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Titel 
Införande av ett dokumenthanteringssystem på SMHI 
Implementation of a document handling system at SMHI  
 
 
 
 
 
 
 
Författare 
Lina Andersson 

Sammanfattning 
 
Den ostrukturerade dokumenthantering, som idag förekommer på avdelningen Ida på företaget SMHI, gav upphov till 
detta examensarbete. 
 
Ett dokumenthanteringssystem har införskaffats till avdelningen. Dokumenthanteringssystemet är en produkt från 
Microsoft med namnet SharePoint Portal Server (SPS), vilken levererats av WM-data. SPS är relativt ny på marknaden, 
vilket gör att erfarenheter saknas kring produkten. 
 
Syftet med dokumenthanteringssystemet är att samla alla dokument på samma plats, vilket gör dem lätt tillgängliga för 
alla berörda. Förhoppningsvis kommer införandet av ett dokumenthanteringssystem också att innebära att 
belastningen på övriga filtjänster minskar. 
 
Examensarbetet bestod i att göra ett förslag till både dokumentstruktur och metadata, som senare skulle 
implementeras i SPS. 
 
Dokumentstrukturen skapades med hänsyn till SMHI:s systemförvaltningsmodell. För att vara säker på att strukturen 
och metadatan skulle fungera i verkligheten, och inte bara på papperet, genomfördes två pilotsystem. Med hjälp av 
dessa gjordes några förändringar i både struktur och metadata. 
 
Dokumenthanteringssystemets alla funktioner har under examensarbetets gång utforskats med hjälp av manualer. 
Vilka dessa funktioner är och hur de fungerar beskrivs i denna rapport. 
 
Vid användandet av SPS har en hel del brister upptäckts i programvaran. Bristerna är av större eller mindre betydelse 
för SMHI:s behov. Dessa har dock anmälts till Microsoft, och man hoppas därmed att de blir åtgärdade till nästa version 
av SPS. 
 
Examensarbetet har resulterat i ett förslag till dokumentstruktur och ett förslag till metadata. Förslagen 
implementerades också i dokumenthanteringssystemet, eftersom tiden medgav detta. 
  
Nyckelord 
Dokumenthantering, SharePoint Portal Server, SMHI 
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Summary 

The unstructured handling of document today occurring in the department Ida SMHI, has 
given rise to this examination work. 
 
A document handling system has been purchased for the department. The document 
handling system is a Microsoft product with the name of SharePoint Portal Server (SPS), 
which has been delivered by WM-data. SPS is fairly new on market and that is why there is 
a lack of experience about the product. 
 
The aim with the document handling system is to gather all documents at the same site, 
which make them easy of access for all those who come in contact with them. Hopefully the 
introducing of a document handling system will mean that the stress on the other file 
services will diminish. 
 
The task of examination work has been to give a proposal both to document structure and 
to metadata, that later should be implemented in SPS. 
 
The document structure was created in consideration to the system administration model of 
SMHI. To be sure that the structure and the metadata should work in reality and not only 
“on the paper”, two pilot systems were carried out. With help of these some changes were 
made both in structure and metadata. 
 
All functions of the document handling system have during the examination work been 
studied with help of manuals. Which there functions are and how the work are described in 
this report. 
 
Using SPS there have occurred some shortages in the software. The shortages are of greater 
or less importance to the needs of SMHI. The shortages have been reported to Microsoft and 
hopefully they will be measured in the next version of SPS. 
 
The result of this examination work is a proposal to document structure and a proposal to 
metadata. As there was enough time the proposals also were implemented in the document 
handling system. 
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Förord 

Jag vill tacka alla anställda på Ida, som varit vänliga och hjälpsamma under hela 
examensarbetets gång. Det var även roligt att få delta i era trivselaktiviteter vid sidan av 
arbetet, vilket gjorde att jag kände mig som en i gänget. 
 
Jag vill också tacka alla de som hjälpt mig med korrekturläsning av rapporten. 
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1 Inledning 

Examensarbetet har utförts på Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI. En 
projektgrupp bildades på avdelningen Ida, vars uppgift var att inhandla samt att driftsätta 
ett för avdelningen anpassat dokumenthanteringssystem. 
 
Examensarbetet innebar att skapa ett förslag till dokumentstruktur, vilken skulle integreras 
med dokumenthanteringssystemet. Dokumentstrukturen skulle vara anpassad efter SMHI:s 
systemförvaltningsmodell, Rational Unified Process (RUP) samt Praktisk ProjektStyrning 
(PPS), vilka är de modeller som man idag arbetar efter på Ida. Den metod som användes för 
att strukturera dokumenten var huvudsakligen intervjuer. Även förslag på lämpliga 
metadata till samtliga dokument skulle arbetas fram. Metadata beskrivs vidare i avsnitt 4.9. 
Det ingick också i examensarbetet att utforska dokumenthanteringssystemets tekniska 
möjligheter, samt att ge förslag på hur dessa kunde användas på optimalt sätt. Detta 
gjordes laborativt med hjälp av manualer. 
 
Med anledning av att examensarbetet endast varade de tio första veckorna av projekttiden 
var de övriga i projektgruppen tvungna att informeras om mina kunskaper och idéer, för att 
senare kunna driftsätta systemet. 
 
Handledare har varit Gunnar Pettersson och Viktoria Thyrén, vilka båda är aktiva i 
projektgruppen, samt Angela Yong, som arbetar som förvaltare av SMHI:s 
systemförvaltningsmodell. 
 
Examinator har varit Tommie Nyström, som arbetar på Institutionen för Teknik och 
Naturvetenskap (ITN) på Linköpings Tekniska Högskola (LiTH). 
 
I rapporten beskrivs tillvägagångssättet för hur dokumentstruktur och metadata arbetats 
fram. Här beskrivs även de olika modeller som SMHI arbetar efter idag, det vill säga 
systemförvaltningsmodellen, RUP och PPS, samt dokumenthanteringssystemets mest 
användbara funktioner. 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till examensarbetets uppkomst var den ostrukturerade dokumenthanteringen 
som förekom på avdelningen. 
 
Dokumentens namn var ologiska och dokumentens placering kunde variera en hel del 
beroende på vem som författat dem. De gemensamma filtjänster som användes var 
överbelastade och ostrukturerade. Dokument som borde vara lättillgängliga var svåra att 
hitta, då de sparats på de anställdas privata filtjänster. Eftersom mötesprotokoll och dylikt 
skickats via e-post mellan de anställda fanns även dubbletter av dokument i många av de 
anställdas e-postboxar. 
 
Den beskrivna dokumenthanteringen ansågs bli ohållbar eftersom det idag finns en ständigt 
växande dokumentflora. Den stora mängden dokument knuten till de cirka 400 system som 
idag förvaltas kräver ordning och reda på filtjänsterna. Därför tillkom detta examensarbete. 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att åskådliggöra mina inhämtade kunskaper vad gäller 
dokumenthanteringssystemets funktioner, samt att redovisa mitt förslag till 
dokumentstruktur och metadata. Att beskriva arbetsgången och vilka metoder som använts 
är också en viktig del i denna rapport. 

1.3 Avgränsningar 

Då det visade sig att införandet av en ny dokumentstruktur skulle bli mycket komplex blev 
vi tvungna att begränsa examensarbetets omfattning. 
 
Det huvudsakliga arbetet skulle vara att föreslå en dokumentstruktur, metadata samt att 
utforska programvarans funktioner. Arbetet med utdelning av behörigheter till de anställda 
skulle lämnas därhän. 

1.4 Problemställning 

Den uppgift jag fått att lösa var att ge ett förslag på en dokumentstruktur, vilken uppfyllde 
de redan nämnda kraven. Strukturen skulle vara omtyckt och optimalt anpassad till alla 
blivande användare. Detta för att få användarnas acceptans, och därmed ett väl fungerande 
dokumenthanteringssystem. 
 
Förslag till metadata var också något som skulle arbetas fram. Meningen var att metadata 
skulle göra sökfunktionen så optimal som möjligt. 

1.5 Tidplan 

Det beslutades redan från början att rapporten skulle skrivas parallellt med arbetet. Detta 
för att jag inte skulle missa att dokumentera viktiga händelser i arbetsgången. På grund av 
oförutsägbarheten i arbetsgången, gjordes aldrig någon exakt tidplan för examensarbetet. 
Mina arbetsuppgifter följde i stort sett den projektplan som gjorts i projektgruppen för 
framtagandet av dokumentsystemet och dess införande. 
 
Eftersom dokumenthanteringssystemet inte inhandlades förrän några veckor in på 
examensarbetstiden blev det till en början mycket jobb utan datorn. Det som gjordes då var 
att hitta en lämplig dokumentstruktur, som senare skulle bli implementerad i 
dokumenthanteringssystemet. Dessutom gjordes parallellt med strukturen förslag till 
metadata. 
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2 SMHI 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI har en verksamhetsidé som är att 
tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag för väder - och vattenberoende 
verksamheter. Prognosernas träffsäkerhet håller europeisk toppklass liksom varningar vid 
kritiska förhållanden. Exempel på övriga arbetsområden inom SMHI är forskningsuppdrag, 
klimatstudier, statistik och analyser. 
 
Totalt har SMHI cirka 550 anställda. SMHI har sitt huvudkontor i Norrköping med enheter i 
Sundsvall, Stockholm/Arlanda, Göteborg och Malmö. Dessutom finns ett antal 
väderobservatörer runt om i landet. 

2.1 Avdelningen Ida 

Ida är en förkortning för något så komplicerat som Intern service, Datorsystem och IT-tjänster 
– Applikationsgruppen. 
 
På avdelningen Ida arbetar cirka 15 personer, vilka ansvarar för drift av applikationer. Ida:s 
verksamhetsidé är att med hjälp av en förvaltningsrutin ”ta emot” och driva externt och 
internt utvecklade applikationer och se till att dessa sätts i operativ drift. För närvarande 
drivs mer än 400 system och för varje system finns en driftansvarig på avdelningen. Det är 
den driftansvariga som hjälper användaren vid tekniska problem med applikationen. 
 
Andra arbetsuppgifter för Ida:s medarbetare är till exempel att planera för kommande 
förändringar, ge stöd till användare, göra olika typer av tekniska utredningar, felsökningar 
samt att ta fram formaliserade arbetsrutiner. 
 
Ida har också i uppgift att förvalta SMHI:s systemförvaltningsmodell. 

 -6- 



  2002-11-08 

3 Dokumenthanteringssystem 

3.1 Allmänt om dokumenthanteringssystem 

Dokumenthanteringssystem har funnits länge på marknaden, men de flesta har ännu inte 
börjat utnyttja dem. Förespråkarna hävdar att det stora genombrottet nu är på gång. 
 
Det finns många olika definitioner på dokumenthantering. Svenska IT-företagens 
Organisation, SITO, definierar dokumenthantering enligt följande: 
 
Ett system för registrering, arkivering, versionshantering och sökning av dokument. 
 
Som konstruktör eller administratör av ett dokumenthanteringssystem ska man göra så få 
antaganden som möjligt, både när det gäller vilka behov användarna har och vilka program 
dessa använder sig av. Detta för att göra dokumenthanteringssystemet oberoende av 
program, vilket även gör det utbyggbart för framtiden. 
 
Det är viktigt att använda sig av behörighetskontroll i ett dokumenthanteringssystem, både 
vad gäller enskilda dokument och systemets organisation. För det mesta är det endast en 
huvudansvarig som skall tilldelas rättigheter att göra övergripande ändringar i 
dokumenthanteringssystemet. I de flesta fall är det många som ska ha behörighet att läsa 
de enskilda dokumenten, men däremot ska endast få ha behörighet att redigera i dem. Det 
är vid införandet av ett dokumenthanteringssystem viktigt att noga se över vilka regler som 
ska sättas upp vad gäller behörigheter. 
 
I ett dokumenthanteringssystem måste användarna följa fastlagda rutiner. När ett 
dokument ska läggas in i systemet krävs att vissa uppgifter, det vill säga metadata, 
registreras. Detta för att sökfunktionen ska fungera. 
 
Sökning kan i de flesta dokumenthanteringssystem göras både på fasta index och 
sökattribut samt fritext. Vid indexering med fasta sökattribut gäller det att avväga 
registreringsarbete och indexadministration mot användarnas behov av olika sökvägar. 
Detta är något som noggrant bör analyseras vid införandet av ett 
dokumenthanteringssystem eftersom det kan vara avgörande för användarnas acceptans av 
systemet. Genom avancerade matematiska och statistiska algoritmer kan mycket stora 
textmängder indexeras och därefter sökas på kort tid. Detta används alltså vid 
fritextsökning. 
 
Efter att en sökning genomförts måste träfflistorna, som visas, också anta någon struktur. 
Denna struktur är oftast beroende av dokumentnamnen, men det kan också vara en lista 
där dokumenten sorteras efter datumen när de registrerades. 
 
Dokument som är under arbete ska snabbt kunna överföras från 
dokumenthanteringssystemet till användarens ordbehandlingsprogram där det kan 
redigeras. 
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3.2 Val av dokumenthanteringssystem 

Månaden innan examensarbetet påbörjades hade fyra olika dokumenthanteringssystem 
demonstrerats för personalen på Ida. Dokumenthanteringssystemen demonstrerades av 
olika företag. 
 
En utvärderingsgrupp bestående av fyra personer hade tillsatts för att noga utvärdera de 
olika systemen. Senare kom jag också att ingå i gruppen. På ett av Idas regelbundna 
fredagsmöten genomfördes en omröstning angående de demonstrerade 
dokumenthanteringssystemen. Det var viktigt att lyssna till alla på avdelningen, vilka skulle 
komma att bli användare av systemet. Om användarna inte skulle trivas med det valda 
systemet skulle det inte få någon genomslagskraft. 
 
Efter omröstningen återstod två olika system att välja bland, vilka ansågs likvärdiga. 
Dokumenthanteringsgruppen testade därefter ytterligare en gång de båda systemen för att 
därefter utvärdera dessa ännu en gång. För min del var det första gången jag kom i kontakt 
med systemen, vilket gjorde att de andra var intresserade av mina åsikter. 
 
Senare kom uppgifter om att ett av de två kvarvarande dokumenthanteringssystemen inte 
skulle kunna användas. Det var beroende av Exchange 2000, vilket inte är eller skulle 
komma att bli standard på företaget. 
 
Det dokumenthanteringssystem som återstod var SharePoint Portal Server (SPS), vilket 
därmed blev det SMHI köpte. 
 
Projektgruppen var tvungen att skriftligen motivera sig i sitt val av SharePoint Portal Server 
framför de övriga dokumenthanteringssystemen. Dokumentet är ej offentligt. 
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3.3 Dokumenthanteringssystemets omfattning 

Syftet med dokumenthanteringssystemet är att samla alla dokument på samma plats, vilket 
gör dem lätt tillgängliga för alla berörda. Alla dokument kommer i och med införandet av 
SPS även att hanteras lika, vad gäller versionshantering, godkännande och editering. 
 
När SPS är fullt driftsatt och då systemförvaltningsmodellen är implementerad kan det för 
samtliga system bli uppemot 100 användare. Många av dessa kommer att använda systemet 
relativt sporadiskt, medan andra kommer att använda det dagligen. 
 
Dokumenthanteringssystemet ska hantera alla de dokument, vilka enligt 
systemförvaltningsmodellen anges som formella dokument. Dokument relaterade till projekt 
och organisation ska också registreras i SPS. Därutöver kommer 
dokumenthanteringssystemet att hantera informella dokument, som till exempel e-post. 
Antalet dokument i dokumenthanteringssystemet ökar därmed drastiskt. 
 
I och med införandet av SPS är förhoppningen att belastningen på övriga filtjänster kommer 
att minska radikalt. 
 
Vad gäller dokumentformat kommer en mängd skilda format att hanteras i systemet. 

4 SharePoint Portal Server, SPS 

SMHI har köpt dokumenthanteringssystemet SPS, vilket har levererats av WM-data. WM-
data har cirka 7500 anställda över hela världen. Cirka 5000 arbetar i Sverige där WM-data 
har funnits i snart 32 år. WM-data har över 200 personer runt om i landet som arbetar med 
ärende- och dokumenthantering. SPS är installerat på 10 platser i Sverige, men WM-data 
har hittills endast installerat tre stycken. 
 
SPS är en Microsoft produkt, som har funnits på marknaden sedan 31 maj 2001, vilket 
innebär att produkten är relativt ny och att erfarenheter saknas kring produkten. I figur 1 
kan SPS logotyp ses. 
 
 

 
Figur 1. SPS logotyp 

Verktyget erbjuder många funktioner. En del av dem kommer därför till att börja med inte 
att introduceras för användarna på Ida. 
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4.1 Vad SPS kräver 

SPS ställer vissa krav på programvara. Produkten är webbaserad och kräver därmed 
Internet Explorer 5.0 eller senare. Netscape Navigator är också möjligt att använda, men 
man måste då ha version 4.7 eller senare. 
 
SPS är fullt integrerat med Office2000 och Office XP. 
 
Vid användandet av SPS är det optimala om man har Windows2000 som operativsystem på 
sin dator, och tillgång till Office2000 alternativt Office XP. Det är möjligt att läsa dokument 
även med annat operativsystem, men det är dock inte möjligt att använda övrig 
funktionalitet i SPS fullt ut. 

4.2 Office 2000 

SPS är väl integrerat med Office2000, vilket är det som används på Ida. Det är möjligt att 
direkt genom Office2000 göra följande: 
 
 Checka in dokument 
 Checka ut dokument 
 Öppna dokument som finns registrerade i SPS 
 Publicera dokument 
 Delta i webbdiskussioner 

 
Dessa funktioner beskrivs i detalj senare i rapporten. 
 
Förutom att arbeta med SPS genom Office2000 finns det möjlighet att arbeta i två olika 
miljöer. Både via dashboard och via workspace, vilka beskrivs i avsnitt 4.3 och 4.4. 
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4.3 Dashboard 

Webbfönstret kallas i SPS för dashboard, vilket kommer att användas även i rapporten. I 
figur 2 visas en skärmdump av SPS:s förstasida, det vill säga den sida som kommer upp då 
man anger adressen http://scantic/Ida. Scantic är namnet på den server som SPS är 
installerad på.  
 
 

 
Figur 2. Förstasidan, Home, i dashboard 

Man kan i stort sett utföra alla funktioner i dashboard. 
 
Från förstasidan finns det möjlighet att länka sig direkt till respektive kategori. Länkarna 
finns under rubriken Categories. Kategorier beskrivs i avsnitt 4.11. 
 
Under rubriken Quick Links finns det möjlighet att placera länkar till relevanta 
Internetsidor. I SMHI:s fall är det bra att ha en direktlänk till den externa Internetsidan 
placerad under Quick Links, så att man snabbt kommer åt den. 
 
På förstasidan, under rubriken News kan man lägga in nyheter eller viktiga meddelanden, 
som rör exempelvis ändringar i dokumenthanteringssystemet, det vill säga nyheter som är 
viktiga för alla användare av systemet att ta del av. 
 
Det är svårt att se skillnaden mellan News och Announcements. Jag tolkar det som att 
Announcements är till för mindre viktiga meddelanden, och kanske endast för dagsfärska, 
medan News rör viktigare och mer omfattande meddelanden till användarna. 
 
Under rubriken Subscription Summary finns meddelanden som berör den enskilde 
användarens prenumerationer. Hur prenumerationer fungerar i SPS beskrivs i avsnitt 4.13. 
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4.3.1 Document library 

Högst upp på dashboarden finns flikarna Home, Categories, Document library, Search och 
Subscriptions, vilket kan ses i figur 4. Dessa flikar finns placerade på samma position 
oavsett vilken sida du befinner dig på. För att du som läsare ska förstå följande stycken i 
rapporten är det nödvändigt att här beskriva vad Document library innebär. De övriga 
flikarnas innebörd beskrivs senare i rapporten. 
 
Document library är egentligen precis vad det låter som, det vill säga ett dokumentbibliotek. 
I Document library finns alla de dokument som är registrerade i SPS. Den 
dokumentstruktur som skapats finns här i form av länkar. Ju längre ner i strukturen man 
vill komma desto fler klickningar krävs det. 
 
Kopplat till varje dokument finns en länk med namnet Show Actions, vilken öppnar ett 
fönster som visar den metadata som finns om dokumentet. Fönstret som öppnas har 
namnet Document Inspection, se figur 3. 
 
 

 
Figur 3. Document Inspection 
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4.3.2 Subdashboard 

Jag har skapat en dashboard anpassad för de anställda på Ida, se figur 4. Dashboarden 
innehåller Web Parts1, som gratis laddats ner från Microsofts Webbpart Gallery. Dessutom 
har dashboarden integrerats med avdelningens interna hemsida. 
 
 

 
Figur 4. Skärmdump på Ida:s dashboard 

Alla som arbetar på Ida har tilldelats varsin subdashboard, vilken man kommer till genom 
att klicka på respektive namn i sidans överkant. 

                                             
1 Web Parts är komponenter skapade i olika script, som är användbara på hemsidor. En Web 
Part kan exempelvis vara en besöksräknare eller en klocka. 
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I sin subdashboard kan användarna placera olika Web Parts och länkar till de dokument de 
dagligen arbetar med, men det är också möjligt att placera externa länkar på sin 
subdashboard. Det finns även möjlighet att skapa egna Web Parts med hjälp av HTML-kod, 
java-script, VB-script och XML. En mycket enkel subdashboard gjordes för att visa hur det 
skulle kunna se ut. Den konstruerades med hjälp av HTML-kod. Sidan innehåller två 
länkar, en länk som heter Projektet DokIda samt en länk som heter Studentmail. Länken 
Studentmail fungerar som en extern länk, medan Projektet DokIda är en intern länk, som 
visar de dokument som finns registrerade i SPS och som dessutom har anknytning till 
projektet. Se figur 5. 
 
 

 
Figur 5. Ett exempel på subdashboard 
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4.4 Workspace 

SPS är väl integrerat med utforskaren, vilken i SPS-termer kallas för workspace. I 
fortsättningen kommer termen workspace att användas i rapporten, vilket då är 
mottsvarigheten till utforskaren. 
 
I workspace ses dokumentstrukturen på ett mer överskådligt sätt jämfört med dashboard. 
De länkar som existerar i dashboarden motsvaras av mappar i workspace. 
 
I workspace kan man utföra alla funktionaliteter som går att genomföra i dashboard 
förutom sökning. Genom att högerklicka på respektive dokument i workspace fås möjlighet 
att välja vilken funktion som man önskar utföra. 
 
För att administrera SPS måste man arbeta i workspace, eftersom dashboard inte erbjuder 
alla de administriva funktionerna. 
 
Införandet av ett nytt dokumenthanteringssystem underlättas då användarna redan känner 
sig bekanta med workspace. Detta skapar trygghet. 
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4.5 Roller och behörigheter 

För att administrera dokumenthanteringssystemet ges en anställd rollen som coordinator. 
Att ha rollen som coordinator innebär att man är den som har huvudansvaret för systemet, 
och därmed den enda som har rättigheter att övergripande ändra i strukturen. Det är också 
denna som delar ut behörigheter, skapar kategorier samt metadata. Det är på förstasidan i 
dashboarden endast den som har tilldelats rollen som coordinator, som har rättigheter att 
lägga in och ta bort information. 
 
Det finns ytterligare två roller i anslutning till dokumenthanteringssystemet, vilka är 
authors och readers. En author har möjlighet att lägga till och ta bort mappar och 
dokument, och även att ändra i dokument. En reader har endast möjlighet att läsa de redan 
i dokumenthanteringssystemet registrerade dokumenten. En reader kan således inte 
registrera, ta bort eller ändra i dokument. 
 
Olika behörigheter kan ges på olika mappar respektive dokument. Vilka behörigheter som 
gäller för respektive mapp eller dokument kan du se om du högerklickar på mappen eller 
dokumentet i workspace och väljer properties. Under fliken security visas vem som har 
vilken behörighet. Behörigheterna är det bara coordinatorerna som kan ändra. I figur 6 
visas hur behörigheterna regleras. 
 
 

 
Figur 6. Reglering av behörigheter 
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4.6 Checka in dokument 

Att checka in ett dokument i SPS innebär att man gör det möjligt för andra att göra 
ändringar i dokumentet. Incheckningen görs antingen i workspace, dashboard eller Office 
programmet. 
 
Dokumentet blir i och med incheckning ej tillgängligt för sökning. Det blir heller inte synligt 
under rubriken kategorier. För att få dokumentet tillgängligt via kategorier och sökning 
krävs att dokumentet publiceras, vilket beskrivs i avsnitt 4.7. 
 
För att checka in ett dokument via dashboard gör man enligt följande: 
 

 Leta upp det dokument som du vill checka in i document library. 
 Klicka på show actions för att öppna sidan Document Inspection. 
 Klicka på check in i menyn på vänsterkanten (se figur 3). 
 Fyll i de metadata som efterfrågas, och klicka sedan på OK. Dokumentet är 

incheckat. 
 
För att checka in ett dokument via workspace gör enligt följande: 
 

 Leta upp det dokument som du vill checka in i workspace. 
 Högerklicka på dokumentet och välj check in. 
 Fyll i de metadata som efterfrågas och klicka därefter på OK. Dokumentet är 

incheckat. 
 
För att checka in ett dokument via Microsoft Word. 
 

 Öppna dokumentet i Microsoft Word, och klicka därefter på check in i Fil-menyn. Se 
figur 7. 

 Fyll i de metadata som efterfrågas och klicka därefter på OK. Dokumentet är 
incheckat. 

 
 

 
Figur 7. Incheckning via Microsoft Word 
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4.7 Publicera dokument 

Att publicera ett dokument innebär att man gör det tillgängligt även för användare med 
rollen reader. Dokumentet blir också sökbart och nåbart via kategorier. 
 
Man kan publicera ett dokument både i workspace och i dashboard. 
 
Gör enligt följande för att publicera ett dokument via dashboard: 
 

 Leta upp det dokument som du vill publicera i document library. 
 Klicka på show actions för att öppna sidan Document Inspection. 
 Klicka på publish i menyn på vänsterkanten. 
 Frågan ”Vill du verkligen publicera dokumentet”? dyker upp i fönstret. Klicka OK 

och dokumentet är publicerat. 
 
Gör enligt följande för att publicera ett dokument via workspace: 
 

 Leta upp det dokument som du vill publicera i workspace. 
 Högerklicka på dokumentet och välj publish. Dokumentet är publicerat. 

 
Alternativt kan man välja att publicera ett dokument direkt efter incheckning, se figur 7. 
 
Ett publicerat dokument markeras med följande ikon . 

4.8 Checka ut dokument 

När man vill göra en ändring i ett dokument som redan är incheckat eller publicerat måste 
dokumentet först checkas ut. När ett dokument är utcheckat är det endast den som checkat 
ut det som kan göra ändringar i det. Detta förhindrar dubbelarbete. Det är också bara den 
som checkat ut dokumentet som kan checka in det igen. 
 
Det är möjligt att checka ut ett dokument både i dashboard och i workspace: 
 
Gör enligt följande för att checka ut ett dokument via dashboard: 
 

 Leta upp det dokument som du vill publicera i document library. 
 Klicka på show actions för att öppna sidan Document Inspection. 
 Klicka på Check out i menyn på vänsterkanten. 
 Klicka OK i nästa fönster, och dokumentet är utcheckat. 

 
Gör enligt följande för att checka ut ett dokument via workspace: 
 

 Leta upp det dokument som du vill publicera i workspace. 
 Högerklicka på dokumentet och välj Check out. Dokumentet är utcheckat. 

 
Gör dina ändringar och checka sedan in, eventuellt publicera, dokumentet igen för att 
ändringen ska bli synlig för andra. Vid incheckningen av dokumentet finns det ett fält med 
rubriken ”enter your version comments”. Där kan man kort ange vad som ändrats i 
dokumentet, för att man senare ska kunna hitta rätt bland de olika versionerna. 
 
Ett dokument som sparas i dokumenthanteringssystemet, men som inte checkas in får 
statusen utcheckat. 
Ett utcheckat dokument markeras med följande ikon . 
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4.9 Indexering och metadata 

Indexering är en viktig del i SPS. Det är med hjälp av denna som sökfunktionen i SPS 
fungerar. Det är endast coordinatorn som har möjlighet att administrera indexeringen. 
 
Indexerar dokument gör man med hjälp av metadata. Exempel på metadata kan vara 
författare. Vid incheckning av ett dokument i SPS är det viktigt att fylla i alla metadata som 
man tror sig behöva vid sökning av dokumentet. Detta görs i metadataformulär som 
coordinatorn skapar. 
 
Profiler är en uppsättning metadata, som ligger till grund för indexeringen. I SMHI: s fall är 
en profil motsvarigheten till en viss dokumenttyp. Exempel på en profil är 
drifthandledningar.När coordinatorn skapat en profil avgörs vilken uppsättning av metadata 
som ska höra till denna. Metadata kan skapas i sex olika former: 
 
 Text – ett metadata där text passar sig bra är exempelvis författare. 
 Number – när man anger att ett metadata ska vara av typen ”number” kan man i fältet 

endast skriva sifferkombinationer. 
 List – en lista med valbara alternativ. Där kan endast ett alternativ väljas. 
 Multivalue list – en lista med valbara alternativ. Där finns möjlighet att välja flera 

värden. 
 Comment box – en ruta där valfri text om dokumentet kan skrivas 
 Date – fält som sparar det datum då exempelvis sista uppdateringen gjordes. 

 
Figur 8 visar när profilen ”Marketing” skapas och tilldelas metadata Author. Author är av 
typen text och är i det här fallet obligatorisk. 
 
 

 
Figur 8. Lägga till ny dokumentprofil 
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När man avgjort vilka metadata som ska finnas med för respektive profil ska man avgöra 
vilka av dessa som ska vara obligatoriska respektive frivilliga. Då man använder sig av 
obligatoriska fält tvingar man användaren att fylla i dessa vid incheckning av ett dokument. 
Man rekommenderar att ha obligatoriska metadatafält, då man därmed styr användarna till 
att inte börja slarva med ifyllning av metadata. 
 
Fönstret som visas i figur 9 är det metadataformulär som ska fyllas i av användaren vid 
incheckning av ett dokument. I detta fall är det endast första fältet som är obligatoriskt för 
användaren att fylla i. Det indikeras med en röd stjärna. Profilen är Base Document, och till 
profilen hör metadatafälten Title, Author, Keywords och Description. 
 
 

 
Figur 9. Metadataformulär 

Antalet metadata per profil bör inte vara för stort, eftersom användarna ska orka fylla i alla 
fält. Börjar man slarva med ifyllningen av metadata fungerar inte heller sökfunktionen som 
tänkt på dokumentet. De metadata som finns bör vara täckande vad gäller sökning efter 
dokumentet. 
 
Att endast ha ett fåtal profiler gör det enkelt för användarna att välja profil vid incheckning 
av ett dokument. Det kräver också mindre arbete av coordinatorn, eftersom det blir få 
profiler att administrera. Att däremot ha många profiler gör det svårare för användarna att 
avgöra vilken profil dokumentet ska tillhöra. I SMHI:s fall är antalet profiler cirka 25 
stycken, vilket anses vara ett rimligt antal på Ida. 
 
Det går inte att ta bort eller editera en profil som tillämpas på ett eller flera dokument. SPS 
uppdaterar alltså inte ändringar i profilen på respektive dokument. 
 
För att det ska vara möjligt att använda en viss profil vid registrering av dokument måste 
coordinatorn registrera profilen på varje mapp där det ska vara möjligt att placera ett 
dokument med den profilen. Möjligheten att kunna registrera profiler per mapp gör att man 
som coordinator kan hindra användare att placera exempelvis profilen avtal under mappen 
driftloggar. 
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4.10 Sökfunktionen 

Sökfunktionen i SPS är mycket kraftfull och kan användas på flera olika sätt. Sökning kan 
exempelvis ske både på fritext och på metadata. 
 
Det finns två olika typer av sökning i SPS: Simple search och Advanced search. 

4.10.1 Simple search 

Denna typ av sökning innebär att man kan söka på olika keywords eller specifika ord som 
man vet ingår i dokumentet, så kallad fritextsökning. 
 
Man kan vid sökning avgöra om man vill söka i den mapp där man befinner sig eller, om 
man vill, söka bland alla dokument. 
 
Om man genomfört en sökning och fått många träffar kan man välja att göra en ytterligare 
sökning på de tidigare sökresultaten, vilket förhoppningsvis medför reducerat antal träffar. 
 
Det finns en inställning för varje dokument som heter Best Bet, vilken kan vara antingen på 
eller av. Om Best Bet är aktiverad, det vill säga på, så innebär det att vid sökning kommer 
dokumentet att placeras högst upp i träfflistan. 
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4.10.2 Advanced search 

Advanced search är egentligen Simple search med utökade funktioner. Det finns vid sökning 
med Advanced search möjlighet att fylla i vilken profil man söker efter.  
 
Ytterligare tre fält kan fyllas i med egenskaper, som alla träffar ska uppfylla. Ju fler ifyllda 
fällt desto mindre antal träffar. För varje egenskap som fylls i vid sökning finns olika 
alternativ. Exempelvis kan titeln vara lika med (=) ”Användarhandledning för SPS”, 
alternativt att titeln ska innehålla (contains) ”för”. Se figur 10. 
 
 

 
Figur 10. Advanced search 

Med grundinställningen söker SPS efter dokument oberoende av när de skapades eller 
editerades senast. Möjlighet finns dock att selektera bland träffarna genom att fylla i när 
dokumentet senast editerades alternativt när dokumentet skapades. Man anger antalet 
timmar, dagar, månader eller år. Se längst ner i figur 10. 
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4.11 Kategorier 

Kategoriseringen är ett sätt att organisera information på dashboard. Under en kategori 
samlas flera dokument som har någonting gemensamt, vilket gör att det går att leta efter 
dokument med avseende på en viss kategori. Detta gör att användarna inte behöver veta var 
dokumenten är placerade i dokumentstrukturen. 
 
Att skapa effektiva kategorier innebär mycket planering. Man behöver också sätta sig in i 
hur användarna arbetar och organiserar sina dokument. Det är viktigt att begränsa antalet 
kategorier för att användarna ska kunna överblicka dem alla. De kategorier som skapas ska 
främst innehålla dagligen använda dokument. 
 
När man registrerat ett dokument ska detta placeras under rätt kategori, men endast om 
det finns någon kategori just för det enskilda dokmentet. Detta gör man i workspace genom 
att högerklicka på dokumentet och välja properties, En lista på alla kategorier blir synlig 
och man kryssar för de aktuella kategorierna. Det finns för kategorier liksom för sökning 
möjlighet att ange Best Bet. Se figur 11. 
 
 

 
Figur 11. Tilldela kategorier 
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För att underlätta registreringen för de blivande användarna gjordes en lathund, där jag 
steg för steg beskrev processen från att registrera till att placera dokumentet under 
tillhörande kategori. Lathunden finns med i rapporten som bilaga nummer 1. 
 
Om man i organisationen beslutat att alla dokument med en viss profil ska tillhöra en eller 
flera kategorier kan coordinatorn lägga in kategorialternativen i metadataformuläret. Detta 
underlättar för författaren som därmed slipper göra proceduren i workspace. 
Metadataformuläret kan då komma att se ut som i figur 12. 
 
 

 
Figur 12. Metadataformulär med kategorier som metadata 
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4.12 Versionshantering 

I SPS finns en inbyggd versionshantering, vilken känns relativt naturlig. På Ida användes 
dessutom liknande versionshantering redan innan införandet av SPS. 
 
De handlingar som gör att versionen av ett dokument ändras är incheckning och 
publicering. Vid incheckning av ett dokument förändras versionen från exempelvis 0.4 till 
0.5. Däremot vid publicering av ett dokument ändras versionen från 0.5 till 1.0. 
 
Som tidigare nämnts i rapporten så kan readers endast se de versioner av dokumentet som 
publicerats, vilket illustreras i figur 13 
 
 

 
Figur 13 Versionshantering 

Det är möjligt att öppna gamla versioner av ett dokument både via dashboard och 
workspace. 
 
Gör enligt följande för att öppna en gammal version av ett dokument via dashboard: 
 

 Leta upp det dokument som du vill publicera i document library. 
 Klicka på show actions för att öppna sidan Document Inspection. 
 Klicka på Versions history i menyn på vänsterkanten. Se figur 3. 
 Du får nu upp en lista på alla tidigare versioner. Med hjälp av dess kommentarer 

kan du förhoppningsvis hitta den version du söker. Klicka på länken så öppnas 
dokumentet. 

 
Gör enligt följande för att öppna en gammal version av ett dokument via workspace: 
 

 Leta upp det dokument som du vill publicera i workspace. 
 Högerklicka på dokumentet och välj Properties. 
 Under fliken Versions är alla versioner listade. Dubbelklicka på den version du vill 

öppna. 
 
Det finns en nackdel vad gäller hanteringen av gamla versioner i SPS. För att se 
skillnaderna mellan de olika versionerna måste dessa manuellt jämföras. Dessutom är det 
en brist att då en tidigare version av dokumentet tas bort så tas alla övriga versioner också 
bort utan att användaren varnas. 
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4.13 Prenumeration 

Det är i SPS möjligt att registrera sig som prenumerant på dokument, mappar, kategorier 
och sökresultat. Att vara prenumerant innebär att man automatiskt får meddelanden om 
ändringar som sker. 
 
Man kan bara registrera sig själv som prenumerant, det är inte möjligt att lägga upp andra 
användare som prenumeranter. Däremot är det som coordinator möjligt att ta bort andras 
prenumerationer. När man registrerar sig som prenumerant anger man sin e-post-adress 
samt hur ofta men vill ha meddelanden. Se figur 14. 
 
 

 
Figur 14. Registrera prenumeration på mappen DokIda 
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4.14 Webbdiskussioner 

Meningen med webbdiskussioner i SPS är att användare ska kunna samarbeta och 
diskutera ett dokument och dess innehåll innan det publiceras. Webbdiskussionerna 
förhindrar förhoppningsvis att dokument och meddelanden skickas via e-post mellan de 
anställda. Nackdelen med att använda e-post är att bifogade filer sprids genom att de sparas 
ner på olika ställen, vilket gör att man till slut inte vet var de befinner sig. Det blir också 
svårt att veta vilket dokument som är av den senaste versionen, eftersom dokument som 
bifogas via e-post ej versionshanteras. 
 
Det finns i Internet Explorer 6.0 en ikon för diskussioner i huvudmenyn. När denna 
aktiveras visas en diskussionsmeny längst ner i fönstret. Menyn måste man ha till hands för 
att kunna skapa diskussioner, fortsätta diskussioner och ta bort diskussioner. Samma 
meny kan man få upp direkt i Office 2000 genom att klicka sig fram till Verktyg/Samarbete 
online/Webbdiskussioner. Se längst ner i figur 15. 
 
 

 
Figur 15. Microsoft Word med aktiverad diskussionsmeny 
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Det finns två sätt att skapa diskussioner på. Det ena sättet är att skapa en diskussion i 
dokumentet och det andra sättet är att skapa en diskussion om dokumentet. Skillnaden 
mellan dessa är att om man skapar en diskussion i ett dokument så integreras 
diskussionen i dokumentets innehåll. Däremot om man skapar en diskussion om 
dokumentet så hålls diskussionen och dokumentets innehåll separerade i två olika fönster. 
Rekommenderat är i de flesta fall att använda diskussion om dokumentet, eftersom det inte 
påverkar dokumentet och dess innehåll. 
 
Det finns möjlighet att även diskutera andra saker i SPS. Exempelvis kan man diskutera 
Web Parts och Dashboards. 
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4.15 Godkännande 

Det finns en funktion för godkännande av dokument i SPS, där man kan låta en eller flera 
godkänna ett dokument innan det publiceras. 
 
Funktionen för godkännande av dokument konfigureras på mappnivå, och ej på enskilda 
dokument. Detta är på Ida en nackdel eftersom det inte är alla dokument som behöver 
godkännas, och för att de dokument som ska godkännas inte alltid ska godkännas av 
samma personer. 
 
När man gör inställningar för hur godkännandeprocessen ska ske måste man ange vilken 
väg dokumentet ska skickas, det vill säga via vilka personer. Egentligen är det inte 
dokumentet i sig som skickas utan endast ett meddelande till den som ska godkänna. 
 
Det finns tre stycken vägval för godkännandeprocessen. 
 
1). Seriell, vilket innebär att dokumentet måste godkännas i en viss ordning. 
 
2). Parallell med endast ett godkännande, vilket innebär att endast ett godkännande från 
någon av de angivna godkännarna räcker. 
 
3). Parallell med flera godkännande, vilket innebär att alla angivna godkännare måste 
godkänna dokumentet. Vilken ordning godkännandet sker i spelar däremot ingen roll. 
 
Inställningarna för godkännandeprocessen görs i workspace, och kan endast göras av 
coordinatorn. Se figur 16. 
 
 

 
Figur 16. Inställningar för godkännandeprocessen 
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4.16 Mappar 

Det finns två olika typer av mappar i SPS. ”Standard folders”, som tillåter rollbaserad 
säkerhet, dokumentprofiler, indexering och kategorisering. ”Enhanced folders” som tillåter 
samma funktionaliteter som Standard folders, men dessutom incheckning, utcheckning, 
godkännande och versionshantering. 
 
Med hänsyn till organisationen och dess behov väljs någon av de två mapptyperna. Har man 
en organisation där incheckning, utcheckning och versionshantering inte är nödvändigt går 
det bra att använda Standard folders. Nackdelen med att använda Enhanced folders är att 
inte sammansatta dokument kan hanteras, vilket de kan i Standard folders. Med 
sammansatta dokument menas dokument som består av exempelvis en Word-del och en 
Excel-del. 
 
Mappar kan skapas, döpas om och tas bort i både workspace och dashboard. För varje 
mapp som skapas i hierarkin ska fyra inställningar göras. 
 

 Det ska avgöras om det ska vara en Enhanced eller Standard folder. 
 Vilka användare som ska ha behörighet till mappen, och vilka roller dessa ska 

tilldelas. 
 Vilka profiler som ska vara möjliga att placera under mappen. 
 Hur godkännande av dokument placerade i mappen ska ske. 

 
Alla dessa inställningar måste dock göras i workspace. Detta gör man genom att högerklicka 
på mappen och välja egenskaper. 
 
För att inte behöva göra alla dessa inställningar på varje mapp som skapas finns 
möjligheten att alltid ärva förälderns, det vill säga ovanstående mappens egenskaper. 

 -30- 



  2002-11-08 

4.17 Hjälpmanualer 

Högst upp i dashboarden finns alltid en länk till hjälpen. Manualen är mycket omfattande. 
Det finns möjlighet att hitta hjälp antingen via innehåll, index eller sökning, vilket gör att 
det går fort att hitta det man söker. Manualen är skriven på engelska, och innehåller många 
bra bildillustrationer. 
 
Det finns flera olika manualer i SPS, bland annat för installationen, administratören och 
användaren. 
 
Hjälpfunktionen i programmet gör att man kan hantera de vanligaste funktionaliteterna. Vill 
man använda sig av ytterligare funktioner eller liknande så behövs säkert lite extra 
handledning, vilket kan fås av de få böcker som än så länge kommit ut om denna nya 
produkt. 

5 Brister i SPS 

Det finns några brister i SPS, vilka uppfattas som störande då man dagligen arbetar med 
programmet. Nedan nämns några av de brister som upptäckts i SPS, där den först nämnda i 
SMHI:s fall är den mest problemfyllda. 
 
En av bristerna som försvårar för användaren att använda sökfunktionen är att det är 
möjligt att fylla i alla olika sorters metadata trots att vissa av dem inte är definierade för den 
valda profilen. Sökresultatet blir därmed missvisande. Lösningen borde vara sådan att då 
profil valts finns endast möjlighet att fylla i de metadata som är definierade för den valda 
profilen. De övriga borde i och med valet av profil alltså ej vara synliga. 
 
Problem uppstår också då man vid registrering av ett dokument av misstag fyller i felaktig 
metadata eftersom att det inte går att ändra i efterhand. Detta kan ställa till med stora 
problem, då dokument med felaktiga metadata inte är sökbart. 
 
En nackdel i programmet SPS är att en viss version inte kan tas bort utan att alla versioner 
av dokumentet tas bort. Vad anledningen till detta är förstår jag inte, då jag inte kan 
komma på någon situation då detta skulle kunna önskas av användaren. 
 
Ett annat problem har påträffats då man vid registrering av nya versioner anger en 
kommentar, som metadata, kopplad till den aktuella versionen. Om man skriver 
kommentaren med versaler blir kommentaren efter registreringen synlig med endast 
germaner. Detta är ett stort problem så kommentarerna ska innehålla förkortningar och 
bokstavskombinationer. 
 
En ny version av programvaran kommer att lanseras inom snar framtid. Microsoft har 
informerats om SMHI:s önskemål till förbättringar. 
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6 Dokumentstrukturen 

Eftersom man i SPS kan arbeta direkt i utforskaren, workspace, fanns ett stort behov på Ida 
att skapa en dokumentstruktur för att kunna introducera SPS på avdelningen. 
Dokumentstrukturen skulle vara anpassad till verksamheten, dess arbetsmodeller samt 
behov. 

6.1 Förundersökning 

Det viktigaste var till en början att få en inblick i hur dokumenthanteringen fungerar idag. 
Efter att navigerat runt bland filtjänsterna, pratat med anställda och studerat ett antal e-
postboxar, drog jag slutsatsen att dagens dokumenthantering inte fungerade alls. Det finns 
idag inget sammanhållande system för dokumentation kring de olika systemen, vilket leder 
till att mycket tid går åt för att söka upp information och säkerställa dess kvalitet och 
aktualitet. 
 
Det var svårt att få någon överblick över vilka dokument som fanns, eller skulle finnas för 
varje system. Hur skulle jag kunna strukturera dokument som jag inte visste var de fanns, 
om de fanns och vad de innehöll? 
 
För att på bästa sätt få svaret på dessa frågor bestämde jag mig för att intervjua några av de 
anställda på avdelningen. Jag gjorde några generella frågor eftersom jag med hjälp av dessa 
ville ha igång en diskussion. Frågorna som ställdes under intervjuerna finns i bilaga 2. 
 
Intervjuerna var till stor hjälp för det fortsatta arbetet. I nästan alla fall hölls en ganska 
omfattande diskussion, vilken gav stor insikt i hur dokument idag hanteras på avdelningen. 
Dokument hanterades mycket varierande. Hos någon sorterades de efter datum och hos 
någon annan efter filtyp. 
 
Anteckningar fördes under diskussionerna. Dessa har sedan legat till grund för det fortsatta 
arbetet. I diskussionerna framkom många önskemål om den framtida dokumenthanteringen 
på avdelningen. Ambitionen har varit att i dokumenthanteringssystemet uppfylla så många 
av önskemålen som möjligt. 
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6.2 Systemförvaltningsmodellen 

Kraven på dokumentstrukturen var att den skulle anpassas till SMHI:s 
systemförvaltningsmodell, Rational Unified Process (RUP) och Praktisk ProjektStyrning 
(PPS). Därför var det viktigt att förstå vad dessa metoder innebar, samt att överblicka deras 
inverkan på arbetet med dokument. Information om dessa modeller finns på SMHI:s 
intranät och i pärmar. 
 
SMHI:s dokumentation om systemförvaltningsmodellen finns med som bilaga 3. 
 
För att ordentligt förstå systemförvaltningsmodellen, vilken skulle komma att ligga till grund 
för det fortsatta arbetet läste jag boken Affärsmässig systemförvaltning, skriven av Malin 
Bergvall och Tommy Welander. Med hjälp av dessa författare och deras bok har SMHI 
utvecklat sin systemförvaltningsmodell. Boken var lättläst och skapade förståelse för 
systemförvaltningsmodellen.  
 
I boken berättar författarna om att det är svårt att enas om hur systemförvaltning egentligen 
bör definieras. Några olika definitioner nämns i boken. Författarna själva definierar 
systemförvaltning enligt följande, där informationssystem syftar till att vara ett 
förvaltningsobjekt enligt SMHI:s systemförvaltningsmodell: 
 
”Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra informationssystem, i syfte att säkerställa 
systemets nytta i verksamheten.” 
 
Idag jobbar man med införandet av systemförvaltningsmodellen på företaget, vilket innebär 
att modellen hittills endast tillämpats på ett fåtal av de system som är i drift. 
Systemförvaltningsmodellen beskriver rutiner och dokumentation kring ett 
förvaltningsobjekt. Målet är att rymma alla 400 systemen under cirka 15 förvaltningsobjekt. 
Alla system tillhörande samma förvaltningsobjekt ska ha en gemensam faktor. Idag är tre 
förvaltningsobjekt definierade, men de innehåller endast ett fåtal system. Detta pekar på att 
antalet förvaltningsobjekt kommer att överskrida de önskade 15. 
 
Modellen definierar också olika roller och deras ansvar i förvaltningen av ett 
förvaltningsobjekt. Innehavare av dessa roller finns även utanför Ida. En person kan inneha 
roller i flera förvaltningsobjekt. 

 -33- 



  2002-11-08 

6.3 Rational Unified Process, RUP 

Rational Unified Process, RUP, är en systemutvecklingsmetod. I RUP finns en struktur för 
att tilldela uppgifter och ansvar mellan de olika aktörerna inom 
systemutvecklingsprocessen. 
 
Målet med RUP är att systemet ska uppnå så hög kvalitet som möjligt samt att möta 
användarnas behov inom en förutsägbar tidsram och budget. 
 
RUP har indelat systemutvecklingen i fyra faser: uppstart, utformning, konstruktion och 
överlämning, vilka i SMHI:s fall motsvaras av förberedelse, etablering, konstruktion och 
leverans. Varje fas avslutas med en milstolpe, vilken är till för att man ska kunna utvärdera 
om målet med fasen är uppfyllt. 
 
I figur 17 visar den horisontella axeln tiden, där varje fas är indelad i en eller flera 
iterationer, som beskrivs i en iterationsplan. Varje iteration innehåller ett antal aktiviteter. 
Den lodräta axeln visar den statiska aspekten av processen. 
 
 

Figur 17. RUP:s två dimensioner 
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6.3.1 Uppstartsfas 

10% av projektets tid ska avsättas till uppstartningsfasen. I denna fas ska projektets 
omfattning definieras, samt alla externa objekt som systemet kommer att kommunicera 
med. I denna fas ska även en verksamhetsbestämning göras, vilken inkluderar 
framgångskriterium, riskbedömning, bedömning av nödvändiga resurser och en plan som 
visar datum för viktiga milstolpar. 

6.3.2 Utformningsfas 

20 – 30% ska avsättas till utformningsfasen. I denna fas analyseras problemen, utvecklas 
projektplanen och de största riskerna med projektet elimineras. Budgeten och projektets 
tidsplan ska här fastställas. 

6.3.3 Konstruktionsfas 

40 – 60% ska avsättas till konstruktionsfasen. I konstruktionsfasen är det viktigt att 
varsamt hantera resurser, och att kontrollera åtgärder för att optimera kostnader, tidsramar 
och kvalitet. Det är i denna fas som systemet tar form och byggs färdigt. Efter 
konstruktionsfasen ska det finnas en produkt färdig att sättas i beställarens händer. 
Användarmanualer och liknande ska också vara färdigt i detta stadium. 

6.3.4 Överlämningsfas 

10 – 20% ska avsättas till överlämningsfasen. Systemet levereras nu till slutkunden. 
Överlämningen medför ofta vidareutveckling av releaser, korrigering av vissa problem eller 
andra justeringar. Beroende på vilken sorts produkt det är som levereras och dess omfång, 
kan överlämningsfasen variera från att vara mycket enkel till att vara mycket komplex. 
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6.4 Praktisk ProjektStyrning, PPS 

Praktisk ProjektStyrning, PPS är ett verktyg för att aktivt planera och leda projekt. PPS är 
användbart i alla typer av projekt, oberoende om projekten är stora eller små. PPS ger en 
struktur för arbetsgången i ett projekt i form av dokumentmallar, checklistor och 
processbeskrivningar. 
 
Öppenhet, personligt ansvar och förtroende är centrala begrepp inom PPS. Två viktiga 
grundtankar inom PPS är att göra tydliga överenskommelser och att alltid vara förberedd då 
svårigheter uppstår. En av grundprocesserna i PPS är därför riskanalys, vilket innebär att 
man aktivt arbetar med att upptäcka och eliminera hot och risker så tidigt som möjligt. 
 
Angående möten enligt PPS ska syftet, målet och dagordningen vara klar för 
mötesdeltagarna. Dagordningen är till stor hjälp när man vill effektivisera ett möte. 
 
En beslutspunkt är enligt PPS ett bestämt tillfälle där projektets styrgrupp fattar beslut om 
fortsatt verksamhet. Mellan beslutspunkterna producerar projektet resultat och tar fram 
beslutsunderlag för nästa beslutspunkt. Åtta olika beslutspunkter förekommer enligt PPS-
modellen och arbetsgången mellan dessa finns beskrivna. 
 
Figur 18 åskådliggör vilka beslutspunkter som finns enligt PPS, samt beslutsprocessen i 
helhet. 
 
 

Figur 18. Ett projekts flöde enlig PPS 

PPS är en flexibel modell som anpassas till det enskilda projektet. Antalet beslutspunkter i 
ett projekt beslutas av projektledaren i samråd med styrgruppen. Projektets storlek och art 
har betydelse för antalet beslutspunkter. 
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6.5 Uppbyggandet av en dokumentstruktur 

När de olika modellerna studerats klart beslutades att det i strukturen inte skulle tas 
hänsyn till RUP och PPS. Detta eftersom SMHI:s systemförvaltningsmodell väger tyngre än 
de andra i dokumentationssyfte, och att en kombination av alla tre arbetsmetoderna var 
alldeles för komplex att göra. Vi kom alltså att koncentrera oss på SMHI:s 
systemförvaltningsmodell i vårt fortsatta arbete. Dokumentstrukturen skulle senare avbilda 
systemförvaltningsmodellen ganska väl, men det krävdes mycket tid för att på detaljnivå 
förstå organisationen kring dokumenten. 
 
Utifrån den sammanställning om systemdokumentationen som gjorts till utvecklarna av 
dokumenthanteringssystemet, byggdes steg för steg upp en början till dokumentstruktur. 
 
Strukturen ritades i Excel, och sparades så att alla berörda skulle kunna komma åt den. 
För varje ändring gjordes en ny version av filen, vilka namngavs med datum och version. 
Antalet versioner av strukturen var ganska stort när examensarbetet avslutades. 
 
Mycket tid lades ner på de översta mapparna i strukturen. Det kändes som om det var de 
som skulle vara styrande för den övriga strukturen, och dessa mappar skulle också vara de 
som var svårast att senare ändra. 
 
Målet med dokumentstrukturen var att den skulle kännas naturlig för alla. Vill man öppna 
ett visst dokument ska man av mapparnas/länkarnas namn ledas till rätt ställe, och då ett 
nytt dokument ska registreras ska man på samma sätt ledas till rätt position i strukturen. 
 
Av intervjuerna förstod jag att det skulle vara svårt att göra en helt statiskt struktur. 
Användarna önskade att få jobba under ganska stor frihet långt ner i strukturen eftersom 
inget system var det andra likt vad gällde dokumentationen. Detta upptäckte vi senare 
också var nödvändigt eftersom alla system innehöll så olika dokumentation att det var 
omöjligt att få med alla delar som behövdes. 

6.6 Problem vid skapandet av dokumentstrukturen 

Det största problemet vid utvecklingen av dokumentstrukturen var att SMHI:s 
systemförvaltningsmodell, vilken strukturen skulle anpassas till, endast tillämpades på 
några få av de driftsatta systemen. Att etableringen av förvaltningsmodellen fortfarande är i 
utvecklingsstadiet innebär att i stort sett inga av dagens system tillhör ett specifikt 
förvaltningsobjekt. 
 
Detta medförde att det inte fanns så många system att använda som pilotsystem på 
strukturen. Utan pilotsystem skulle det vara omöjligt att veta vad strukturen höll för. Därför 
valde vi att ta två av de få systemen som tillhörde ett förvaltningsobjekt som pilotsystem. 
Hur införandet av pilotsystemet gick till och vilka åtgärder det medförde är dokumenterat i 
avsnitt 7. 
 
Vi blev tvungna att spara utrymme i dokumentstrukturen för alla de system som inte ingår i 
något förvaltningsobjekt. Dessa kommer att placeras under en mapp, på 
förvaltningsobjektsnivå, med namnet gamla system. 
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Man ville även att dokument, vilka var gemensamma för Ida skulle läggas in i strukturen. 
Många av dessa dokument fanns redan inlagda på intranätet, där de också i fortsättningen 
var tvungna att finnas. Det uppstod alltså en krock och vi hade långa diskussioner om hur 
den skulle lösas. De två alternativ som diskuterades var att antingen länka från 
dokumenthanteringssystemet till intranät, eller från intranät till 
dokumenthanteringssystemet. Det senare alternativet skulle innebära att alla på SMHI var 
tvungna att ha tillgång till dokumenthanteringssystemet för att kunna läsa information 
relaterad till Ida, vilket från början inte var meningen. Därför valde vi att länka från 
dokumenthanteringssystemet till Intranätet. Ett exempel på det är Ida:s egna dashboard, 
som är integrerad med Ida:s interna hemsida, vilket beskrivits tidigare i rapporten. 

6.7 Workshop med WM-data 

Den 13 maj hölls en hel dags workshop med leverantören WM-data på WM-datas kontor i 
Norrköping. Närvarande var jag, Katarina Larsson, Gunnar Pettersson och Sten Orrhagen 
från Ida. WM-data representerades av Olle Ebbinghaus, Nina Englund och Mattias 
Karlsson. Olle Ebbinghaus är utbildad arkivarie, Nina Englund jobbar med 
dokumenthantering och Mattias Karlsson är mycket kunnig vad gäller verktyget, SPS, 
tekniska sida. 
 
Målet med workshopen var att vi skulle komma vidare i vårt arbete, eftersom det sakta men 
säkert började stanna upp. I dokumenthanteringsgruppen var vi i stort sett nöjda med den 
struktur vi skapat, och nästa steg var att gå vidare med arbetet kring metadata. Vi kände 
att vi inte behärskade detta område tillräckligt för att kunna utnyttja det på så effektivt sätt 
som möjligt. Därför kändes det vid denna tidpunkt bra att få lite experthjälp. 
 
Workshopen inleddes med att jag presenterade den struktur vi på SMHI hade arbetat fram. 
Jag berättade om hur vi kommit fram till strukturen med hjälp av intervjuer och liknande. I 
korthet förklarade jag också hur SMHI:s förvaltningsmodell ser ut, eftersom denna ligger till 
grund för strukturen. Efter min presentation satte en diskussion igång, vilken innehöll en 
hel del frågeställningar från WM-datas representanter. Det var viktigt att få dem insatta i 
SMHI:s arbete så tidigt som möjligt. Utan kunskap om SMHI var det nämligen svårt för dem 
att komma med åsikter om vår struktur och vårt tänk angående metadata. 
 
Jag tyckte redan innan workshopen att det skulle bli roligt och framförallt intressant att 
visa upp vår dokumentstruktur. I och med att vi visat upp den skulle vi få veta om vi 
överhuvudtaget var på rätt väg för att slutligen nå målet att få en strukturerad 
dokumenthantering på Ida. 
 
Det var inte mycket som de hade att anmärka på den struktur vi visade upp. Det var bara 
några enstaka mappar som ifrågasattes en aning. Det tips vi fick var att vi skulle fundera på 
vad som kunde göras för att få strukturen mer komprimerad. Vad man menade var att det 
krävdes för många klickningar för att komma ner till dokumentnivå. Vi hade tidigare inom 
dokumenthanteringsgruppen haft en diskussion just om att strukturen var för lång, men 
tyckte då att det var något vi kunde leva med. När WM-datas representanter påpekade detta 
ansåg vi dock att det kanske var av större betydelse för användarvänligheten än vad vi 
tidigare trott. 
 
WM-datas syn på dokumenthanteringssystem var, som jag uppfattade den, att arbetet inte 
skulle koncentreras för mycket på dokumentens placering. Ett dokuments placering är inte 
lika viktigt som dess metadata. De menade att när användarna vant sig vid 
dokumenthanteringssystemet kommer de att huvudsakligen leta fram dokument via 
sökningar eller kategorier. Dokumentets fysiska placering har då ingen större betydelse. Det 
mesta skulle komma att kretsa kring metadata. 
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Vad gäller metadata ansåg de att metadatafälten skulle hållas så få som möjligt. Annars 
riskerar man att användarna inte hinner eller orkar ägna den tid som behövs till att fylla i 
metadatafälten. 
 
Vad gäller kategorier ansåg de att detta skulle utnyttjas som en genväg in till dokumenten. 
Därmed inte sagt att alla dokument måste tillhöra en kategori. I huvudsak är det endast de 
mest använda dokumenten som ska tillhöra någon kategori. Varje kategori kan i sin tur 
innehålla en trädstruktur, men det är viktigt att denna inte blir för lång. Ungefär två steg 
rekommenderades. 
 
Workshopen med WM-data medförde en hel del idéer och inspiration. Nina Englund var 
sekreterare under workshopen och sammanställde dagen i ett dokument, vilket kan ses i 
bilaga 4. Sist i denna sammanställning finns en hel del punkter uppspaltade. Dessa hade de 
tre representanterna från WM-data diskuterat sig fram till efter workshopen. De menade att 
detta var punkter som vi borde observera inför fortsatt arbete, vilket vi också gjorde. 

6.7.1 Förändringar som workshopen medförde 

Efter workshopen med WM-data arbetades strukturen om lite. Koncentrationen lades på att 
få strukturen mer komprimerad. Mappar togs bort i strukturen, vilka saknade funktion. 
Efter lite trixande blev faktiskt strukturen tre nivåer kortare än tidigare. Detta resulterade i 
den dokumentstruktur som kan ses i bilaga 5. 
 
Därefter ägnades en hel del tid åt att göra förslag på metadata. För varje dokumenttyp 
gjordes lämpliga metadatafält. För att komma fram till vilka metadata som var mest 
relevanta och användbara gick jag igenom ett antal dokument där jag försökte 
uppmärksamma vad man som användare möjligtvis skulle kunna tänka sig att söka på för 
metadata. 
 
Även vilka metadatafält som skulle anges som obligatoriska respektive frivilliga angav jag. 
 
Resultatet som jag kom fram till kan ses i bilaga 5. 

6.8 DokIda 

Efter workshopen på WM-data fick projektgruppen namnet DokIda, vilken bestod av samma 
deltagare som i den tidigare projektgruppen. Målet var att projektet skulle utarbeta de 
mjuka delarna, kombinera dessa med programvaran, samt driftsätta 
dokumenthanteringssystemet. Med mjuka delar menas dokumentstruktur, metadata och 
kategorier. 
 
Projektet bedrevs enligt PPS, vilket är den projektstyrningsmetod man använder sig av på 
SMHI. PPS beskrivs i avsnitt 6.4. 
 
Projektet inleddes därmed med att projektgruppen skrev en projektdefinition, vilken skulle 
godkännas av styrgruppen enligt systemförvaltningsmodellen. I projektdefinitionen finns 
bland annat en tidplan över projektet samt de inblandades ansvarsområden beskrivna. 
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6.9 Fortsatt samarbete med WM-data 

Efter workshopen tog vi kontakt med konsulterna då vi kände starkt behov av hjälp. 
 
Mattias Karlsson var på SMHI den 27/5 för att få programvaran att fungera tills det att 
pilotprojektet skulle inledas. Det var sökfunktionen som spökade för oss vid installationen, 
men vad det berodde på är ännu oklart. 
 
Nina Englund var på besök den 31/5 för att gå igenom de mjuka delarna innan dessa skulle 
frysas inför pilotprojektet. 
 
Dessutom hade vi telefonkontakt ett antal gånger, då vi ställde korta och preciserade frågor. 

6.10 Kurs på NFI Competence AB 

Innan vi påbörjade pilotsystemen var vi, fyra personer från Ida, på kurs. Det var en 
heldagskurs som NFI Competence AB, höll i Stockholm. Föreläsaren som hette Lars-Olov 
Samuelsson arbetar på företaget Pro4u Competence Network AB och var mycket bra. 
Kursen hette ”Effektiv hantering av dokument och arbetsflöden”. Tyvärr motsvarade kursen 
inte riktigt våra förväntningar, men vi lärde oss en hel del. 
 
Kursen innehöll flera områden som inte var aktuella för oss, som till exempel scanning och 
workflow. De områden som intresserade oss mest var hur införandet av ett 
dokumenthanteringssystem på ett företag skulle ske och vilka fallgropar man skulle 
undvika. 
 
Det som poängterades vara viktigast vid införandet av ett dokumenthanteringssystem var 
att få användarnas acceptans. Det menade föreläsaren att man skulle få om man lät 
användarna vara informerade och delaktiga redan under utvecklingsfasen. Företaget borde 
även sätta av ordentligt med tid till inlärning av systemet och dess funktioner. Kan man ett 
dokumenthanteringssystem halvdant förloras snart acceptansen hos användaren. Det är 
viktigt att alla användare kan använda systemet, eller i varje fall de vanligast använda 
funktionerna utan och innan. Behöver man titta i manualer varje gång det är dags att 
använda systemet blir det inte roligt längre, och man undviker helt enkelt att använda det. 
 
Användarnas acceptans är vad som avgör om dokumenthanteringssystemet ska fungera 
eller inte. Det behövs inte mycket för att det ska fallera. 
 
I vårt fall varnade han oss för en fallgrop förutom användaracceptansen. Fallgropen skulle 
uppstå om vi introducerade för många av de funktioner som finns i SPS för användarna. Det 
är oftast bara en bråkdel av funktionerna som behövs för att verksamheten ska fungera. 
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7 Pilotsystem 

Totalt användes två system som pilotsystem. Det ansågs räcka eftersom båda innehöll 
mycket omfattande dokumentation jämfört med andra system. Det var med hjälp av dessa 
pilotsystem som dokumenthanteringssystemet anpassades på detaljnivå då det gäller vad 
det var avsett för. De flesta förändringar som gjordes hade med metadata att göra. Man 
insåg att dessa förändringar skulle medföra en bättre sökfunktion. Det var ganska 
självklara förändringar som gjordes, men dessa uppenbarade sig först då programmet 
praktiserades. 
 
Pilotsystemen tog tid att genomföra, men gav mycket ur utvecklingssynpunkt. Nackdelen 
med pilotsystemen var att de dokument som registrerades i SPS var för konkreta. Senare i 
det verkliga arbetet finns en stor risk för att dokument som endast innehåller små 
noteringar eller liknande blir svårplacerade. Försök till att förebygga detta gjordes genom att 
i de flesta mappar ge möjligheten att placera profilen övrigt. Detta kräver disciplin hos 
användarna eftersom det blir möjligt att registrera i stort sett allt som profilen övrigt. 

8 Den slutliga dokumentstrukturen 

Det förslag på dokumentstruktur som jag slutligen presenterade för företaget kan ses i 
bilaga 6. Strukturen är ritad i mappstruktur, där varje ruta motsvarar en mapp. De översta 
mapparna är ritade i vänstra kanten, ju längre till höger man kommer desto längre ner i 
strukturen befinner man sig. Observera att en mapp motsvaras av en länk i dashboard. 
 
Dokumentstrukturen är uppbyggd utifrån förvaltningsobjekten, vilka i sin tur är uppdelade 
i systemmappar. I systemmapparna finns ytterligare mappar, vilka några motsvarar de olika 
förvaltningsaktiviteterna i systemförvaltningsmodellen. 
 
Den frihet som önskades av användarna är uppfylld genom att de nedersta mapparna 
strukturen är dynamiska. Det innebär att användarna själva kan skapa mappar på den 
nivån anpassade till de enskilda systemen. 
 
Längst ner i strukturen är det angivet var vissa specifika dokument ska placeras. 
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9 Resultat 

Det har under arbetets gång samt i intervjuerna framkommit att dagens dokumenthantering 
ser värre ut än vad man först trodde, vilket gör behovet av ett dokumenthanteringssystem 
ännu större än tidigare. 
 
Det finns detaljer i det dokumenthanteringssystem, SPS, som inhandlats, vilka tyvärr inte 
riktigt uppfyller de behov man har på Ida. Den största bristen i programvaran tycker jag är 
ifyllningen av metadata för sökning, vilken beskrivs i avsnitt 5. Sökfunktionen skulle med 
lite omprogrammering från Microsoft kunna vara mycket effektiv att använda, vilket jag 
hoppas att den blir i nästa utgåva av produkten. 
 
Examensarbetet har resulterat i ett förslag till dokumentstruktur, profiler och metadata, 
vilket också har implementerats i SPS. Den slutliga dokumentstrukturen, som finns i bilaga 
6, lever, enligt min mening, upp till de flesta av de önskemål som kommit fram vid de 
tidigare gjorda intervjuerna. 
 
Jag tycker att det är mycket positivt med den frihet som finns längst ner i 
dokumentstrukturen. Eftersom alla system innehåller olika antal dokument behöver de 
struktureras upp olika mycket. Genom att skapa egna undermappar anser jag att den 
generella strukturen kommer att passa alla system oavsett storlek och komplexitet. 
 
De profiler och metadata som skapats rymmer de formella dokument som idag skapas kring 
ett system. Den första tiden dokumenthanteringssystemet är i drift kommer med all 
sannolikhet ytterligare profiler att skapas, framförallt för de informella dokument som de 
anställda använder sig av. Det kan vara allt från dokument som idag kallas för ”kom ihåg 
lappar” till olika typer av planeringar. 

10 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Jag inser att det återstår ett omfattande arbete tills dokumenthanteringssystemet är i drift. 
Med det förslag till dokumentstruktur och metadata som arbetats fram under 
examensarbetets gång tycker jag ändå att vi kommit en bra bit på väg. ”Grovarbetet” är 
gjort, och jag tror att det viktigaste nu är att få så många som möjligt av de blivande 
användarna involverade i projektet. 
 
Projektgruppen tror jag skulle behöva idéer och synpunkter på det redan gjorda arbetet, 
men även på det kommande. Utan att ta till vara utomståendes synpunkter finns det risk 
för att arbetet endast täcker de enskilda behoven hos projektgruppens medlemmar. 
 
Jag tycker att WM-datas åsikt, om att vi borde minska fokuseringen på 
dokumentstrukturen, skulle tas lite mer på allvar. Med hjälp av väldefinierade profiler och 
metadata skulle strukturen i stort sett kunna slopas, eller åtminstone kortas av så pass 
mycket att alla dokument tillhörande ett system skulle kunna placeras under samma mapp. 
Jag tror at detta skulle uppskattas av de blivande användarna. 
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Den dag dokumenthanteringssystemet är färdigt att sättas i drift tycker jag att det bästa 
vore om man kunde avsätta en heldag på Ida, låt oss kalla det för en aktivitetsdag, där 
projektgruppens medlemmar fungerar som handledare. Man kan inte ta förgivet att alla ska 
förstå allt efter en muntlig genomgång av verktyget. Därför är det viktigt att alla får den 
hjälp de behöver. Ingen ska behöva ”köra fast” i användandet av SPS eftersom intresset för 
verktyget då minskar och dokumenthanteringssystemet inte får den användaracceptans 
som önskats. Mitt förslag är den ovan nämnda aktivitetsdagen som varvas med 
demonstrationer och laborationer. 
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LATHUND för registrering och kategorisering av dokument 
 
 
1. Klicka på ”Document Library” och gå till den mapp där du vill placera 

dokumentet. 
 
2. Klicka på ”Add Document” 
 
3. Bläddra fram till rätt dokument. 
 
4. Kyssa för ”Check in the document”, och klicka på ”Continue”. 
 
5. Fyll i metadata och klicka på ”Save”. 
 
6. Gå till utforskaren och högerklicka på dokumentet. Välj ”Check out”. 
 
7. Högerklicka på dokumentet igen och välj ”Properties”. 
 
8. Gå in under fliken ”Search and Categories” och kryssa för de kategorier i ”Drop-

down-listen”, som du vill att dokumentet ska tillhöra. Klicka på OK. 
 
9. Återgå till webb-fönstret och klicka på ”Show Actions” under dokumentet. 
 
10. Klicka på ”Publish”, och bläddra dig fram till rätt dokument. Klicka därefter på 

”Continue”. 
 
11. Fyll i metadata och klicka på ”Save”. 
 
12. KLART! 
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Frågor om dokumenthantering! 
 
 
1. Hur ser din nuvarande dokumenthantering ut? 
-    Struktur i utforskaren? 
- Struktur i mailboxen? 
 
2. Sparas dokumenten så att alla kan komma åt dem? 
 
3. Skiljer du på aktuella dokument och inaktuella dokument? 
 
4. Hur namnges dokumenten? 
- Relevanta namn? 
-    Versionsnumrering? 
 
5. Hur använder du systemförvaltningsmodellen idag? 
-    Vet du hur systemförvaltningsmodellen fungerar? 
 
6.  Har du många dokument som du skulle kunna städa bort, och som inte skulle                        
behövas läggas in i det nya dokumenthanteringssystemet? 
 
7.  Vilka olika dokumenttyper har du förutom office-paketets? 
 
8.  Vilken metadata tycker du bör finnas för respektive dokumenttyp? 
-    Samma för alla dokumenttyper? 
-    Vilken metadata tycker du ska vara obligatorisk respektive frivillig? 
 
9.  Vilka problem tycker du är störst med dagens dokumenthantering? 
 
10. Vad tycker du känns viktigt att tänka på vid införandet av en ny 
dokumentstruktur? 
 
11. Har du någon bild/idé av hur den nya dokumentstrukturen skulle kunna se 
ut? 
-    Var bör dokument som ej är knutna till något förvaltningsobjekt, som t ex 
utredningar placeras? 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett projekt har bedrivits för att skapa och utforma innehållet i en systemförvaltningsmodell, 
som ska bli generell och gemensam för hela SMHI1. Strävan har varit att uppnå en modell 
som präglas av enkelhet och tydlighet. Det har även varit viktigt att innehållet i interhandeln 
förtydligas och att externa resurser kan hanteras i förvaltningen. 
Förvaltningsmodellen är testad och framtagen med hjälp av i huvudsak driftöverlämnade 
system (RiPP-konceptet, BÅK, METCOM och Aegir) och modellen behöver under 2001 
vidareutvecklas för att även kunna användas för datorhotellverksamhet. Detta görs lämpligen 
i form av en pilotetablering av ett datorhotell. Även kopplingen till internhandeln, SMHIs 
verksamhetsplaneringsprocess samt IT-säkerhetsarbetet behöver förtydligas och praktiseras 
under 2001. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta dokument är att beskriva SMHIs synsätt och regelverk för systemförvaltning. 
Systemförvaltningsmodellen har som huvudmål att tillfredsställa följande behov på SMHI: 
• Samordna dialogen mellan användarna av systemet (verksamhetssidan) och utförare av 

tekniska tjänster (IT-sidan), och där ansvaret för systemen och kravställande mot IT-sidan 
tydliggörs. 

• Definiera tydliga roller med ett målinriktat och uppföljningsbart förvaltningsarbete utifrån 
verksamhetens behov under ett systems hela livscykel 

• Identifiera rutiner för ändringar, felhantering och avveckling vilket möjliggör framtida 
besparingar i verksamhetens IT-kostnader 

1.3 Sammanfattning 

SMHIs systemförvaltningsmodell baserar sig på Affärsmässig systemförvaltning (Bergvall & 
Welander, 1996) och nedanstående punkter beskriver viktiga principer i SMHIs tillämpning 
av affärsmässig systemförvaltning: 
• Att förvaltningsobjekten på SMHI är färre än de system som identifierades i Y2K-arbetet, 

vilket medför att förvaltningsarbetet för flera system sker i logiskt sammanhållna 
förvaltningsobjekt 

• Att det finns en systemägare och en IT-resursägare per förvaltningsobjekt och att alla 
beslut fattas i en styrgrupp där systemägaren är ordförande 

• Om systemen i ett förvaltningsobjekt ägs gemensamt och används av flera 
produktionsställen utser de berörda verksamhetscheferna en systemägare och de övriga 
ingår i styrgruppen som systemdelägare 

                                                 
1 Både för system som tekniskt hanteras av antingen IT-enhet eller ”data”-resurser i linjen 
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• Att berörda enhetschefer på IT-sidan utser en IT-resursägare, vilken ingår i styrgruppen, 
och agerar som motpart till systemägaren. (eventuellt kan flera IT-enhetschefer ingå i 
styrgruppen som adjungerande om det finns behov för detta) 

• Att systemägaren skriver ett förvaltningsavtal med IT-resursägaren. Förvaltningsavtalet 
reglerar förvaltning, en viss vidareutveckling enligt förvaltningsplanen samt drift 

• Att en systemförvaltare utses för förvaltningsobjektet med uppgiften att leda 
förvaltningsarbetet tillsammans med en Teknisk systemförvaltare på IT-sidan. 
Systemförvaltaren ansvarar för att sammanställa kravbilden, ta fram beslutsunderlag till 
styrgruppen, fatta beslut inom fastställd förvaltningsplan mm 

• Att det kan skapas gemensamma styrgrupper för flera förvaltningsobjekt med syftet att se 
på verksamheten utifrån en helhetssyn, underlätta beslutsfattandet och minska 
administrationen 

• För ingående förvaltningsobjekt i produktionsprocessen har processledarna ett ansvar att 
sammanställa helhetsbilden och ta fram beslutsunderlag för ändringar som berör flera 
förvaltningsobjekt, ge förslag på att utöka eller skapa nya förvaltningsobjekt etc.  

• Att systemägare och systemdelägare tar fram en gemensam kravbild för systemet samt 
stämmer av kostnadspåverkan innan den ordinarie internhandel. Den framtagna 
förvaltningsplanen är underlag till ordinarie internhandel/resurssäkring 

• Att en förvaltningsorganisation utses för förvaltningsmodellen med syftet att stötta 
verksamheten vid förvaltningsetableringar, göra revisioner, sammanställa 
uppföljningsrapporter till direktion samt vidareutveckla förvaltningsmodellen 

1.4 Referenser 

1.4.1Styrande dokument 

• BeslutsPM till direktion, 2001-02-27, SMHIs Systemförvaltningsmodell  
• Projektkvalitetsplan för STYRET 

1.4.2Stödjande dokument 

• Systemförvaltning på SMHI - en sammanfattning, 2001-02-20 
• Mall för en förvaltningsplan (generell4.doc) -detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter 

för respektive roll samt detaljerade rutinbeskrivningar 
• OH-dokumentation för etablering av en förvaltningsplan (sfmodell4.ppt) 
• OH-dokumentation för förvaltningsobjekt och dess status (förvobjekt09.ppt) 
• Loinder, Projektrapport Styret 
• Bergvall, M & Welander, T (1996), Affärsmässig systemförvaltning, Studentlitteratur 
• Driftöverlämningsrutinen - checklista (se word-mallar) 
 



  BILAGA 3 
Utfärdad av: Projekt: Version 

A Loinder SMHI Systemförvaltningsmodell 1.0 
Fastställd av:  Datum: 

TC  2001-05-21 
 

I:\doc\ISERVICE\ID\Ida\Lina\B3_SMHIförvaltningsmodell_10.doc - 2002-09-25 Sida 5(21) 

2 Vad är systemförvaltning 
SMHIs förvaltningsmodell baserar sig på modellen affärsmässig systemförvaltning, se 
Bergvall & Welander (1996). Systemet som ska förvaltas är hela informationssystemet och 
dess användning i verksamheten, dvs både informationshanteringen/manuella rutiner och IT-
stödet, se nedanstående figur. 
 
M 
A 
R 
K 
N 
A 
D 

1 2 3

 

 
1 
 
2 
3 

 
Verksamhetsprocessen (inkl 
informationshantering) 
Manuella rutiner 
IT-stöd (applikationen och den 
tekniska plattformen) 

I fortsättningen används begreppet förvaltningsobjekt istället för system/informationssystem 
för att markera att det inte enbart är IT-stödet som ingår i förvaltningsarbetet. 
Affärsmässig systemförvaltning innebär att nedanstående punkter är beskrivna i en unik 
förvaltningsplan samt att de är förstådda och accepterade av förvaltningsorganisationen. 
• affärsmässighet - dvs säljare och köpare är identifierade och det finns avtal 
• systemförvaltning är definierad - dvs vilka aktiviteter ingår i förvaltningsarbetet 
• förvaltningsobjekt är identifierat - dvs verksamhetsprocessen där IT-stöder ingår är 

beskriven samt alla ingående delsystem 
• förvaltningsarbetet är målstyrt - dvs mål tas fram som följs upp 
• ansvarsroller och arbetsfora är tydliga - dvs det finns en styrgrupp och förvaltningsgrupp 

som driver arbetet  
• rutinbeskrivningar - dvs det finns skriftliga beskrivningar av hur användarstöd, 

ändringshantering, förvaltningsstyrning fungerar 

2.1 Skapa affärsmässighet 

Förvaltningen av ett förvaltningsobjekt skall präglas av ett affärsmässigt förhållningssätt 
mellan alla inblandade parter. För att en organisation skall vara affärsmässig krävs: 
• En affärsmodell - vilka affärsparter som finns, vem som är säljare respektive köpare samt 

vad man säljer respektive köper 
• Affärsmässiga avtal - avtal beskriver en affär mellan två parter och de skall skrivas såväl 

vid externa och interna för att tydliggöra affären och för att de olika parterna skall vara 
eniga om vad affären avser.  

• Affärsmässiga attityder och egenskaper - egenskaper som måste finnas hos medarbetarna 
på alla nivåer. 

• Affärsplaner - att den interna verksamheten beskrivs i fungerande affärsplaner, dvs 
affärsområdesplaner, marknadsplaner och verksamhetsplaner, vilka är indata till 
förvaltningsobjektets förvaltningsplan. 
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2.2 Definiera systemförvaltning 

Det är viktigt att definiera vad omfattningen av förvaltningen ska vara, dvs vilka åtgärder 
förvaltningsarbetet består av. Definitionsmatrisen nedan används för att definiera begreppet 
systemförvaltning för det specifika förvaltningsobjektet och används som underlag vid bl a 
planering av aktiviteter, budgetering och uppföljning. 

Definitionsmatris för ett förvaltningsobjekt 
 Tidsgränser

Aktiviteter 

Akuta uppdrag Planerbara 
uppdrag 

Projekt 

 Användarstöd    

 Ändringshantering    

 Förvaltningsstyrning    

 Drift    

 
Definition av tidsgränser i förvaltningsarbetet 
Akuta uppdrag Akuta aktiviteter inom objektets förvaltningsplan och som bryter allt 

annat arbete. 

Planerbara mindre uppdrag – 
Årligt avtal  

Planerbara aktiviteter inom objektets förvaltningsplan och som tar 
mindre än 50-200 h i anspråk (definieras i respektive förvaltningsplan). 
Aktiviteten ingår i förvaltningsavtalet och beställs i form av Årligt Avtal 

Planerbara större uppdrag – 
IP-köp 

Budgeterade planerade uppdrag (ca 100-300 h) som tas med i 
målformuleringen i förvaltningsplanen och markeras som IP-köp. 
Beställning kommer från systemägaren när uppdraget ska realiseras och 
den behandlas av förvaltningsorganisationen. 

Projekt Övriga aktiviteter som ligger utanför objektets förvaltningsplan och 
därmed kräver nya resurser efter beslut i Styrgruppen. Istället för att 
starta ett projekt kan styrgruppen besluta att aktiviteten genomförs i 
ordinarie förvaltningsorganisation. 
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Definitioner av aktiviteter som ingår i förvaltningen 
Aktiviteter Definition 
Användarstöd • Tekniskt stöd (hård- och mjukvara) 

• Verksamhetsstöd (arbetsmetoder) 
• Utbildning 
• Upprätthålla användardokumentation 
• Information till användare avseende förändringar och 

eventuella systemavbrott 
Ändringshantering 
Rättningar: 
Rätta direkta fel i programkod 
Anpassningar: 
Tvingande åtgärder (med anledning av t ex 
myndighetsbeslut, förändringar i 
närliggande system, projekt osv.) 
Förbättringar: 
Ny och förbättrad funktionalitet 
Saneringar: 
Borttag av ej använd kod, filer, funktioner 
mm 

• Ta emot och dokumentera ändringsförslag från 
användare 

• Bereda, prioritera och besluta ändringsförslag 
• Upprätta kravspecifikation för ändring  
• Analysera och utforma lösning (även skapa nya och 

ändra befintliga /kunder produkter) 
• Anpassa manuella rutiner till förändringar 
• Testa, produktionsplanera och produktionssätta 

ändring 
• Informera om förändringar 
• Följa upp och utvärdera lösningen 
• Upprätthålla systemdokumentation 
• Versionshantering 

Förvaltningsstyrning • Kalla till och hålla möten 
• Skapa förslag till mål och budget 
• Fatta beslut inom förvaltningsplan 
• Teckna förvaltningsavtal 
• Teckna och följa upp avtal med externa leverantörer 
• Uppföljning av aktiviteter, mål och budget 
• Fatta beslut om krav utanför förvaltningsplan 
• Löpande information och planering 
• Marknadsföra objektet inom SMHI 
• Upprätthålla förvaltningsplan 
• Samordna med andra system 
• Behörighetstilldelning (inom ramen för IT-

säkerhetsarbetet) 
• Teknisk samordning med andra system 

Drift • Uppföljning av avbrott i systemet 
• Planera, övervaka och följa upp drift 
• Teknisk samordning med andra system 
• Upprätthålla driftdokumentation 
• Tillgänglighetskrav 
• Övervakning av alla komponenter 
• Omstart 
• Felsökning 
• Behörighetsadministration 
• Köp av ny utrustning och programvara  
• Installation av mjuk- och hårdvara 
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2.3 Identifiera förvaltningsobjektet 

När man beskriver ett förvaltningsobjekt är det viktigt att hantera och beskriva samtliga delar 
av förvaltningsobjektet, se figur avsnitt 2. Arbetet innebär även att alla inblandade 
intressenter/parter identifieras och dess kommunikationsflöden 

2.3.1Verksamhetsprocessen  

Beskriv processen samt i vilka processteg som IT-stödet använd (består IT-stödet av flera 
delsystem beskriv i vilket processteg som respektive delsystem används)  
Beskriv även syftet med förvaltningsobjektet och dess övergripande mål.  

2.3.2Manuella rutiner 

Manuella rutiner är dels det manuella handhavande av applikationen samt dels de manuella 
rutiner som ligger utanför IT-stödet, t ex rutiner som tar fram manuella produkter och som 
eventuellt kan automatiseras. 

2.3.3IT-stödet 

Applikationen och den tekniska plattformen för förvaltningsobjektet beskrivs och tillhörande 
dokumentation listas, t ex Systemdesignspecifikation, Användardokumentation, 
Drifthandledning, Systemdokumentation för driften etc. 

2.3.4Intressenter 

För att få en uppfattning om förvaltningsobjektets omfattning identifieras de kategorier av 
intressenter som påverkas av eller påverkar förvaltningsobjektet. Intressenterna delas in i 
kategorier enligt följande och listas enligt sin organisatoriska tillhörighet i en affärspartkarta: 
 

Verksamhetsansvar 
A. Primäranvändare Använder informationen från förvaltningsobjektet i sin 

huvudsakliga verksamhet. 
B. Sekundäranvändare Använder delar av informationen från eller är kravställare 

på förvaltningsobjektet. 
C. Användar-representanter Representerar flera användare i och med sitt deltagande i 

förvaltningsorganisationen. 
Tekniskt ansvar 
D. Förvaltningspersonal Har direktkontakt med användarrepresentanter (kategori 

C) i drift och förvaltningsfrågor. 
E. Utvecklingspersonal Genomför den tekniska förvaltningen dvs utredare, 

systemerare och programmerare. 
F. Driftspersonal Genomför och övervakar driften av förvaltningsobjektet. 
Andra förvaltnings organisationer 
G. Närliggande Förvaltningsobjekt/organisationer som utbyter information 

med det aktuella. 
H. Projekt Projekt som kan ta resurser från 
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förvaltningsorganisationen och som kommer att påverka 
förvaltningsobjektet  

Andra 
I. Externa parter Kan t ex vara leverantörer, kunder och myndigheter. 

För att förvaltningen av förvaltningsobjektet ska fungera affärsmässigt måste relationer 
mellan alla berörda affärsparter klargöras. 
Intressenterna delas in i olika kategorier av affärsparter; marknadsansvar, produktion och IT-
stöd. IT-stöd är de I-enheter eller delar inom affärsområdet som hjälper verksamheten att 
nyutveckla, förändra och produktionshålla de IT-system som förvaltningsobjektet består av. 
När man har identifierat berörda affärsparter kompletteras affärspartkarten med 
kommunikationsflöden som beskriver beslutsflödet med uppföljningar, se nedanstående figur: 

A E

C D

B F  
Primäranvändare, A och sekundäranvändare, B kommunicerar med verksamhetens 
förvaltningspersonal, C, som i sin tur har kontakt med teknisk förvaltningspersonal, D. Vidare 
kommunicerar den tekniska förvaltningspersonalen med utvecklingspersonal, E samt 
driftpersonal, F. 
Det viktigaste är att man inte kortsluter kommunikationsvägarna, dvs att t ex B pratar med E 
och bestämer saker utan att C och D är medvetna om detta.  

2.4 Ta fram mål för förvaltningsarbetet 

För att förvaltningsobjektet ska följa verksamhetens utveckling ska målen för förvaltningen 
vara kopplade till verksamhetsplanerna. De mål som sätts ska referera till kvaliteten på 
förvaltningsarbetet. 
Ett väl formulerat mål är mätbart, realistiskt, tydligt samt överenskommet inom 
förvaltningsorganisationen. Då målen är mätbara blir de mer tillförlitliga och möjliga att följa 
upp, vilket underlättar framtagandet av mål till följande förvaltningsperiod. 

2.4.1Förutsättningar för mål 

När man ska arbeta fram mål för förvaltningen av förvaltningsobjektet är det viktigt att först 
komma överens om och beskriva nuläget. Genom detta arbete får berörda personer en 
gemensam grund att formulera kommande mål utifrån. Nuläget kartläggs genom att besvara 
följande frågor: 
Mål och måluppfyllelse 
Beskriv ursprungliga mål för systemet och i vilken utsträckning de har uppnåtts. 
Livslängd 
Hur länge har systemet funnits och hur länge förväntas det leva?  
Betydelse 
Vilken betydelse har visualisering för användarna och verksamheten? 
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Förändringsgrad 
Hur föränderligt är användandet av systemet, hur ofta måste systemet förändras och hur 
snabbt, hur förändras marknaden?  
Intern konkurrenssituation 
Identifiera andra system som kan utföra likvärdiga arbetsuppgifter inom organisationen?  
Intern marknadsföring 
Hur kan systemet marknadsföras för att få större användningsområde eller större acceptans?  
Unika säljpoäng (USP) 
Beskriv de egenskaper eller fördelar som finns jämfört med andra system, dvs vad motiverar 
existensen av systemet jämfört med andra system  
Status 
Betygsätt och kommentera systemets status m a p Funktionalitet, Användarvänlighet, 
Användbarhet, Dokumentation, Tekniska integrationer och gränssnitt, Kunskap och 
kompetens samt Förvaltning. 
Kända ändringar i förutsättningarna för förvaltningsobjektet 
Beskriv kända ändringar i t ex den tekniska miljön, andra projekt etc 
Åtgärdslista 
Lista identifierade och ej beställda ändringar. 
Påverkan från och till andra system 
Beskriv påverkan från och till andra system. 
Påverkan från och till olika utvecklingsprojekt 
Beskriv de projekt samt konsekvenser för IT-stödet. 

2.4.2Måldokument 

När man är överens om förutsättningarna för systemet, är det dags att formulera mål för 
förvaltningen. Det görs dels avseende kvaliteten på arbetet med förvaltningen och dels 
avseende kvaliteten på förvaltningsobjektet. Utgå alltid från ”är-läget”.  
Övergripande mål (strategiska mål, 3år) 
t ex förbättra prestanda, användarna litar på systemet, förvaltningsorg etableras etc. 
Mål med förvaltningen (taktiska mål, 1 år) 
Formulera mål för respektive aktivitet, dvs användarstöd, ändringshantering, 
förvaltningsstyrning och drift 
Ekonomiska mål 
När de aktivitetsbaserade målen för den kommande perioden har identifierats är det dags att 
kvantifiera de resurser som krävs för att uppfylla målen. De ekonomiska målen motsvarar 
budget för förvaltningen av förvaltningsobjektet och accepteras i samband med att 
förvaltningsavtalen undertecknas. 
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2.5 Klargör ansvarsroller och skapa arbetsgrupper 

För att säkra måluppfyllelsen i förvaltningsplanen skapas en organisation som skär igenom 
den ordinarie linjeorganisationen, se nedanstående figur. Det administrativa arbetet bedrivs i 
två arbetsgrupper, dvs styrgruppen som fattar beslut och förvaltningsgruppen som tar fram 
beslutsunderlag. Förvaltningsgruppens handlingsutrymme bestäms av förvaltningsplanen. 
 

 Verksamhet IT 
Strategisk nivå cAO/cI/TC 
Budget nivå 
(styrgrupp) 

Systemdelägare 
(SDÄ) 

Systemägare (SÄ) IT-resursägare 

Beslut inom 
förvaltningsplan 
(förv.grupp) 

 
Systemförvaltare (SF) 

 
Teknisk systemförvaltare (TSF) 

Operativa 
frågor 
(adj i förv.grupp) 

Kontaktperson 
(KP) 

Metodansvarig 
(MA) 

Driftansvarig 
(DA) 

Systemutvecklings-
ansvarig (SUA) 

 
Styrgruppen har alla ekonomiska resurser för förvaltningsobjektet och fattar beslut om 
förvaltningsplanen och följer upp förvaltningsarbetet. En Systemägare utses av berörda 
verksamhetschefer (om systemet används av flera produktionsställen) och är den roll som har 
det övergripande ansvaret för förvaltningsobjektet. Systemägaren ansvarar för att beslut fattas 
av styrgruppen eller att oklarheter eskaleras till den strategiska nivån. Systemägaren har 
mandat att teckna ett övergripande förvaltningsavtal med IT-resursägaren och att ha en 
sammanhållen bild av förvaltningsobjektets IT-kostnader. 
Systemägaren driver arbetet aktivt med hjälp ev en Systemförvaltare som fungerar som 
projektledare för förvaltningsarbetet. Systemförvaltarens arbetsuppgifter är oftast av 
administrativ karaktär och kan jämföras med projektledarrollen i ett projekt. Denne har 
ansvaret för att förvaltningsobjektet fungerar enligt förvaltningsplanen och ska leda 
förvaltningsarbetet, sammanställa kravbilden, ta fram beslutsunderlag till styrgruppen mm. 
Den Tekniska systemförvaltaren är den biträdande eller tekniska projektledaren med ansvar 
att omsätta funktionella krav från verksamheten i bästa möjliga tekniska lösning. 
Kontaktperson, Metodansvarig, Driftansvarig och Systemutvecklingsansvarig är operativa 
roller som utses för respektive förvaltningsobjekt och ingår som adjungerade i 
förvaltningsgruppen. 
Roller som har identifierats som funktioner med tillhörande arbetsuppgifter är HelpDesk och 
Systemmanagers. 
Exempel på andra/fler roller som kan finnas i en förvaltningsorganisation är: 
• Informationsägare (vanligtvis är det systemägaren som är informationsägare, men för t ex 

datalager är det olika roller) 
• Dataansvarig  
• Databasansvarig 
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Processledare och arkitekter är exempel på utomstående roller som har en relation till det 
specifika förvaltningsobjektet. Processledarna har ett ansvar att sammanställa helhetsbilden 
och ta fram beslutsunderlag för ändringar som berör flera förvaltningsobjekt i 
produktionsprocessen samt ge förslag på att utöka eller skapa nya förvaltningsobjekt etc. Den 
gemensamma arkitekturen inom IT-stödet förvaltas av en arkitekt/arkitektfunktion i nära 
samarbete med processledarna. 
Se figur nedan för en principskiss av relationen mellan processledaren för verksamhetens 
processer, arkitekten som ansvarar för helheten i IT-stödet samt systemförvaltaren som driver 
utvecklingen av det enskilda förvaltningsobjektet. 

 

2.5.1Rollbeskrivning 

De olika rollerna i förvaltningsorganisationen måste beskrivas för att rollinnehavarna ska veta 
vad det innebär att inneha en roll med ansvar och befogenheter samt för att få en fungerande 
förvaltningsorganisation. Rollbeskrivningarna kategoriseras enligt åtgärderna i 
definitionsmatrisen, d v s användarstöd, ändringshantering, förvaltningsstyrning och drift. 
Systemägare (SÄ) 
Systemägaren ansvarar för att beslut fattas av styrgruppen eller att oklarheter eskaleras till 
den strategiska nivån. Styrgruppen fattar beslut om förvaltningsplanen, tillägg till 
förvaltningsplanen samt hur krav utanför förvaltningsplanen ska hanteras. Målet är att beslut 
fattas i konsensus i styrgruppen utifrån en helhetssyn och långsiktigt tänkande.  
Systemägaren bör sitta så långt ner i organisationen som möjligt, men inte längre ner än att 
denne äger pengarna. I de flesta fall är systemägaren en produktionschef eller motsvarande. 
Systemdelägare (SDÄ) 
Om systemen i ett förvaltningsobjekt används av flera produktionsställen utser de berörda 
verksamhetscheferna en systemägare och de övriga ingår i styrgruppen som systemdelägare 
Systemdelägarna har samma möjlighet att påverka förvaltningsobjektet utveckling som 
Systemägaren. Systemdelägaren är ansvarig för användningen av systemet i sin verksamhet 
och förhållandet med systemägaren regleras i någon form av avtal..  
Systemförvaltare (SF) 
Systemförvaltarens arbetsuppgifter är oftast av administrativ karaktär och kan jämföras med 
projektledarrollen i ett projekt. Denne har ansvaret för att förvaltningsobjektet fungerar enligt 
förvaltningsplanen. Systemförvaltaren ansvarar för: 
• användarstödsfrågor, dvs kanalisering, loggning, återkoppling samt att frågorna besvaras 
• ändringshantering, dvs initiering/beredning av verksamhetsmässiga förslag, ta 

beslut/prioritera ändringsförslag 

IT-stödprocesser

Verksamhetens processer

Förvaltningsobjekt
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• förvaltningsstyrningen, dvs att ta fram beslutsunderlag, ta fram förvaltningsplan, 
målformulering samt säkra resurser i verksamheten 

• att uppföljning och information fungerar i driftsfasen 
 
Kontaktperson (KP) 
Kontaktperson är en av SMHI:s interna länkar mellan användare och 
förvaltningsorganisation. En person utses som kontaktperson per produktionsställe som 
använder systemet. Systemförvaltaren är även KP inom den egna produktionsenheten. 
Kontakpersonen genomför: 
• användarstödsaktiviteter, dvs tar fram dokumentation, anordnar utbildningar, hjälper 

användaren vid problem med applikationen 
• ändringshanteringsaktiviteter, t ex tar emot förslag, analyserar , ta fram kravspecifikation, 

acceptanstesta ny version, ändra rutiner i verksamheten, återkoppla förslag mm 
Metodansvarig (MA) 
Metodansvarig är ansvarig för t ex den meteorologiska modellen i en applikation. Den 
metodansvarige genomför: 
• ändringshanteringsaktiviteter, t ex verksamhetsmässig analys, upprätta 

verksamhetsmässig kravspecifikation för ändring samt genomför verksamhetsmässiga 
ändringar 

 
IT-resursägare (ITR) 
IT-resursägare är den roll i förvaltningsorganisationen som har det övergripande ansvaret för 
att den tekniska delen av förvaltningen fungerar och ansvar för att förvaltningsavtal tecknas. 
IT-resursägaren utses av berörda chefer med IT-asnvar. 
• IT-resursägare fattar tillsammans med systemägaren i styrgruppen fatta beslut om 

förvaltningsplanen, tillägg etc 
Teknisk Systemförvaltare (TSF) 
Teknisk Systemförvaltares uppgift i förvaltningsorganisationen är att omsätta funktionella 
krav från verksamheten i bästa möjliga tekniska lösning, samt tillse att förändringar passar in i 
SMHI:s tekniska miljö. Tekniska systemförvaltaren ansvarar för:  
• tekniska användarstödsfrågor, dvs kanalisering, loggning, t ex uppföljning av SOS-loggen 

för driftövervakning, återkoppling samt att frågorna besvaras 
• ändringshantering på tekniksidan, dvs initiering/beredning av tekniska förslag, ta 

beslut/prioritera ändringsförslag tillsammans med systemförvaltaren, det tekniska 
genomförandet, uppföljning och info på tekniksidan 

• den tekniska delen av förvaltningsstyrningen, dvs bevaka info i styrdokument, beräkna 
tekniska resurser,  ta fram beslutsunderlag, tillsammans med SF prioritera inom plan och 
tilläggsbeställningar samt säkra resurser i på tekniksidan. 

• att uppföljning och information fungerar i driftsfasen, dvs installationer, planering, 
övervakning och uppföljning av drift och avbrott samt uppdatering av driftdokumentation 
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Driftansvarig (DA) 
Driftansvarig tillser att driften av förvaltningsobjektet fungerar enligt förvaltningsplanen och 
utför uppdrag som kommer från Teknisk Systemförvaltare. Driftansvarig genomför: 
• användarstödsaktiviteter, dvs hjälper användaren vid tekniska problem med applikationen 
• ändringshanteringsaktiviteter, t ex genomför teknisk analys, åtgärdar rapporterade fel, 

upprättar teknisk kravspecifikation, produktionssätt nya versioner mm 
• aktiviteter i driftsfasen (se TSFs ansvar) 
 
Systemutvecklingsansvarig (SUA)  
Systemutvecklingsansvarig tillser att applikationen inom förvaltningsobjektet fungerar enligt 
förvaltningsplanen och utför uppdrag som kommer från Teknisk Systemförvaltare. 
Systemutvecklingsansvarig genomför: 
• användarstödsaktiviteter, dvs planerar och genomför tekniska utbildningar, hjälper 

användare med tekniska problem 
• ändringshanteringsaktiviteter, t ex tar emot och bereder tekniska förslag, genomför 

teknisk analys, åtgärdar rapporterade fel, upprättar teknisk kravspecifikation, 
produktionssätt nya versioner mm 

 
Systemmanager (SM)  
Systemmanager tillser att den tekniska plattformen (system- och 
kommunikationsprogramvara och ”middleware”) ger förvaltningsobjektet förutsättningar för 
att uppfylla mål för prestanda och stabilitet. Systemmanager genomför: 
• ändringshanteringsaktiviteter, t ex genomför teknisk analys, åtgärdar rapporterade fel, 

upprättar teknisk kravspecifikation, produktionssätt nya versioner mm 
• aktiviteter i driftsfasen, t ex installerar mjukvara, systemprogramvara och hårdvara 
 
HelpDesk (HD) 
HelpDesk arbetar med aktiviteter i användarstöd och drift. HelpDesk genomför: 
• användarstödsaktiviteter, t ex informerar användare om planerade avbrott i systemet, tar 

emot/loggar/återkopplar/besvarar tekniska frågor, följer upp SOS-loggen 
• aktiviteter i driftsfasen, t ex följer upp och dokumenterar avbrott i systemet 
 
Utöver ovanstående roller i förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet kommer 
följande roller eventuellt att vara delaktiga i förvaltningsarbetet: 
 
Processledare (PL) 
Övergripande ansvar för samordning av verksamhetens processer 
• att samordna förvaltningsobjekten inom sin process samt med närliggande 
• att följa upp processkedjor som nyttjar mer än ett av förvaltningsobjekten 
• att följa upp processkedjor mellan förvaltningsobjekt/en och andra system 
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• att ta fram beslutsunderlag för prioritering, utveckling och effektivisering av 
produktionsprocessen 

• att bereda beslutsunderlag för övergripande samordning 
 
Arkitekt (Ark)  
Övergripande ansvar för arkitekturen i förvaltningsobjektet, vilket innebär: 
• att underhålla och vidareutveckla arkitekturen 
• omvärldsanalys av teknik 
• att vara stöd till Teknisk Systemförvaltare och Systemutvecklare inom 

förvaltningsobjektet i arkitekturfrågor 
 

2.5.2Arbets- och beslutsgrupper 

Förvaltningsorganisationen bemannas med de personer som har de största förutsättningarna 
att nå de uppsatta målen. Den bästa organisationen är den som sätts utifrån erfarenhet och 
kompetens. Det är därför troligt att rollinnehavarna har olika linjetillhörighet. 
Förutom att modellen innehar en uppsättning roller, hänvisar den också till verksamhets- och 
teknikorganisationens struktur. Modellen innehåller fyra nivåer; strategi, budget, beslut och 
operativ. På den högsta nivån är kunskapen om förvaltningsobjektet övergripande och 
strategisk, för att på den lägsta nivån vara väldigt detaljerad. I alla fyra skikt görs affärer. Det 
är viktigt att organisationen är bemannad. 
För att göra förvaltningsarbetet effektivt med information och beslut på rätt nivå bildas 
arbetsgrupper eller arbetsfora. Grupperna har olika syften, deltagare och mötesfrekvens. 
Styrgrupp och Förvaltningsgrupp är obligatoriska fora för affärsmässig förvaltning och de 
andra arbetsfora kan behövas beroende på förvaltningsobjektets förutsättningar 
 

Arbetsfora för förvaltningsobjektet 
 Syfte Deltagare Frekvens Samman-

kallande 
Styrgrupp • Godkänna mål och budget 

• Uppföljning 
• Övergripande prioriteringar 
• Beslut utanför förvaltningsplanen 
• Teckna förvaltningsavtal 
• Beslut i frågor beträffande helheten 

inom förvaltningsobjektet 

• SÄ,  SDÄ och 
ITR 

• Ev SÄ och 
ITR för 
närliggande 
objekt 

• Föredragande: 
SF, TSF och 
ev. PL 

En gång per 
kvartal eller 
vid behov 

SÄ för 
förvaltning-
sobjektet 

Förvaltnings-
grupp 

• Besluta inom förvaltningsplanen 
• Prioritera 
• Formulera förslag till mål och budget
• Uppföljning 
• Prognoser 

• SF 
• TSF 
• övriga vid 

behov 

En gång per 
månad eller 
vid behov 

SF 
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Samordnings-
grupp för 
Produktions-
processen 
(gemensamt för 
alla 
förvaltningsobjekt 

• Löpande samordning 
• Prioriteringar mellan de olika 

förvaltningsobjekten 
• Effektivisera mellan objekten och 

undvika suboptimeringar 
• Säkerställa hela produktions-

processen 
• Skapa beslutsunderlag beträffande 

gemensamma frågor till Styrgruppen 

• SF 
• TSF 
• PL 
• Arkitekt 

En gång per 
kvartal eller 
vid behov 

PL för K, M 
och T:s real-
tidsprod. 

Tekniskt 
integrations-
möte 
(gemensamt för 
alla 
förvaltningsobjekt) 

• Hålla ihop arkitekturen 
• Samordna förändringar 
• Informationsplan för gemensamma 

åtgärder 

• TSF för 
berörda objekt 

• Arkitekt 

Två gånger 
per månad 
eller vid 
behov 

Arkitekt 

 
 

2.6 Bygga rutiner  

När man har beskrivit vad som definieras som förvaltning i det aktuella fallet, måste man 
också bygga rutiner för förvaltningsarbetet. Det är genom att bygga rutiner som den sista 
biten faller på plats för att nå affärsmässig förvaltning. En rutin måste situationsanpassas för 
att passa det IT-stöd som rutinen är avsedd för. Gemensamt för alla rutiner är dock att de 
måste vara beskrivna, förstådda och accepterade. Först därefter blir de använda. 
För det generella förvaltningsobjektet har följande generiska rutiner (generella rutiner som 
ska anpassas) formulerats: 
• Rutin för Användarstöd 
• Rutin för Ändringshantering 
• Rutin för Förvaltningsstyrning (Taktisk) 
• Rutin för Förvaltningsstyrning (Operativ) 
Dessa rutiner påverkar förvaltningsarbetet enligt nedanstående beskrivning: 
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 Förvaltnings-
grupp

Förvaltnings-
objekt

Projekt
Akuta och
planerbara 

uppdrag
 

Styrgrupp
 

 Samordnings-
grupp  PRUT-

grupp

Ramar för förvaltningsarbetet
 utifrån Rutin för

Förvaltningsstyrning (Taktisk)

Krav på förvaltningsobjektet
 utifrån Rutiner för Användarstöd 

och Ändringshantering

Styrning av förvaltningsarbetet utifrån 
Rutin för Förvaltningsstyrning (Operativ)

Tekniskt
 integrationsmöte

(arkitektur)

Tekniskt
förv. grupp

 
Figur: Rutiner som är definierade för ett generellt förvaltningsobjekt 

 
Rutinerna beskrivs mera i detalj i mallen för en förvaltningsplan, se referenser. Rutinerna 
beskriver de tidigare identifierade aktiviteterna på en mer detaljerad nivå och knyter ihop 
ansvarsroller med arbetsuppgifter. Utgå från definitionsmatrisen vid uppbyggande av 
rutinerna.  
Rutinerna i mallen för förvaltningsplanen är beskrivna för driftöverlämnade system till 
SMHIs driftorganisation, vilket påverkar användarkontakter med NONSTOP etc. 
Rutinerna beskrivs har brutits ned och beskrivs med rubrikerna; syfte, hur, vem, resultat ut. 

2.6.1Rutin för användarstöd 

Avser aktiviteter  för att ge användarstöd i olika situationer samt att förebygga 
problemsituationer samt ge insignaler till rutinen för ändringshantering.  
Rutinen är indelad i följande aktiviteter; 1-intiering, 2-loggning, 3-återkoppling, 4-åtgärd och 
5-uppföljning, se figur nedan. 
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Kontakt-
person

Användare

Kund

DA

SUA

SM

Nonstop
Help Desk

SF TSF

1 1
3 3

2 2

4

4

Ändrings-
förslag

 

2.6.2Rutin för Ändringshantering  

Hantering av akuta driftsproblem kan frångå nedanstående rutin. Initieringen sker oftast 
muntligen, men ska snarast efter avslut kompletteras med en skriftlig dokumentation så att 
uppföljning möjliggörs. Akuta driftsproblem bereds, prioriteras och beslutas i de flesta fall 
direkt av tekniksidan parallellt med att lösningen utformas. I rutinen ingår att ta fram nya 
versioner av en applikation samt att lägga in nya produkter/kunder. Det senare ska i bästa fall 
kunna göras av verksamhetssidan.  
Rutinen är indelad i följande aktiviteter; initiering, återkoppling, beredning, beslut/prio, 
verksamhetsmässigt genomförande, tekniskt genomförande -uppföljning, info/utbildning, se 
figur nedan. 

Information
och 

Utbildning

Uppföljning

Uppdaterad
version

Initiering Beredning
Beslut

och
Prioritering

Verksamhets-
mässigt

genomförande

Tekniskt
genomförandeÅterkoppling

1 5431

Ändrings-
förslag

6

8

7

Styrgrupp

Förslag 
utanför 
ramar

2

 

2.6.3Rutin för Taktisk förvaltningsstyrning 

Rutinen för den taktiska förvaltningsstyrningen beskriver den långsiktiga ettårsplaneringen av 
förvaltningsarbetet. 
Rutinen är indelad i följande aktiviteter enligt figuren nedan,  
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Sammanställa 
styrande dokument

VP-process

Ta fram 
nya mål

Stämma av mål 
med styrgrupp

SÄ och SDÄ tar fram kravbild och 
kostnadsfördelningsprincip

(vårens förberedande internhandel) 

Beräkna resursbehov
(prel förvaltnings-

plan)

SÄ internhandlar 
med ITR (fasta krav)

SRÄ internhandlar 
med ITR (volym krav)

Förvaltningsplanen 
fastställs av styrgrupp

(inkl miniprismodellen)

Ta fram internhandels-
avtal (intern/extern 

resurssäkring)

Uppföljning
(prognos 1-2)

April-maj

1 September 1 oktober

1 december1 november  

2.6.4Rutin för Operativ förvaltningsstyrning 

Rutinen för den operativa styrningen beskriver det löpande förvaltningsarbetet. 
Rutinen är indelad i följande aktiviteter; 1-kravställande (fånga upp krav), 2-löpande beslut, 
3- införande (se användarstöd och ändringshantering), 4-samordning. 5- budgetmässiga beslut  
och 6-förankring, se figur nedan. 

4.

3.
Införande

Införande

 Förvaltnings-
grupp

Förvaltnings-
objekt

Projekt
Akuta och
planerbara 

uppdrag
 

Styrgrupp
 

Krav

Ändringskrav 
utanför ramar

Rapportering Beslutad förvaltnings-
plan inkl. avtal

Inom ramar för mål och budget

1.

 

 

 Förvaltnings-
grupp

Förvaltnings-
objekt

Projekt
Akuta och
planerbara 

uppdrag

Styrgrupp

2.

 Samordnings-
grupp

Förslag till förvaltningsplan
5.

 PRUT-
grupp

6.

Närliggande 
förvaltningsobjekt
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3 Förvaltningsetablering 
Att etablera en förvaltning av ett förvaltningsobjekt innebär att förvaltningen utformas, 
beslutas och etableras. Det är en form av förändringsarbete som helst ska ske när ett system är 
under utveckling. Andra tillfällen kan vara då förvaltningsarbetet inte fungerat eller om 
ansvaret för förvaltningen skall bytas ut.  
Etablering av en systemförvaltning bör drivas som ett separat projekt parallellt med 
utvecklingsprojektets sista faser. Resultat ut från en förvaltningsetablering är en 
förvatningsorganisation och en förvaltningsplan/förvaltningsavtal, se figur nedan för en 
generisk processbeskrivning som anpassas för respektive förvaltningsetablering: 

Genomför 
startseminarium

Genomför
systemdiagnos

Ta fram 
förvaltningsplan

Ta fram 
förvaltningsavtal

Genomför en 
”kick off”

Följa upp 
förvaltningsarbetet

Definiera 
systemförvaltning

Identifiera 
förvaltningsobjektet

Ta fram mål för 
förvaltningsarbetet

Klargöra ansvarsroller 
och skapa beslutsfora Bygga rutiner Beräkna resurser

(ekonomisk mål) Utse roller

 
Figur: Förvaltningsetablering där delprocessen Ta fram förvaltningsplan har brutits ned i 
aktiviteter. 
Syftet med delprocesserna är följande: 
• Genomför startseminarium - innebär att berörda runt systemet träffas för att få en 

gemensam bild vad systemförvaltning är samt erhålla en gemensam bild kring 
förvaltningsobjektets omfattning, mål, organisation samt aktuella status. Ett konkret 
resultat ut är en utsedd projektorganisation för det fortsatta etableringsarbetet. 
Ev i samband med första styrgruppsmötet för ett nytt projekt 

• Genomför systemdiagnos - innebär att man mäter enligt mäter den kundupplevda nyttan 
samt identifierar ev brister i verksamhetsstödet eller i det övriga förvaltningsarbetet. 
Ej obligatoriskt 

• Ta fram förvaltningsplan - innebär att tar fram en systemunik förvaltningsplan för 
förvaltningsobjektet. För mindre system som inte tillhör något större förvaltningsobjekt 
kan en förenklad förvaltningsplan skrivas med fokus på mål och roller med 
arbetsuppgifter. 

• Ta fram förvaltningsavtal - innebär att förvaltningsplanen kompletteras och godkänns 
av styrgruppen för etableringsprojektet samt att ett förvaltningsavtal skrivs under. 
Förvaltningsavtalet är ett övergripande avtal där parterna förbinder sig att arbeta och 
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tilldela resurser enligt förvaltningsplanen. Resurser från andra enheter än Systemägarens 
säkras genom interhandelsavtal. 

• Genomför en ”kick off” - innebär att när förvaltningsavtalet är underskrivet samlas hela 
gruppen som är berörd av förvaltningsobjektet till en genomgång av hur förvaltningen ska 
gå till.  
Ej nödvändigt för mindre förvaltningsobjekt 

• Följ upp förvaltningsarbetet - innebär att förvaltningsarbetet följs upp efter ca 6 
månader från ”kick-offen”. Uppföljningen ska fokusera punkterna i förvaltningsplanen. 
Det är inte systemet som ska följas upp i denna process. Lämpligtvis kan detta arbete 
ledas av projektledaren för etableringen eller den person som är utsedd att förvalta 
förvaltningsmodellen. Uppföljningen görs tillsammans med förvaltningsgruppen och 
styrgruppen.  
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 Projektbenämning Dokumenttyp 
 Sharepoint på SMHI Anteckningar 
Utarbetat av/direkt telefon Område  

Nina Englund Dokumenthantering  
 

Dokumenthanteringsworkshop med SMHI 020513 

Närvarande 
Katarina Larsson SMHI 
Lina Andersson SMHI 
Sten Orrhagen SMHI 
Gunnar Pettersson SMHI 
Mattias Karlsson WM-data 
Nina Englund WM-data 
Olle Ebbinghaus WM-data 
 

Varför har SMHI köpt ett dokumenthanteringssystem? 
Under 10-20 år har SMHI haft problem med sina dokument; det har varit svårt att hitta 
dokument, det har inte funnits någon struktur och det har varit svårt att disciplinera 
medarbetarna. Man har haft problem med att veta var man ska spara sina dokument. Försök 
har gjorts med filhanteraren, men det har inte fallit väl ut. 
 
SMHI har inte inför detta projekt tittat på konkreta vinster i t. ex. ekonomiska termer, men har 
som mål att kunna bli effektivare i sitt arbete och på så sätt göra tidsvinster. 
 
IDA, som är den enhet som har köpt in SPS, är idag 15-20 anställda. Det är IDA som primärt 
ska använda SPS, i första hand till sin förvaltningsmodell som håller på att utformas och 
implementeras. IDA har dock förhoppning om att kunna expandera användningen av SPS om 
deras användning fungerar bra, och då kunna ta in flera enheter som användare i 
installationen. 
 

Förvaltningsmodellens struktur 

Förvaltningsobjekt 
Ett förvaltningsobjekt är en gruppering av system som har något gemensamt. Det rör sig om 
ca 2-15 system per förvaltningsobjekt, och det kommer bli ca 15 förvaltningsobjekt. Idag är 
dock bara ca 2-4 förvaltningsobjekt färdigdefinierade. Även om ett specifikt system stöder 
flera förvaltningsobjekt finns det enbart i ett av dem. 
 

Rollbaserat 
Strukturen är rollbaserad, vilket innebär att den bygger på aktörer och behörighetsregler 
utifrån roller i förvaltningsmodellen. 
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Behörigheter 
I grunden bör all information ses som öppen för alla inom SMHI. Dock skall det läggas 
restriktioner på vem/vilka som får uppdatera dokument. 

Ingående dokument 
De dokument med namnet utskrivet med svart text i den grafiska bilden över strukturen är 
sådana som alltid bör finnas registrerade för varje system. De rödmarkerade dokumentnamnen 
är dynamiska, dvs de kan finnas för ett system. 

Metadata 
I projektet för införande av SPS på SMHI funderar medlemmarna idag mycket på hanteringen 
av metadata, och främst följande frågeställningar;  

1. Hur identifierar man lämpliga metadata? 
2. Kan man genom att välja ett specifikt metdata begränsa valmöjligheterna för ett annat 

metadata? T.ex. om man i en metadata ”Enhet” väljer ”IDA”, så ska valmöjligheterna 
för metadatan ”Anställd” begränsas till de som är anställda på IDA. 

3. Kan man genom att välja ett specifikt metadata ge en specifik uppsättning ytterligare 
metadata? T.ex. om man i en metadata ”Dokumenttyp” väljer ”Avtal” så ska fälten 
”Leverantör” och ”Avtalsnummer” visas . 

 
Under diskussioner under dagen kom vi fram till följande svar; 

1. Det finns ingen given metod som vi känner till. Dock rekommenderar vi att man utgår 
från återsökningsbehovet; hur vill man kunna återsöka dokument, och vilka 
uppföljningar vill man kunna göra? Man bör även ha användarvänlighet och enkelhet i 
åtanke och hålla nere antalet metadata. Information som kan ges av andra värden bör 
inte bli metadata, för att undvika för mkt dubbelregistrering. Exempelvis 
”förvaltningsobjekt” blir onödigt, för det kan man få ut genom att titta på metadatan 
”system”. Men bör även vara restriktiv att ta med metadata som ändras ofta, om man 
vill ha med ändringarna i gamla dokument, då man måste gå igenom stora 
uppdateringsarbete. 

2. Denna lösning är antagligen möjlig, genom anpassningar i systemet. Om så önskas 
kan Mattias titta mer på detta och ge ungefärlig tidsuppskattning. 

3. Detta föreslår vi löses genom att man lyfter upp metadatavalet som ger övriga fält en 
nivå, t.ex. så att valet av ”Dokumenttyp” blir ett val av formulär, där man då kan skapa 
olika formulär för olika dokumenttyper. 

 
Några exempel på metadata är; 
Titel – det finns idag en standard för namngivning av dokument, vilket skulle kunna användas 
för dokumentets titel även i SPP. Detta blir då ett system-metadata, som systemet registrerar 
utifrån filnamnet. 
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Författare 
System 
Förvaltningsobjekt 
Dokumenttyp 
 
Att tänka på vid identifiering av metadata är bl.a; 

• Hanteringen av metadata föreslås styras utifrån dokumentslag, där en viss uppsättning 
metadata hör till en viss dokumenttyp. 

• Man bör tänka till vid metadatafält som ”ger varandra”, för att undvika tidsåtgång vid 
registrering av dokument. Exempel är System och Systemägare, där man vet det ena 
av det andra. 

• Metadata som är gemensam för stora delar av strukturen, så som förvaltningsobjekt 
eller systemägare, bör inte vara metadata på varje dokument. Ett förslag som gavs av 
Mattias är att använda sig av s.k. platshållare. Det innebär att för exempelvis 
förvaltningsobjekt x, att direkt under dess mapp lagra ett tomt dokument med 
tillhörande metadata där förvaltningsobjekt är ett metadata. Genom att då vid en 
sökning av förvaltningsobjekt x hitta till detta dokuments lagringsplats, gå vidare ner 
i/söka vidare ner i strukturen med vetskap att alla dokument där hör till detta 
förvaltningsobjekt. Men detta är som sagt ett förlag, vidare diskussion behövs. 

 
 

Lagring av information kring dokumentet 
Det finns i SPS flera möjligheter att registrera information till ett dokument, förutom den 
information som finns i innehållet i själva filen. Det handlar då främst om; 

• Struktur – genom att ett dokument lagras på en speciell plats, i en speciell mapp så ger 
det viss information om dokumentet. Exempelvis i IDA:s struktur utifrån deras 
förvaltningsmodell kan man genom att se var ett specifikt dokument är lagrat se vilket 
system och vilket förvaltningsobjekt det hör till. 

• Metadata – genom att registrera en viss uppsättning metadata till ett dokument kan 
man göra återsökningar på detta. 

• Kategorier – I SPS kan man kategorisera dokument, vilket är en sorts 
ämnestillhörighet, något man ”hänger på” dokumentet. Detta kan jämföras med Yahoo 
där man kan hitta samma dokument via Natur-Friluftsliv-Fjällvandring-Vandrarkängor 
som via Affärer-Fritid-Sport-Skor-Vandrarkängor. 

 
Vid diskussion rekommenderar vi att man vid uppsättning av IDA:s information främst tänker 
i banor som; 

• Ämnen – för kategorier 
• Dokumenttyper – för metadata 
• Objekt/Ärenden – för mappar 
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Mappstrukturen 
Vi gick under dagen igenom den struktur som Lina arbetat fram, och efter att ha satt oss in i 
den förslog vi lite förändringar och tips vid fortsatt arbete med den; 

• Försök att minska antalet nivåer i strukturen, främst för att undvika antalet klick när 
man ska leta sig fram till de mappar där dokument ska sparas. Exempelvis ta bort 
mapparna ”Förvaltningobjekt”, ”System”, ”Drift” och ”Icke systemrelaterad info inom 
förvaltningsobjektet”. 

• Vi tror att mappstrukturen främst kommer att användas vid sparande av dokument, vid 
återsökning kommer man nog främst att gå via kategorier eller återsökningar. 

• Vi föreslår att mapparna Styrgrupp, förvaltningsgrupp och Teknisk förvaltningsgrupp 
istället görs till metadata för dokument som då kan läggas direkt under mappen 
Förvaltningsmöten. Samma princip föreslås för mapparna under mappen 
Förvaltningsplan. 

• Mappen Checklistor föreslår vi döps om till Överlämning, då det är den typ av 
information som avses sparas i denna mapp. 

• Mappen Avtal/Möten föreslår vi delas i två mappar, bla för att lättare kunna styra 
behörighet. 

 
 

Dokumenttyper 
Vi tittade på lite olika typer av dokument, dels utifrån Linas lista och dels utifrån Olles lista 
(utdragen från scenariebeskrivningarna). Där kom vi fram till ett antal övergripande punkter; 

• Utgångspunkt för val av dokumenttyp bör vara en gemensam uppsättning metadata 
och begränsat antal. Exempelvis bör det inte finnas både en typ ”Mötesanteckning” 
och en typ ”Protokoll”, då de kan tolkas som likartad typ och de har samma 
uppsättning metadata, vilket lätt kan få till följd att användare lägger samma dokument 
i olika dokumenttyper.  

• Benämning av typerna bör vara tydlig och ett begrepp som användarna känner till. 
Diskussion uppstod exempelvis kring vilken benämning som var lämpligast av 
Anvisning, Instruktion och Rutin. Anvisning ansågs till slut mest lämpat. 

• En del dokumenttyper kan slås samman, exempelvis Användarhandledning, 
Drifthandledning och Installationshandledning, till en dokumenttyp Handledning.  

• För att tillgodose behovet av att tydliggöra varianter av dokumenttyper kan man 
använda sig av ”undertyper”, där exempelvis Handledning är en dokumenttyp, och om 
man väljer den får man upp en lista med valbara undertyper, så som Användar-
handledning, Drifthandledning och Installationshandledning. 

• Mail bör inte ses som en dokumenttyp utan som en formattyp, där fax, papper, 
elektronisk fil är andra formatexempel. 
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•  I SPS kan man till mapparna ange vilka dokumenttyper som är möjliga att välja 
mellan, man kan även ange enbart EN möjlig dokumenttyp i specifik mapp, vilket 
ytterligare möjliggör styrning av den information som registreras i systemet. 

 
 
• ”Generell” – en dokumenttyp för de olika rollernas egna mappar där diverse 

information kommer att sparas ner. 
 
 
Kommentarer som gjordes kring olika dokument och dokumenttyper utifrån Olles lista; 

• Systemdokumentation – innehåller referenser som ibland revideras. Det skapas ibland 
av IDA och ibland av projektet. Vid skapande utgår man från en mall och tidigare 
dokument. Spårbarhet i tidigare versioner är bra att ha. Det granskas av flera personer, 
vilka de är beror på vem/vilka som skrivit dokumentet. Vid diskussion kring huruvida 
detta var en dokumenttyp framkom det att den är för generell, det finns undertyper. 

• RUPartefakter – är en delleverans för ett system. Detta är idag diffust och lämnas 
därför till senare. 

• Dokument under rubriken Planering och test för att säkerställa driften hör till 
överlämning, där Driftöverlämning och DRÖM-lätt är generella dokument som gäller 
alla system. 

• Dokument under rubriken Nyutveckling av system ligger idag på intranätet och får 
tills vidare ligga kvar där. 

• Dokument under rubriken Driftsättning gäller överlämning till förvaltning, och där 
prismodellberäkningen är en del av avtalet, en bilaga. 

• Rubriken Åtgärds- och felregistrering är idag ännu ett oklart område där vi inte 
identifierade några tydliga dokumenttyper. 

• Under rubriken Dokumentation som rör Förvaltningsobjekten och –modellen är 
Ickeakuta relaterat till förvaltningsplanen –hur? 

 
 

Övrigt 

Ärendehantering 
Inom IDA arbetar man mycket med ärendehantering, främst i form av ändringshantering. För 
dagens struktur är det dock enbart aktuellt att lägga in resultatet av dessa ärendeflöden. Själva 
ärendeflödet hanteras idag i något av SMHIs ärendehanteringssystem. Önskemål finns dock 
om att på sikt kunna hantera ärenden och dokument i samma system. 
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Diarie 
Det finns idag ingen koppling från förvaltningsmodellen till diariet, och Ida ser inte heller 
något behov av det. 
 

Gemensamma dokument 
Diskussion uppstod kring var generell information bör lagras, så som Driftöverlämnings-
rutinen som är gemensam för alla system. Alternativen och dess för- och nackdelar var; 

• Lagra under varje system för att samla all aktuell information rörande systemet på ett 
och samma ställe, samt ha möjlighet att se hur rutinen för detta system såg ut just då. 
Nackdelen är att vid uppdatering av rutinen blir det mycket arbete att uppdatera alla 
aktuella dokument. 

• Lagra på en högre nivå i strukturen i endast ett exemplar för att alltid veta var den 
senaste versionens finns och inte behöva fundera på om det finns senare versioner 
någon annanstans. 

 

Vidare arbete 
Nedan har vi tagit med några rubriker på vad vi anser man bör titta mer på och ta beslut kring 
vid implementation. Dels har vi några punkter som vi anser nödvändiga att gå igenom innan 
man konfigurerar systemet och börjar använda det. Under rubriken Under/efter piloten har vi 
lagt ytterligare några frågor som vi anser att man kan vänta lite med om man vill komma 
igång snabbt med användning av systemet. Dessa frågor kan alltså lättare tas ”efter hand”. 
Till sist har vi några punkter som förslag på frågeställningar inför aktivitetsplanering. 

Innan Pilot 
• Dokumenttyper och metadata – att arbeta vidare med dem och fastslå ett förslag på 

upsättning  
• Vill man använda kategorier, och i sådana fall hur?  
• Hur ska borttagande av dokument vara möjligt?  
• Hur ska behörighetsstrukturen se ut?  
• Teknik – är detta klargjort? Vad de behöver för hårdvara, back up rutiner, belastning, 

loggning etc 
• Status – hur vill IDA arbeta med status-begreppen i SPS? Vad innebär de olika 

statusarna och hur bör man ”värdera” dem?  
• Versioner – hur arbetar IDA med versioner? Hur ska man använda och värdera de 

olika versionssättningarna i SPS? Är relaterat till statusbegreppet.  
• Hur vill Ida arbeta med återsökning av dokument? Kan man göra den uppföljning man 

behöver i dagens struktur?  
 

Godkännes av/signatur Dokument ID Version Flik 

    
 Utskrivet den Sparat den Sida 

© WM-data 02-11-12 09:56  6 (7) 
 



 
 

 BILAGA 4 

 
 Projektbenämning Dokumenttyp 
 Sharepoint på SMHI Anteckningar 
Utarbetat av/direkt telefon Område  

Nina Englund Dokumenthantering  
 

 

Under/Efter Pilot 
• Hur distribueras dokument och information, internt och externt? 
• Vill IDA arbeta med prenumeration, och hur? 
• Vem ska administrera systemet? Både sett till information och konfiguration. 
• Behövs anpassningar, hur ska då de hanteras sett till utformning, genomförande och 

även vid uppgradering av produkten. 
• Vilka dokumentformat arbetar man med (doc, tiff etc) och i vilka versioner? Kommer 

allt att vara sebart för alla användare? 
• Arkivfrågor. Hur länge ska informationen finnas kvar i systemet? Hur ska saker och 

ting arkiveras – papper, digitalt?  
• Ska man ta in äldre, befintlig dokumentation? Finns all denna elektronisk? Hur ska 

man ta in den? 
 

 
Sedan bör man ju titta på aktiviteter framöver, så som; 

• Hur ska detta införas i verksamheten? Som en pilot på ett förvaltningsobjekt, eller för 
ett system, ett antal användare? 

• Hur ska utvärdering av systemet och dess uppsättning utformas och tas omhand? 
• Vilka ansvarsområden finns och tillhörande roller och personer? 
• Utbildning 
Olle: Förslag: När man bestämt hur det ska fungera med mappar,dokumenttyper/metadata 
och kategorier. Gör ett strukturerat ”test” både som prat och med SPS (som en inledning 
till Piloten). Om det görs i Workshopform med stora delar av IDA fungerar det också som 
en del av förankringen av användandet av SPS 
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  BILAGA 5 

Dokumentprofiler och metadata 
 

I kolumnen Metadata visas de fält användaren kan/ska fylla i utöver ”Titel” och ”Sökord”, 
vilka förekommer i alla dokumentprofiler. (”Titel” är obligatorisk att fylla i, men ej ”Sökord”.) 

* Anger att fältet är obligatoriskt 

 

Dokumentprofiler Metadata Typ av 
metadata 

Egna värden 
tillåtna 

Agenda *Typ av Möte 

   - Styrgruppsmöte 

   - Förvaltningsgruppsmöte 

   - Tekniskt -”- 

   - Systemrelaterat möte 

   - Veckomöte 

- Projektmöte 

Författare 

Mötesdatum 

List 

 

 

 

 

 

 

Text 

Datum 

Nej 

Anteckningar *Författare 

*Typ av anteckningar 

   - Mötesant. 

   - Minnesant. 

   - Kursant. 

   - Releaseant. 

   - Dagboksant. 

   - Privata ant. 

Text 

List 

 

Nej 

Announcements -   

Base Document -   

Definition *Typ av definition 

   - Projektdefinition 

Författare 

Förvaltningsobjekt 

Systemnamn 

List 

 

Text 

List 

List 

Ja 

 

 

Nej 

Nej 

    

Förvaltningsplan *Förvaltningsobjekt 

*År 

   - 1997 

   -… 

List 

List 

Nej 

Nej 
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Handledning Författare 

*Typ av handledning 

   - Användarhandledning 

   - Drifthandledning 

   - Installationshandledning 

Förvaltningsobjekt 

Systemnamn 

Text 

List 

 

 

 

List 

List 

 

Nej 

 

 

 

Nej 

Nej 

Klassificering av system Förvaltningsobjekt 

*Systemnamn 

List 

List 

Nej 

Nej 

Leveranssedel *Förvaltningsobjekt 

*Systemnamn 

*Leverantör 

List 

List 

List 

Nej 

Nej 

Ja 

Lista *Typ av lista 

- Checklista 

- Checklista_DRÖMlätt 

- Deltagarlista 

- Säkerhetschecklista 

Förvaltningsobjekt 

Systemnamn 

List 

 

 

 

 

List 

List 

Nej 

 

 

 

 

Nej 

Nej 

Logg Typ av logg 

   - Driftlogg 

*Systemnamn 

List 

 

List 

Ja 

 

Nej 

Mall *Typ av mall List Ja 

Protokoll *Författare 

*Typ av protokoll 

     - Mötesprotokoll 

  - Testprotokoll 

Mötesdatum 

Text 

List 

 

 

Datum 

 

Ja 

README -   

Rapport Författare 

*Typ av rapport 

   - Felrapport 

   - Slutrapport 

   - SOS-rapport 

   - Statusrapport 

   - Ärendesrapport 

Förvaltningsobjekt 

Text 

List 

 

 

 

 

 

List 

 

Nej 

 

 

 

 

 

Nej 
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Systemnamn List Nej 

Specifikation *Typ av specifikation 

   - Systemdesignspecifikation 

   - Fil- och programspecifikation 

   - Systemkravspecifikation 

   - Acceptanstestspecifikation 

Författare 

Förvaltningsobjekt 

*Systemnamn 

List 

 

 

 

 

Text 

List 

List 

Nej 

 

 

 

 

 

Nej 

Nej 

Systembeskrivning Författare 

Förvaltningsobjekt 

*Systemnamn 

Text 

List 

List 

 

Nej 

Nej 

Systemdokumentation Författare 

Förvaltningsobjekt 

*Systemnamn 

Text 

List 

List 

 

Nej 

Nej 

Systemprogramsdokume
ntation 

Författare 

Förvaltningsobjekt 

*Systemnamn 

Text 

List 

List 

 

Nej 

Nej 

Tester *Typ av test 

   - Acceptanstest 

   - Driftövervakningstest 

   - Installationstest 

   - Kapacitetstest 

   - Långtidstest 

   - Stabilitetstest 

   - Tid- och datumtest 

*Författare 

Förvaltningsobjekt 

*Systemnamn 

List 

 

 

 

 

 

 

 

Text 

List 

List 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej 

Nej 

Utbildningsmaterial *Författare Text  

Utbildningsplan *År List Nej 

Web Link -   

Verksamhetsplanering *År List Nej 

Övrigt *Författare Text  
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