. 

Metoder och lyälpmedel skall användas som ett stöd till system
förvaltningsprocessen. Varje organisation bör ha en metod för 
systemförvaltning. Metoden skall stegvis ange hur man går tillväga 
vid olika förändrtngsbehov. Vidare bör organisationen bestämma 

sig för ett eller flera hjälpmedel för systemförvaltningen. Dessa 
hjälpmedel kan vara verktyg i form av mjukvara som underlättar 
analyser och korrigeringar i systemförvaltningsarbetet. 

Dokumentation är oumbärligt för systemförvaltningsarbetet. Det 
bör finnas standardiserat inom organisationen för hur och vad 
inom systemet som skall dokumenteras. Man skall även ange när 
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det skall dokumenteras och var det skall arkiveras. Det år viktigt 
att alla som har någon form av dokumentation får de förändringar 

som utförts. 

Forskning och utveckling år nödvändigt för att system
förvaltningsprocessen skall utvecklas på ett konkurrenskraftigt 
sätt. De flesta stora företag har idag metodavdelningar som hand
har dessa frågor. Detta räcker inte, för att bli konkurrenskraftig 
måste man även ta del av forskning och utveckling som sker utan
för det egna företaget eller organisationen. 

Med uppjöijning menas att systemförvaltaren följer upp nyttan 
med systemet hos användaren och själv försöker upptäcka fel och 
brister i systemet innan användaren gör det, så kallad aktiv 
systemförvaltning. Uppföljningen måste definieras och man skall 
ange på vilket sätt uppföljningen skall ske. 

Varje system skall innehålla rutiner för vad man gör om syste
met kopplas ned och vid otillbörligt intrång d v s säkerheten för 
systemet skall vara garanterad. Dessa rutiner utarbetas vanligen i 
samband med utvecklingen av systemet. Systemförvaltarens upp
gift blir att kontrollera så att dessa rutiner uppfylls och att dessa 
uppgifter hela tiden hålls aktuella. Det år mycket viktigt att alla 
berörda år underrättade om dessa uppgifter och att de finns att 

tillgå vid ett nödläge. 
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3 Tre vögledande undersökningar 

Som vi tidigare nämnt finns det mycket lite litteratur gällande 
systemförvaltning. Tre undersökningar har dock genomförts, 
LIENTZ och SWANSON i slutet av 70-talet, RIKSREVISIONSVERKET i 
mitten av 80-talet och BRANDT I slutet av 80-talet. Nedan redovisas 
undersökningarna som alla genomförts med hjälp av enkäter. För 
att underlätta för läsaren har vi använt oss av tre huvudrubriker 
vilka är metod, resultat och diskussion. Presentationerna av studi
erna återges I samma struktur som de ursprungliga rapporterna. 
Vi vill särskilt påpeka att diskussionen inte är våra åsikter utan de 
tillhör respektive undersökning. Våra kommentarer till undersök
ningarna återfinns under rubriken 5.1.2 Kommentarer till under

sökningar. 

3.1 llentz och Swansons enkötundersöknlng 

LIENTZ och SWANSON har i sin rapport S0F1WARE MAINTENANCE 

MANAGEMENT redogjort för en enkätstudie gjord på 487 företag som 
utnyttjar datorer. Resultatet av undersökningen presenterades 
1980. Lientz och Swansons rapport är skriven på engelska och det 
har medfört vissa problem vid översättning av ordet maintenance. 
En rak översättning ger att ordet betyder underhåll. Eftersom man 
i svensk litteratur bytt ut ordet underhåll och vidgat begreppet till 
systemförvaltning har vi även använt oss av systemförvaltning som 
översättning till maintenance då innehållet bättre motsvarar 
svenskans systemförvaltningsbegrepp. När Lientz och Swanson 
utfört statistiska beräkningar har det inte räknat fram de absoluta 
frekvenserna. Detta beror på att försökspersonerna har haft möjlig
het att kryssa i flera alternativ. De har dock angivit de relativa 
frekvenserna och för att få möjlighet att jämföra deras undersök
ning med Brandts undersökning har vi räknat ut de absoluta 

frekvenserna. 
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3.1.1 Metod 

En pilotstudie genomfördes och resultatet av denna presentera
des 1978 av LJENTZ och SWANSON i rapporten PROBLEM FACTORS 

AND DETERMINANTS IN APPUCATION SOFTWARE MAINTENANCE samt I 
rapporten CHARACTERISTICS OF THE IDGH COST OF MAINTENANCE 

författad av TOMPKINS. I denna pilotstudie undersöktes 120 organi
sationer som utnyttjade ADB. 69 organisationer svarade på hur 
deras förvaltning av dataapplikationer fungerade. Resultatet av 
denna pilotstudie utföll så att systemförvaltning krävde I medeltal 
48 procent av den totala system- och programmerlngspersonalens 
arbetstid. Cirka 60 procent av insatserna för förvaltning ägnades åt 
att skapa den "perfekta" förvaltningen och av dessa 60 procent var 
två tredjedelar till för användarförbättringar. Organisering och 
styrning av förvaltning ansågs som ett större problem än problem 
av teknisk natur samt speciellt ansågs användarkrav som det vikti
gaste individuella problemområdet. Förvaltning ansågs bli minst 
lika viktigt som nyutveckling av system. 

Urvalet av försökspersoner till undersökningen gjordes ur Data 
Processing Management Association (DPMA) medlemsregister, som 
innehöll 22 302 medlemmar den 31 december 1975. Av dessa 
arbetade cirka 7 000 personer inom någon form av system
förvaltning. Ur dessa 7 000 gjorde man ett slumpmässigt urval på 
2 000. Man utgick från att man skall få en svarsfrekvens på mellan 
10 och 40 procent där 20 procent ansågs som representativt. 

Ett frågeformulär utvecklades baserad på pilotstudiens enkät. 
Frågorna omfattade fem områden; organisation, tillämpningar, 
förvaltningsinsatser, verktyg och styrning samt problem vid 
systemförvaltning. Enkäten distribuerades per post och speciell 
hänsyn togs till formulärets längd för att Inte avskräcka försöks
personema. 487 svar erhölls, det vill säga en svarsfrekvens på 24,6 
procent vilket ungefär motsvarade det antal man räknat med. 
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3. 1.2 Resultat 

Hälften av ADB-organisationens tid åtgår till förvaltning. Ingen 

variation märktes från tidigare och inga tendenser till ökad förvalt

ning kunde urskiljas inom mindre organisationer. Inom större 

organisationer fanns dock en förutsägelse om att förvaltningen 

skulle öka. Drygt 16 procent av de tillfrågade organisationerna 

hade en separat avdelning som svarade för systemförvaltning och 

dessa avdelningarna återfanns inom större organisationer. 

De organisationer som undersökts har ett brett sortiment av 

olika tillämpningar vad avser typ, ålder och storlek. 24 olika typer 

av system är representerade samt ett alternativ för annat vilket i 
undersökningen fick 75 svar, 15 procent. Det vanligast förekom

mande, förutom alternativet annat. är lönesystem som represente
ras av 50 svar eller 10 procent. Andra vanliga program är order

lager-fakturering och bokföring. Medelåldern på systemen var fyra 

år och nio månader. 20 system var mer än 12 år gamla. Den ge

nomsnittliga applikationen bestod av 55 program, 23 000 

programrader, sex huvudfiler, 13 megabyte i databaser samt 26 

fördefinierade rapporter. Variationerna var dock stora. Figur 7visar 

att mer än hälften av programmen var skrivna i Cobol. 

•cobol 

DRPG 

•Assembler 

BPL/1 

EllFORrnAN 

~Ovrtga 

Figur 7. Programspråk som använts för kodning av befintliga 
system (Källa: Lientz s47) 
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För systemförvaltning utnyttjades verktyg, metcxier och tekniker 

enligt figur 8. HIPO betyder "Hierarchy plus Input-Process-Output". 

• Chefsprogrammerarlag 

D Beslutstabeller 

111 Strukturerad 
programmering 

Il Strukturerade 
genomgångar 

El Testdatagenerator 

8 Databasbibliotek 

[Il HIPO Design Ald 
Technlque 

~ Automatisk 
IIOdesplaruitnlng 

IZI övrigt 

Figur 8. Fördelning av verktyg, metoder och tekniker som 
används vid systemförvaltning {Källa: Lientz s56) 

Förvaltningsåtgärdema delades in i tre typer; korrektioner, an
passningar och förbättringar. Till korrektioner användes 20 pro
cent av resurserna, 25 procent används till anpassningar och 50 
procent används till förbättringar. Mer än 50 procent av 
anpassningsresursen användes för att ge användaren nya eller 
göra tillägg i redan existerande rapporter. 30 procent av de som 
förvaltade system hade inte varit med och utvecklat systemet. 
Förvaltningsinsatsens storlek beror på fyra saker; systemets ålder 
och storlek, rutinfelsökning samt förvaltningspersonalens 
utvecklingserfarenhet. Förhållandet redovisas i figur 9 där plus och 
minus anger påverkan av förvaltningsinsatsemas storlek, ex vis 
kräver ett äldre system en ökad förvaltningsinsats och ett äldre 
system är oftast förhållandevis stort. 
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Ulvecldarnaa 
relativa edarenhet 

I<-> 
1-+ )----....... ,: +) 

F6rvattnlnaslnllltlana • 
storlek 

M6n09en ralaflv 
rutlnlell6knlng -------

' ,.. t<+) / ~ (+) 

+(---) 
Figur 9. Förhållande mellan storleken på systerriforvaltnings 

insatsen och de fyra faktorer som påverkar insatsen 
mest (Källa: Lientz s90) 

Styrning av verksamheten kan ske genom olika rutiner. Detta 
mättes och resultatet återfinns !figur 10. Undersökningen visar ett 
samband mellan en viss stymingsrutin och storleken på förvalt
ningsinsatsen. Detta visar dock endast att det finns ett samband 
mellan styrningsrutin och problemområde, inte att styrnings

rutinerna har någon effekt. 

• Dokumentation av 
användarkrav 

0 Dokumentation av forandrtngar 
i program 

• Speciella rutiner for testning av 
rorandr1ngar 

m Dokumentation av 
driftsstOmtngar 

m Debitering av 
utrustnlngskostnader 

!öl Analys av kostnads-ber4tttgande 
for anvAndares förslag på 
f0rb4ttrtng 

D Formell revision 

SI DeWtertng av personal.kostnader 

ra Planerad sammanstallnlng och 
införande av 
programforandrtngar 

Figur 10. Stymingsru.tiner som utnyttjas vid systemjorvaltning 
(Källa: Lientz slOl) 
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Försökspersonema fick 26 tänkbara problem att rangordna 
genom att gradera varje problem på en skala ett till fem. Resultatet 
gav att de sex största problemen var systemdokumentation, 
användarkrav på förbättringar och fler applikationer, svårt att få 

personal till förvaltning, uppfyllande av utlovade antaganden, då
ligt utbildade användare samt personalomsättningen inom 
användarorganisationen. Endast ett av dessa problem är av tek
nisk art. Sex bakomliggande problemfaktorer identifierades genom 
statistisk analys. Där fann man att det mest dominerade problemet 
var användarkunskap, därefter fann man programmerarnas effek
tivitet, systemkvalitet, tillgänglig programmerartid, maskinkrav 

samt systemets tillförlitlighet. 

3. 1.3 Diskussion 

Första slutsatsen i undersökningen var att större problem asso
cierades till stora och äldre system. En andra slutsats var att ju 
större insatser man satte in för att åtgärda ett problem desto större 
uppfattades förvaltningsproblemen. Problem som ligger bakom 
dessa slutsatser är programmerarnas effektivitet och system
kvalitet. Förvaltningspersonalens erfarenhet kunde också hänföras 
som en problemfaktor. Den sista slutsatsen var att ju mer tid 
chefen lade ner på förvaltningsfrågor desto större var problemen 

med förvaltningen. 

3.2 Brandts enkätundersökning 

PEDER BRANDT har under 1988 utfört en undersökning liknande 
den som Lientz och Swanson utförde 1977. Resultatet av denna 
undersökning kommer att presenteras under 1991 i skriften HUR 

SYSTEMFÖRVALTNING BEDRIVS I SVERIGE IDAG. Detta har han gjort i 
samarbete med Riksdataförbundet och SISU (Svenska Institutet för 
Systemutveckling). Tidigare har Peter Brandt gjort en sammanfatt
ning av de verktyg för systemförvaltning som finns på marknaden, 
CASE FÖR BEFINTLIGA SYSTEM. 
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3.2.1 Metod 

Försökspersonema i undersökningen bestod av samtliga 
medlemsföretag i RDF och SISU vilket är ca 300 företag. 53 svar 
erhölls vilket motsvarar cirka 17 procent. Enkäten som användes 
var en direkt översättning av Lientz och Swansons enkät. 

3.2.2 Resultat 

25 procent av dataavdelningarna består av en till tio personer 
och lika många består av mer än 101 personer. Den största data
avdelningen består av 550 personer. I genomsnitt arbetar 85 perso
ner på en dataavdelning. 52 procent av de som arbetar på data
avdelningen är systemerare eller programmerare. 90 procent av 
dataavdelningarna skiljer inte organisatoriskt på utveckling och 
förvaltning. De företag som gör en skillnad har storleksmässigt 

mellan 200 och 300 anställda. 

• Systemförvaltning 

D Systemutveckling 

llövrtgt 

Figur 11. Förhållande mellan system.förvaltning och systemut
veckling (Källa: Brandt) 

Figur 11 visar att systemförvaltning kräver av 52 procent av den 
totala system- och programmerarinsatsen. Systemutvecklingen 
kräver motsvarande 39 procent. Resterande 9 procent fördelar sig 
på anpassning, driftsstöd, metodarbete och ADB-säkerhet, metod
utveckling och utbildning. 
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Genomsnittsåldem på ett system är 6 år. Drygt 15 procent av 
systemen är mer än tolv år gamla. Det äldsta systemet är 23,2 år. 
Ett genomsnittligt system består av 371 program. Det aritmetiska 
medelvärdet programsatser källkod på 361 195 (337 507) rader. 
Spridningen är stor, från 10 000 till 3 miljoner programsatser 
källkod. Figur 12 Ufr figur 7) visar att Cobol är det absolut vanli
gaste programspråket, 78 procent. Bland de övriga programmen 
kan nämnas BASIC, C, dBase mm. 

•cobol 

OPL/1 

111 Assembler 

IIIFORrRAN 

llll RPG 

8 övrigt 

Figur 12. Programspråk som använts för kodning av be.fintliga 
system (Källa: Brandt) 

• Strukturerad 
programmering 

0 Databasbibliotek 

• Beslutstabeller 

• Testdatagenerator 

8 Chefsprogranunerarlag 

c::I Strukturerade 
genomgångar 

DAutomaUsk 
flOdesplanrttntng 

!Il HIPO Design Ald 
Technlque 

r2I övrigt 

Figur 13. Fördelning av verktyg, metoder och tekniker som 
används vid system.förvaltning (Källa: Brandt) 
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Verktyg, metoder och tekniker som används i system
förvaltningsarbetet fördelar sig enligt.figur 13 Ofr figur 8). Bland 
övrigt kan nämnas IEW, JSP-TOOL, Logic Modellen, MBI-SAK
SUDD, MBI-SAK-JSP. Programgenerator, Reviewteknik, SYNON II 

mm. 

• Förbättring för användare 

D Anpassing och ändring pga data 
och filer 

Il Akut prograrnflx 

B Rutinfelsökning 

C Anpassning och ändring pga HW 
och SW, foråndrlng av 
dokumentation 

Cl Omkodning for effektivare 
datordrift 

OÖVrigt 

Figur 14. Fördelning av resurser vid systemforvaltningsarbete 
(Källa: Brandt) 

Innehållet i systemförvaltningsarbetet redovisas i.figur 14. 38,2 
procent av systemförvaltningsarbetet går åt till "förbättring för 
användare". Detta består av ny. uppdatering, omskrivning sam
manslagning samt avkortning och kondensering av användar
dokumentation till 58,6 procent. Med övrigt menas bl a administra
tion, användarstöd, anpassning till lagar, avtal och 
organisationsförändringar, hjälpprogram, lagar och förordningar 

samt vidareutveckling. 

Systemförvaltningen kräver i medeltal 5 94 7 persontimmar per 
år. Antalet personer som är engagerade i systemförvaltningsarbetet 
på en dataavdelning är 16. Spridningen är omfattande, från en till 
150 personer. Antalet personer som arbetade med utvecklingen av 
systemet och som nu förvaltar systemet är sju personer per 
dataavdelning. Detta kan sättas i relation till de 16 som i genom
snitt arbetar på en dataavdelning. Detta ger att 41 procent av de 
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som utvecklat systemet också arbetar med förvaltning av samma 
system. Den administrativa kontrollen som tillämpas inom företa
gen visas i.figur 15 Ufr figur 10). 

• Dokumentation av 
förändringar i program 

D Dokumentation av 
användarkrav 

a Debitering av 
utrustnlngskostnader 

a Debitering av 
personalkostnader 

Cl Speciella ruUner för testning 
av förändrlngar 

8 Analys av kostnads
beråtUgande för användares 
förslag på förbåttrtng 

D Dokumentation av 
driftsstörningar 

~ Planerad sammanst.allning 
och införande av 
programförändringar 

la Formell revision 

Figur 15. Stymingsrutiner som utnyttjas vid systemjörvaltning 
(Källa: Brandt) 

Likt Lientz och Swanson gör Brandt i sin undersökning en list
ning av 28 problem som försökspersonerna får gradera på en skala 
ett till fem. De största problemet är konkurrerande efterfrågan på 
programmerarnas tid som fick 4,9 i medeltal. De övriga stora pro
blemen är kvaliteten på systemdokumentation, användare
fterfrågan på utökningar/ tillägg i systemen, antal tillgängliga 
systemprogrammerare samt saknaden av metoder och standards 
för förvaltningsarbetet. 
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3.3 Riksrevlslonsverkets revislonsrapport 

RIKSREVISIONSVERKET genomförde en förvaltningsrevision mellan 
åren 1984 och 1987. Resultatet presenteras i SYSTEMFÖRVALTNING 

REVISIONSRAPPORT Dnr 1984:646. Bakgrunden till rapporten år att 
den civila statsförvaltningen 1984 använde 80 - 85 procent av de 
totala ADB-resurserna till förvaltning och drift av befintliga system. 

3.3.1 Metod 

RRV granskade ett 20-tal slumpmässigt urvalda civila myndighe
ter. En djupare granskning gjordes inom nio av dem: Centrala 
studiestödsnämnden, Centralnämnden för fastighetsdata. General
tullstyrelsen, Kungliga biblioteket, Rikspolisstyrelsen, Riksskatte
verket, Statens livsmedelsverk. Statens naturvårdsverk samt 
Vägverket. Undersökningen utgår från en litteraturstudie av RDF:s 
bokserie samt Lientz och Swansons undersökning. Diskussioner 
med personer med god kompetens inom området har också genom

förts. 

3.3.2 Resultat 

RRV skriver i sin rapport att systemförvaltningen för systemet 
bör utvecklas parallellt med systemutvecklingen. Vidare skriver 
RRV att eftersom det år den verksamhetsansvarige som köper in 
systemet skall även denne ansvara för förvaltning, drift och avveck

ling av systemet. 

RRV redovisar tre problemområden som generellt år gemen
samma för samtliga granskade myndigheter. Problemområdena år 
dålig samordning mellan sak- och ADB-verksamheterna, den nöd
vändiga ersättningen eller avvecklingen av de befintliga ADB-syste
men har inte förberetts tillräckligt samt att de möjligheter som 
finns att öka produktiviteten i systemförvaltningen tas dåligt till

vara. 

RRV ger i revisionsrapporten åtgårdsförslag för de enskilda myn
digheterna. RRV:s åtgårdsförslag år att förbättra ADB-systemens 
förankring i och anpassning till verksamheten. Detta kan göras 
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genom ansvarsfördelning, planering, kontroll av systemens nytta 
och kvalitet samt kontroll av systemförvaltningens kostnader. Vi
dare säger RRV att man kan öka produktiviteten i system
förvaltningen genom förbättrad ärendehantering och förbättrad 
dokumentation. Man skall även försöka minska personberoendet. 

RRV skriver också ett förslag till Statskontoret vad avser det stöd 
som myndigheterna behöver. Detta stöd kan bestå av att ta fram 
material med beskrivningar för metoder, arbetssätt, tekniker och 
hjälpmedel som finns för att förbättra systemförvaltningen samt att 
beskriva hur lämpade dessa är för olika typer av system. 

Förslag finns även till åtgärder för regeringen att ompröva och 
förnya ADB-system. Många intressenter finns aktiverade och detta 
ställer höga krav både på resurser och kompetens. 

Figur 16 visar RRV:s kriterier för att en "god" systemförvaltning 
skall kunna upprättas samt bibehållas. 

-1i!:tll1.lt1, • 

Figur 16. Innehållet i en "god systemforvaltning" (Källa: RRV 
sl4) 
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4 Hur företag och organisationer förvaltar sina system 

I det följande avsnittet kommer vi att presentera en samman
ställning av de intervjuer vi genomfört. Intervjuerna har genomförts 
med utgångspunkt i Applicerad Modell och kommer att presenteras 
enligt samma struktur. Nedan följer först en kort presentation av 
var i arbetet med att strukturera systemförvaltningen företagen 

befmner sig. 

JOSEFSSONS tycker att deras förvaltning fungerar bra men de har 
insett vikten av stöd för förvaltningsarbetet och arbetar därför I 
riktning mot att strukturera arbetet. JÅMTDATA är det företag som 
hunnit längst i förvaltningsarbetet. Detta kan förklaras av att de 
har systemförvaltning som affärside och fungerar som experter på 
den fasen av systemets livscykel. SADEF har en obefmtlig struktur 
på förvaltningsarbetet men de skulle gärna strukturera upp arbetet 
om det hade funnits tid och pengar. Hos STORA DATA präglas sys
temförvaltningen av ett stark personberoende. Man har Insett att 
en strukturering är nödvändig i framtiden men eftersom många 
system inom koncernen är inne i en generationsväxling har arbetet 
med att utveckla nya system högre prioritet. I utvecklingsfasen 
försöker man ta hänsyn till den kommande förvaltningsfasen. 
DOMÄNKONSULT prioriterar inte struktureringen av förvaltnings
arbetet i någon högre utsträckning eftersom man anser att arbetet 
fungerar bra idag. EDS har, liksom Jämtdata, systemförvaltning 
som affärside men inte lika utpräglat som Jämtdata. Arbetet med 
att strukturera förvaltningsarbetet är påbörjat och har hög priori
tet. AUTOLIV kommer Inom kort att ersätta sitt nuvarande system. 
Hittills har de Inte förvaltat det existerande systemet I någon större 
omfattning varför de ej kommer att presenteras I materialet nedan. 
VÅRGÅRDA AMATURFABRIK har Ingen egen systemförvaltning utan 
har avtal med konsulter och leverantörer för alla förvaltntngs
åtgärder. De kommer således Inte heller att presenteras I samman

ställningen. 
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4. 1 Systemförvaltning 

Då systemförvaltning, som vi sagt tidigare, består av anpass

ning, förbättring, korrigering och sanering är detta själva 

knutpunkten. Vi frågade de olika företagen huruvida man utförde 

dessa fyra åtgärder. Samtliga besökta företag utför anpassningar. 

korrigeringar och förbättringar i den mån det krävs. Man analyse

rar konsekvenser, kostnader och nytta med större förändringar. 

Anpassning sker vid tex lagändringar. Korrigeringar kan ske vid 

akuta fel. På JOSEFSSONS där det är viktigt med korta svarstider 

anser man att saneringen är en viktigt del av systemförvaltnings

arbetet. På JÅMTDATA, STORA DATA och DOMÅNKONSULT utfördes det 

dock ingen sanering, åtminstone inte i någon större omfattning. På 
EDS har man problem med saneringen. För att kunna utföra en 

sanering krävs en analys, systemdiagnos. Det kan vara svårt att 

motivera kostnaden för en systemdiagnos eftersom kunden endast 

ser en stor kortsiktig kostnad och den kanske inte heller leder till 

någon vinst på lång sikt. 

4.2 Syfte och gröns 

JOSEFSSONS definierar syften och gränser med och till olika sys

tem. Man anser att det är viktigt att man vet hur olika system 

förhåller sig till varandra samt hur de påverkar varandra vid änd

ringar. 

JÅMTDATA definierar liksom Josefssons upp de olika systemens 

verksamhetsområden. De defmierar även upp de kontaktytor som 

därmed bildas till de omkringliggande systemen. På detta vis får 

man en figur som visar vilka system som är relaterade till varan

dra. I Reflex. som är handboken som Jämtdata arbetar efter. säger 

man att det är viktigt att man styr systemen så att det inte glider 

ifrån verksamheten, tar onödiga resurser i anspråk samt att de inte 

stödjer den verksamhet som finns. Man styr ett system med hjälp 

av syften och säger att "lönsamhet skall uppnås under hela ADB

systemets livslängd där systemet hela tiden skall stödja verksam-
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Dokumentationen hos JÄMTDATA består i huvudsak av 
förvaltningshandboken som finns specifik för varje system och som 
tas fram i samråd med kunden. Som mall används Reflex 
förvaltningshandbok som är utvecklad av Programator. Figur 21 

visar vad förvaltningshandboken innehåller. 

Innehållsförteckning 
l Ledningens och systemägarens direktiv för systemet 
2 Förvaltningsorganisationen 
3 Ansvar och befogenheter 
4 Dagbok och loggbok 
5 Checklista för förvaltningsorganisation 
6 Metoder 
7 Ekonomi 
8 Förvaltningsmöten 
9 Ändringsrutiner 

l O Förvaltningsrutiner 
11 Handlingsplan 
12 Avtal 
13 lnformationsspridning 
14 Namnlista andra systemförvaltare 

Figur 21. Innehåll t Reflex systemjörvaltningshandbok (Källa: 
Reflex 13 :3) 

För ändringsrutlner, driftsrapporter och lägesrapporter används 
standardiserade dokument och bilder som sänds till aktörerna via 
vanlig post eller via MEMO som är elektronisk post. 

Dokumentationen på STORA DATA utgör, som hos många andra. 
ett problem. Det är svårt att motivera personalen att dokumentera. 
Till varje system skall det finnas dokumentation men den är i 
många fall dåligt uppdaterad. För varje ändring som utförs i syste
met använder man sig av en log där alla nödvändiga uppgifter 
lagras. Vid ändringar i dokumentationen sänds dokumentationen 
till kunden som själv får ombesörja att den sprids i erforderlig 
omfattning. I nyutvecklingsskedet försöker man skapa rutiner för 
att förvaltningen skall underlättas. 

Den huvudsakliga dokumentationen hos DOMÄNKONSULT finns i 
programmen. Man dokumenterar varje ändring i programmen men 
även i den tekniska dokumentationen. Vidare sparas alla 
programförutsättningar för förvaltningsåtgärder i systemet. 
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Dokumentationen är strikt strukturerad hos EDS. Varje doku
ment har ett nummer som följer en logisk uppbyggnad. I framtiden 
kommer alla dokument som hör till ett visst system att finnas i 
förvaltningshandboken. Handboken som man nu tar fram är en 
mall som man kommer att utnyttja när man tar fram specifika 
handböcker för varje system som EDS förvaltar. Den dokumenta
tion som finns idag är traditionell användardokumentation och 
systemdokumentation. Vid en ändrtngsbegäran används ett stan
dardiserat dokument som man benämner beställning. Från 

leverantörssidan sänder man standardiserade uppdrags
specifikationer för små ändringar och systemspecifikationer för 
större ändringar. 

4.7 Forskning och utveckling 

På JOSEFSSONS anser man det vara viktig att hålla sig informe
rad om vad som sker inom forskning och utveckling. Det finns 
ingen funktion som har det till uppgift och man bedriver heller 
ingen sådan verksamhet själva. Det är de anställdas uppgift att 
bevaka de områden som de verkar inom. 

Hos JÄMTDATA har man inte heller någon funktion för forskning 
och utveckling men Jämtdata ingår, som nämnts, i Programator 
och det är främst de som handhar utveckling av metoder och 
handböcker. Det är de som har tagit fram Reflex serien som Jämt
data använder sig av i ADB-arbetet. Även Folksam har en avdel
ning som arbetar med metodfrågor. Varken Folksam eller 
Programator utvecklar egna verktyg men de utvärderar verktyg och 
hjälper Jämtdata med rekommendationer för verktyg och andra 
hjälpmedel. 

Hos STORA DATA. DOMÄNKONSULT och EDS finns inte någon funk
tion för forskning och utveckling. På alla tre företagen finns dock 
metodavdelningar som bevakar vad som händer inom forskning
och utvecklingsområdet. 
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4.8 Uppföljning 

Hos samtliga Intervjuade företag bedrivs främst passiv system
förvaltning d v s att man väntar på att användarna påpekar bris
terna. Mest utpräglat var detta på SADEF. På JOSEFSSONS ut
värderar man med jämna mellanrum stora rutiner I systemet utan 
att en ändringsbegäran är inkommen. Detta får ses som en typ av 
aktiv systemförvaltning. På JÄMTDATA gör man en uppföljning av de 
olika systemen m h a RDF:s frågeformulär (RDF 26:5) som de se
dan sammanställde resultatet av. När resultatet är sammanställt 
utvärderar man resultatet och ger förslag på eventuella ändringar. 

4. 9 Säkerhet 

JOSEFSSON har två typer av säkerhetsrutiner, rutiner för intrång 
i hårdvara och rutiner för Intrång i mjukvara. På hårdvarusidan 
har de vid strömavbrott batteribackuper och central dator
utrustning är placerad I brand och intrångssäkra lokaler. Josefs
sons påpekar att förutom deras egna rutiner ställer försäkringsbo
lagen höga krav på denna typ av säkerhet. För att undvika otillbör
lig åtkomst av data finns inbyggda säkerhetsrutlner I CICS samt 
att vid modemanvändning kontrolleras identiteten m ha mot
rlngntng. För att kontrollera att informationskvaliteten är korrekt 
utförs rimlighetskontroller på alla transaktioner automatiskt. 
Checklista med avstämningspunkter för kontroll av Information 
används dagligen. Kontroll av data utförs även i batchmiljö. 

ADB-säkerheten innebär för JÄMTDATA att verksamheten kan 
upprätthållas, att bra service kan ges, att rättssäkerheten fung
erar, att Integriteten upprätthålls, att lämpliga arbetsförhållanden 
fmns och att utrustning bevaras. Ansvaret för ADB-säkerheten 
indelas I dels ett system- och dels ett registeransvar (för person
uppgifter). Figur 22 åskådliggör ansvarsförhållandena för system
respektive registeransvaret. 



Systemansvar 
• fungerande system 
• bedöma sårbarhet 
• fastställa skyddsnivå 
• installera skyddsåtgärder 
• utbilda personal 
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Registeransvar 
• licens erfodros 
• tillstånd erfodras för 

integritetskänsliga uppgifter 
• förteckning över personregister 
• riktiga uppgifter i registren 

Figur 22. Ansvarsjörhållande mellan system- och 
registeransvar (Källa: Reflex 15:3) 

Arbetet med informationssäkerheten skall bygga på klart fast

ställda och entydiga ansvarsförhållanden och befogenheter. An

svarsfördelningen skall så långt detta är möjligt överensstämma 

med det tidigare tilldelade ansvaret för olika befattningar i 
förvaltningsorganisatlonen. Även här använder Jämtdata sig av 

befattningsbeskrivningar för att säkerställa att inga 
säkerhetsrutlner hamnar "mitt emellan" två ansvarsroller. 

Säkerheten på STORA DATA fungerar bra. Så bra att förvaltarna 

blir irriterad för att de inte själva har tillgång till alla delar i syste

men. Det beror på att revisorerna hos kunderna begärt att säker
heten skall skärpas. Man använder sig av en köpt produkt som 

heter Top Secret. Brand- och stöldskydd finns hos samtliga 

centraldatorer som nästan alla är placerade i Söderhamn. 

Säkerheten hos DOMÄNKONSULT har tidigare haft låg prioritet. 

Efter att man uppmärksammat att man varit utsatta för hackers 

har man anställt en säkerhetschef som har till uppgift att se över 

säkerhetsrutinerna. Brand- och stöldsäkerheten har inte utgjort 

något problem utan det är bara åtkomstsäkerheten. I de filer där 

man hanterar pengar använder man sig av sigillkodning och där 

har säkerheten inte heller brustit. 
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5 Diskussion 

Diskussionen som följer består av fyra avsnitt. Först kommer 
kommentarer till vår metod, litteraturstudierna och intervjuerna 
utförda med utgångspunkt från Applicerad Modell. System
förvaltningsbegreppet behandlas i det andra avsnittet och där redo
gör vi för vilka tankar som finns runt begreppet systemförvaltning 
samt vad som bör ingå i begreppet och hur man kan utveckla det. 
Därefter följer en utveckling av Applicerade modell som resulterar i 
framtagningen av Raket Förvaltningsmodell. Hår utvecklar vi och 
presenterar resultatet av vårt andra syfte samt presenterar resulta
tet av vår första hypotes. Detta avsnitt behandlar också problem 
och möjligheter med de olika delarna i systemförvaltnings
processen dvs uppfyllande av vårt tredje syfte. Diskussionens 
fjärde avsnitt innebär att vi ger vår syn på hur man skall starta 
struktureringen av systemförvaltningsarbetet. 

5. 1 Kommentarer till metod 

5.1.1 Kommentarer till litteraturstudier 

Vi har inte fått alla de böcker vi beställt på biblioteket som be
handlar systemförvaltning. Främst gäller detta amerikansk littera
tur. Vi har i detta arbetet redogjort för de mest omfattande arbeten 
som är utförda inom området systemförvaltning. En artikelsökning 
år genomförd men den blev tyvärr resultatlös. Systemförvaltnings
handboken vi har haft tillgång till år Programators Reflex. Förutom 
Programator har Cap Gemini Logic och Volvo utvecklat en egna 
förvaltningshandböcker. Vi har sökt dessa företag för att få ta del 
av dessa handböcker men har inte fått tillgång dem. 

5.1.2 Kommentarer till undersökningar 

Lientz och Swansons undersökning kan anses något föråldrad 
då den speglar systemförvaltningsläget 1977. Brandts undersök
ning kan däremot anses modem men är däremot inte lika omfat
tande som Lientz och Swansons i antal. RRV belyser på ett hel-



- 52 -

täckande sätt systemförvaltningsläget i mitten på 80-talet för nio 
organisationer. Undersökningen omfattar endast statliga myndig
heter och verk och belyser därför problemet ur den lite speciella 

synvinkeln. 

Lientz och Swansons undersökning hade ett bortfall på 75 pro
cent som inte analyseras. Man godtar bortfallet och anser att man 
fått in ett representativt material. En fråga i deras material gäller 
om man är underbemannad eller har bristande resurser. De 75 
procenten bortfall kan helt enkelt bero på att de inte hade tid eller 
resurser att svara. Brandt erhöll 53 svar i sin undersökning vilket 
motsvarar drygt 80 procent i bortfall. Eftersom hans rapport inte är 
färdigställd vet vi inte hur omfattande hans bortfallsanalys är. I 
vanliga fall hade dessa studier inte godtagits p g a det omfattande 
bortfallet med i detta fall har vi inget att välja på då de är de enda 

inom området. 

Enkäten, som Lientz och Swanson samt Brandt använt sig av, 
visar att förutom de rent tekniska förändringarna är problemen 
inom förvaltningsområdet de samma i slutet av 80-talet som i slu
tet av 70-talet. Den teknik som används idag redogör Brandt för i 
andra undersökningar, bl a CASE FÖR BEFINTLIGA SYSTEM. Brandt 
har liksom Lientz och Swansons undersökning en styrning av sva
ren på sista frågan. Man ställer upp 26 problem som försöks
personen får värdera. Hade denna fråga kompletterats med möjlig
het för försökspersonerna att fylla i egna upplevda problem hade 
frågan varit mer omfångsrikt och inte lika styrande. 

Lientz och Swansons samt Brandts undersökningar visar att 
ungefär hälften av de personella resurserna används för förvaltning 
av befintliga system. RRV undersökning visar att siffran är 80-85 
procent. Här bör dock uppmärksammas att RRV mäter de totala 
resurserna medan Lientz och Swanson samt Brandt endast mäter 
de personella resurserna. 

5.1.3 Kommentarer till intervjuer 

När man, som vi har gjort, väljer att till stor del bygga en upp
sats på intervjuer ställs man ofta inför en rad problem. Frågorna 
man ställer till intelvjuorganisationerna måste vara likartade och 
får inte vara ledande. Vi har, så långt det är möjligt, försökt vara 
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konsekventa i våra intervjuer. Efter att vi presenterat oss och vårt 
arbete har vi bett företagen presentera sin syn på och sitt arbete 
med förvaltning av informationssystem. Ett problem som vi inte 
räknat med, men utsatts för, var hur olika långt företagen kommit i 
struktureringen av förvaltningsarbetet. Några företag har förvalt
ningen som affärside och ligger naturligtvis långt framme i arbetet 
med handböcker och andra hjälpmedel medan andra företag inte 
har någon struktur på förvaltningsarbetet. Detta gör att det blir 
svårare att vara konsekvent under intervjuerna och även att dra 
generella slutsatser. Vi har försökt vara uppmärksamma på detta 
faktum når vi dragit våra slutsatser. Trots detta år vi som helhet 
nöjda med intervjuerna och vi tror att just detta att företag hunnit 
olika långt i strukturering av systemförvaltningen år ganska speg
lande för läget på systemförvaltningsområdet idag. 

5.2 Utveckling av systemförvaltnlngsbegreppet 

Inledningsvis redogjorde vi för svårigheterna med definitionen av 
systemförvaltningsbegreppet. Vi valde RDF:s definition bland annat 
därför att det är en vid definition. Vad man inte anger explicit i 
definitionen men som framgår vid vidare studier av RDF:s projekt 
år att man undantar vidareutveckling från förvaltningen. Detta 
sker med motiveringen att vidareutveckling bedrivs i en annan 
form än systemförvaltning, oftast I projektform. Detta tycker vi år 
ett ologiskt resonemang eftersom man utgår från systemets livscy
kel och talar där om tre faser vilka år utveckling, drift och förvalt
ning samt avveckling. Vidareutveckling ligger i drift och förvalt
ningsfasen men samtidigt säger man att vidareutveckling inte år en 
typ av förvaltning. Ett motsägelsefullt resonemang som vi inte 
delar. Med utgångspunkt i våra intervjuer anser vi inte att det år 
riktigt att undanta vidareutvecklingen från förvaltningen. Det mått 
som vi stött på gällande skillnader mellan förvaltningsåtgärder och 
vidareutveckling i våra intervjuer år antalet arbetstimmar och re
surser som läggs ner på förvaltningsåtgärder. Denna gräns år se
dan vägledande för arbetsform och val av metod. Vi anser att vida
reutveckling I allra högsta grad år en typ av förvaltningsåtgärd och 
vi ser inga hinder till att vidareutveckling ingår i förvaltnings
begreppet trots att den har en annan typ av arbetsform ett påstå
ende som vi för övrigt tycker år med sanningen överensstäm
mande. Dessa tankar stöds även I Peder Brandts definition där han 
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säger att "Systemförvaltning är samtliga aktiviteter ... ". Vi har kom

mit fram till följande förslag till definition av 

systemförvaltningsbegreppet: 

·systemföivaltnlng är alla de åtgärder som krävs för att adrninlstrera 
och hantera ett system I drift.· 

Härigenom anser vi att vi kort och kärnfullt fått med det vi anser 

systemförvaltning bestå av. Vi är medvetna om att definitionen till 

stor del liknar Peder Brandts och RDF:s definition på system

förvaltningsbegreppet. Vi har valt denna formulering då vi anser att 

den bättre förklarar begreppet. 

Att förvaltning är ett ord som för många har en negativ klang är 
ett påstående som vi fått bekräftat under våra intervjuer. Många 

menar att om man byter ut ordet systemförvaltning till något som 

klingar mer positivt har nått en bit på väg I arbetet att höja 

statusen på förvaltningsarbetet. Ulf Norström på Jämtdata vill tex 
kalla systemförvaltning för "systemutveckling I befintlig miljö". Vi 

tror Inte att det är fullt så enkelt. För att göra påståendet lite mer 

konkret skall vi använda oss av en liknelse. VI använder oss av 

något som är bekant för alla nämligen städning. För några år se
dan ville man höja statusen på städyrket och gav det en ny titel. I 

tidningarna sökte man plötsligt lokalvårdare och ibland till och 

med hygientekniker Istället för städare men själva arbetet innebar 

fortfarande att man städade. Om man behållit titeln städare och 

Istället lagt energin på att utveckla ett hjälpmedel som gör städ

ningen stimulerande och roligt hade man lyckats höja statusen på 

städyrket. Med detta vill vi alltså säga att istället för att försöka 

hitta ett nytt namn på systemförvaltningen bör man höja statusen 

på det arbete som systemförvaltning innebär. Detta innebär bl a att 

man skapar förfinade metoder och verktyg för förvaltningsarbetet. 

Naturligtvis behöver inte det ena utesluta det andra. När man har 

lyckats utveckla förfinade metoder och hjälpmedel för förvaltnings

arbetet och i samband med detta hittar ett begrepp som speglar 

arbetet bättre än förvaltningsbegreppet har man lyckats höja 

statusen på förvaltningsarbetet. 
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5.3 Utveckling av Applicerad Modell 

En av hypoteserna som detta arbete utgår från är att Applicerad 
Modell innehåller de essensiella delarna för en fungerande system
förvaltning. Efter litteraturstudier och inten'.)uer kan vi konstatera 
att den hypotesen är riktig och som hypotesen är uppställd måste 
vi anta den. Däremot har vi funnit andra brister som gör det nöd
vändigt att utveckla modellen. RRV:s kriterier för "god system
förvaltning" som visas i.figur 16 stödjer delarna i modellen. An

märkningsvärt är dock att vi under inten'.)uema funnit att vissa 
delar av modellen helt har saknats i förvaltningen hos företagen. I 
samband med detta har vi även noterat att förvaltningen inte fung
erat tillfredsställande. Ur detta har vi dragit slutsatsen att alla 
delarna i modellen är nödvändiga för en fungerande förvaltning. 
Studerar man Lientz och Swanson och Brandt ser man att de har 
liknande kriterier som vi har i vår modell men att de har gjort en 
lite annorlunda indelning och de har namngett delarna annor
lunda. Den utvecklade Applicerade Modellen återfinns i.figur 23 Ofr 

figur 6). Figur 23 återfmns även i stort format i Bilaga 2. Bilagan 
kan vikas ut och användas parallellt med fortsatt läsning av be

skrivning av modellens delar. 

Pl?OJEKTSTART PROJEKT· 
svsrEMUTVECl<UNG 0VERI.Alv1NANDE SYSTEMAVVECKI..NG 

DRFT OCH FÖflv/AlJNING 

'I IMPlEMENTlel>NG =,· 

ACCEPTANSTEST -------'--------
' 

ORQANIS.tJ10N 
&.STYRNING 

Figur 23. Applicerad Modell kompletterad med tidsaspekt, 
Raket FörvaltningsmodeU. 
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I och med att vi utvecklat modellen har vi även valt att döpa den 
till ett mer talande namn än Applicerad Modell. Detta även för att 
undvika sammanblandning med den ursprungliga Applicerade 
Modellen. Modellen har efter utveckling antagit formen av en raket 
och läser man Bokia uppslagsboks definition av raket lyder den: 

• ... hylsa med drlvsats. drivs genom reaktlonsverkan hos 
förbrannlngsgasema. • 

Hylsan motsvaras i modellen av syfte och gräns för informations
systemet och drivsatsen utgörs av modellens delar. Förbrännings
gaser är de effekter som uppstår när modellens delar, genom 
reaktionsverkan, samverkar på ett riktigt sätt och för system
förvaltningsprocessen framåt. Reaktionsverkan kan liknas vid en 
synergieffekt vilket innebär att helheten är större än summan av 
dess delar. Vi menar således att genom användning av Raket 
Förvaltningsmodell kan en fungerande systemförvaltning skapas 
men för att få ett lyckat resultat måste alla delarna i modellen 
fmnas med och samverka på ett riktigt sätt. 

För att understryka vikten av systemets livscykel har vi fört in 
tidsaspekten i modellen Ofr figur 4). Vi vill härigenom visa att 
systemförvaltning inte är någon isolerad aktivitet utan den är en 
aktivitet i systemets livscykel som påverkas starkt av de andra 
aktiviteterna under systemets livstid, inte minst av utvecklings
fasen. Det är därför mycket viktigt att man redan under ut
vecklingsfasen utarbetar förvaltningsrutlner, åtminstone att man 
tar hänsyn till drift och förvaltningsfasen som faktiskt utgör 95 
procent av systemets livslängd. Dessa tankar stöds av RRV som 
explicit anger att systemutveckling och systemförvaltning bör ut
vecklas parallellt. De streckade linjerna visar start för olika aktivi
teter under systemets livscykel. Utvecklingsfasen utgörs i Raket 
Förvaltningsmodell av de skuggade vingarna medan avvecklings
fasen utgörs av den skuggade spetsen. Den streckade linjen som 
illustrerar projektöverlämnandet visar att det är av högsta vikt att 
man har ett projektavslut och att man därigenom inträder i drift 
och förvaltningsfasen. Den streckade linjen till höger i modellen 
visar övergången mellan drift- och förvaltningsfasen och av
vecklingsfasen. 
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Efter införandet av tidsaspekten är modellen utformad så att 
man genom att bygga på modellen med ytterligare enheter kan 
skapa en kontinuitet. Där den ena raketen avslutas tar den andra 
vid som ett andra steg, d v s när ett informatlonssystem 
nyutvecklas sker det under en tid parallellt med avvecklingen av 

det föregående systemet. 

Som vi tidigare sagt är modellen en grund att bygga en fung
erande systemförvaltning på. Det räcker inte att arbeta efter en 
modell utan man måste skapa en specifik systemförvaltnings
handbok som är anpassad till det system som skall förvaltas. Ra

ket Förvaltningsmodell skall användas som en checklista och med 
den som stöd kan man skapa en anpassad förvaltningshandbok för 
förvaltning av system. Alla delar som finns i modellen skall finnas i 
förvaltningsprocessen för att den skall fungera på ett tillfredsstäl
lande sätt. Stora Data illustrera detta samband på ett belysande 

sätt i.figur 20. 

5.3. 1 Systemförvaltning 

Vi har redan tidigare berört innebörden av systemförvaltnings
åtgärderna. Korrigeringar, anpassningar, förbättringar och sane
ringar är sedan tidigare erkända förvaltningsåtgärder i litteraturen. 
Vi vill dessutom inkludera vidareutveckling i förvaltnings
åtgärderna. Vidareutveckling kan i själva verket, menar vi, 
hårröras till någon typ av de redan existerande förvaltnings
åtgärderna. Skillnaden är att på grund av åtgärdens omfattning 
krävs ett annat metodval och en annan arbetsform. Vidareutveck
ling är till sina karaktäristiska mer lik nyutveckling men en vidare
utveckling genomförs i drift- och förvaltningsfasen och måste där
för betecknas som en förvaltningsåtgärd. Anmärkningsvärt är att 
Brandt inte använder sig av samma indelning som övrig litteratur. 
Han använder sig av en indelning som för oss förefaller struktur
lös. Under våra intervjuer har framkommit att den vanligaste indel
ningen av förvaltningsåtgärder i företag och organisationer är lik
nande litteraturen men man har andra benämningar. Man delar in 
åtgärderna i akutåtgärder, normala åtgärder och vidareutveckling. 
Akutåtgärder motsvaras i litteraturen av korrigeringar medan nor-
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mala åtgärder motsvaras av förbättringar, anpassningar och sane
ringar. Vidareutveckling har i litteraturen, som tidigare nämnts, 
ingen direkt motsvarighet som utförs i drift- och förvaltningsfasen. 
Brandt däremot använder sig inte renodlat av någon av dessa me
toder utan blandar dem vilket framgår av figur 14. Det spelar ingen 
roll vilken indelning man väljer eftersom man täcker in samtliga 
åtgärder med båda indelningarna men vi rekommenderar, för 
tydlighetens skull, att man inte blandar begreppen. 

5.3.2 Syfte och gräns 

För att alla intressenter runt ett system skall sträva mot samma 
mål krävs det att alla vet syftet och användningsområdet för syste
met. Det är också viktigt att alla aktörer vet vilket system som gör 
vad för att bl a undvika det dubbelarbete som annars lätt kan 
uppstå. Gränsytor till andra system skall definieras och det kan 
t ex ske i form av en trådstruktur där man ser hur systemen är 
sammankopplade. 

5.3.3 Organisation och styrning 

Förvaltningsorganisationens struktur är av högsta betydelse för 
förvaltningsarbetet. Det första steget på väg mot ett fungerande 
förvaltningsarbetet är att se över organisationen och ansvars
förhållanden. Detta bör skrivas ned och regleras i detalj. Hur skall 
då en fungerande förvaltningsorganisation se ut? Skall samma 
personer som utveckla systemet även förvalta det eller skall man 
utbilda professionella systemförvaltare? I tidigare projekt som ut
förts om systemförvaltning har resultatet ofta utmynnat i rekom
mendationer om att samma personer som utvecklat systemet även 
skall förvalta det. Llentz och Swanson visar i sin undersökning att 
70 procent av de som utvecklat systemet även förvaltade det. Tio år 
senare visade Brandt att motsvarande siffra sjunkit till 44 procent. 
Vi vill påstå att det inte är nödvändigt att samma personer som 
utvecklat systemet också förvaltar det. Det blir vanligare och vanli
gare att företag har systemförvaltning som affärside och övertar 
systemen när de inträtt i drift och förvaltningsfasen. Detta har 
visat sig fungera mycket bra och vi tror att företag av den här typen 
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heten på bästa sätt". Systemförvaltningen bidrar till bättre affärer 
och effektivare verksamhet genom hög säkerhet, lång livslängd, låg 
kostnad och hög funktionalitet. 

På Josefssons och Jämtdata, men även på STORA DATA. DOMÅN

KONSULT och EDS finns naturliga gränser i organisationen genom 
att olika avdelningar och personer handhar olika system. 

4.3 Organisation och styrning 

Ambitionen med systemförvaltning hos JOSEFSSONS är att ansva
rig för systemet skall finnas i verksamheten. Idag är förvaltningen 
organiserad i grupper där man har förvaltningsmöten var fjortonde 
dag. I gruppen ingår en från systemavdelningen och två från verk
samheten. Under förvaltningsmötena diskuteras brister med syste
met och även eventuella ändringar i systemet. När användarna vill 
ha ändringar i systemet använder man sig av en så kallad änd· 
ringsbegäran som lämnas till systemavdelningen varje vecka. 
Ändringsbegäran kan vara av två typer, akut eller allmän. Dessa 
ändringsbegär samlas hos systemavdelningen som sammanställer 
en förvaltningslista. Utifrån denna lista jobbar sedan system
avdelningen med förvaltningsåtgärder av olika typ. Det största 
problemet i förvaltningsorganisationen anses vara att användare 
och systemförvaltare talar olika språk. 

SysterritOrvaltarei•···· 

Drift. 
ansvarig 

Figur 17. Jämtdatas systemjörvaltningsorganisation (Källa: 
Reflex 3:13) 
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JÄMTDATAs förvaltningsorganisation har till mål att man tillsam
mans med kunden skall fungera som en lagorganisation där alla 
delar utför det man är bäst på. Man påpekar att mycket av 
förvaltningsarbetet innebär att man skapar "ordning och reda" i 
förvaltningsorganisationen. Jämtdatas förvaltningsorganisation 
kan liknas vid en triangel som visas i.figur 17. Systemägaren an
svarar för systemets omfattning, ekonomi och organisation. 
Systemförvaltaren arbetar på delegation från systemägaren. 
Systemförvaltaren är en person från verksamheten som kan verk
samheten och organisationen samt har goda kunskaper om ADB. 
Personen ansvarar för planering, samordning och uppföljning. 
Användare är de personer som använder systemet som ett verktyg i 
sin verksamhet. Användaren ansvarar för informationsinnehåll. 
bevakning och rapportering. Driftsansvarig ansvarar för hårdvara, 
programvara och driftsplanering. ADB-ansvarig ansvarar för funk
tion, metodik och teknik. I denna organisation kan det lätt uppstå 
en begreppsförvirring runt systemförvaltaren. En systemförvaltare i 
traditionell mening är oftast en ADB-människa men så är inte fallet 
i Jämtdatas organisation. Systemförvaltaren är som nämnts en 
verksamhetskunnig person med ADB-kunskaper. För varje 
förändringsbehov görs en bedömning av intäkter, angelägenhets
grad och kostnader. Jämtdata lägger stor vikt vid befattnings
beskrivningar runt ansvarsrollema i organisationen. Dessa definie
ras i detalj för varje befattning. Organisationen fungerar bra och 
aktörerna är nöjda med organisationens roller och ansvar. 

På SADEF är ansvarsfördelningen mellan de anställda på data
avdelningen sådan att de ansvarar för det eller de program de har 
anpassat. De är inte organiserade och ingen form av befattnings
beskrivningar tillämpas. Kunden för fram behov eller påpekar bris
ter direkt för dem på dataavdelningen som åtgärdar problemen. 

Inom STORA DATA har man ingen uttalad organisation för förvalt
ning. Den har, som för många andra företag, blivit en informell 
struktur som bygger på relationerna med kunden. Många system 
är gamla och man står inför en generationsväxling. System
förvaltningen innebär för Stora Data att man "håller systemet i 
luften". I samband med förvaltning av systemet har man även en 
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del driftsövervakning. Det största problemet år att förvaltningen år 

för personberoende. Ambitionen år att i samband med generations
växlingen av system skapa en fungerande förvaltningsorganisation. 

På DOMÄNKONSULT har man liknande begrepp inom organisatio
nen som på Jämtdata. Systemförvaltaren är en verksamhetskunnig 
person som även har ADB-kunnande. På varje skogsförvaltning 
finns ADB-ansvariga som har till uppgift att vara kontakten mellan 
systemförvaltaren och användarna. Skillnaden mellan Domän
konsult och Jämtdata år att Domänkonsult har valt att placera 
systemförvaltaren hos servicebyrån medan Jämtdata har placerat 
samma funktion hos kunden. Denna ansvarsfördelning år reglerad 
genom befattningsbeskrivningar. Domänkonsult påpekar dock att 
befattningsbeskrivningama inte får bli för detaljerade för det häm
mar kreativitet och eget ansvarstagande. Man har speciella avtals
grupper inom olika områden där systemförvaltaren ingår. När ett 
avtal skall slutas kan beräkningar på ingrepp i informations
systemen göras direkt och man kan därigenom kontrollera hur 

stora kostnaderna blir. 

ANVÅNDARE 

SlutanvOndare 

I 
I 
I 

J. ,. 
I 
I 
I 
I 

ADB (•EDS) 

Figur 18. Ericsson Data Service tänkta systerriförvaltnings 
organisation (Källa: Norring) 
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EDS arbetar med att ta fram rutiner för förvaltning. De menar att 
för att få stabilitet i förvaltningsprocessen krävs det klart definie
rade roller mellan kund och leverantör. Organisationen måste vara 
fastställd på båda sidor. På både kund och leverantörssidan måste 
rollerna definieras vad gäller ansvar, befogenheter, arbetsuppgifter 
och informationsspridning. För att undvika personberoende och 
säkra resurserna har man minst två ansvariga på leverantörssidan 
per system. Figur 18 illustrerar EDS tänkta förvaltnings
organisation. Systemägaren är totalekonomiansvarig och har be
stämmanderätt över igångsättning, förändring eller nedläggning av 
systemet. Systemansvarig utses av systemägaren och är den som 
skall omsätta systemägarens intentioner i praktiken. Personen 
skall ha god kännedom om verksamheten och ADB-systemet. 
Kontaktpersonen skall stödja de lokala användarna och vara en 
länk mellan systemansvarig och användare. I de fall ADB-systemet 
är litet kan systemansvarig och kontaktperson utgöras av samma 

person. 

4.4 Kanaler 

På JOSEFSSONS har de som utnyttjar systemen telefonnumret till 
de som ansvarar för driften. De som ansvarar för driften har 
Jourtelefon till de som utvecklat systemet och nu har ansvaret för 

förvaltningen. 

JÄMTDATA utnyttjar sig till stor del av MEMO-systemet som finns 
i deras stordatormiljö. I MEMO-systemet har de definierat blanket
ter som avsändare lätt kan fylla i och skicka till berörd personal. 
Vid uppdatering av dokumentation finns speciella sändlistor med 
de som har erhållit ett exemplar av dokumentationen. De ansvariga 
förfogar över sändlistorna och kan distribuera förändringarna till 
berörda personer. 

På STORA DATA har man liksom på Jämtdata MEMO-systemet 
som hjälpmedel. Detta fungerar inte så bra som man vill utan 
användaren ringer direkt till systemförvaltaren på Stora Data istäl
let för att vända sig till systemansvarig på avdelningen i respektive 
företag. Systemförvaltaren får i vissa system även upp de 
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felmeddelanden på sin terminal som användaren får upp oavsett 

ort. Detta gör att systemförvaltaren kan åtgärda eller åtminstone 

vet om felet innan användaren ringer och påpekar det. 

På EDS har man samma problem som på Stora Data nämligen 

att kunderna ringer direkt till systemförvaltaren på EDS Istället för 

att vända sig till ansvarig på avdelningen eller på företaget. Detta 

problem har man prioriterat och försökt avhjälpa bl a genom att 

påpeka för kunderna kostnaderna som detta medför. 

4.5 Metoder och h)ölpmedel 

På JOSEFSSONS har man ingen metodavdelning som ansvarar för 

framtagning av metoder och hjälpmedel. Ansvaret ligger på den 

personal som arbetar i organisationen. Detta har lett till att arbetet 

har släpat efter och man har inte arbetat efter någon specifik me

tod vid utveckling och förvaltning. Man har nu bestämt sig för att 

använda Cap Gemlni Logics metod. Metoden har fyra huvudsteg, 

förstudie, projektering, genomförande och förvaltning. Logic

metoden är en metod främst för utveckling av informatlonssystem 

men som nämnts ingår även förvaltningen som ett metodsteg. 
Arbetet med metodstöd har just inletts och personalen är under 

utbildning. På grund av att inget projekt på Josefssons genomförts 

med hjälp av Logtcmetoden kunde vi inte få någon utvärdering av 

resultatet. Intentionerna på systemavdelningen är att förstudien 

skall genomföras I verksamheten. När en förändring I ett system är 

utförd tar en omfattande testprocess sin början. Josefssons har 

skapat en testmiljö för detta ändamål. Testdatan är verklig 

produktionsdata och kan användas on-line och i batchmiljö. När 

testen är genomförd följer man upp och kontrollerar mot korrekt 

resultat. I utvecklingsarbetet använder man sig av JSP-TOOLS. 

JÄMTDATA arbetar efter förvaltningsmetoden Löpande förvaltning 

som ingår i Reflex förvaltningshandbok. Nedan redovisas en kort 

beskrivning av metodsteg och syften med Löpande förvaltning. I 

metoden regleras detta genom ansvarsbeskrivningar, dokument

hantering och resultat från varje metodsteg. Metodstegen visas i 

figur 19. 
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·svstemoverlOmnande 

lnsamllna av 
fOrOndrlngsbehov 

Genomförande av 
fOrOndrlng · . ...._ __ _ 

<· > Systembesiktning 

Systemaweckllng 

Figur 19. Metodsteg i systemjörvaltningsarbetet enligt Reflex 
(Källa: Reflex 7:3) 

Det första metodsteget, systemöverlämnande, syftar till att kon
trollera att det utvecklade systemet är i sådant skick att det kan 
tas i drift. att förvaltningsorganisationen kan överta ansvaret för 
systemet och få till stånd ett projektavslut. Arbetsstegen är uppde
lade så att steg ett till sex, information och utbildning, plan för 
kundacceptanstest. genomförande av kundacceptanstest. rättning, 
införande, provproduktion utförs av projektgruppen. Steg sju till 
elva, skapa förvaltningsdokumentation. stämma av och godkänn 
driftsavtal, stämma av och godkänn förvaltningsavtal, godkänn 
system och dokumentation samt överlämnande utförs av 
förvaltningsorganisatlonen. Syftet med det andra metodsteget, 
insamling av jörändringsbehov. är att identifiera. registrera och 
prioritera de förändrtngsbehov som finns för systemet. Metodsteg 
två består av att identifiera förändringsbehov, specificera 
förändringsbehov, bedöma realiserbarheten och besluta om 
förändringsarbetet. Nästa metodsteg, gerwmjörande av .föränd
ringar, har till syfte att på ett formaliserat sätt genomföra beslutade 
förändringar i systemet. Genomförandet består av ändring, test, 
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produktionssättning och uppföljning. Systembesiktningen utgör det 

näst sista metodsteget och har till syfte att få en uppfattning om i 

vilket skick ett system befinner sig eller att bygga upp kompetens 

om systemet. Arbetsstegen är planering, förberedelser, genomför

ande och rapportering. Det sista metodsteget, system.avveckling 

syftar till att berörda delar i driftsmiljön tas bort, att dokumenta

tion avlägsnas, att manuella rutiner anpassas och kopplingar till 

andra systemdelar och rutiner tas bort. Systemavvecklingen består 

av planera avveckling, genomför avveckling och skriv avvecklings

rapport. 

STORA DATA har en metodavdelning som handhar metodfrågor. 

Man pekar dock på att metodavdelningen inte har utrett 

förvaltningsproblemet. Allt pekar på att man inom en snar framtid 

måste anställa en person som handhar det administrativa arbetet 

med att ta fram rutiner för förvaltningsarbetet. För utveckling har 

man en egenutvecklad metod som heter Satellit. Till sin hjälp vid 

projekt har man även en egenutvecklad projekthandbok. Figur 20 

visar att Stora Data har en välutvecklad strategi vad gäller model

ler, metoder och verktyg. Nämnas bör att kedjan modell - metod -

verktyg för systemförvaltning ännu inte är utvecklad. För drifts

övervakningen använder sig Stora Data av en egenutvecklad pro

dukt som innebär att driftsövervakaren samtidigt som användaren 

får ett felmeddelande på skärmen. För tester har Stora Data en 

testmiljö med produktionsdata. Där görs noggranna tester innan 

systemet tas i drift efter att förändringar utförts i systemet. 

Utveckllngt
modell 

FOrvaltnlngsmodell 

Figur 20. Stora Datas synsätt påjörhåUandet mellan modeller, 
metoder och verktyg (KäUa: Ludwigsson) 
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DOMÄNKONSULT har tagit fram en egen modell för system
förvaltning. Den bygger på Riksdataförbundets utredning. Man har 
som policy att inte bli för bunden av en metod eller "saker behöver 
inte göras krångligare än de är" som de själva uttrycker det. För 
systemutveckling använder sig Domänkonsult av Reflex Utveckling 
från Programator. 

Som tidigare nämnts arbetar EDS med framtagning av en 
förvaltningshandbok. Den har till syfte att klargöra och dokumen
tera de rutiner som skall gälla mellan kund och leverantör. Man 
har ingen uttalad metod för förvaltningsåtgärder men i den kom
mande förvaltningshandboken kommer man att ange arbetsgången 
för normala och akuta ändringsåtgärder. På EDS metodavdelning i 
Stockholm arbetar man med ett koncept som fått namnet aktiv 
förvaltning och innehåller riktlinjer för förvaltningsarbetet. Efter
som det inte är färdigt ännu har vi inte tagit del av konceptet. När 
en ändring i ett system är utförd måste systemet testas innan det 
går i produktion. På EDS har man en egen testmiljö men det är 
ingen kopia av produktionsmiljön. Önskvärt vore om man hade 
tillgång till två produktlonsmiljöer för att parallellt kunna köra två 
olika versioner. EDS använder Via Soft för förvaltning av befintliga 
system men i utvecklingsarbetet använder man IEW. I en förläng
ning kommer de system som är utvecklade i IEW även att förvaltas 
med hjälp av IEW. 

4.6 Dokumentation 

Dokumentationen hos JOSEFSSONS har varit ett problem under 
lång tid men man arbetar nu för att förbättra den. Bl a har man 
krav på att det för varje system skall finnas användar
dokumentation, systemdokumentation och driftsdokumentation. 
För ändringsbegäran fmns standardiserade mallar och så även för 
utförda ändringar i systemet. På Josefssons tror man att använd
ningen av Logicmetoden kommer att leda till bättre dokumentation 
i hela systemets livscykel. Det största problemet gällande doku
mentation på Josefssons idag är att användarna har dålig doku
mentation till gamla system. 
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kommer att bli mycket vanliga i framtiden. Ett krav år dock att 
förvaltningsarbetet år ordentligt strukturerat. Det år för övrigt 
mycket svårt att ge några entydiga svar på frågor angående organi
sationen i förvaltningsprocessen. Det som passar det ena företaget 
passar inte det andra. Organisationen av förvaltningen år i allra 
högsta grad beroende av företagets övriga struktur och lednings
filosofi. Vissa roller kan dock urskiljas inom alla förvaltnings
organisationer. Det visar inte minst likheten mellan Jämtdata och 
EDS organisationsfllosofi Ufr figur 17 och figur 18). I de undersök
ningar som vi redogjort för ges inte heller några rekommendationer 
för hur förvaltningen skall organiseras och det beror helt enkelt på 
att det inte finns några entydiga regler för hur förvaltningen skall 
organiseras. Det allra vanligaste just nu år att man inte har någon 
organisation alls men det år inte att rekommendera. 

Befattningsbeskrivningar år en bra metod att använda sig av når 
det gäller uppdelning av ansvarsområden inom förvaltnings
organisationen. Under våra intervjuer framkom farhågor om att 
befattningsbeskrivningar kan vara kreativitetshämmande och inte 
lämnade något över till personligheterna som innehar 
befattningarna. Detta tror vi inte år någon överhängande fara i en 
förvaltningsorganisation. Risken år större, anser vi, att om man 
inte har befattningsbeskrivningar hamnar arbetsuppgifter och 
ansvar lätt "mitt emellan" två befattningar. Ett bra exempel på de 
som lyckats genom att bl a använda sig av välstrukturerade 
befattningsbeskrivningar år Jämtdata. 

En tendens vi har sett under våra företagsbesök år att organisa
tionerna lider av att de tidigare har varit små och har haft korta 
beslutsvägar där det inte varit nödvändigt med befattnings
beskrivningar och organisationsstrukturer. Detta leder till en 
personberoende förvaltning som ställer till problem når organisa
tionen växer eller når nyckelpersonal försvinner. Efter hand som de 
vuxit har man inte strukturerat verksamheten utan man har fort
satt arbeta efter de fördelar som en liten organisation har såsom 
informella kanaler och korta beslutsvägar. Detta skapar stora pro
blem når nya anställda kommer in i verksamheten och beslutsrätt 
plötsligt lyfts Wl en högre nivå i organisationen. Inom många orga-
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nisationer är man dock medveten om detta problem och har startat 

eller har planer på att starta en strukturering av system

förvaltningsarbetet. 

Det är inte utan förvåning vi uppmärksammar att undersökning

arna som är gjorda inom systemförvaltningsområdet inte berör 

problemet med personberoende systemförvaltning. RRV nämner 
personberoende som ett problem men ger Inga förslag på hur detta 

problem skall åtgärdas. Det är ett problem som samtliga företag 

pekat på under våra Intervjuer. Flera vill till och med gå så långt 

att de säger att det är oundvikligt att förvaltningen är person

beroende och det finns Inget att göra för att förebygga den. Att 

personberoende är ett problem inom förvaltningen är inget att 
tvistat om men att den Inte går att förebygga är felaktigt. Några har 

löst problemet genom att utbilda minst två ansvariga förvaltare per 

system. Ett annat sätt är att dokumentera bort problemet och 

genom att ha en välstrukturerad förvaltningshandbok kan man i 

stor utsträckning förebygga problemet. 

Den viktigaste stymingsrutlnen har och är sedan länge doku

mentation. Dokumentationen behandlas separat längre fram i 

arbetet. En trend som både i intervjuerna och litteraturen visat sig 

är att debiteringen av förvaltningens utrustnings- och personal

kostnader har ökat. Detta beror troligtvis på att dataenheterna blir 

fristående resultatenheter eller bolag. Något som vi anser och som 

även undersökningarna visar är att det i för liten omfattning sker 
en analys av kostnadsberättigandet för användarnas förslag till 

förbättringar. 

5.3.4 Kanaler 

Vi har konstaterat att inom de flesta organisationer flödar för 

mycket information fram i fel kanaler. En användare ringer direkt 

till systemutvecklaren eller systemförvaltaren som arbetar som 

konsult istället för att kontakta systemansvarige på respektive 

enhet. Detta blir dyrt för användarföretaget och tar onödiga resur

ser i anspråk för systemförvaltningsorganisationen. Detta problem 
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har man dock uppmärksammat och försöker avhjälpa m h a att 

strukturera de kanaler och kommunikationsvägar som skall ut

nyttjas. 

Idag fmns många sätt att meddela sig på, telefon, telefax, MEMO 

och framförallt personlig kommunikation. MEMO-systemet har på 

många sätt underlättat kommunikationen, man kan lagra 

sändlistor och skapa blanketter på ett enkelt sätt. 

Når man skall meddela och göra uppdateringar i dokumentation 

m m bör listor upprättas med vilka som skall underrätta och vilken 

adress de befmner sig på. Man skall även tala om för användarna 

vart de skall vända sig med olika problem och frågor. Det år då 
viktigt att man talat om vilken funktion det är som skall ta emot 

deras frågor och problem. Var användarna skall vända sig med 

problem och frågor skall finnas dokumenterat i de manualer som 

de fått tilldelade sig. Där skall det även finnas dokumenterat vilka 

uppgifter de skall vara informerade om, vid t ex en felrapport; tid

punkt och felmeddelande. 

Kanaler är intimt förknippade med den organisation man väljer 

för systemförvaltningen. En rekommendation vi vill ge år att man 

alltid har en ansvarig för systemet i användarorganisationen. 

Denna person kommer då att fungera som ett filter till system

förvaltaren i leverantörsorganisationen. Detta spar både tid och 

pengar. 

5.3.5 Metoder och hJölpmedel 

Det finns inga vedertagna metoder och hjälpmedel för system

förvaltning. I de fall organisationer har en systemförvaltnings

handbok har de ofta en stegvis beskrivning på hur man skall gå till 

väga vid förvaltningsåtgärder. Det finns olika syner på metoder för 

systemförvaltning. Vissa använder samma metod och angreppssätt 

för alla typer av förvaltningsåtgärder medan andra föredrar att 

använda olika metodsteg för olika åtgärder. På grund av förvalt

ningsåtgärdemas olika omfattning skulle vi vilja föreslå att man 
använde olika metoder. Det behöver inte nödvändigtvis vara att 
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föras med hjälp av CASE-verktyg. Dessa system kommer sedan 
även att förvaltas med hjälp av det verktyg som det blivit utvecklat 
i. På så sätt kommer systemutveckling och systemförvaltning Inte
greras I framtiden. Det kommer i vissa av dessa CASE-verktyg 
finnas möjlighet till reverse englneertng och re-englneertng vilket 
förenklat innebär att man använder system utvecklade på traditio
nellt sätt och kör dem genom ett CASE-verktyg och får ut en struk
turerad kod och systemet får på så sätt en längre livslängd. Som 
nämnts tror vi Inte att det är i förvaltningen av befintliga system 
som CASE-verktygen kommer ha störst framgång utan det kommer 
att bli i framtiden när system kan utvecklas, förvaltas och aweck
las med hjälp av samma verktyg. 

5.3.6 Dokumentation 

Dokumentationen är ett problem i de flesta organisationer. Det 
har visat sig under våra intervjuer och det visar även de tre under
sökningar som vi redogjort för. I både Lientz och Swansons och 
Brandts undersökning säger användarna, när de fått rangordna de 
problem som de anser störst, att de har problem med dokumenta
tionen. Detta har visat sig vara en gemensam nämnare för många 
organisationer. Även RRV visar i sin figur, som återfinns i figur 16, 

angående god systemförvaltning att en komplett dokumentation är 
en förutsättning för en fungerande systemförvaltning. System
dokumentationen och användardokumentationen får betecknas 
som ett arv från utvecklingsfasen. Att de är kompletta är ett krav 
som förvaltningsorganisatlonen bör ställa på utvecklingsprojektet 
innan de övertar systemet i drift och förvaltningsfasen. Däremot är 
det förvaltningsorganisatlonens ansvar att system- och användar
dokumentationen hålls uppdaterad efter de ändringar som utförs. 
Det skall finnas noggrant definierat när, var och hur det skall do
kumenteras och det sker med fördel i förvaltningshandboken. 

Den viktigaste dokumentationen i förvaltningsarbetet och som 
samtidigt är ett hjälpmedel är förvaltningshandboken. Det skall 
finnas en handbok för varje system som organisationen förvaltar. I 
den skall finnas allt som rör systemet. Detta är speciellt viktigt för 
de företag som har specialiserat sig på systemförvaltning. 
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Förvaltningshandboken kan användas som försäljningsargument 

när man söker uppdrag av systemförvaltningsart. Den är ett prak

tiskt bevis på att man ser seriöst på systemförvaltning och att man 

är professionella systemförvaltare. Idag, när det inte är så vanligt 

att företag har handböcker för förvaltning, är det ännu en anled

ning och en möjlighet att kapa åt sig marknadsandelar på förvalt

ningsområdet. Under en våra intervjuer framkom det att ett före

tag, som satsar på förvaltning, hade planer på att ge en praktikant 

i uppdrag att skriva förvaltningshandboken. Detta tillvägagångs

sätt förvånade oss till stor del eftersom vi inte tycker att man kan 

räkna med att en praktikant under några få veckor kan sätta sig in 

i förvaltningsproblemet och även skriva en handbok. Företaget har 

dock bestämt sig för att projektanställa en person för detta ända

mål. 

För att understryka vikten av att strukturera och organisera 

förvaltningsprocessen bör det finnas standardiserade dokument 
som används vid olika förvaltningsåtgärder. Dessa bör inte nöd

vändigtvis distribueras per vanlig post utan kan med fördel distri

bueras per elektronisk post. Efter utförda åtgärder skall dokumen

tet arkiveras i förvaltningshandboken. 

5.3.7 Forskning och utveckling 

Den forskning och utveckling som sker inom systemförvaltnings

området idag är ringa. Dock har intresset för systemförvaltning 

ökat allt eftersom man har insett vilka vinster och resurser som 

går att frigöra m h a effektiv systemförvaltning. Utvecklingen inom 

företag i Sverige har medfört att, vad vi vet, det finns tre företag 

som har tagit fram egna systemförvaltningshandböcker, Volvo, 

Programator och Cap Gemini Log!c. Vad avser forskningen inom 

systemförvaltningsområdet bedriver Peder Brandt på Knoware AB 

forskning. På Chalmers Tekniska Högskola, och på Linköpings 

Universitet bedrivs även forskning. Denna forskning är dock inrik

tat mot mjuk- och hårdvara, inget metodarbete. I södra Frankrike 

fmns ett forskningscentrum, INRIA. som också bedriver forskning 
med inriktning mot mjuk- och hårdvara. Det räcker inte att ha 

tillgång till bra mjuk- och hårdvara, även om det är viktigt, det 
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måste också finnas välutvecklade rutiner för metoder, organisa

tion, säkerhet och dokumentation för att förvaltningen skall kunna 
utvecklas. Detta stöds av Llentz och Swanson som i sin undersök

ning visar att få problem är av teknisk art. 

Under våra intervjuer har det framkommit att företag vill ha 
någon form av stöd eller mall för skapandet av en effektiv förvalt
ning. Därför fmns det utrymme för företag som har system
förvaltning som affärside att tillhandahålla tjänster inom området. 
Kan dessa företag påvisa ett välutvecklat och genomtänkt sätt att 
förvalta finns det en stor marknad att agera på. Dessa tankar stöds 
i RRV:s rapport som anger explicit att "Statskontoret bör mer aktivt 

behandla frågan om hur en bra systemförvaltning bör ordnas i sin 
väglednings- och stödverksamhet" samt att "Statskontoret bör - för 
att stödja myndigheternas val - utvärdera och sprida kunskap om 
vilka metoder, tekniker, arbetssätt och hjälpmedel som är lämpade 

i systemförvaltningen". 

På sikt ser vi dock en risk med denna "kommersiella forskning". 
Som forskare på ett område som är så nytt och hungrande efter 

resultat som systemförvaltningsområdet kan man bli för inriktad 
på resultat som man vet att näringslivet vill ha och på så sätt 

mista det vetenskapliga synsättet. 

5.3.8 Uppföljning 

Det är alltid svårt att mäta huruvida ett system uppfyller de 
syften som var avsett. Vi har tidigare i arbetet visat principerna för 
diagnostisering genom att presentera van Gigchs teorier om diag
nostisering. Detta är en bra mall men det gäller att finna förfinade 
metoder för att ställa diagnos på ett informationssystem. RDF har i 
sin bok 26:5 Systemdiagnos en standardutformad enkät för utvär
dering av system. Man tillfrågar användare hur de uppfattar syste
met. En sammanställning görs och därigenom ställer man diagnos 
på systemet. Även RRV pekar på vikten av uppföljning av syste

mets nytta. Denna typ av förvaltning kallas aktiv system
förvaltning. Man söker alltså upp systemets användare utan att en 

begäran på ändring har skett. 
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Dock har de flesta organisationer, både enligt våra intervjuer och 
litteraturstudier, en passiv systemförvaltning dvs det år använ
darna som söker upp förvaltarna med önskemål och behov av änd
ringar. Detta beror på bristande resurser och möjligheter att ut
forma effektiva och korrekta mätmetoder. Figur 24 illustrerar hur 
systemets livscykel kan se ut när man använder sig av passiv 

systemförvaltning. 

Nytta 

SYSTEM- .. SYSTEM- SYSTEM-
UTVECKLING: FORVALTNING AWECKLING 

'----.....:..· ----.:....----- Tid 

Figur 24. Iriformationssystemets livscykel vid passiv system
jörvaltning 

Nytta 

SYSTEM- • SYSTEM- SYSTEM- • SYSTEM
FORVALTNING UTVECKLING: FORVALTNING DIAGNOS '----.....:..----....,_ ___ ....,. ____ Tid 

Figur 25. Förlängning av systemets livslängd m h a aktiv 
systenyörvaltning. 

En form av aktiv systemförvaltning, uppföljning, kan vara en 
systemdiagnos. Figur 25 visar hur nyttan och effektiviteten kan öka 
med hjälp av systemdiagnos samt framtagandet av en välstruktu
rerad förvaltningshandbok (Jfr figur 24). Detta är, som vi ser det, 
en viktig del i systemförvaltningen d v s att undersöka hur ett 
system mår. Resultatet av en systemdiagnos kan t ex innebära att 
förslag på att man genom saneringar kan spara resurser i framtida 
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förvaltningsarbete samt att effektiviteten i systemet ökar. Dock kan 

det vara svårt att motivera för kunden den relativt stora kostnad 

som en systemdiagnos innebär. I vissa fall leder diagnosen inte till 
något, i vissa fall blir det en vinst på lång sikt och i vissa fall kan 

kostnaden för diagnosen betala sig inom mycket kort tid. System

diagnos kan vara lämpligt att utföra i samband med införandet av 

en systemförvaltningshandbok. 

Det år av högsta vikt att alla företag och organisationer utformar 

metoder att mäta användarnas nytta av systemet. En system

diagnos år ett försök att mäta hur användarna uppfattar systemet. 

Dessa mätmetoder kommer att bli viktigare i framtiden. Detta be

ror på att nyhetens behag med datoriserade informationssystem 
har gått över. En dator fmns snart på var anställds arbetsplats och 

datorerna gör intrång på de flesta ställen i det vardagliga livet. 
Detta gör att användarna av informationssystem ställer högre och 

högre krav på vad systemen skall kunna utföra. Är de inte nöjda 

kommer det att höras och leverantörerna av dessa system kommer 

få det svår att överleva i den hårdnande konkurrensen. 

5.3.9 Säkerhet 

Säkerhetsrutinema får, liksom system- och användar

dokumentation, betraktas som ett arv från utvecklingsfasen. För

valtningens uppgift år att uppdatera dessa rutiner och se till att de 

alltid finns aktuella för delarna i systemet. För att uppnå en viss 

grad av säkerhet skall det finnas fungerande rutiner. Om någon 

rutin inte skulle fungera år det viktigt att personalen kan söka sig 

till dokumentation för att få uppgifter om vilka åtgärder som skall 

vidtagas. Alla säkerhetsrutiner skall finnas noga definierade i 

systemförvaltningshandboken. Säkerhetsrutinema skall 

lämpligtvis integreras i den övriga systemförvaltnings

organisationen och ansvaret för säkerheten skall följa den övriga 

strukturen i organisationen. Jämtdata år bra exempel på företag 

som lyckats integrera ansvaret för säkerhetsrutinerna med den 

övriga strukturen på förvaltningsarbetet. 
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De flesta system innehåller känsliga uppgifter, både för individ 
och för företag. I detta fall är det viktigt att obehöriga ej får access 
till systemen för att kunna göra någon förändring l syfte att till
skansa sig uppgifter eller ekonomiska resurser. Detta kan göras 
med både mjuk- och hårdvaruskydd. Ett exempel där säkerheten 
har brustit är Domänkonsult som vet att de har haft inträng l sina 
system av hackers från Storbritannien. Ett exempel på fungerande 
säkerhetsrutlner är att den som vill bli uppkopplad mot Josefssons 
via modem ringer upp, talar om vem man är, varpå modemet kon
trollerar om telefonnumret är behörigt och ringer l sin tur tillbaka, 
s k motringning. Andra sätt att skydda sig är att följa försäkrings
bolagens normer för skydd av datorutrustning mot brand och in

brott. 

Det är viktigt att inte säkerhetsrutlnema drabbas av problemen 
med personberoende. Systemets säkerhet får inte på några villkor 
vara beroende av enskilda personer. Om någon som inte har det 
dagliga ansvaret för systemet blir ansvarig skall denna person 
finna rutinerna noga defmierade och beskrivna l förvaltningshand
boken. Vissa delar av säkerhetsrutlnema är naturligtvis sekretess
belagda men dessa delar skall även de finnas tillgängliga för behö
riga personer. 

5.4 Strukturering av förvallningsarbetet 

Belysande för hela denna diskussion är att vi inte har gett några 
detaljerade och entydiga rekommendationer för hur systemförvalt
ningen skall bedrivas för att ge ett lyckat resultat. Vi har tidigare 
nämnt att det inte finns några beprövade och vedertagna sätt att 
förvalta lnformatlonssystem. Helt klart är dock att det finns ett 
stort behov av stöd för förvaltningsarbetet. Det visar samtliga un
dersökningar och även våra intervjuer. Det gäller helt enkelt att 
komma igång med struktureringen av förvaltningsarbetet. Först då 
kan man utvärdera det stöd som använts och man kan på så sätt 
skapa förfinade metoder för systemförvaltning. Idag fmns endast 
ett fåtal förvaltningshandledningar, varav Reflex är den mest kända 
och använda, men det räcker inte för att utveckla förvaltnings
arbetet. Först när det finns ett helt spektrum av handledningar 
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kan man finna det optimala sättet att förvalta system. Naturligtvis 
kommer det inom förvaltningen, liksom vid systemutveckling, att i 
takt med framtagningen av handledningar skapas olika skolor för 
hur förvaltningsarbetet skall bedrivas. 

Hur startar man då förvaltningsprocessen inom den egna organi
sationen eller företaget? För det första får man nog acceptera att 
det, liksom allt annat, tar tid och kostar pengar. Att strukturera 
förvaltningsarbetet skall ses som en långsiktig investering. För de 
företag som utger sig för att ha systemförvaltning som affärside år 
detta en absolut nödvändighet. För de allra flesta företag och orga
nisationer år det självklart att man skall använda sig av metodstöd 
i utvecklingsarbetet men förvaltningsarbetet fungerar på något sått 
ändå och då tar man inte tag i problemet. Det är en attityd som vi 
märkt i våra intenjuer. Når det börjar kärva till sig i drift och för
valtningsfasen standardiserar man kanske en blankett eller försö
ker införa ett verktyg som varken systemförvaltaren eller kunden 
behärskar. Det är fel väg att går. Det första man skall göra är att se 
över organisationen med beslutsvägar och kanaler. Som vi tidigare 
nämnt visar Lientz och Swansons undersökning att endast ett 
problem av sex inom systemförvaltning är av teknisk art. Mycket 
att struktureringen av förvaltningsarbetet består helt enkelt, som 
Jan-Olof Jonsson på Jämtdata uttryckte det, "att skapa ordning 
och reda i förvaltningsorganisationen". Det är inget lätt arbete att 
skapa en fungerande förvaltningsorganisation. Det kan krävas 
många och långa möten med både kunder och personal inom den 
egna organisation innan man har övertygat dem om att detta är en 
nödvändighet om inte kostnaderna för systemförvaltningen ohejdat 
skall skjuta i höjden. Parallellt, eller som en del i denna, bör en 
förvaltningshandbok utvecklas. Reflex och Cap Gemini Logic har 
standardiserade förvaltningshandböcker som man kan köpa om 
man inte vill utveckla egna. En standardiserad förvaltnings
handbok utgör dock endast en mall för utvecklingen av specifika 
handböcker som skall utvecklas en per varje system företaget för
valtar. En annan mall som kan användas är Riksdataförbundets 
sjätte bok i bokserien om systemförvaltning, RDF 26:6 Anvisningar 
för handbok. Generellt kan sägas att allt som rör systemet skall 
finnas i handboken tex syfte, avtal, ansvariga och metoder. Vi har 



- 71 -

inte funnit det meningsfullt att utveckla en mall för förvaltnings
handbok eftersom det redan finns bra mallar för detta ändamål. 
Raket Förvaltningsmodell, se figur 23, kan dock med fördel använ
das som stöd och checklista vid framtagning av handböcker. Orga
nisationen och förvaltningshandboken måste naturligtvis följa den 
övriga strukturen som företaget har på organisationen och övriga 
handböcker. För att få en fungerande förvaltning är det nödvändigt 
att man redan i utvecklingsfasen planerar för förvaltningsfasen. 
Detta ställer stora krav på samarbete mellan organisationer om 
utvecklingen och förvaltningen bedrtvs i olika verksamheter. 

Att organisera systemförvaltningsarbetet och att ta fram en 
handbok ser vi som det grundläggande förutsättningarna för att 
skapa en fungerande systemförvaltningsprocess. Genom 
förvaltningshandboken har vi täckt in alla de delar som ingår i 
Raket Förvaltningsmodell, se.figur 23. Avslutningsvis vill vi återt
gen peka på att det viktigaste just nu är att man i företag och orga
nisationer startar förvaltningsarbetet så att utvecklingen av förfi
nade metoder och hjälpmedel kan påbörjas. 
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BILAGA 1 

FÖRETAGSBESKRIVNING 



Företagsbeskrivning 

Bilaga 1 
Sida 1(2) 

Josefssons Postorder är ett företag i Borås som säljer kläder och 
husgeråd. Företaget har 400 anställda. Företagets systemavdelning 
består av tre grupper med vardera fyra heltidsanställda. De tre 
grupperna är kund, inköp samt lager. Utöver dessa tolv personer 
fmns även åtta personer som svarar för drift och presentation av 
data. Företaget använder sig av CICS och PL/1 för on-line och 
batchkörningar i stordatormiljö. 

Jåmtdata är ett Programatorföretag som ligger i Krokom utanför 
Östersund. 45 anställda arbetar med förvaltning av försäkringsbo
laget Folksams system. Företaget är indelade i grupper om tre till 
fem personer som ansvarar för olika delar av Folksams system. 
Jämtdata använder sig av CICS och Cobol för on-line och batch
körningar i stordatormiljö. På Jåmtdata arbetar man för att få fler 
förvaltningsuppdrag liknande det man har från Folksam. 

SADEF är ett företag i Brugge, Belgien, som tillverkar stålrör och 
profiler. De har 380 anställda. Dataavdelningen består av fyra 
personer. SADEFs system består av Macintosh och Vax samt att 
det till dessa finns en WORM kopplad. Dessa används för adminis
tration, CAD-ritning, processtyrning m m. Programmen som ut
nyttjas har verksamhetsanpassats på dataavdelningen. 

Stora Data är ett fristående bolag inom Stora koncernen. Stora 
Data har verksamhet i Falun och Söderhamn. Man sysselsätter 
cirka hundra personer. Kunder är huvudsakligen företag och 
dataavdelningar inom koncernen. Stora Data är inte det enda data
företaget inom koncernen så man lever under ständig konkurrens. 
Företaget är indelat i grupper som arbetar mot olika delar av kon
cernen t ex industri, skog och drift. Man verkar Just nu nästan 
uteslutande i IBM stordatormiljö men ett omfattande arbete med 
IBM AS/400 har påbörjats. 



Bilaga l 
Sida2 

Domänkonsult är ett fristående bolag Inom Domänkoncernen 
och fungerar som en servicebyrå. Verksamheten bedrivs i Falun 
och man har 77 anställda och av dessa arbetar fyra med system
förvaltning. De främsta kunderna är skogsförvaltnlngarna inom 
koncernen. På Domänkonsult, liksom hos Stora Data. körs gamla 
system i IBM stordatormiljö men lokala lösningar i minidatorer och 
PC-miljö är på stark frammarsch. Deras stora satsning ligger på 

Oracle konceptet i Vax-miljö. 

Ericsson Data Service, EDS. är ett företag Inom Ericsson
koncernen. Deras affärside är att tillhandahålla tjänster inom sys
temutveckling- och systemförvaltningsområdet. De har verksamhet 
i Stockholm och Östersund. De sysselsätter 45 personer i Öster
sund varav 40 arbetar med systemförvaltning. De verkar huvud
sakligen i IBM stordatormiljö med CICS och Cobol. Bl a utvärderar 
man just nu CASE-verktyget IEW. 

Autoliv är ett företag i Vårgårda som tillverkar bilbälten. Företa
get har 330 anställda och två personer arbetar på dataavdelningen. 
De köpte för tre år sedan In ett datorsystem som de genast beslu
tade att ersätta då det inte var till belåtenhet. Det system som togs 
i drift har därför Inte förvaltats. Till det system de nu installerar 
har de ännu Inte börjat tänka på förvaltningsfasen. 

Vårgårda Armaturfabrik är ett företag i Gustavsbergskoncernen. 
Fabriken är belägen i Vårgårda och har 300 anställda. Till de olika 
system de använder har Vårgårda Armaturfabrik en anställd som 
fungerar som kontaktperson mellan företaget och de leverantörer 
och konsulter som förvaltar och uppdaterar systemen. 
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RAKET FÖRVALTNINGSMODELL 
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