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Många organisationer som använder IT-system i sin verksamhet 
bedriver också någon form av systemförvaltningsverksamhet. 
Någon eller några aktörer har till uppgift att kontinuerligt vid-
makthålla och vidareutveckla organisationers verksamhet med 
hjälp av IT-system. Avhandlingen belyser hur detta arbete går 
till idag och hur det bör organiseras för att öka styrbarheten 
i systemförvaltningsverksamheter. Forskningsprocessen har 
haft en kvalitativ ansats med såväl induktiva som deduktiva 
inslag. Källstudier och intervjuer har genomförts för att kart-
lägga vilka aktiviteter som ingår i en systemförvaltningsverk
samhet och hur den är organiserad. Dessutom har tre fallstu-
dier genomförts med aktionsforskningsinslag i syfte att skapa 
effektiva förvaltningsobjekt som grund för organisering av sys-
temförvaltningsverksamhet. Resultatet av arbetet är ett kon-
ceptuellt ramverk för att organisera systemförvaltningsverk-
samhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt. Ramverket 
är uppbyggt kring fyra centrala begrepp; förvaltningsuppdrag, 
förvaltningsobjekt, förvaltningsorganisation och förvaltnings-
aktiviteter som alla är relaterade till organiseringsbegreppet 
genom att de tre förstnämna utgör medel för att organisera 
systemförvaltningsverksamhet (aktiviteter). En delmängd av 
resultatet utgörs av en modell för avgränsning och definition av 
förvaltningsobjekt.  I avhandlingen ges också förslag till refe-
rensdefinitioner på systemförvaltning och dess ingående akti-
viteter; kunskapsstöd, ändringshantering, förvaltningsstyrning 
och daglig IT-drift och underhåll. 
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Företal

Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid 
filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. informationssys-
temutveckling är det vetenskapliga ämne som studerar män-
niskors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade 
informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, 
strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg 
avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändrings-situ-
ationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/
specificering, design/utformning, införande, utvärdering, för-
valtning/vidareutveckling och avveckling av informationssys-
tem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling. 
Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive 
resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekven-
ser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller 
som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system.

Föreliggande arbete, Styrbar systemförvaltning 
- Att organisera systemförvaltningsverksamhet med hjälp av 
effektiva förvaltningsobjekt, är skrivet av Malin Nordström, 
På AB och Piece of Cake AB. Nordström ingår i Forsknings-
nätverket VITS och har varit knuten som industridoktorand 
till Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet. 
Hon presenterar detta arbete som sin doktorsavhandling i 
informationssystemutveckling, Institutionen för datavetenskap, 
Linköpings universitet.

Linköping februari 2005

Göran Goldkuhl    
Professor     
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1

1.
Inledning

De flesta organisationer har blivit allt mer beroende av IT-sys-
tem för att bedriva verksamhet. Stora ekonomiska summor och 
mycket tid investeras för att datorisera verksamheter. Inled-
ningsvis var syftet med införande av IT-system att rationalisera 
verksamhet och höja produktiviteten men efter hand har argu-
menten allt oftare varit att höja kvaliteten i beslut och adminis-
tration (Falk och Olve, 2000). Nyttan av ett IT-system kan dock 
inte mätas och värderas förrän i resultatet av användningen 
(ibid), dvs då IT-systemet är anskaffat och befinner sig i en för-
valtningssituation. I en förvaltningssituation används IT-system 
och de måste vid upprepade tillfällen förändras i takt med den 
verksamhet som de stödjer (IEEE, 1998). Denna samtidiga när-
varo av användning och förändring är karaktäriserande för en 
systemförvaltningsverksamhet, och får till följd att en system-
förvaltningsverksamhet samtidigt skall tillhandahålla såväl för-
ändring som stabilitet till den verksamhet som den stödjer. Den 
dagliga verksamheten och IT-driften måste garanteras stabilitet 
från systemförvaltningsverksamheten, medan utvecklingsverk-
samheten måste garanteras förändring. Just denna kombina-
tion av förändring och stabilitet gör att systemförvaltningsverk-
samhet utgör ett exempel på den sk administrativa paradoxen 
som innebär ett samtidigt sökande efter säkerhet och flexibilitet 
(Thompson, 1967). Denna situation kan vara direkt motsägelse-
full eftersom förändring kan utgöra hot mot stabiliteten (ibid). 
I praktiken existerar dock behovet av förändring och stabilitet 
sida vid sida vilket ställer krav på hur systemförvaltningsverk-
samheter organiseras. Den här avhandlingen handlar om att 
förstå vad som görs i en systemförvaltningsverksamhet och hur 
man kan organisera densamma för att göra den styrbar i syfte 
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lan affärs/uppdragsverksamhet och IT-verksamhet (intern eller 
extern). Detta gör att det finns goda möjligheter att tydliggöra 
uppdragsrelationer och skapa tydliga överenskommelser avse-
ende systemförvaltning, vilket i sin tur ökar möjligheterna att 
skapa en förvaltningsverksamhet som stödjer affärs/uppdrags-
verksamheten. 
 
1.1.1 Systemförvaltningsverksamhet

Förvaltningsbegreppet kanske för tankarna till 
statlig och kommunal förvaltning; ”Förvaltning (statlig) är 
den sammanfattande benämningen på stor del av den verk-
samhet som utövas av staten” (Benno, 1973 s 57). När man 
gör denna jämförelse bör man vara uppmärksam på att man 
i dagligt tal med offentlig förvaltning ofta menar organisatio-
nen som bedriver förvaltning. Att sammanblanda den verksam-
het som bedrivs med organisationen som bedriver densamma 
är ett vanligt fenomen, och är ett återkommande tema i hela 
avhandlingen. I avhandlingen relateras de båda begreppen till 
varandra enligt följande; en organisation bedriver verksamhet. 
Med verksamhet avses det som görs (Goldkuhl och Röstlinger, 
1998). Med organisation avses ofta en juridisk enhet och sättet 
att fördela ansvar och befogenheter i densamma (Bruzelius och 
Skärvad, 1989). Att fördela ansvar och befogenheter är dock en 
viktig del i att organisera verksamhet. Verksamhet och organi-
sation diskuteras närmare i avsnitt 3.1 respektive 4.2. Organise-
rings begreppet förtydligas i avsnitt 1.2. 

Med systemförvaltning avses det som görs i en 
systemförvaltningsverksamhet, detta görande görs av någon. 
Oavsett hur man väljer att organisera sin systemförvaltnings-
verksamhet finns det någon eller några aktörer i en organisation 
som har till uppgift att kontinuerligt tillgodose övriga organi-
sationen med förändringar av IT-system, användarstöd och IT-
drift (Bergvall, 1995). 

Själva begreppet förvaltning har något vårdande 
över sig. Det är dessutom det vi ofta associerar till när vi hör 
begreppet systemförvaltning. Ett närliggande begrepp till för-
valtning är underhåll, men det upplevs av många som mycket 
praktiskt. Laga läckande tak, asfaltera om delar av en väg, 
rätta ”buggar” i ett IT-system osv. På 1970-talet användes just 

Avsnitt 3.1, 4.2

Avsnitt 1.2

att möjliggöra ökad verksamhetsnytta. Skenande IT-kostnader 
påtalas ofta som ett problemområde i organisationer. Styrbar-
het i systemförvaltningsverksamhet borde rimligen vara ett sätt 
att komma till rätta med den del av problemet som avser befint-
liga IT-system och förändring och stöd till dessa. 

1.1 Bakgrund och problemområde
IT-system var på 1960- och 1970-talet främst en 

angelägenhet för de interna dataavdelningar som fanns inom de 
flesta organisationer. De hade egna resurser och bestämde i stor 
utsträckning hur verksamheter skulle rationaliseras med hjälp 
av IT-system (Sundgren, 1996). Vid den tidpunkten präglades 
systemförvaltningsverksamhet ofta av ett stort nyckelpersonbe-
roende (Riksrevisionsverket, 1984). Denna situation uppmärk-
sammades 1980 av Riksdataförbundet (RDF) som mellan 1980 
och 1987 genomförde ett projekt om systemförvaltning som 
syftade till att sammanställa befintlig kunskap om systemför-
valtning men även att stimulera forskning och utveckling inom 
området. De strävade efter att förändra styrningen av system-
förvaltningsverksamhet enligt följande citat;

”Det viktigaste innehållet i förändringen är att 
ansvaret för denna verksamhet övergår till användarsidan och 
att ADB-sidans roll främst blir att utföra åtgärder som initie-
rats av användarsidan.” (RDF, 1987 sVI).

Det kanske mest kända resultatet från projektet 
är den rolluppsättning i form av tex systemägare, systemför-
valtare och driftansvarig som används i många organisationer 
idag. Riksdataförbundets strävan stämde väl med att det ända 
sedan 1960-talet funnits en långsiktig trend att använda mark-
nadsmekanismer internt i organisationer, i syfte att öka pro-
duktivitet, kvalitet och lönsamhet (Gummesson, 1998). Som en 
följd av att marknadskrafterna successivt började användas i 
organisationer startade också en utkontrakteringsvåg, ofta kall-
lad outsourcing, i början av 1990-talet (Lacity och Willcocks, 
2001). I praktiken innebar detta ofta att tidigare interna dataav-
delningar bolagiserades, alternativt såldes till extern part som 
också tog med sig IT-systemförvaltningsansvaret. Oavsett om 
man valt att utkontraktera sin tekniska förvaltning eller inte, 
finns det i de flesta organisationer ett tydligt gränssnitt mel-
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1.1.2 Förvaltningsobjekt i förvaltningsverksamhet
Eftersom det även finns andra fenomen och/eller 

artefakter som förvaltas än IT-system, tex fastigheter, vägar 
och aktieportföljer, är det troligen relevant att tala om objekt 
för en förvaltningsverksamhet. I avhandlingen används begrep-
pet förvaltningsobjekt för att definiera och beskriva det som 
förvaltas, dvs det som utgör förvaltningsverksamhetens under-
lag (se avsnitt 4.1.3). I befintlig teoribildning om systemför-
valtning råder en tämligen stark samstämmighet om att det 
är IT-system som utgör förvaltningsobjekt i en systemförvalt-
ningsverksamhet (se avsnitt 4.1.2). Flera författare ifrågasät-
ter definitioner av systemförvaltningsverksamhet (tex Polo mfl 
2003; Pigoski, 1997) och menar att divergerande definitioner 
kan vara förklaringen att utbudet av modeller och metoder för 
systemförvaltning är begränsat (ibid). Däremot ifrågasätts inte 
IT-systemet som förvaltningsobjekt i någon större utsträck-
ning. Med IT-system avses i avhandlingen den informations-
behandling som är datoriserad (se avsnitt 4.1.1). Inom infor-
matikämnet får det anses vedertaget att starta med analyser 
av en verksamhet vid utveckling eller förändring av IT-system 
(Andersen, 1994; Kruchten, 2002; Goldkuhl, 1993), detta gäl-
ler även för andra förändringsansatser som tex Business Pro-
cess Reengineering (tex Davenport, 1993) och inom kvalitets-
området (Bergman och Klefsjö, 1991; Axelsson och Bergman, 
1999). Inom systemförvaltningsteori finns inte den traditio-
nen, vilket delvis kanske kan förklaras med att utveckling av 
systemförvaltningsteori främst har skett inom software engi-
neering området – där intresseområdet främst fokuserar tek-
nologin. Verksamheten som IT-systemet skall stödja fokuseras 
således inte i befintlig systemförvaltningsteori, vilket kan leda 
till isolerad IT-systemförvaltning med låg verksamhetsnytta 
som följd (Bergvall, 1995). Något som jag uppmärksammade 
i samband med min licentiatavhandling som presenterades 
1995; ”Systemförvaltning i praktiken – en kvalitativ studie avse-
ende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller”. Licentiat-
avhandlingen syftade till att karaktärisera systemförvaltnings-
begreppet genom att sätta parentes kring etablerade uppfatt-
ningar och studera systemförvaltning så förutsättningslöst som 
möjligt. Utifrån resultaten utvecklade jag två definitioner av 

Avsnitt 4.1.3

Avsnitt 4.1.2

Avsnitt 4.1.1

underhållsbegreppet även för hantering av befintliga IT-system. 
Systemförvaltningsbegreppet introducerades i Sverige första 
gången vid ett seminarium i SSI´s regi (Svenska Samfundet för 
Informationsbehandling) 1979. Begreppet fick en vidare sprid-
ning i och med projektet som dåvarande Riksdataförbundets 
drev (RDF, 1987), och får nog numera betraktas som ett eta-
blerat begrepp inom svenska organisationer. Motiveringen till 
bytet av begrepp var att ändringstypen förbättringar utgjorde 
en stor del den totala mängden ändringar och förbättringar 
ansåg man inte inrymmas i underhållsbegreppet. Systemunder-
håll hade uppfattats som en tärande verksamhet som syftade 
till att minska kostnaderna, medan man strävade efter att sys-
temförvaltning skulle ha en vidgad målsättning relaterad till 
systemets nyttoeffekt (ibid). Det finns också en underton av 
vidmakthållande i förvaltningsbegreppet. Ekonomisk förvalt-
ning är här undantaget. De flesta av oss vill nog, och associerar 
dessutom till, att kapitalet som vi eller någon annan förvaltar åt 
oss skall växa. Det är få som är nöjda om kapitalet endast vid-
makthålls. I Nationalencyklopedin står att; 

”Förvaltning innebär att ha hand om och sköta 
något för annans räkning. När det avser något med ekono-
miskt värde som ger avkastning kan ordet förvaltning ersättas 
av administration. Begreppet ’förvalta sitt pund’ innebär att en 
person omsorgsfullt sköter sina tillgångar eller personliga förut-
sättningar” (Nationalencyklopedin, 1996).

Den internationella standardiseringsorganisatio-
nen IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
definierar software maintenance till att vara; “modification of 
a software system or component after delivery to correct faults, 
to improve performance or other attributes, or to adapt the 
product to a changed environment” (IEEE, 1998). Ändrings-
typerna i definitionen ovan har sin grund Lientz och Swansons 
(1980) indelning i olika ändringstyper. Eftersom förbättringar 
ingår som ändringstyp även här torde förvaltningsbegreppet 
vara jämförbart med maintenancebegreppet i dess innebörd, 
även om en språkligt mer korrekt översättning av ”mainte-
nance” torde vara underhåll. 
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öka styrbarheten har fått mig att reflektera kring vad som är 
effektiva förvaltningsobjekt i en organisation (se avsnitt 4.1.3). 
Med effektiva avser jag vad som lämpligt att styra för att nå hög 
nytta i verksamheten (Nordström och Welander, 2004). För-
valtningsobjekt som ger hög nytta i verksamheten bör kunna 
bidra till att förvaltningsverksamhet blir verksamhetsutveck-
lande. Den främsta anledningen till att jag valde att genomföra 
föreliggande avhandlingsarbete var att jag inte kunde finna svar 
på mina undringar kring förvaltningsobjekts roll vid organise-
ring av systemförvaltningsverksamheter.

1.1.3 Systemutvecklingsmetafor för system-
förvaltningsteori
Forskningsperspektivet i befintlig litteratur präg-

las ofta av ett livscykeltänkande (tex Kitchenham mfl, 1999; 
Kajko-Mattsson; 2003) där systemförvaltningsteori baseras 
på en utvecklingsmetafor. Det finns också en strävan att moti-
vera systemförvaltningsverksamheters existens utifrån hur stor 
del som är att betrakta som utvecklingsarbete (Pigoski, 1997). 
Detta leder till att systemförvaltningsverksamheters påstådda 
negativa status i organisationer ofta påpekas som ett problem-
område i systemförvaltningslitteratur, eftersom jämförelsen 
sällan utfaller till förvaltningens fördel (Parikh, 1988). Chapin 
talar till exempel om att ledningar i organisationer betrak-
tar befintliga IT-system som ”that rathole of existing systems” 
(Chapin, 2003 s 23). Genom att ständigt beröra den negativa 
uppfattningen som anses råda om systemförvaltning anser jag 
att man endast vidareför eventuella fördomar. Mot bakgrund 
av de empiriska studier som presenteras i denna avhandling, 
samt mina erfarenheter från systemförvaltningsverksamheter, 
vill jag påstå att systemförvaltningens påstådda negativa status 
på praktikfältet är överdriven i befintlig systemförvaltningslit-
teratur. Jag har identifierat en frustration över problem som är 
förknippade med förvaltningsverksamheter hos dem som arbe-
tar med systemförvaltning (se kapitel 5 och 6 för beskrivning av 
systemförvaltningsverksamheter), men att de skulle betraktas 
som ett råtthål håller jag inte med om. 

Jag anser att systemförvaltningsverksamhet förtjä-
nar att beforskas och kunskapsutvecklas kring som en separat 

Avsnitt 4.1.3

Kapitel 5, 6

systemförvaltning; en är-definition och en bör-defintion efter-
som jag ansåg att det var en skillnad mellan hur systemförvalt-
ning bedrevs i praktiken och hur den borde bedrivas. 

– Är-defintion:
 ”Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra 

informationssystem, i syfte att säkerställa infor-
mationssystemets avsedda påverkan på verksam-
heten.” (ibid, s 162)

– Bör-definition:
 ”Arbetet med att kontinuerligt förändra verksam-

heter, särskilt med avseende på dess informations-
system.” (ibid, s 162)

Skillnaden mellan definitionerna ligger främst i förvaltnings-
objektet, som i är-definitionen utgörs av IT-systemet (jag 
använde då begreppet informationssystem men avsåg den del 
av informationsbehandlingen som var datoriserad) och i bör-
defintionen utgörs av verksamhet och IT-system. Detta för att 
visa det behov av ökad verksamhetsinriktning i systemförvalt-
ningsverksamheter som avhandlingens resultat visade (ibid). 
Chapin (2003) belyser systemförvaltningsverksametens relation 
till verksamheten på följande sätt ”…maintenance is a main way 
of making intentional changes in how organizations work” (ibid 
s 1). Om det är det huvudsakliga sättet kan kanske ifrågasättas, 
det beror troligen på i hur hög grad verksamheten är beroende 
av IT-system, men det är i alla fall ett sätt att påverka organisa-
tioners verksamhet. 

Sedan avhandlingen presenterades 1995 har jag 
arbetat som konsult med att stödja organisationer med orga-
nisering av systemförvaltningsverksamhet. Jag har där använt 
mig av ett koncept som är baserad på resultat från licentiatav-
handlingen (Bergvall, 19951) samt konceptet för Fungerande 
Systemförvaltning (Berntsson och Welander, 1991). Konceptet 
finns beskriven i boken Affärsmässig Systemförvaltning (Berg-
vall och Welander, 1996) samt en vidareutveckling i Affärs-
mässig Förvaltningsstyrning (Nordström2 och Welander, 2002). 
Det praktiska arbetet med att hjälpa organisationer med att 

1 Bergvall heter  

 numera 

 Nordström

2 Nordström  

 hette tidigare  

 Bergvall
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heter är ett tämligen obeforskat område, men har visat sig rele-
vant vid organisering av förvaltningsverksamheter (Nordström 
och Welander, 2002). Därför vill jag närmare undersöka hur 
detta förhåller sig.

– Fråga 2: På vilket sätt kan effektiva förvaltnings-
objekt vara ett medel i att organisera systemför-
valtningsverksamhet?

Till fråga två hör dessutom tre delfrågeställningar:

–  Hur bör ett effektivt förvaltningsobjekt avgränsas? 
–  Vad bör ett effektivt förvaltningsobjekt innehålla? 
–  Hur kan systemförvaltningsverksamhet organise-

ras med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt?

Organiseringbegreppet används i avhandlingen enligt Weick 
(1969) som menade att organisering är något mer än bara organ-
isationsstrukturer och styrning. Han ansåg att organiserandet 
syftar till att minska antalet händelser som kan inträffa, och att 
aktiviteterna i organiserandet syftar till att etablera en fung-
erande nivå av säkerhet – och därmed förutsägbarhet. Lundin 
(2002) menar på liknande sätt att ”organisering kan ju innebära 
att skapa ordning och reda ur kaos och att hantera komplexi-
tet på ett sådant sätt att denna komplexitet blir översiktlig och 
begriplig” (ibid s 195). Avhandlingen bygger på fyra centrala 
begrepp, förvaltningsuppdrag, förvaltningsobjekt, förvaltnings-
organisation och förvaltningsverksamhet (aktiviteter) som alla 
är relaterade till organiseringsbegreppet genom att de tre först-
nämnda utgör medel i arbetet med att organisera förvaltnings-
verksamheter. Man kan fråga sig om organisering är ett mål 
eller ett medel? I avhandlingen betraktas organiseringen som 
ett mål som syftar till att skapa en styrbar systemförvaltnings-
verksamhet – vilket gör att kunskap om organiseringen som 
sådan utgör avhandlingens kunskapsbidrag. Avhandlingen skall 
dock läsas ur perspektivet att en styrbar systemförvaltnings-
verksamhet inte har något självändamål, utan är i sin tur ett 
medel för att bedriva en ändamålsenlig förvaltningsverksamhet 
som stödjer avsedd verksamhet. 

verksamhet och inte med automatik betraktas ur ett livscykel-
perspektiv. Det skulle troligen underlättas om metaforen för 
kunskapsutveckling inom systemförvaltningsområdet föränd-
ras. I avhandlingen argumenteras därför för en alternativ meta-
for – uppdragsmetaforen. På praktikfältet möter jag ibland 
dem som menar att en strukturerad förvaltning inte längre 
behövs eftersom förändringarna kommer med så täta interval-
ler numera. Den snabba förändringstakten är för mig det främ-
sta motivet till att förvaltningsarbetet är viktigare än någonsin 
tidigare. Förvaltningen måste fungera tillfredsställande om för-
valtningsorganisationer skall fortsätta att stödja verksamheter 
och dess affärer/uppdrag i en föränderlig värld - samtidigt som 
stabiliteten i säkras. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Huvudsyftet med detta avhandlingsarbete är att 

bidra till utvecklingen av ett konceptuellt ramverk för organi-
sering av systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effek-
tiva förvaltningsobjekt, och att därigenom öka kunskapen om 
systemförvaltningsverksamheter hos såväl forskare som prakti-
ker som är intresserade av systemförvaltningsområdet. Med ett 
konceptuellt ramverk avses en form av metamodell som inne-
håller begrepp och som kan innehålla modeller, metoder och 
verktyg (Jayaratna, 1994). Min inledande forskningsfråga är till 
sin karaktär en förutsättningsfråga. Liksom vid mitt licentiatar-
bete (Bergvall, 1995) tar jag utgångspunkt i systemförvaltnings-
verksamhet, dvs förvaltningens aktiviteter. För att säkra att 
jag bygger vidare på relevanta aktiviteter vill jag därför pröva 
resultaten från licentiatavhandlingen (ibid), samt den successiva 
utveckling som dessa har genomgått (Bergvall och Welander, 
1996; Nordström och Welander; 2002). 

– Fråga 1: Vad görs i en systemförvaltnings-
verksamhet?

Den andra forskningsfrågan utgör avhandlingens huvudfråge-
ställning och berör förvaltningsobjekt och dess roll som medel 
vid organisering av systemförvaltningsverksamhet. Förvaltnings-
objektets roll vid organisering av systemförvaltningsverksam-
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i avhandlingen. En avgränsning avseende erfarenhet och kun-
nande och dess konsekvenser för förvaltningsverksamheter 
har gjorts (se inledningen av kapitel 5). En annan avgränsning 
gäller inslaget av organisationsteori som företrädesvis har stu-
derats ur förvaltningsverksamhetsperspektiv (se avsnitt 4.2.2). 
Det innebär att frågor kring utformning av organisation för för-
valtningsverksamhet lagts i förgrunden, till skillnad mot frå-
gor avseende konsekvenser av förvaltningsverksamhet vid olika 
typer av organisationsformer. Det sistnämna utgör dock ett 
intressant område för vidare forskning (se avsnitt 8.6).

1.4 Målgrupper 
Kunskapsutvecklingen vänder sig både till fors-

kare och till praktiker med intresse för organisering av system-
förvaltningsverksamhet. När det gäller själva avhandlingsdoku-
mentet är målgruppen främst forskare, men jag har för avsikt 
att popularisera resultatet i form av en ny bok för att nå mål-
gruppen praktiker på ett mer ändamålsenligt sätt. 

1.5 Läsanvisningar 
Avhandlingen är disponerad i fyra huvudsakliga 

delar; Arbetets utgångspunkter (I), Teoretiska utgångspunk-
ter/resultat (II), Empiriska utgångspunkter/resultat (III) och 
Diskussion och slutsatser (IV). Dessa delar, tillsammans med 
ingående kapitel, presenteras i figur 1.1. Figurens enkelriktade 
pilar kan utläsas som ”utgångspunkt för” och de dubbelriktade 
som ”samverkande med”. 

Detta inledningskapitel utgör tillsammans med 
kapitel 2 utgångspunkterna för arbetet. Här presenteras pro-
blemområdet samt frågeställningar och avgränsningar. I kapi-
tel 2, Forskningsstrategi och forskningsprocess, redogör jag 
för mina metodiska utgångspunkter, och hur insamling, analys 
och teorigenerering gått till. Avhandlingens andra del innehål-
ler teoretiska utgångspunkter och ställningstaganden, först i ett 
kapitel om en verksamhets uppdrag och handlingar och därefter 
följer ett kapitel om en verksamhets underlag och organisation. 

I del III presenteras avhandlingens empiriska 
utgångspunkter och resultat. Empirin behandlas i två kapitel; 
systemförvaltningsverksamhet och förvaltningsobjekt. Dessa 

Kapitel 5

Avsnitt 4.2.2

Avsnitt 8.6

Figur 1.1

1.3 Avgränsningar 
Begreppet förvaltningsobjekt är generiskt till sin 

karaktär och kan därför användas för att symbolisera det som 
förvaltas i vilken förvaltningssituation som helst. I avhand-
lingen avgränsas dess innebörd till förvaltningsobjekt där IT-
system är en delmängd eftersom detta är en avhandling inom 
ämnesområdet Informatik. Internationellt sett är system-
förvaltning i huvudsak en teknisk disciplin, många forskare 
utvecklar olika typer av tekniska metoder och verktyg för den 
tekniska delen av systemförvaltningsarbetet. Mitt intresseom-
råde finns dock inom ämnet organisering av systemförvalt-
ningsverksamhet, oavsett vilken teknisk utformning som IT-
systemet har. Därför kommer jag inte att fokusera IT-systems 
tekniska realisering tex frågor kring val av olika tekniker för 
realisering. Eftersom jag inte kommer fokusera på IT-syste-
mens tekniska realisering utan avhandlingens fokusområde är 
organisering kommer jag inte heller beröra hur man utveck-
lar IT-system som kan anses särskilt förvaltningsbara eller lik-
nande. Avgränsningarna från en teknisk realisering och tek-
nisk förvaltningsbarhet återspeglas såväl i teori som i empirin 
inom fallstudierna som genomförts. 

Jag har tidigare berört den utkontrakterings-
våg som startade i mitten av 1990-talet (Lacity och Willcocks, 
2001). Det som utkontrakterades var i huvudsak den tekniska 
förvaltningen, dvs det förvaltningsarbete som har IT-systemet 
som sådant som förvaltningsobjekt. Mitt intresseområde finns 
närmare IT-systemet och dess samspel med verksamhet varför 
avhandlingen huvudsakligen berör interna uppdrag avseende 
systemförvaltningsverksamhet, dvs uppdrag mellan interna 
aktörer i en organisation. Oavsett om den tekniska förvalt-
ningsverksamheten har sin utförare internt eller externt finns 
någon eller några aktörer i en organisation som har till uppgift 
att förse övrig verksamhet med IT-stöd. I och med fokusering 
på interna uppdrag berörs således inte frågor kring tex vad som 
är lämpligt att utkontraktera och hur en utkontrakterad system-
förvaltningsverksamhet bör styras. 

Ovanstående avgränsningar gjordes inlednings-
vis i forskningsarbetet. Under forskningsprocessen har sedan 
andra avgränsningar gjorts som beskrivs närmare längre fram 
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kapitel, tillsammans med teorin i del II, ligger sedan till grund 
för ett analys och diskussionskapitel och ett slutsatskapitlet –
som utgör del IV. 

De figurer som presenteras i avhandlingen visas 
på tre olika typer av bakgrunder. När en bok utgör bakgrund 
visas figurer som är hämtade från teorin och som utgör del-
mängder av avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Vid rap-
portbakgrund visas figurer som är resultat av avhandlingens 
empiriska fallstudier. Slutligen vid OH-bakgrund visas figu-
rer som utgör avhandlingens resultat och slutsatser. I margina-
len anges även hänvisning till figurer, bilagor, tabeller, kapitel 
och avsnitt för att underlätta navigering i avhandlingens olika 
delar. Olika personer kan vara intresserad av skilda delar av 
avhandlingen. I tabell 1.1 finns förslag till fyra olika spår genom 
avhandlingen, beroende av vilket intresseområde man har. 

Tabell 1.1

Tabell 1.1 Olika spår genom avhandlingen.

Spår Målgrupp Läs Kapitel

Kunskapsutvecklingen
(snabbspåret)

För dig som är intresserad av hur kunskapsutvecklings-
processen bedrivits. Från problemområde och frågeställningar 
via forskningsmetod till analys, resultat och slutsatser avseende 
organisering av systemförvaltningsverksamhet med hjälp av 
effektiva förvaltningsobjekt.

1, 2, 7 och 8

Systemförvaltnings-
verksamhet

För dig som är speciellt intresserad av förvaltningsverksamhet. 
Från teori och empiri om förvaltningsaktivitet till ny 
referensdefinition av systemförvaltningsbegreppet. 

1, 3, 5, 7 och 8

Förvaltningsobjekt För dig som är speciellt intresserad av förvaltningsobjekt. Från 
teoretiska utgångspunkter och empiriska resultat till modell för 
avgränsning av objekt. 

1, 4, 6, 7, och 8

Organisering av system-
förvaltningsverksamhet

För dig som är speciellt intresserad av hur systemförvaltnings-
verksamhet bör organiseras med hjälp av effektiva 
förvaltningsobjekt. Från bakomliggande teori och empiri om 
förvaltningsaktiviteter, förvaltningsuppdrag, förvaltningsobjekt och 
förvaltningsorganisation till analys slutsatser avseende detsamma.

1,3,4,5,6,7 och 8

Figur 1.1 Beskrivning av relationerna mellan 
  avhandlingens olika delar.

II. Teoretiska 
utgångspunkter/resultat

3. En verksamhets uppdrag 
och handlingar – en teoretisk 
referensram

4. En verksamhets underlag
och organisation – en teoretisk 
referensram

III. Empiriska 
utgångspunkter/resultat

5. Systemförvaltnings-
verksamhet - empirisk analys

6. Förvaltningsobjekt 
– empirisk analys

IV. Diskussion och slutsatser

7. Organisering av 
systemförvaltnings-
verksamhet

8. Sammanfattning 
och slutsatser

I. Arbetets utgångspunkter

1. Inledning

2. Forskningsprocess
och forskningsstrategi
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2.
Forskningsstrategi och 
forskningsprocess

I kapitel 2 beskrivs avhandlingens forskningsstrategi och forsk-
ningsprocess. Inledningsvis diskuteras kunskapsutvecklingens 
grundläggande pragmatiska kunskapssyn. Därefter introduce-
ras Multi Grounded Theory, MGT (Goldkuhl och Cronholm, 
2003), som det övergripande metodologiska valet för avhand-
lingens datainsamling, kodning, kategorisering och teorigene-
rering. Beskrivningen av forskningsprocessen inleds med en 
beskrivning av den teoretiska grunden och därefter beskrivs de 
två empiriska studierna som presenteras i avhandlingen. Däref-
ter förs en diskussion kring rollerna som forskare och konsult. 
Kapitlet avslutas med reflektioner kring kunskapsbidragens gil-
tighet utifrån validitet och användbarhet.

2.1 Forskningsansats och forskningsdesign 
Denna avhandling syftar till att pröva befintlig 

begreppsbildning från licentiatavhandlingen (Bergvall, 1995), 
men framförallt att utvidga denna med nya delar avseende för-
valtningsobjektet, för att därigenom skapa kunskap om hur man 
kan öka styrbarheten i systemförvaltningsverksamheter. Nytta, 
eller användbarhet, av den kunskap jag genererar har för mig 
varit ledstjärnan genom hela avhandlingsarbetet, mycket bero-
ende på att jag i min vardag kombinerar forskar- och konsultrol-
len (se avsnitt 2.3). Den främsta anledningen till att jag beslu-
tade mig för att genomföra detta arbete var att jag kände att jag 
inte kom vidare i kunskapsutvecklingen kring systemförvaltning 
i min konsultroll och behövde begagna mig av vetenskapliga 
metoder för att skapa vidare kunskap. Denna kunskap ämnar 
jag använda för förändring i praktiken och min förhoppning är 
naturligtvis att även andra skall finna den användbar.

Avsnitt 2.3
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Jag har valt en pragmatisk grundsyn i avhand-
lingsarbetet, och delar Wicks och Freemans (1998) och Cro-
nens (2001) uppfattning om att ett pragmatiskt förhållnings-
sätt i forskningsarbete hjälper forskaren se värdet av teori som 
ett hjälpmedel att förutsäga fenomen och styra människors 
handlingar i syfte att förbättra praktiken. Pragmatismen har 
hämtat inspiration från såväl positivism som anti-positivism 
och anses utgöra alternativ till de två ytterligheterna som leder 
bort från epistemologiska diskussioner och istället fokuserar 
relevans och användbarhet för forskningsresultaten. Inom 
pragmatismen är just användbarheten något som värderas högt 
(ibid), vilket jag finner mycket tilltalande. Goldkuhl (2004) 
har formulerat sex ingredienser för pragmatiskt förhållnings-
sätt i samband med forskning kring IT-system och verksamhe-
ter. Pragmatism betyder ett;

— intresse för handlingar
— intresse för handlingar i sitt sammanhang
— erkännande av att handlingar genomsyrar 

kunskap 
— intresse för praktiska konsekvenser av kunskap
— intresse för vad som fungerar och inte.

För att omsätta den pragmatiska grundsynen i handling har 
jag till exempel använt handlingen – i det är fallet systemför-
valtningsaktiviteter som grundläggande analysenhet och sys-
temförvaltningsverksamheter har studerats i sitt sammanhang. 
Att kunskapen är användbar och fungerar i praktiken är viktig 
inte minst mot bakgrund av att jag, med dubbla roller som fors-
kare och konsult, skall leva på resultatet och dess vidareutveck-
ling. Något som Robey och Markus (1998) menar kan bidra till 
att skapa användbar kunskap. Kunskapen som presenteras i 
avhandlingen bör därmed vara omsättningsbar i praktisk hand-
ling enligt grundsynen ”det finns inget så praktiskt som en bra 
teori” (Lewin i Hatch, 2002 s 385). Detta har jag försökt säker-
ställa med successiv prövning av forskningsresultaten på prak-
tikfältet (se avsnitt 7.2.1).

Med en pragmatikers grundsyn har jag valt en 
kvalitativ tolkande forskningsansats som bygger på fallstudier 

som den övergripande forskningsstrategin (Wicks och Free-
man, 1998; Goldkuhl, 2004). Tolkande forskning kring IT-sys-
tem inriktar sig på att skapa förståelse för IT-systems kontext 
och hur IT-systemet påverkar och påverkas av denna kontext 
(Myers och Avision, 2002; Walsham, 2003; Goldkuhl, 2004). 
En fallstudie är en undersökning av tex en specifik verksamhet 
(Merriam, 1994) vilket jag bedömde vara en bra utgångspunkt 
för att skapa användbar kunskap; om det fungerar i en eller 
flera verksamheter så torde resultatet kunna göras vidareför-
bart även till andra verksamheter med liknande kontext (Gold-
kuhl, 1992). Detta även om det oftast föreligger en kontext-
bundenhet i samband med fallstudier (Yin, 2003), och uppfatt-
ningarna om generaliserbarheten vid fallstudieansatser går isär 
mellan olika metodutvecklare (Johansson Lindfors, 1993). 

Jag har tagit min utgångspunkt såväl i befint-
liga teorier som i empiriska data, varför jag kan sägas till-
lämpa Multi Grounded Theory (MGT) (Goldkuhl och Cron-
holm, 2003). Denna är en vidareutveckling av Grounded The-
ory (GT) (Glaser och Strauss, 1967; Strauss och Corbin, 1998) 
som syftar till att bevara styrkorna hos denna metod och sam-
tidigt skapa en starkare grundning av kunskapen även i teori. 
Det finns olika ”dialekter” av GT (Starrin, 1996) och i dess 
ortodoxa form har den en strikt induktiv ansats, dvs de data 
som samlats in kodas och sorteras för att sedan kunna ordnas 
in i kategorier som slutligen kan relateras till varandra i ett teo-
retiskt ramverk. Dock bör användandet av etablerade teore-
tiska kategorier undvikas vid studerandet av data (ibid). Detta 
angreppssätt kritiseras av Goldkuhl och Cronholm (2003). De 
menar att samtidigt som den induktiva, framväxande ansatsen 
är en av GT´s största styrkor, är det också en av dess svaghe-
ter. Motviljan att ta in etablerade teorier i analyserna av data 
kan leda till kunskapsförluster, menar författarna. I vissa sta-
dier av teoriutvecklingsprocessen kan användandet av redan 
existerande teorier ge inspiration och kanske även utmana 
några av de gjorda abstraheringarna (ibid). Denna synpunkt 
delas av flera, bla Walsham (2002), som menar att ”it is pos-
sible to access existing knowledge of theory in a particular sub-
ject domain without being trapped in the view that it repre-
sents final truth in that area” (ibid). Med stöd hos Layder 

Avsnitt 7.2.1
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(1993) menar Walsham att forskningen om mikrofenomen inom 
utveckling och användning av IT-system kan och bör berikas 
med mer generella makroteorier om organisationers natur och 
de sociala processerna inom dem. Goldkuhl och Cronholm 
(2003) föreslår MGT som alternativ till GT. I MGT växelverkar 
empiriska data och existerande teorier med forskarens forsk-
ningsintresse som är omsatta i forskningsfrågor enligt figur 2.1

2.2 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen har innehållit fyra huvud-

sakliga moment, enligt figur 2.2. I avsnitt 1.1 beskrivs bakgrun-
den till forskningsprocessen och varför jag anser det relevant 
för praktikfältet och angeläget för mig. Arbetet inleddes med 
teoretiska studier som pågick under hela forskningsprocessen. 
Inledningsvis genom att skapa ett teorietiskt ramverk utifrån 
vilka de empiriska studierna bedrevs, och sedan i syfte att rela-
tera de empiriska resultaten till befintliga teorier. Delstudie A 
innebar källstudier av förvaltningsplaner i syfte att gör verk-
samhetsanalys av förvaltningsverksamheter för att pröva rele-
vansen i licentiatavhandlingen (Bergvall, 1995) och dess vida-
reutveckling i Bergvall och Welander (1996) och Nordström 
och Welander (2002). Delstudie B – aktionsforskningsstudie i 
syfte att finna grunder för hur förvaltningsobjekt bör avgränsas 
och vad de bör innehålla. Dessutom gavs förslag på hur förvalt-
ningsverksamheten kunde organiseras med hjälp av de model-
lerade förvaltningsobjekten. Delstudie B genomfördes parallellt 
med slutfasen av delstudie A. Att tillämpa MGT innebär en 
parallellprocess i insamling, kodning och teorigenerering vilket 
också visas i figur 2.2.

Avhandlingens teorigrund presenteras i avsnitt 
2.2.1. Delstudie A och B utgör avhandlingens empirigrund, 
och beskrivs var för sig avseende relevans för forskningsfrågor, 
urval, datainsamling och tillvägagångssätt. Beskrivningen av 
teorigenereringen (inklusive kodning) presenteras i ett separat 
avsnitt 2.2.4, i syfte att gör den så transparent som möjligt.

2.2.1 Teorigrund
Nedan anges översiktligt avhandlingens teoretiska 

grund utifrån avhandlingens forskningsfrågor. 
Figur 2.1.  Principerna för teoriutveckling enligt MGT 

(Goldkuhl och Cronholm, 2003 s 6).

Teori utveckling

Multi-Grounded Theory

ForskningsintresseEmpiriska data Existerande teorier

Figur 2.1

Figur 2.2

Avsnitt 1.1

Figur 2.2

Avsnitt 2.2.1

Avsnitt 2.2.4
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– Fråga 1: Vilka aktiviteter ingår i en system-
förvaltningsverksamhet?

Som teoretisk grund har befintlig systemförvaltningsteori stu-
derats såsom, Bergvall, (1995), Berntsson och Welander, (1991), 
Chapin (2003), Kajko-Mattsson, (2000; 2001a;), Kitchenham 
mfl (1999), Lientz och Swanson, (1980), Niessink och van Vliet 
(1999), Nordström och Welander, (2002), Parikh, (1988), Pigo-
ski (1997) och RDF (1987). Denna grund presenteras i kapitel 3 
och 4 och används som utgångspunkt för den empiriska analys 
som presenteras i kapitel 5 och 6. I kapitel 7 och 8 relateras de 
empiriska resultaten till teorigrunden. Praktikgeneriska model-
len (PGM) (Goldkuhl och Röstlinger, 1998) har också haft en 
stor betydelse vid besvarandet av forskningsfråga 1, eftersom 
PGM användes som en av utgångspunkterna för såväl delstudie 
A som delstudie B (se avsnitt 2.2.2 och 2.2.3). PGM (ibid) som 
har använts vid flera tillfällen under avhandlingsarbetet argu-
menteras för i avsnitt 3.1.1 och beskrivs närmare i avsnitt 3.1.2.

– Fråga 2: På vilket sätt kan effektiva förvaltnings-
objekt vara ett medel i att skapa styrbar system-
förvaltningsverksamhet?

Fråga 2 innehåller tre delfrågor:

–  Hur bör ett effektivt förvaltningsobjekt avgränsas? 
–  Vad bör ett effektivt förvaltningsobjekt innehålla? 
–  Hur kan systemförvaltningsverksamhet organise-

ras med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt?

När det gäller förvaltningsobjekts avgränsning och innehåll 
har främst teorier inom informatikämnet använts som grund; 
Andersen (1994), Goldkuhl (1996), men även befintlig system-
förvaltningsteori i syfte att undersöka vad andra anser bör för-
valtas; Kajko-Mattsson, (2001a), Niessink och van Vliet, (1999) 
och Pigoski (1997). Dessutom används tjänsteteori; Arnerup-
Cooper och Edvardsson (1998), Axelsson (1996); Grönroos 
(2000) och produktteori Röstlinger och Goldkuhl, (1999). 
Den teoretiska grunden presenteras i kapitel 3 och 4 och 

Kapitel 3, 4

Kapitel 5, 6

Kapitel 7, 8

Avsnitt 2.2.2, 

2.2.3

Avsnitt 3.1.1

Avsnitt 3.1.2

Kapitel 3,4

2001 2002 2003 2004 2005

Teorigenerering

Delstudie A – källstudier av förvaltningsplaner

Teoretiska studier

Delstudie B – aktionsforskningstudie 
avseende förvaltningsobjekt

Forsknings-
intresse

Figur 2.2 Forskningsprocessen.
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Figur 2.3  Innehållsförteckning från en studerad 
förvaltningsplan.

Kapitel 5, 6

Kapitel 7, 8

Kapitel 4, 7, 8

Figur 2.3

används som utgångspunkt i analysen av empirin som beskrivs 
i kapitel 5 och 6. I kapitel 7 och 8 relateras de empiriska resulta-
ten till teorigrunden.

Den teoretiska grunden för organisering av för-
valtningsverksamhet är främst hämtad från organisationsteorin 
i form av Bruzelius och Skärvad, (1989), Bryntse, (2000), Gum-
messon, (1998), Handy (1999), Lacity och Willcocks (2001), 
Mintzberg (1983) och Robbins (1990) där jag fördjupat mig 
i olika typer av uppdragsrelationer och organisationsformer 
som kan vara lämpliga för att organisera systemförvaltnings-
verksamhet. Utifrån dessa har jag sedan teoretiskt grundat och 
vidareutvecklat de medel för organisering som finns i koncep-
tet Affärsmässig Förvaltningsstyrning. Detta koncept bygger på 
Berntsson och Welander (1991) och Bergvall (1995), och pre-
senteras i Bergvall och Welander (1996) och Nordström och 
Welander (2002). Resultatet presenteras i kapitel 4, 7 och 8. 

2.2.2 Delstudie A – källstudier av förvaltningsplaner
Delstudie A syftade främst till att ge empiriskt 

underlag för att besvara den första forskningsfrågan avse-
ende aktiviteter i en förvaltningsverksamhet. 180 förvaltnings-
planer studerades för att ge svar på vad som görs i en förvalt-
ningsverksamhet. En förvaltningsplan är ett styrmedel i för-
valtningsarbetet och beskriver vad som förvaltas (förvaltnings-
objektet), vad som är systemförvaltning i det specifika fallet, 
vilka problem/behov som finns, hur de skall åtgärdas (målbil-
der inklusive delmål) samt roller och rutiner för förvaltning-
ens aktiviteter. I de fall detta varit möjligt har även resurser 
beräknats utifrån beskrivna mål och aktivitetslistor. Figur 2.3 
visar ett exempel på en innehållsförteckning från en förvalt-
ningsplan. Förvaltningsplanerna är utarbetade i 22 organisatio-
ner och följande branscher finns representerade bland planer-
nas ägare; teknik/konstruktionsföretag, livsmedelsproducenter, 
läkemedelsproducenter, banker, transportföretag, energibolag, 
byggmaterialproducenter, telekomföretag, kommuner, statliga 
myndigheter samt landsting. Förvaltningsobjekten är av olika 
karaktär (produktionssystem, administrationsstöd, interna och 
externa webbplatser m m).

Jag karaktäriserade forskningsfråga ett som en 
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förutsättningsfråga, som utgör ett kunskapsbidrag i sig, men 
främst är en förutsättning snarare än avhandlingens huvudsak-
liga kunskapsbidrag (se avsnitt 1.2). Det innebar att jag genom 
sk teoretisk sampling (Strauss och Corbin, 1998) tillförde nya 
data till resultatet från licentiatavhandlingen (Bergvall, 1995) i 
syfte att utveckla begreppskategorierna. Forskningsansatsen i 
delstudie A har i huvudsak haft en kvalitativ inriktning.

Jag har en betydande förförståelse för systemför-
valtningsverksamheter i och med min roll som konsult inom 
området (se avsnitt 1.1.2). I syfte att minska risken för att för-
förståelsen skall blockera min analys och dess resultat använde 
jag en anpassad version av PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 
1998), för att genomföra en strukturerad verksamhetsanalys 
av systemförvaltningsverksamheter. Att på detta sätt analysera 
en stor mängd empiriska data, och sätta dem i ljuset av etable-
rad teori visade sig vara effektfullt och jag kunde på detta sätt 
generera nya begreppskategorier med ledning av kategorierna 
i PGM. Detta innebar att jag i detta skede av kunskapsutveck-
lingen kombinerade en deduktiv ansats med en induktiv ansats 
till skillnad från licentiatavhandlingens mer renodlade induk-
tiva ansats (Bergvall, 1995). Denna kombination av induktion 
och deduktion utgör en tillämpning av den tidigare nämnda 
MGT, dvs en syntes av en renodlad empiriskt driven forskning 
och en renodlat teoridriven forskning (Goldkuhl och Cron-
holm, 2003). 

Urval och datainsamling
Mitt syfte har varit att pröva tidigare utvecklade 

begreppskategorier från licentiatavhandlingen (Bergvall, 1995), 
och att till dessa ha ett öppet förhållningssätt för att möjliggöra 
vidareutveckling av begreppskategorierna (Strauss och Corbin, 
1998). Genom min kombinerade roll som forskare och konsult 
har jag haft tillgång till något som jag bedömer som ett tämli-
gen unikt material avseende systemförvaltningsverksamheter. 
Det är 180 förvaltningsplaner, framtagna i konsultverksam-
het mellan åren 1997 och 2003. Då dessa planer innehåller de 
data jag efterfrågade beslöt jag mig för att använda dessa som 
huvudsaklig datakälla och sedan komplettera med intervjuer 
där detta var nödvändigt.

Jag beslöt mig för att undersöka samtliga planer 
som tagits fram under perioden 1997-2003 (tom juni), eftersom 
mitt syfte har varit att få en så stor variation i datamaterialet 
som möjligt. Med variation avses här tex olika typer av för-
valtningsobjekt och olika organisationsformer inom vilka 
förvaltningsverksamheten bedrivs. Studierna av förvaltnings-
planerna har varit kontinuerliga under en stor del av forsknings-
processen (se figur 2.2), och på detta sätt har jag haft möjlighet 
att studera en omfattande mängd data som varit omöjligt för 
mig som ensam forskare att generera. Detta urval av förvalt-
ningsplaner utarbetade i ”min egen” konsultverksamhet med-
för en risk för blockerande förförståelse (Ödman, 1979), i form 
av bla färdiga förkategoriseringar som hindrat mig att se annat 
än dessa (ibid). Handlingarna beskrivs dock tämligen precise-
rat i bla rutinbeskrivningar vilket gjort det möjligt för mig att 
värdera att de verkligen är vad det verkar (se vidare kodning 
nedan). Förvaltningsplanerna är dessutom resultatet av arbets-
seminarier och intervjuer vilket gör det osannolikt att ett antal 
ytterligare fallstudier skulle ha givit mer. Ytterligare en risk-
faktor är källstudierna som vald datainsamlingsmetod eftersom 
jag enbart har det skrivna ordet som referens (Johansson Lind-
fors, 1993). Den kan ju vara så att studerade organisationer inte 
lyckats implementera aktiviteter och rutinbeskrivningar som 
beskrivs i förvaltningsplanen. Detta ha jag försökt säkerställa 
genom datatriangulering (se vidare längre fram i detta avsnitt). 
Mot bakgrund av att jag kunde utveckla kategorierna ytterli-
gare och med hjälp av kategorierna i PGM (Goldkuhl och Röst-
linger, 1998) generera mer kunskap kring sambandet mellan 
olika kategorier anser jag att metodvalet var rätt utifrån såväl 
syfte som måluppfyllelse. 

Förvaltningsplanernas avsnitt om organisation 
och styrning är starkt normativt eftersom konceptet för Affärs-
mässig Förvaltningsstyrning (Nordström och Welander, 2002) 
syftar till att förbättra styrningen. För att komma åt situatio-
nen som fanns i organisationen innan planerna togs fram har 
jag istället studerat de behovsbilder avseende organisation och 
styrning som finns presenterade i förvaltningsplanerna. I analys-
arbetet har systemförvaltningsverksamheters aktiviteter (hand-
lingar) och vem som utför handlingarna utgjort de huvudsakliga 

Avsnitt 1.2

Avsnitt 1.1.2

Figur 2.2



26 27

analysparametrarna. De frågor som ställts i samband med data-
insamlingen har varit:

– Vilka aktiviteter förekommer i systemförvaltnings-
verksamhet? 

– Vem genomför aktiviteterna?
– Vad förvaltas?
– Hur organiseras förvaltningsverksamheter?
– Vilka termer används på praktikfältet och vilka 
 är deras innebörd i olika situationer? 

Även om studien främst har varit kvalitativ har jag även stu-
derat frekvensen av vissa aktiviteter eftersom jag vill skapa 
en innebördsbestämning som kan fungera som en referens 
till systemförvaltningsverksamheter. Detta innebär att jag vill 
kunna uttala mig i termer som; ”i en systemförvaltningsverk-
samhet återfinns så gott som alltid följande aktiviteter, medan 
följande aktiviteter kan återfinnas…”. 

För att ytterligare pröva förvaltningsplanernas 
innehåll har kompletterande intervjuer genomförts med de 
konsulter som ansvarat för planernas framtagande (cirka 10 
personer), vilket kan betraktas som en form av datatriangu-
lering men även metodologisk triangulering (Denzin, 1989) i 
syfte att öka resultatets trovärdighet. Datatriangulering inne-
bär att olika personer hörs om samma problem och metodo-
logisk triangulering innebär att flera olika datainsamlingsme-
toder används för att besvara en forskningsfråga (ibid). Detta 
är viktigt vid kvalitativa forskningsansatser eftersom en direkt 
upprepning av enskilda fall får betraktas som mer eller mindre 
omöjliga att genomföra (Merriam, 1994). 

Den aktivitet som jag varit mest frågande kring 
som förvaltningsaktivitet är IT-drift varför kompletterande 
intervjuer genomfördes med IT-driftspersonal med olika drifts-
roller i sju organisationer. Av dessa sju organisationer åter-
finns fem bland det källstudiematerial som presenteras ovan. 
Dessa kompletterades med en konsultorganisation som är en 
av de största IT-driftsleverantörerna i landet, samt en kom-
mun där accessen bedömdes som extra god. Vad görs i prakti-
ken när man bedriver IT-drift? var huvudfrågeställningen vid 

intervjuerna. En annan aspekt på IT-drift är att många aktö-
rer har gått ifrån IT-driftbegreppet och nu hellre talar om IT-
produktion som begrepp. Vad är skillnaden mellan IT-drift 
och IT-produktion, eller är det bara två termer för samma sak? 
Detta var viktigt att försöka bringa reda i. 

2.2.3 Delstudie B – aktionsforskningsstudie 
 avseende förvaltningsobjekt och organisering 
 av förvaltningsverksamhet 

Delstudie B syftade i huvudsak till att besvara 
forskningsfråga två avseende förvaltningsobjekt som ett av 
medlen vid organisering av förvaltningsverksamhet. Fall-
studierna genomfördes inom en bank, ett telekomföretag och 
en myndighet. I den fortsatta texten kommer de att benämnas 
Banken, Telekomföretaget och Myndigheten. 

Fallstudierna innehöll tre huvudmoment;

– objektsinventering
– objektsmodellering
– förslag till organisering av förvaltningsverksamhet. 

Objektsinventeringen startade med en verksamhetsdefinition 
som genomfördes med hjälp av intervjuer med nyckelpersoner 
ur såväl objektverksamhet som IT-verksamhet. Tillsammans 
med informanterna skapades beskrivningar över deras res-
pektive delar av verksamheten. Som underlag till intervjuerna 
använde jag en anpassad PGM-frågelista som återfinns i bilaga 
3.1 (se avsnitt 3.1.1 för argumentation för valet av PGM samt 
avsnitt 3.1.2 beskrivning av densamma). Vid inventeringen 
lades särskild vikt vid att särskilja vad som gjordes och vem som 
gjorde det i syfte att kunna särskilja på görandet och dess aktör. 
Resultatet presenterades i form av verksamhetsdefinitionen och 
är-läges beskrivningar över befintliga förvaltningsobjekt.

Själva modelleringen av objekten var den största 
utmaningen, eftersom det saknades metodstöd (syftet var ju 
att utveckla ett sådant). Det visade sig att de olika underka-
tegorierna kring förvaltningsuppdraget, som var resultatet av 
de teoretiska studierna och delstudie A, fick en central roll i 
modelleringen. Detta diskuteras närmare i avsnitt 7.2.4. 

Bilaga 3.1

Avsnitt 3.1.1

Avsnitt 3.1.2

Avsnitt 7.2.4
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I de sista momenten av fallstudien, organisering 
av förvaltningsverksamhet, gavs förslag på hur de modellerade 
förvaltningsobjekten kunde användas som utgångspunkt vid 
organisering av systemförvaltningsverksamheten. Som grund 
i detta moment användes de styrmedel som finns i Affärsmäs-
sig Förvaltningsstyrning (Nordström och Welander, 2002). I 
avsnitt 4.2.2 beskrivs den teoretiska grundningen av delar av 
konceptet. Det innebar konkreta förslag på förvaltningsorgani-
sation inklusive bemanning samt rutiner för såväl operativ som 
strategisk styrning. 

Forskningsansatsen i delstudie B har haft en 
tydligt kvalitativ ansats. Även här har jag kombinerat en induk-
tiv ansats med en deduktiv ansats och på så sätt tillämpat MGT 
(Goldkuhl och Cronholm, 2003). I detta skede av forsknings-
processen har jag även haft ett inslag av aktionsforskning. 
Aktionsforskning innebär att bedriva forskning i syfte att för-
ändra det studerade fenomenet, dvs att forska genom att handla 
(Gummesson, 1985). Jag har inte haft en renodlad aktions-
forskningsstrategi, eftersom jag endast utarbetat planen för för-
ändring och inte genomfört själva förändringen. I utarbetan-
det av planen har jag dock haft en projektgrupp som jag arbetat 
tillsammans med och därmed har den för aktionsforskningen 
typiska acceptansen för förändringen utgjort ett centralt ram-
verk för lösningen (ibid), och även den typiska kollaborativa 
naturen hos aktionsforskningen är uppfylld där jag som fors-
kare arbetat nära praktikerna som studerats (Baskerville och 
Wood-Harper, 2002). Jag kunde inte se något alternativ till 
denna ansats, eftersom det jag ville studera inte gick att finna 
i praktiken då förvaltningsobjekten oftast utgörs av IT-system 
(Pigoski, 1997). Jag var därför beroende av att få medverka till 
en förändring av praktiken – eller som i det här fallet ett förslag 
till förändring som var accepterat av dem det berörde (Gum-
messon, 1985). 

Urval och datainsamling
Fallstudierna i delstudie B har genomförts i för 

mig kända organisationer, dock inte inom enheter där jag själv 
agerat som konsult. Anledningen till dessa val är främst att 
min förförståelse för dessa organisationer är god samt att jag 

bedömde min access som bra. Dessa båda faktorer bedömer 
jag skapa ett tillförlitligt resultat eftersom jag därigenom har 
möjlighet att sortera bort företagskulturella aspekter, som tex 
Telekomföretagets teknikorientering, som annars kan påverka 
resultaten. Urvalet av fallstudieorganisationer skedde genom 
sk ömsesidigt urval (Johansson Lindfors, 1993) där jag var 
beroende av att det fanns ett förändringsbehov avseende det 
jag ämnade studera. Inom Banken och Myndigheten avgjorde 
organisatoriskt ansvar gränsen för vad som studerades, medan 
det inom Telekomföretaget istället var en specifik verksam-
het som utgjorde gränsdragningen. Detta gav mig möjlig-
het att studera effekterna av den sammanblandning av verk-
samhet och organisation som till stora delar präglar system-
förvaltningsverksamhet. 

Fallstudierna var flerfunktionella, vilket innebär 
att jag samtidigt som jag genomförde fallstudien och bidrog 
till ett användbart resultat för fallstudieorganisationerna, suc-
cessivt byggde en modell för objektsavgränsning. Detta inne-
bär att jag parallellt arbetade med datainsamling och kodning 
enligt principerna i MGT (Goldkuhl och Cronholm, 2003) (se 
avsnitt 2.2.4). En konsekvens av detta är att jag vid genomför-
andet av fallstudie tre hade utvecklat modellen väsentligt i för-
hållande till fallstudie ett, vilket medförde att jag återvände till 
fallstudie ett och två för att göra förfiningar i resultatet. Även 
här använde jag PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1998) som 
utgångspunkt för mina fallstudier (se avsnitt 3.1.1 för argumen-
tation kring valet av PGM). 

2.2.4 Teorigenerering
Inom MGT (Goldkuhl och Cronholm, 2003) 

består teorigenereringen av fyra steg; 

– induktiv kodning
– konceptuell förfining
– bygga begreppskategorier
– kondensera teorin.

De tre första stegen har skett parallellt under hela arbetets gång, 
och den mest induktiva kodningen genomfördes till och med 

Avsnitt 4.2.2

Avsnitt 2.2.4

Avsnitt 3.1.1
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redan mellan 1993 och 1995 i samband med min licentiatav-
handling (Bergvall, 1995). Då lät jag data tala enligt GT (Gla-
ser och Strauss, 1967). I denna avhandling är kodningen främst 
att karaktärisera som teoretisk sampling (ibid), eftersom det är 
svårt att undandra sig sin förförståelse utifrån flerårig empiriskt 
och teoretiskt kunskapsutveckling inom området. Dock finns 
även inslag av induktiv kodning främst avseende förvaltnings-
objekt. Men avhandlingsarbetet har haft tyngdpunkten vid 
konceptuell förfining, vidareutveckling av begreppskategorier 
och kondensering av kunskap. 

Jag låter ett mer allmänt resonemang kring 
begrepp och deras betydelse inleda beskrivningen av min teo-
rigenereringsprocess. För att kunna ge en tydlig beskrivning av 
världen krävs allt mer förfinade mätmetoder. Detta kräver i sin 
tur att man kan ge en exakt begreppslig definition av det man 
avser att mäta. Samtidigt hävdar man inom samhällsvetenskap-
liga ämnesdiscipliner att dessa står inför en speciell problema-
tik, eftersom många av begreppen som används är hämtade 
från vardagslivet (Starrin m fl, 1991). Det innebär att begrep-
pen bär på en inbyggd osäkerhet som bla grundar sig i män-
niskors sätt att använda och bilda begrepp. Jag började i licen-
tiatavhandlingen (Bergvall, 1995) och har i denna avhandling 
försökt fortsätta att skapa ett meningsfullt sätt att tala om sys-
temförvaltningsverksamheter. Konkret innebär detta att jag 
hela tiden, under såväl datainsamling som kodning haft föl-
jande frågor aktuella:

– Vad görs och uttrycks i denna handling eller 
företeelse? 

– Vilket begrepp eller kategori uttrycker bäst vad 
som händer? 

Utifrån detta har jag sedan sorterat begreppen i kategorier. 
Kategorierna och begreppen har sedan relaterats till varan-
dra i teorigenereringen, vilket innebär att begreppen är den 
brygga som förbinder data med teorin (Starrin m fl, 1991). Jag 
använder här Ogdens triangel (se figur 2.4) för att illustrerar 
relationerna mellan fenomen, förställningarna om dem och 
deras språkliga uttryck (Ogden och Richards, 1923). Det är en 

Figur 2.4

illustration till det arbete som begreppsliggörandet av system-
förvaltningsområdet inneburit. Det omtalade är det man varse-
blir, det som finns. Det tänkta är en abstraktion (konstruktion) 
av och från fenomen i verkligheten. Det uttryckta är den språk-
liga omsättningen av föreställningen. I mer vardagsnära termer 
innebär detta att det tänkta är begreppets innebörd, medan det 
uttryckta är termen. Mellan det uttryckta och fenomenet finns 
ingen relevant relation (ibid), endast en indirekt sådan som 
utgörs av att uttrycket används av någon för att representera ett 
fenomen. Relationen mellan dessa två går alltid via triangelns 
två sidor, dvs föreställningen om fenomenet (ibid). 

Utifrån principerna i Ogdens triangel har jag 
tex funnit att mina empiriska observationer inte stämmer 
med befintliga teoriers definitioner av systemförvaltningsbe-
greppet - vilket diskuteras närmare i avsnitt 7.1.5. Ibland har 
jag även funnit att termer är upptagna eller förbrukade, vil-
ket är ett exempel på konceptuell förfining enligt MGT (Gold-
kuhl och Cronholm, 2003). Detta är ett exempel där MGT 
skiljer sig från GT i form av att MGT förespråkar en kritisk 
analys av data, genom att inte ta empiriska utsagor för givna 
(ibid). Jag ger exempel på detta i avsnitt 4.1.1 där jag diskuterar 
kring informationssystembegreppet, dess innebörd i teorin och 
dess användning på praktikfältet. Jag löste det genom att inte 
använda begreppet, på grund av dess otydliga innebörd, och 
att istället använda begreppen IT-system och verksamheter (se 
avsnitt 4.1.1). Därmed betraktade jag informationssystembe-
greppet som förbrukat i samband med den kunskap om system-
förvaltning som jag utvecklar. Begreppet verksamhet upptäckte 
jag också ha en otydlig innebörd i användning. Här valde jag 
dock att använda begreppet men tydliggöra att jag med begrep-
pet avser de handlingar som genomförs och inte organisato-
riska strukturer (se avsnitt 3.1). Det sistnämnda var ett exempel 
på hur begreppsbildningen dessutom skett i växelverkan mel-
lan empirisk observation och kategorisering (Bulmer, 1979). 
Begreppen formades och modifierades under kodningen både i 
ljuset av empiriska data och i befintlig teori. 

Den mest empirinära kodningen i delstudie A 
utgick övergripande från huvudkategorierna i PGM (Goldkuhl 
och Röstlinger, 1998). Det innebar att kategorier som uppdrag, 

Avsnitt 7.1.5
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handlingar och produkter utgjorde det centrala ramverket för 
den mest empirinära kodningen. Dessa prövades sedan mot för-
valtningsverksamheterna som beskrivs i förvaltningsplanerna, 
och bröts ned i underkategorier. Förvaltningsplanerna följde i 
stort sett kategorierna från licentiatavhandlingen, vilket inne-
bär att jag i detta moment i forskningsprocessen kombinerade 
den induktiva kodningen (i form av teoretisk sampling) med 
teoretisk matchning enligt MGT (Goldkuhl och Cronholm, 
2003). Teoretisk matchning innebär att teorin som utvecklas 
konfronteras med existerande teorier, och därmed gör MGT ett 
avsteg från GT (Glaser och Strauss, 1967; Strauss och Corbin, 
1998). Inom GT anses att det finns en risk att den framväxande 
teorin hämmas av att konfronteras med existerande teorier 
(ibid). Som exempel på min teoretiska matchning kan nämnas 
den nedbrytning av begreppskategorin förvaltningsuppdrag 
först i den teoretiska grunden, därefter i delstudie A och som 
sedermera utgjorde analysmodell för fallstudierna i delstudie 
B. Konkret innebar detta att jag arbetade med matriser i olika 
dimensioner, tex hade jag en omfattande matris som innehöll 
samtliga förvaltningsplaner och dess förvaltningsaktiviteter. 
På samma sätt hade jag samtliga förvaltningsplaner och deras 
totala uppsättning rollbenämningar. Utifrån dessa gjorde jag 
sedan abstraktioner och sammanfattningar. Jag befann mig 
hela tiden i gränslandet mellan befintliga kategorier (Bergvall, 
1995), PGM´s kategorier (Goldkuhl och Röstlinger, 1998) samt 
den empiri som jag analyserade. Resultatet kan närmast betrak-
tas som evolutionärt, vilket innebär att innehållet i kategorierna 
har vidareutvecklats och fördjupats och några har även fått byta 
benämning. Det har inte varit frågan om någon direkt revolu-
tion, men arbetet har fyllt sitt syfte som prövande och vidareut-
vecklande av begreppen. 

Begreppskategorierna, vars kodningsprocess 
beskrivs ovan, relaterades därefter till varandra i det tredje 
steget som i MGT i huvudsak är synonymt med axialkod-
ningen i GT (Goldkuhl och Cronholm, 2003). Detta innebär 
att begreppskategorierna kombinerades med varandra i form 
av teoretiska slutsatser (Corbin och Strauss, 1998). Till min 
hjälp använde jag bla en sk teorigraf som baserat på en pragma-
tisk grundsyn strukturerar data i utgångspunkter, handlingar 

och resultat/effekter (Axelsson och Goldkuhl, 2004) och en 
begreppsgraf. Dessa presenteras i figur 8.1 respektive 8.2.  

Det sista momentet i teorigenerering enligt 
MGT är kondensering av teorin och är synonymt med selektiv 
kodning enligt GT, med undantag från att det inte finns något 
krav på att finna en huvudkategori i MGT (Goldkuhl och Cron-
holm, 2003). Kondenseringen av teorin i MGT skall föregås av 
tre olika grundningsprocesser. Dessa grundningsprocesser för 
den utvecklade kunskapen är beskrivna i ovanstående text men 
sammanfattas i avsnitt 2.4, eftersom det främst är grundnings-
processen som enligt MGT garanterar teorins giltighet (ibid). 
Mina huvudkategorier, efter teorikondensering, utgörs av; 
förvaltningsuppdrag, förvaltningsaktiviteter, förvaltningsobjekt 
och förvaltningsorganisation. Dessa begrepp relateras till var-
andra i begreppsgrafen i figur 8.2. I kapitel 8 presenteras slut-
satserna som beskriver hur man kan skapa en styrbar system-
förvaltningsverksamhet.

2.3 Forskare och konsult 
Det är i min roll som forskare som jag skriver 

denna avhandling, men min profession är konsult – närmare 
bestämt organisationskonsult. Det innebär att jag som per-
son i mitt arbetsliv kombinerar dessa båda roller. Jag skall här 
beskriva hur jag ser på dessa båda roller och hur jag uppfattar 
att de berikar varandra. Inledningsvis vill jag tydliggöra att jag 
är medveten om vikten av att hålla isär dessa roller, men det 
faktum att jag innehar dem båda gör att jag också påverkas av 
dessa - något jag här skall försöka tydliggöra. Andersson (2001) 
menar att det gått inflation i konsultbegreppet. Han inriktar sig 
på organisationskonsultverksamhet och definierar en organisa-
tionskonsult till ”människor som utför konsultarbete av det slag 
som är inriktat på att förändra och/eller förbättra en organisa-
tion” (ibid, s 28). Han menar vidare att konsultrollen över tiden 
har utvecklats till att bli en profession, så att förutom expert-
kunnande inom organisationsområdet i det här fallet, förväntas 
konsulten ha färdigheter och egenskaper som är förknippade 
med rollen som sådan (ibid). Därmed finns en likhet mellan rol-
len som forskare och konsult – i och med att man antar denna 
roll får omgivningen förväntningar på personen i fråga (Handy, 

Figur 8.1, 8.2
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1999). Vad skiljer då en forskare från en konsult? Gummesson 
(1985) menar att det finns många likheter mellan forskare och 
konsult men pekar också på fem skillnader mellan rollerna;

– kraven på access och förförståelse är betydligt 
större på konsulten än på forskaren

– konsulten behöver inte dokumentera sitt arbete 
 i samma utsträckning som forskaren
– för konsulten är resultatet i fokus, medan 

forskaren måste problematisera kring vägen 
 till resultatet
– konsulten har striktare krav på tids- och 

kostnadsramar än forskaren
– konsulten kan motivera på erfarenhetsbasis 

medan forskaren måste leda i bevis.

Jag delar Gummessons (1985) uppfattning om skillnader på 
konsulter och forskare, och även hans uppfattning att rollerna 
kan berika varandra mer än de gör idag. För min egen del 
tycker jag att det jag saknar i konsultrollen – tid till reflektion 
och kunskapsutveckling - får jag tillgodosedd i forskarrollen. På 
motsvarande sätt får jag en bättre access till praktikfältet som 
konsult och jag når därmed mitt syfte som forskare – att skapa 
användbar kunskap. En kunskap som jag vill skall omsättas till 
praktiskt kunnande (Molander, 1998). Den risk jag löper i att 
kombinera dessa roller samtidigt är att jag som forskare riske-
rar att inte uppfylla de vetenskapliga kraven, samtidigt som jag 
som konsult anses vara för upptagen med forskningsprocessen 
och inte fokuserar uppdragsgivarens problemställning (Gum-
messon, 1985). Jag har löst detta genom att inneha båda rol-
lerna – men inte samtidigt. Den situation då detta ställningsta-
gande prövades som mest under detta avhandlingsarbete var i 
delstudie B där fallstudierna genomfördes i organisationer som 
kände konsultorganisationen. Gentemot fallstudieorganisatio-
nerna var jag dock mycket tydlig på att jag var där i rollen som 
forskare – även om min konsultprofession hjälpte mig att foku-
sera deras problemställning och att försöka lösa den på bästa 
sätt, utan att ge avkall på mitt förhållningssätt som forskare. 

Förförståelsen för systemförvaltningsverksam-

het som jag fått i konsultrollen betraktar jag i huvudsak som 
fördelaktig för resultatens relevans. Utan förförståelsen hade 
det inte varit möjligt för mig att ens formulera forskningsfrå-
gorna (Ödman, 1979). En risk jag löper i kombinationen fors-
kare – konsult är en ökad risk för sk blockerande förförstå-
else (ibid), eftersom jag delvis lever i empirin och därför riske-
rar att ta saker för givet. För att lösa det rent datainsamlings-
mässigt använder jag mig av såväl data- som metodtriangu-
lering (Denzin, 1989) (se avsnitt 2.2.2). Dessutom betraktar 
jag mitt genuina intresse för att utveckla kunskap om system-
förvaltningsverksamheter som ett led i att inte låta en block-
erande förförståelse hindra mig från att göra nya upptäckter. 
Ett öppet förhållningssätt till nya data som både kan utveckla 
kunskap och skapa goda lösningar för praktikfältet är för mig 
en nödvändighet både i rollen som forskare och som konsult. 
”All kunskapsutveckling tar sin början i någon undran” skriver 
Goldkuhl (1998a s 11) – och jag har verkligen undrat. En und-
ran som uppkommit i rollen som konsult, men behandlas i rol-
len som forskare.  

2.4 Kunskapsbidragens validitet och användbarhet 
Kunskapsbidragens giltighet har värderats utifrån 

validitet och användbarhet. Jag har tillämpat MGT (Goldkuhl 
och Cronholm, 2003) genom hela forskningsprocessen. Den 
största skillnaden mellan MGT och GT (Glaser och Strauss 
1967; Strauss och Corbin, 1998) är att i MGT betonas vik-
ten av grundning i externa teorier och intern grundning, inte 
enbart den empiriska grundningen som anges som enda grund-
ningskälla i GT. För den teoretiska grundningen gäller dock 
att grundningskällorna skall värderas tydligt för att inte bli för 
ledande i frågandet. Med grundning avses således att relatera 
kunskapen som framkommit i forskningsprocessen till annan 
relevant kunskap (Goldkuhl, 1999). I figur 2.5 visas de olika 
grundningsaspekterna i MGT. Teorin som genereras i forsk-
ningen relateras till dess olika kunskapskällor. Dessa typer av 
kunskap är såväl källor för teorigenerering som garanter för 
dess validitet (Goldkuhl och Cronholm, 2003).

Grundningen är således ett av de viktigaste stegen 
i MGT för att analysera och kontrollera den utvecklade teorins 

Avsnitt 2.2.2

Figur 2.5



36 37

validitet. Genom att kontrollera och säkra dessa validitetsas-
pekter garanteras kunskapens externa och interna validitet 
(ibid), något som är viktigt för mig som pragmatiker eftersom 
jag vill skapa en användbar kunskap. Nedan har jag anpassat 
MGT´s validitetskrav till mitt forskningsområde;

– teoretisk validitet - att kunskapen är i överens-
stämmelse med andra teoretiska abstraktioner 

 om systemförvaltningsverksamhet 
– empirisk validitet - att kunskapen är i överens-

stämmelse med empiriska observationer av system-
förvaltningsverksamheter

– intern validitet - att kunskapen är ett övervägt 
och sammanhängande sätt att tala om system-
förvaltning.

Validitetskraven är i överensstämmelse med grundningsproces-
serna som beskrivs i figur 2.5. I presentation av forskningspro-
cessen finns exempel på samtliga grundningsprocesser. Vid den 
interna grundningen upptäckte jag ett behov av att uttala mig 
om gränsdragning mellan objekt- och förvaltningsverksamhet 
(se avsnitt 7.2.6), för att skapa ökad styrbarhet i förvaltnings-
verksamheter. Detta ledde till att jag för att säkerställa resul-
tatens validitet och användbarhet utnyttjade min situation som 
industridoktorand och omsatte mina forskningsresultat i prak-
tisk handling (två konsultuppdrag) i syfte att vidareutveckla 
forskningsresultaten. Det visade sig värdefullt för resultatet, 
och harmonierar väl med den pragmatiska grundsyn som finns 
i avhandlingen. I avsnitt 7.2.7 presenteras denna prövningsem-
piri (empirisk validering) som ledde fram till att jag kunde för-
fina forskningsresultaten ytterligare. Resultaten av den empi-
riska prövningen grundades sedan i produktteori (teoretisk 
matchning) vilket presenteras närmare i avsnitt 7.2.8. I tabell 
2.1 har jag gjort en sammanfattning av de viktigaste grund-
ningsmomenten i teorigenereringen, med en hänvisning till var 
resultaten finns beskrivna.

Benbasat och Zmud (1999) sätter upp tre kriterier 
för användbar forskning om informationssystem. De menar att 
forskningen skall vara intressant, behandla ett aktuellt problem 

Figur 2.5

Avsnitt 7.2.6

Avsnitt 7.2.7

Avsnitt 7.2.8

Tabell 2.1

Figur 2.5 Tre komplimenterande grundningskällor för en 
utvecklad teori (Goldkuhl och Cronholm, 2003 s 5).
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Figur 2.4 Ogdens triangel (efter Ogden och Richards, 1923 
s 11).
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och vara omsättningsbar i praktisk handling, och dessutom 
beskriven på ett begripligt sätt – dessa tre kriterier menar för-
fattarna skapar användbar kunskap för praktiker. Eftersom 
detta avhandlingsarbete bland annat tar sin utgångspunkt i ett 
behov av ökad styrbarhet i systemförvaltningsarbete på prak-
tikfältet så får jag förmoda att problemet är aktuellt och intres-
sant – åtminstone finns det i praktiken. 

I avsnitt 8.5 finns en diskussion kring implika-
tioner av forskningsresultaten för organisationer som bedriver 
systemförvaltning, kunskapsutveckare inom området och slutli-
gen för utbildare inom området.

2.5 Sammanfattning
I detta kapitel har jag argumenterat för avhand-

lingens pragmatiska grundsyn, främst mot bakgrund av min 
strävan att skapa användbar kunskap. Något som är extra 
angeläget för mig i mina dubbla roller som forskare och kon-
sult. Avhandlingsarbetet har präglats av en kvalitativ tolkande 
ansats med fallstudier som den övergripande forskningsstra-
tegin. Utgångspunkten är tagen i såväl befintliga teorier som 
empiriska data, och jag har därmed tillämpat MGT (Goldkuhl 
och Cronholm, 2003). I MGT växelverkar empiriska data och 
existerande teorier med forskarens forskningsintresse som är 
omsatt i forskningsfrågor (ibid). 

Forskningsprocessen har innehållit fyra huvud-
sakliga moment;

Avsnitt 8.5

– teoretiska studier
– delstudie A – källstudier av förvaltningsplaner
– delstudie B – aktionsforskningsstudie avseende 

förvaltningsobjekt
– teorigenerering.

Inom ramen för de teoretiska studierna har existerande teo-
rier studerats i syfte att skapa en teoretisk referensram kring 
styrbar systemförvaltning. Dessa teorier har också använts 
för att analysera empiriska data i teorigenereringsprocessen. 
Befintlig systemförvaltningsteori har studerats liksom teorier 
kring IT-system och verksamheter. Dessutom har organisa-
tionsteori och tjänste- och produktteori studerats. I delstudie 
A genomfördes källstudier av 180 förvaltningsplaner i syfte att 
besvara forskningsfrågan kring aktiviteter i en förvaltnings-
verksamhet (se kapitel 5). I delstudie B genomfördes tre fall-
studier med aktionsforskningsstrategi i syfte att undersöka 
förvaltningsobjekt som medel vid organisering av förvaltnings-
verksamhet (se kapitel 6). Teorigenereringen har inneburit 
fyra moment; induktiv kodning, konceptuell förfining, byggan-
det av begreppskategorier samt kondensering av teorin. Detta 
har resulterat i två huvudbegrepp; förvaltningsverksamhet 
och förvaltningsorganisering. För att göra det meningsfullt att 
tala om systemförvaltning har jag dock brutit ned dessa i fyra 
huvudkategorier; förvaltningsaktiviteter, förvaltningsobjekt, 
förvaltningsuppdrag och förvaltningsorganisation kring vilka 
avhandlingens resultat är uppbyggt (se kapitel 8). Resultatet 
har utsatts för teoretisk, empirisk och intern grundning vilket 
inom MGT anses garantera resultatens giltighet (ibid). 
 
 

 

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 8

Tabell 2.1 Sammanfattning av grundningsprocesserna som 
säkerställer resultatens teoretiska, empiriska och 
interna validitet.

Grundningsprocesser Säkerställd genom Beskrivs i 
avsnitt

Teoretisk matchning Användning av PGM för att skapa modellen för avgränsning av 
förvaltningsobjekt.
Användning av organisationsteori för att grunda förvaltnings-
organisationen.
Användning av produktteori för att grunda förvaltningsprodukter. 

7.2.10

4.2.2

7.2.8

Empirisk validering Analys av förvaltningsplaner med hjälp av PGM (delstudie A).
Genomförande av fallstudierna avseende effektiva 
förvaltningsobjekt (delstudie B).
Prövning av resultat i konsultuppdrag.

5.2
6.2, 6.3, 6.4

7.2.7

Värdering av teoretisk 
samstämmighet

Slutsatser där bla teorigraf och begreppsgraf används. 8.2.1 och 8.3
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  En verksamhets uppdrag 
  och handlingar 
 - en teoretisk referensram

Kapitel 4

Kapitel 5, 6, 7

Avsnitt 4.1.1

Kapitel 3 syftar till att analysera och beskriva avhandlingens 
teoretiska utgångspunkter och utgör tillsammans med kapitel 
4 avhandlingens teoretiska referensram. Här analyseras fram-
förallt två centrala begrepp; verksamhet (dvs aktiviteter) och 
uppdrag. Dessa begrepp behandlas i ett systemförvaltningssam-
manhang vilket resulterar i att två centrala förvaltningsbegrepp 
definieras; förvaltningsaktiviteter och förvaltningsuppdrag. 
Dessa begrepp används sedan vid analys av empirin vilken pre-
senteras och analyseras i kapitel 5, 6 och 7.

3.1 Verksamhet – typer och perspektiv
När begreppet verksamhet används i avhand-

lingen avses det som görs (Goldkuhl och Röstlinger, 1998), 
med eller utan hjälp av IT-system (se avsnitt 4.1.1 för IT-sys-
tem). Begreppet verksamhet har dock ofta kommit att använ-
das som en benämning för den organisatoriska enhet som 
bedriver den verksamhet IT-systemet stödjer (Andersen, 1994). 
När man talar om ekonomiverksamheten avses tex ofta eko-
nomiavdelningen, även om ekonomiverksamhet bedrivs inom 
andra delar av organisationen. Denna sammanblandning mel-
lan verksamhet och organisation (Goldkuhl och Röstlinger, 
1998), kan få extra stora konsekvenser i en förvaltningsverk-
samhet eftersom både uppdragsgivare och uppdragstagare ofta 
finns inom en och samma organisation. För att analysera sys-
temförvaltningsverksamheter har jag ett behov av att förfina 
verksamhetsbegreppet genom olika underkategorier. Mitt pro-
blem har varit att språkbruken varierar mellan olika verksam-
heter, vilket ger ett behov av att vara generisk men ändå till-
räckligt tydlig. Begreppet objektverksamhet använder jag när 

3.



42 43

jag vill beskriva en verksamhet – egentligen vilken som helst – 
varför jag är beroende av ett generiskt begrepp som kan använ-
das oavsett vilken verksamhet som avses (jfr Langefors, 1995 
objektsystem). Prefixet lägger jag till för att undvika den otyd-
lighet som jag anser finns på praktikfältet avseende verksam-
hetsbegreppet. Med IT-verksamhet avser jag det tekniskt orien-
terade arbete som görs för att hantera IT-systemen. Med för-
valtningsverksamhet avser jag det arbete som genomförs i en 
förvaltningssituation. Figur 3.1 visar relationerna mellan dessa 
tre olika typer av verksamheter. 

Jag betraktar förvaltningsverksamhet som en sub-
verksamhet till objekt- och IT-verksamhet, som har till syfte att 
säkerställa förändring och stabilitet i IT-systemen. Detta gör att 
en objektverksamhet i det här avseendet har två delverksamhe-
ter i form av objektverksamhet exklusive förvaltningsverksam-
het (fält A) samt objektnära förvaltningsverksamhet (fält B). 
IT-verksamheten i sin tur har i detta avseende två delverksam-
heter; IT-förvaltning och IT-drift (fält D) samt IT-utveckling 
(fält E). Fält C utgörs av gemensam styrning av förvaltnings-
verksamheten (fält B och D) som uppstår eftersom förvalt-
ningsverksamhet betraktas som subverksamhet till objekt- och 
IT-verksamhet och därmed är i behov av gemensam styrning 
(Bergvall, 1995). Denna aktivitet är styrande (uppdragsgi-
vande) till sin karaktär. Förvaltningsstyrningen (fält C) betrak-
tas inte som en delmängd av styrningen av objekt- och IT-verk-
samheten. Däremot bör intentionerna i objekt- respektive IT-
verksamhet utgöra den främsta grunden för förvaltningsstyr-
ningen. Intentionerna operationaliseras genom tydliga förvalt-
ningsuppdrag (se avsnitt 3.2). 

IT-verksamheten som helhet har inte någon fram-
trädande roll i avhandlingen utan det är objektverksamheter 
och förvaltningsverksamheter som utgör avhandlingens huvud-
sakliga analysområden. I kapitel 5 och 6 presenteras analyser 
av systemförvaltningsverksamhet där ovanstående kategori-
seringar av verksamheter används som utgångspunkt, dvs de är 
inte föremål för någon analys i sig utan används som utgångs-
punkter. I avsnitt 4.1.3 och 5.4 diskuteras objektet för olika 
verksamheter, samt överlappningar och avgränsningar i dessa 
olika verksamheter i en praktisk förvaltningssituation.

Figur 3.1

Avsnitt 3.2

Kapitel 5, 6

Avsnitt 4.1.3, 

5.4

Objektverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet Verksamheter

A Objektverksamhet exkl förvaltningsverksamhet

B Objektnära förvaltningsverksamhet

C Förvaltningsstyrning

D IT-förvaltning och IT-drift

E IT-utveckling

A B C D E

Figur 3.1  Relation mellan objekt-, förvaltnings- 
 och IT-verksamhet. 
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3.1.1 Val av modell för beskrivning av verksamheter
I avhandlingsarbetet har jag ett behov av att 

beskriva olika typer av verksamheter och har därför haft ett 
behov att finna en lämplig modell för detta. Beroende av vilken 
modell som används kommer något att fokuseras och något 
annat att hamna i bakgrunden och valet av modell för verksam-
hetsbeskrivning var därför centralt i min kunskapsutveckling. 

En möjlighet skulle vara att använda någon 
processorienterad modell baserad på tex Hammer (1990) 
alternativt Davenport och Short (1990). Det som talade för ett 
sådant alternativ är systemförvaltningsverksamheters karak-
tär att korsa organisatoriska gränser (Nordström och Welan-
der, 2002). Min erfarenhet från praktikfältet visar dock att det 
inte är fruktbart eller troligen ens möjligt att bortse från orga-
nisatoriska gränser i en organisation när en systemförvaltnings-
verksamhet organiseras. Ekonomiska och personella resur-
ser är ofta knutna till någon typ av organisatoriskt ansvar var-
för detta måste beaktas om resurserna skall bli tillgängliga 
(Bruzelius och Skärvad, 1989). Idén om att inte låta de orga-
nisatoriska gränserna styra, utan att betrakta det horisontella 
görandet anser jag mycket tilltalande, men i processynen flyt-
tas också fokus från produkten, dvs resultatet av det som görs, 
till själva görandet som anses garantera kvaliteten i produkten 
(Rentzhog, 1998). Detta uppfattar jag som en brist i detta sam-
manhang, eftersom systemförvaltning nästan alltid har inslag 
av interna uppdrag, varför det är viktigt att tydliggöra vad som 
är produkten även för dem som arbetar med interna arbetsupp-
gifter. Min uppfattning är att det inte räcker för systemförvalt-
ningsverksamheten inom tex en bank att veta vilket produkt 
slutkunden erhåller, eftersom det i många fall kan vara svårt att 
se vilket värde systemförvaltningsverksamheten har i detta.

Det slutliga avgörandet varför jag inte tilltalas 
av den rena processansatsen är systemförvaltningens karaktär 
att vara samlingsbenämning för ett antal aktiviteter (se avsnitt 
5.2), vilket gör det svårt att tala om processer för systemförvalt-
ning som helhet. Om det skall bli meningsfullt måste proces-
serna brytas ned i delprocesser, men då förloras snabbt över-
blicken. På praktikfältet har jag följt ett antal processkartlägg-
ningar av systemförvaltningsverksamheter som inte fått önsk-

värd effekt, varför tanken med en processansats inte kändes 
lockande. Processansatsen återfinns i tex ISO 15288 som tar ett 
helhetsgrepp om både styrprocesser och utvecklings- och för-
valtningsprocesser för ett systems hela livscykel. 

Ett annat alternativ var att använda aktivitets-
teorin (Engeström mfl, 1999) för kartläggning av objekt- och 
förvaltningsverksamhet. Där finns möjlighet att beskriva både 
den horisontella och vertikala aspekten av verksamhet respek-
tive organisation. I aktivitetsteorin är dock den undersökta 
verksamhetens omgivning delvis otydlig (Davydov, 1999) och 
den enda tydliga rollen är utföraren (Goldkuhl och Röstlinger, 
1999). Eftersom jag är intresserad av uppdraget såväl inom en 
förvaltningsorganisation som mellan förvaltningsorganisatio-
nen och annan part, föreföll aktivitetsteorin vara mindre lämp-
lig för detta ändamål.

Jag anser att ett av de stora problem med system-
förvaltningsverksamheter är uppfattningen, som återfinns både 
på praktikfältet och i systemförvaltningsteori, att systemför-
valtning baseras på händelser (Kitchenham mfl, 1999). Det är 
möjligt att det kanske är så idag, men min uppfattning är att det 
inte behöver vara så. Det bör istället vara fruktbart att system-
förvaltningsverksamheter baseras på uppdrag. Det bör dess-
utom vara extra viktigt att tydliggöra dessa eftersom det ofta 
handlar om interna uppdrag som därför kan bli outredda (se 
avsnitt 3.2). Valet föll därför på den Praktikgeneriska Modellen 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1998). Den Praktikgeneriska Model-
len (i fortsättningen benämnd PGM) är central i avhandlingen 
och har använts för flera olika syften. Dels utgör den en viktig 
del av min teoretiska referensram i hur man kan betrakta verk-
samheter och dels har den använts som ett viktigt instrument 
i fallstudierna och utgör därmed en del av forskningsmetoden 
(se avsnitt 2.2.1). I PGM kombineras ett transformationsper-
spektiv med ett uppdragsperspektiv (ibid). Transformations-
perspektivet har fyllt den viktiga funktionen att visa resultatet 
från den interna verksamhet som systemförvaltning ofta inne-
bär. Genom att lägga olika förstoringsgrader på fenomenet som 
studerats har jag också haft möjlighet att finna olika hierarkiska 
nivåer och därigenom ökat eller minskat detaljeringsgraden. 

Ett annat argument att använda PGM är att den 

Avsnitt 5.2

Avsnitt 3.2

Avsnitt 2.2.1
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visat sig användbar för att beskriva verksamheter där IT-sys-
temperspektivet finns med (tex Avdic, 1999; Oskarsson, 2001; 
Petersson, 2002). Att modellens upphovsmakare har funnits i 
forskningsgruppen har även ökat min accessmöjlighet. Under 
forskningsprocessen har modellen successivt prövats vad gäl-
ler dess tillämpbarhet och jag har funnit att valet styrkts under 
arbetets gång. Processansatsens idé om att inte låta de orga-
nisatoriska gränserna styra, utan att betrakta det horisontella 
görandet anser jag mycket tilltalande och även denna tillgodo-
ses i PGM. Förutom ovanstående styrkor vill jag lyfta möjlig-
heten att på ett lättförståeligt men ändå tillräckligt omfattande 
sätt beskriva en verksamhet. Denna egenskap är viktig i sys-
temförvaltningssammanhang eftersom organisationer sällan är 
beredda att satsa någon större mängd tid eller kraft på att kart-
lägga och utreda en systemförvaltningssituation. Modellens 
begränsning har legat i svåröverblickbara flödesbeskrivningar, 
trots att modellen möjliggör sk kedjepraktiker där resultatet 
från en verksamhet används som underlag i nästa verksam-
het (Goldkuhl och Röstlinger, 1998). Jag har då istället valt 
att använda mig av i huvudsak handlingsgrafer (Goldkuhl och 
Röstlinger, 1988) för att komplettera PGM-graferna i syfte att 
öka detaljeringsgraden men ändå behålla handlingarna i cen-
trum för beskrivningarna. 

Att använda PGM som teorigrund harmonie-
rar dessutom väl med den pragmatiska grundsyn som präglar 
forskningsstrategin (se avsnitt 2.1), eftersom PGM har fokus på 
handlingar i ett verksamhetssammanhang (Goldkuhl och Röst-
linger, 1998). 

3.1.2 Den praktikgeneriska modellen (PGM)
PGM syftar till att beskriva verksamheter och 

deras relationer till omgivningen. I modellen används praktik-
begreppet, men jag har genomgående valt att använda verksam-
hetsbegreppet eftersom jag upplever det som en mer passande 
benämning för ett systemförvaltningssammanhang. Verk-
samhet innebär att ”någon/några gör något för någon/några” 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1998, s 3). En verksamhet är vidare 
en form av utövande, det vill säga den görs i normala fall inte 
bara en gång utan är något återkommande. En verksamhet 

Avsnitt 2.1

Figur 3.2 Praktikgeneriska Modellen (Goldkuhl och 
Röstlinger, 1998 s 7).
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är också intentionell till sin karaktär, vilket innebär att den 
syftar till ett resultat. Som en följd av den handlingsteoretiska 
synen kan ett IT-system i PGM betraktas som såväl ett instru-
ment som en producent. Nedan ges en kort redogörelse för de 
centrala begreppen i PGM som den presenteras av Goldkuhl 
och Röstlinger (1998) kompletterat med fördjupning avseende 
produktteori (Röstlinger och Goldkuhl, 1999). Modellen har 
senare utvecklats i olika delar, vilket beskrivs av Goldkuhl, 
Röstlinger och Braf (2001) samt i Goldkuhl och Röstlinger 
(2002a, 2002b). De vidareutvecklingar i modellen som beskrivs 
i nämnda papper har inte påverkat mina resultat, varför jag här 
väljer att presentera den version av PGM som legat till grund 
för mitt forskningsarbete. I figur 3.2 visas PGM och dess ingå-
ende komponenter.

Den centrala rollen i en verksamhet är producen-
ten, som framställer resultatet. För att kunna göra detta krävs 
olika förutsättningar. I modellen beskrivs dessa förutsättningar 
och de typer av aktörer som förser praktiken med dem. Förut-
sättningarna är;

– uppdrag
– underlag
– ersättning
– kunnande, normer och instrument.

En praktik baseras på uppdrag. För varje praktik finns en eller 
flera uppdragsgivare, som kan delas in i olika kategorier. Pro-
duktuppdragsgivaren ger uppdrag till producenten att produ-
cera en viss produkt och därmed kan uppdragsgivare och kli-
ent sammanfalla i ett produktuppdrag. En rolluppdragsgivare 
däremot formar och fastställer den roll som producenten skall 
ha. I modellen finns även resursuppdragsgivare vars uppdrag 
utgör en förutsättning för att verksamheten existerar. Underlag 
är det ”material” som man utgår från och förädlar i verksam-
heten, det vill säga det som bearbetas och transformeras till ett 
resultat från verksamheten. Underlag behöver inte vara fysiskt, 
utan tex information kan också vara ett underlag. De som för-
ser praktiken med underlag kallas för försörjare. Försörjarna 
är att betrakta som leverantörer till praktiken. I de fall verk-

samheterna är professionella verksamheter behöver producen-
terna ersättning för sitt arbete, oftast en finansiell sådan. Detta 
ges av finansiärer. Finansiering kan ske i flera led. Tex måste en 
organisation få in pengar från sina kunder för att kunna betala 
sina anställda. Vid min analys av förvaltningsverksamheter 
uteslöts kategorin ersättning mot bakgrund av att det i huvud-
sak är det interna förvaltningsuppdraget som analyseras. Med 
samma motivering uteslöt jag även finansiering vid fallstudierna 
som presenteras i kapitel 5 och 6. Det visade sig vara ett min-
dre lyckat ställningstagande vilket diskuteras närmare i avsnitt 
7.2.10. De tre förutsättningarna kunnande, normer och instru-
ment berör varandra och är delvis överlappande, såväl vad gäl-
ler förutsättningen i sig som aktörerna som förser verksam-
heten med den. Normer och metoder kan sägas vara en del av 
kunnandet i verksamheten, men för att göra en utförlig kart-
läggning av en verksamhet finns det ett värde i att skilja dessa 
åt. Kunnande avser producenternas kunnande och är alltså en 
intern förutsättning som finns hos producenterna. Kunnan-
det utvecklas och förmedlas av kunskapsutvecklare, som kan 
vara såväl producenten själv som andra, tex forskare och utbil-
dare. Instrument är alla hjälpmedel i form av verktyg, maski-
ner och övrig utrustning som underlättar handlingarna i prak-
tiken. Med instrument avses dock inte bara fysiska instrument 
utan även immateriella sådana som tex metoder, rutiner osv. 
Instrument ska skiljas från underlag – instrumenten är hjälpme-
del som brukas och återbrukas i förädlingen, medan underlaget 
förbrukas. Instrumenten utvecklas av instrumentmakare, van-
ligtvis utanför verksamheten. Dessa formar då egna verksam-
heter som resulterar i instrument där de instrumentanvändande 
producenterna i den aktuella verksamheten utgör klienter. Dock 
kan instrumenten även utvecklas internt i verksamheten och 
producenterna blir då även instrumentmakare i sin egen praktik. 

För att kunna bedöma handlingarnas och resul-
tatens kvalitet, relevans, lagenlighet med mera finns normer 
och regler. Dessa reglerar producenternas handlingsutrymme. 
Normerna utformas och formuleras av normställare. Normstäl-
larna kan även vara tydligt formulerade och externt tillförda, i 
en del fall sanktionerade av personer som har särskild makt att 
göra så. 

Figur 3.2

Kapitel 5, 6

Avsnitt 7.2.10
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En praktiks resultat är dess produkt. Den 
allmänt vedertagna karaktäriseringen av produkter och tjäns-
ter (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998; Grönroos, 2000) 
ifrågasätts inom praktikteorin bla eftersom man där anser att 
det sker en sammanblandning av följande;

– tjänsteaktivitet, dvs producentens utförande 
 av handling
– tjänsteresultat, dvs det resultat klienten erhåller 

från producentens tjänsteaktivitet
– tjänsteeffekt, dvs klientens nyttjande av resultatet 

och den upplevelse/tillfredsställelse detta ger.

I sin produktklassificering (1999) fastställer Röstlinger och 
Goldkuhl en produkt till att vara det resultat av producentens 
produktionshandlingar som kan konsumeras av någon. ”Med 
produkt avser vi det som traditionellt brukar betraktas som varor 
såväl som det som brukar betraktas som tjänster. Vi ser produkt 
som ett resultat av utförda handlingar, något framställt. Detta 
innebär att vi i detta avseende likställer tjänsten med varan, vi 
ser tjänster som något som är gjort istället för något som görs” 
(ibid, s 23). Produkt innebär därmed såväl materiella varor som 
resultat av tjänster. Skillnaden mellan vara och tjänst är att en 
vara har en separat fysisk beständighet. En tjänst innebär att 
”någon/några personer utför aktiviteter direkt riktade mot spe-
cifika klienter eller deras tillhörigheter” (ibid, s 12). Resulta-
tet är till för att nyttjas av klienten. Dess värde uppstår inte bara 
genom klientens mottagande, utan först vid klientens bruk. 

I PGM används begreppet klient istället för 
kund. Anledningen till detta är man anser att kund är ett något 
begränsat begrepp, medan det med klient avses alla typer av 
verksamheters gynnade part. En klient kan alltså vara en kund, 
men även aktörer som inte köper praktikens resultat men ändå 
är den gynnade parten, tex elever i en skola. Klienterna kan 
vara interna och externa och de kan delas upp i flera olika kate-
gorier, varav de vanligaste torde vara huvudklienter och sido-
klienter. Huvudklient är den som praktikens resultat är avsett 
för. Sidoklienten blir också gynnad av detta resultat, men kan-
ske inte lika påtagligt. Två andra viktiga klientklassificeringar, 

särskilt då man beskriver interna uppdrag, är nästaklient och 
slutklient respektive internklient och externklient. Nästaklien-
terna och internklienterna befinner sig vanligen inom den orga-
nisation som beskrivs. Skillnaden mellan en nästaklient och 
en slutklient är att en nästaklient är en del av en vidareföräd-
lingskedja, det vill säga denna klient mottar ett resultat, man 
kan se det som ett delresultat, från en verksamhet och förädlar 
det vidare i nästa verksamhet där han eller hon då agerar som 
producent. Slutklienten är den slutliga mottagaren och nyttja-
ren av resultatet. En internklient däremot tar emot ett internt 
resultat, tex en rapport eller en marknadsundersökning, som 
möjligen tjänar som någon form av input till en annan verk-
samhet men inte i samma direkta omfattning som hos nästak-
lienten. Externklienten är den externa mottagaren av resulta-
tet. Externklient och slutklient torde ofta sammanfalla medan 
nästaklient och internklient inte behöver göra det. 

I PGM finns även erfarenheter med, som bire-
sultat från verksamheten. Detta är ett sätt att visa att prakti-
ken ständigt utvecklas (förändras) av aktörer på basis av deras 
olika handlingar. Lärande genom handling innebär alltså att 
vår kunskap utvecklas på basis av erfarenheter, vi erfar våra 
handlingar och deras effekter och låter detta påverka oss i vårt 
fortsatta handlande. 

Jag argumenterade inledningsvis för valet av verk-
samhet istället för praktikteorins praktikterm. När det gäller 
termen klient har jag valt att använda mig av detta situations-
anpassat, vilket innebär att när jag beskriver en affärsdrivande 
verksamhet använder jag kund, medan vid beskrivningar av tex 
olika typer av myndigheter använder jag mig av klient. Detta 
är särskilt tydligt i kapitel 6 som beskriver tre fallstudier. När 
jag diskuterar generellt om förvaltning använder jag mig av 
praktikteorins begreppsbildning med ovanstående beskrivna 
anpassningar. I figur 3.3 illustreras den situationsanpassade 
PGM som legat till grund för den empiriska analysen som pre-
senteras i kapitel 5 och 6. 

3.2 Uppdrag i en förvaltningsverksamhet 
I PGM betraktas uppdraget som en förutsättning 

för en verksamhet (Goldkuhl och Röstlinger, 1998), vilket inne-

Kapitel 6

Figur 3.3

Kapitel 5, 6
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bär att det får en styrande inverkan på den verksamhet som 
bedrivs. Styrning innebär att man vill påverka det som görs i 
organisationen så att mönstret av handlingar blir målinriktat, 
samordnat och effektivt (Bruzelius och Skärvad, 1989). Styr-
ning sker i styrprocesser, ”processer som är inriktade på att 
påverka och samordna olika enheter i organisationsformen 
såsom divisioner, avdelningar och arbetsgrupper” (ibid, s 257). 

Nedan presenteras en analys av förvaltningsupp-
draget som styrande för en förvaltningsverksamhet. Analysen 
gäller interna uppdrag, eftersom jag i avhandlingen har gjort 
avgränsning kring interna systemförvaltningsverksamheter (se 
avsnitt 1.3). Gummesson (1998) menar att i de interna uppdra-
gen kan relationerna ses som en triad, i vilken ingår två resultat-
enheter där den ena är leverantör och den andra kund, samt en 
relation mellan dessa och ledningen, enligt figur 3.4. Detta leder 
till att de som gör överenskommelser kring den interna leveran-
sen betraktar det som ett produktuppdrag, medan ledningen 
betraktar det som en strävan att göra organisationen effektivare. 

Ledningen utövar styrning över enheterna objekt-
verksamhetens aktörer och IT-verksamhetens aktörer, men 
eftersom man i de flesta organisationer har infört marknads-
liknande samverkan föreligger även en form av interorganisa-
torisk styrning mellan objektverksamhet och IT-verksamhet. 
Detta gör att en systemförvaltningsverksamhet har inslag av 
båda idealtyperna av styrning som omnämns av litteraturen; 
hierarkisk- och marknadsstyrning. Inom den hierarkiska ideal-
typen anses en strukturerad fördelning av auktoritet i nivåer av 
över- och underordnade tillsammans med ett gemensamt mål 
lösa behovet av styrning (Thompson mfl, 1994). I idealtypen 
marknadsstyrning anses huvudaktörerna säljare och köpare 
sträva efter egennytta i utbytet utifrån motstridiga intressen 
och brist på lojalitet. Priset anses vara den viktigaste beslutsin-
formationen och konkurrensen anses skydda från att säljaren 
på ett eller annat sätt missköter sig (Brunsson och Hägg, 1994; 
Axelsson, 1998). När dessa idealtyper ansetts för begränsande 
för att beskriva långvariga relationer har ett antal ytterligare 
styrformer skapats, tex nätverksteorin där styrning sker genom 
nätverk (Håkansson och Snehota; 1995) och klanstyrning 
(Ouchi, 1982). 

Figur 3.3.  Anpassad version av PGM som underlag 
 för empirisk analys.

Avsnitt 1.3

Figur 3.4

Ledning

Objektverksamhet IT-verksamhet

Figur 3.4 Triadsituation vid interna uppdrag.
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samheten (se kapitel 4 för analys av förvaltningsverksamhetens 
producent) och tillsammans med aktörer i IT-verksamheten 
bedriver de förvaltningsverksamhet. IT-verksamheten är upp-
dragstagare i förvaltningsverksamheten. 

För analys av de olika parterna i en uppdrags-
situation använder jag uppdragspartsbegreppet och avser då 
uppdragsgivare alternativt uppdragstagare enligt PGM (Gold-
kuhl och Röstlinger, 1998). Begreppet förvaltningsorganisation 
används också och med det avses förvaltningsverksamhetens 
producent (se avsnitt 4.2.1) (RDF, 1987; Bergvall, 1995; Nord-
ström och Welander, 2002). Förvaltningsuppdraget ges från 
objektsparten till IT-parten, men för att operationalisera upp-
draget formas en förvaltningsorganisation som representerar 
objekt- respektive IT-verksamheten. Detta innebär ett förtydli-
gande av uppdragssituationen, men samtidigt ökar komplexite-
ten totalt sett eftersom det för inblandade parter blir fler upp-
drag att verka inom. Förvaltningsuppdraget kan därmed delas 
upp i två olika kategorier; uppdrag som ges utom eller inom för-
valtningsorganisationen. 

Dessutom finns en riktningsdimension på upp-
dragen som anknyter till Gummesson (1998) triadsituation 
i figur 3.4; horisontellt och vertikalt. Dessa två dimensioner 
på förvaltningsuppdrag; ursprung och riktning kan skapa en 
tabell där respektive uppdragspart kan anges (se tabell 3.1). 
Rollbenämningarna i förvaltningsorganisationen är hämtade 
från figur 4.5.

Dessa uppdrag kan även relateras till PGM´s 
uppdragstyper - rolluppdrag och produktuppdrag (Goldkuhl 
och Röstlinger, 1998) – där rolluppdraget främst har vertikal 
riktning medan produktuppdraget i huvudsak har horisontell 
riktning. Det ger följande uppdragskategorier för förvaltnings-
uppdrag;

– rolluppdrag utom och inom förvaltningsorganisa-
tionen

– produktuppdrag utom och inom förvaltningsorga-
nisationen.

Uppdragskategorierna i tabell 3.1 har använts som analysmodell 

Kapitel 4

Avsnitt 4.2.1

Figur 3.4

Tabell 3.1

Figur 4.5

Tabell 3.1

Jag anser att den största komplexitetsfaktorn i ett 
internt uppdrag är just det förhållande som Gummesson (1998) 
tar upp i det han benämner triaden – som innebär en hybrid 
av styrformerna hierarkisk- och marknadsstyrning. Inslaget 
av hierarkisk styrning i interna uppdrag skapar en möjlighet 
– om man inte kommer överens i det interna uppdraget kan 
man eskalera avgörandet till någon som kan lösa tvisten. Tri-
adsituationen torde leda till att interna uppdrag riskerar att bli 
mer konfliktfyllda än externa uppdrag. Genom att det finns en 
definierad hierarkisk makt över de interna marknaderna, över-
ställd de operativa enheternas relationer, kan dessa relationer 
till och med bli mer komplicerade än de skulle ha blivit vid upp-
drag med en extern organisation. Till exempel är finansieringen 
inom organisationen i regel centraliserad, vilket innebär att det 
kan uppstå internkonkurrens om kapital, alla förväntas agera 
i enlighet med företagets affärsidéer, mål och strategier, det är 
inte säkert att ledningen i praktiken ger de interna beställarna 
fria händer att välja mellan interna och externa leverantörer 
och så vidare (ibid). Dock har de interna uppdragen kommit 
mer i fokus under senare tid och enligt Arnerup-Cooper och 
Edvardsson (1998) anser allt fler både forskare och praktiker 
att det är mindre sannolikt att medarbetare skapar nöjda kun-
der om de inte själva är nöjda och engagerade. De belyser detta 
med ett citat från Normann ”Det man inte kan sälja till den 
egna personalen kan man inte heller sälja till kunden” (ibid, s 
232). Arnerup-Cooper och Edvardsson menar att förhållandet 
mellan den interna leverantören och den interna kunden liknar 
hela organisationens leverantörsförhållande till externa kunder. 

Jag skall nu fördjupa analysen ytterligare genom 
att analysera en systemförvaltningsverksamhets uppdragssitua-
tion. Analysen görs utifrån figur 3.1 som illustrerar relationerna 
mellan objektverksamhet, IT-verksamhet och förvaltningsverk-
samhet.

Uppdraget avseende systemförvaltning är ett upp-
drag där aktörer i objektverksamheten är uppdragsgivare, men 
på grund av IT-systemens speciella karaktär av agenter i verk-
samheter (se avsnitt 4.1.1) är det också nödvändigt att aktörer 
i objektverksamheten deltar i förvaltningsuppdraget som med-
producent. Dessa bedriver den objektnära förvaltningsverk-

Figur 3.1

Avsnitt 4.1.1
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i de empiriska analyser som presenteras i avhandlingen (se 
avsnitt 5.1, 6.2.2, 6.3.1 och 6.4.1). Idén om att införa en upp-
dragsstyrning i förvaltningsverksamheter är inte ny utan 
presenterades först av Berntsson och Welander (1991) som 
föreslog införandet av en uppdragssyn i förvaltningsverksam-
heter med motiveringen att objektverksamhetsaktörer och IT-
verksamhetsaktörer var olika folkslag (jfr Gummesson, 1998 
som talar om olika stammar i en organisation). Denna upp-
dragssyn har varit klargörande i arbetet med att skapa tydliga 
förvaltningsuppdrag (Bergvall och Welander, 1996; Nordström 
och Welander, 2002), men har främst begränsats till uppdraget 
mellan aktörer som bedriver objektnära förvaltningsverksam-
het respektive IT-nära förvaltningsverksamhet i figur 3.1. 

Uppdraget som förutsättning, och därmed 
styrande inverkan, har många likheter med det som benämns 
kontraktsstyrning. Med kontraktsstyrning avses ”styrning av 
verksamhet som utförs av externa entreprenörer eller interna 
utförare baserat på kontrakt, i form av överenskommelser med 
bindande verkan” (Bryntse, 2000, s 3). Till skillnad från styr-
ningen mellan ledningen och objektverksamheten och IT-verk-
samheten saknas här ett hierarkiskt bemyndigande om att 
objektverksamheten kan styra över IT-verksamheten eller tvärt 
om. Kontraktsstyrning bör inte ses som en distinkt styrform, 
utan snarare som en styrform som kombinerar olika styrele-
ment för att uppnå en effektiv styrning (ibid). 

Gummesson (1998) menar att skillnaden mellan 
företaget och marknaden blir allt otydligare. Medan anställ-
ningsförhållandena blir flexiblare knyts kundrelationerna allt 
fastare. I litteraturen finns en enighet om att komplex verksam-

het kan styras med kontrakt, men det råder mindre enighet om 
hur det sker eller kan ske. Att precisera exakt vad man förvän-
tar sig från en utkontraktering är komplicerat. Det finns egent-
ligen två huvudriktningar; antingen betalar man för det som 
görs eller så betalar man leverantören för att hålla kunderna 
nöjda (Oates, 1998). Dessa två ytterligheter kan delas in i tre 
sorters kontrakt enligt Lacity och Willcocks (2001);

– servicekontrakt
– strategiska allianser/partnerskap
– inhyrningskontrakt.

Servicekontrakt kräver detaljerade kontrakt som fullt ut 
specificerar behov, servicenivåer, mätning av prestation, viten 
samt pris. Det kräver även korttidskontrakt, som varar endast 
under den tid man kan överskåda behoven. Denna kontrakts-
typ anses fungerar bäst vid IT-aktiviteter där företagen tydligt 
kan definiera sina behov i vattentäta kontrakt, tex där tekniken 
är mogen och stabil. I en strategisk allians ingår parterna ett 
långsiktigt samarbete där det är givande och tagande från båda 
sidor. Vid Inhyrningskontrakt hyrs kompetens från ett annat 
företag, men man styr den själv inom sitt företag.

Trots att kontraktsstyrning är en snabbt ökande 
styrform, letar fortfarande många företag efter den ökade 
affärsnytta som de sökte då de valde att utkontraktera. Det 
kan bero på att merparten av forskningen om kontraktsstyr-
ning handlar om beslutet att utkontraktera eller inte, betydligt 
mindre har handlat om vad som händer när kontraktet väl är 
skrivet (ibid). Med stöd av Bryntse (2000) anser jag att genom 
att förstå systemförvaltningsverksamheter och de vanligt före-
kommande styrningsaktiviteterna efter kontraktsskrivningen 
och de därpå följande målen hos intressenter och deras relatio-
ner under dessa aktiviteter, bör kunder och leverantörer bättre 
kunna planera och styra sina kontrakt. Bryntse (ibid) menar att 
kontraktsstyrning aldrig kan specificeras fullständigt i ett kon-
trakt, och att verksamheters förutsättningar förändras löpande 
vilket ställer krav på kontinuerlig styrning och kommunikation 
under kontraktsperioden så att graden av styrning kan variera 
med förutsättningarna. Det är också viktigt att i inledningen 

Avsnitt 5.1, 

6.2.2, 6.3.1, 

6.4.1

Figur 3.1

Tabell 3.1 Förvaltningsuppdragens ursprung, riktning och 
parter.

Ursprung
Riktning

Utom förvaltningsorganisationen Inom förvaltningsorganisationen

Vertikalt Uppdragsgivare: Ledningen 
Uppdragstagare: Förvaltningsorganisationen 

Uppdragsgivare: Systemägare
Uppdragstagare: Systemansvarig

Horisontellt Uppdragsgivare: Objektsparten 
Uppdragstagare: IT-parten men operationaliseras 
genom förvaltningsorganisationen
Uppdragsgivare: Nyttjare
Uppdragstagare: Förvaltningsorganisationen

Uppdragsgivare: Systemansvarig
Uppdragstagare: Tekniskt systemansvarig
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avsätta tillräckligt med tid för etablering av både styrform och 
relationer med leverantörer. Efter det att kontraktet satts i 
verkan måste styrningsprocesser implementeras, samt struktu-
rer för att främja leverantörsframgångar. Även därefter bör det 
finnas regelbundna rutiner för kommunikation och kontroll och 
man bör försäkra sig om att information och överenskommelser 
är riktigt uppfattade, genom protokoll och bekräftelser. Kon-
trollen bör inte i första hand syfta till att bokstavligt kontrollera 
uppfyllandet av kontraktsspecifikationerna, utan snarare vara 
ett sätt att upprätthålla kunskapen och föra en dialog om verk-
samheten. Båda parter bör också ha en vilja och beredskap till 
snabb problemlösning när det uppstår problem (ibid).

Vid en teoretisk analys av kontraktsstyrning i en 
systemförvaltningssituation förefaller det som om objektverk-
samhetsaktörens handlingar är begränsade till att upphandla 
systemförvaltning av en IT-leverantör (intern eller extern). På 
grund av IT-systemens integrerade funktion i objektverksam-
heter betraktar jag istället objektverksamhetsaktören som med-
producent i förvaltningsverksamheten (se figur 3.1 belyser sys-
temförvaltningsverksamheter som subverksamhet till objekt-
verksamhet och IT-verksamhet). En roll som inte är begränsad 
till enbart upphandling och styrning av IT-leverantören, även 
om det är ett viktigt inslag i verksamheten (se avsnitt 5.2.4). En 
förvaltningsverksamhetssituation är dessutom komplex efter-
som det finns flera uppdrag, och att skapa kontrakt för alla 
dessa uppdrag skulle troligen inte vara möjligt i praktiken. Kon-
traktsstyrning lämpar sig bäst för det uppdrag som skall vida-
reföra uppdraget mellan objektverksamhet och IT-verksamhet, 
dvs uppdraget inom förvaltningsorganisationen (B-D i figur 
3.1). Mot bakgrund av dessa distinktioner väljer jag att använda 
begreppet uppdragsstyrd istället för kontraktsstyrd även om 
många likheter finns mellan begreppens innebörd. 

I den fortsatta texten kommer jag använda 
begreppet uppdragsstyrd och då avse att en verksamhets samt-
liga identifierade uppdrag ligger till grund för styrningen av 
verksamheten. I en förvaltningsverksamhet innebär det de upp-
drag som beskrivs i tabell 3.1. 

3.2.1 Styrmedel inom ett uppdrag
Inom ramen för ett uppdrag kan ett antal styrme-

del användas. Bruzelius och Skärvad (1989) skiljer mellan tre 
grundläggande styrmedel; målstyrning, handlingsstyrning och 
självstyrning. Jag kommer här inte att belysa självstyrningens 
principer närmare eftersom detta sällan är en medveten styr-
ningsstrategi för systemförvaltningsverksamheter, utan utgör 
snarare en konsekvens av utebliven handlings- eller målstyr-
ning. När självstyrning råder har det styrda objektet stor hand-
lingsfrihet och ibland också vidsträckt rätt att formulera mål 
(ibid), vilket innebär att självstyrning till viss del alltid finns 
men i varierande omfattning. 

Då målstyrning tillämpas utgår man från att de 
som är närmast problemen vet bäst hur de ska lösas. Den styrda 
enheten ges mål som skall uppnås, däremot specificeras inte 
hur dessa mål skall uppnås. Ett vanligt argument för målstyr-
ning är att mål är mera motiverande för medarbetarna än att 
tala om hur de ska utföra arbetet, dvs handlingsstyrning (ibid). 
Målstyrning diskuteras ofta i samband med teambaserade orga-
nisationsformer (se avsnitt 4.2.2). Detta kräver att önskat resul-
tat och mätning av resultatet definieras tydligt. Följande villkor 
måste vara uppfyllda;

– kunskap existerar om målet – resultaten som 
 skall uppnås
– resultatområdena kontrolleras av de medarbetare 

vars handlingar skall påverkas av uppsatta mål
– måluppfyllelse kan mätas effektivt (ibid).

I en systemförvaltningsverksamhet är det extra viktigt 
att särskilja vems mål man avser, inte minst om system-
förvaltningsverksamheten berör flera olika funktioner med 
olika målsättningar. Det finns stor risk att det uppstår målkon-
flikter i systemförvaltningsverksamheter och för att bedriva 
verksamheten framgångsrikt är det extra viktigt att skapa mål 
som uppfyller kraven ovan. Det är också oundvikligt att sys-
temförvaltningsverksamheter tangerar såväl objektverksamhet 
som IT-verksamhet. På ett vardagsplan är det av största vikt 
att det råder konsensus kring medlen för att nå de mål som 

Figur 3.1

Avsnitt 5.2.4

Figur 3.1

Tabell 3.1

Avsnitt 4.2.2
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satts upp, menar Schein (1992). Man kan ha något oklara mål, 
men man måste komma överens om hur man skall designa, 
finansiera, bygga och sälja produkten eller tjänsten om något 
ska hända över huvud taget. 

För att säkerställa att medarbetarna utför hand-
lingar som är till organisationens fördel används handlingsstyr-
ning. Detta är den mest direkta styrformen och den inriktas på 
själva arbetsmetoden. Utvecklade arbetsmetoder används på ett 
standardiserat sätt, vilket underlättar samordning. Handlings-
styrning används mycket i industrier, men även i andra orga-
nisationer, där teoretiska procedurer så som tex analyser kan 
vara metodstyrda. Detta är ett sätt att utnyttja organisationens 
”beprövade erfarenhet”, eller organisatoriska inlärning (Bru-
zelius och Skärvad, 1989; Sjöstrand, 1987). Handlingsstyrning 
motsvaras i PGM av kategorin normer som syftar till att säker-
ställa kvalitet och relevans i handlingsresultaten, men även av 
kategorin instrument (Goldkuhl och Röstlinger, 1998). 

Bruzelius och Skärvad (1989) menar att det finns 
åtminstone fyra sätt att styra handlingar;

– avgränsa möjligheter och därmed beteenden
– i förväg granska förslag till handlingar
– utkräva ansvar för utförda handlingar
– tillföra mer resurser än vad som egentligen krävs.

Att använda handlingsstyrning, och då ofta med hjälp av 
metoder, är ett av de vanligaste sätten att styra informations-
systemarbete. En metod är en detaljerad beskrivning, eller 
föreskrift, av sättet att lösa ett visst problem. En metod karak-
täriseras enligt Andersen (1994) av;

– användningsområdet, dvs på vilka typer av 
problem den kan tillämpas.

– vilket arbete som skall utföras och eventuellt 
 hur detta arbete kan organiseras
– vilka beskrivningstekniker som skall användas 

och hur.

När det gäller användning av metoder säger Goldkuhl (1994) 

att de skall ge vägledning för handlande. Metoder innehåller 
generell kunskap som skall användas i specifika situationer och 
det kräver att metodanvändaren tillämpar situationsanpassning. 
Situationsanpassning kännetecknas av att metoddelar väljs ut 
och anpassas utifrån de behov som finns i den aktuella problem-
lösningssituationen (ibid).

3.3 Systemförvaltningsverksamhet
Systemförvaltningsaktiviteterna utgör de hand-

lingar som genomförs i en systemförvaltningsverksamhet enligt 
PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1998). I litteraturen om system-
förvaltning definieras en systemförvaltningsverksamhet ofta 
som bestående av förändringsarbete som bryts ned enligt kate-
gorierna i tabell 3.2. 

Kategoriseringen är gjord utifrån ändringens 
bakomliggande orsak; rätta, anpassa, förbättra och förebygga 
och presenterades i sin första form av Lientz och Swanson 
(1980). Kategorierna har sedan utvecklats successivt och ligger 
till grund för IEEE´s definition av systemförvaltning; ”Modifi-
cation of a software product after delivery to correct faults, to 
improve performance or other attributes, or to adapt the pro-
duct to a modified environment” (IEEE, 1998).

I RDF-projektet (1987) användes också ändrings-
kategorierna rättning, anpassning och förbättring från Lientz 
och Swansons karaktärisering (1980). Här lade man även till 
sanering såsom förvaltningsaktivitet (RDF, 1987). Den inter-
nationella ändringskategorin förebyggande hade sin motsvarig-
het i att en strävan för systemförvaltningsverksamheter borde 
vara att vara proaktiva istället för reaktiva. Resultatet från 

Tabell 3.2

Tabell 3.2 Ändringskategorier från litteratur om 
systemförvaltning.

Förvaltningskategori Beskrivning

Rättningar Förändringar som är nödvändiga på grund av faktiska fel (framkallade eller 
inneboende ”buggar” i IT-systemet).

Anpassningar Förändringar som initieras av förändringar i IT-systemets omgivning.

Förbättringar Förändringar som innebär tillägg, saneringar, modifieringar, utvidgningar och 
förbättringar som görs i IT-systemet för att möta det växande och förändrande 
behovet hos användarna.

Förebygganden Förändringar som är syftar till att förebygga problem innan de uppstår.
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RDF-projektet har vidareförädlats i olika omgångar, dock 
utan att någon annan karaktärisering av förvaltningsbegreppet 
genomförts (tex Berndtsson och Welander, 1991; Revay, 1992). 
I den fortsatta texten kommer jag använda benämningarna rätt-
ningar, anpassningar, förbättringar och saneringar. 

Niessink och van Vliet (2000) ansluter sig till 
IEEE´s definition av systemförvaltning, men diskuterar sam-
tidigt mycket kring användarstöd som central aktivitet i en 
systemförvaltningsverksamhet. På liknande sätt gör Parikh 
(1988) som tar upp utbildning och användarstöd som aktivite-
ter i förvaltningsarbetet men definierar förvaltning som änd-
ringshantering. Detta skapar en otydlighet mellan definitioner 
och uppfattningen om vilket arbete som bedrivs i en system-
förvaltningsverksamhet. Kajko-Mattsson gör i ”To Be or Not 
To Be Called Maintenance That is the question!” (2000) en 
lingvistisk analys av termen förvaltning (eng maintenance). 
Hennes slutsats är att ordet förvaltning är korrekt utifrån de 
definitioner som finns i tre av de mest prestigefyllda uppslags-
böckerna i engelska språket och förutsatt att man med för-
valtning menar de fyra ovanstående kategorierna; rättningar, 
anpassningar, förbättringar och förebyggande ändringar. 
Kajko-Mattsson går vidare utifrån sin definition av förvalt-
ningsbegreppet och söker efter metoder för att specificera och 
mäta olika typer av ändringsprocesser inom systemförvalt-
ning. Hon frågar sig tex hur det kan komma sig att kostnaden 
för förvaltning varierar mellan 40 och 90 procent av kostnaden 
under hela systemets livscykel. Hennes slutsats är att en viktig 
anledning till denna skillnad i kostnadsberäkningar är att vi 
har för skiftande uppfattning om vad förvaltning är. De defi-
nitioner av systemförvaltning som finns idag, tex IEEE-stan-
darderna (1998), anser hon vara för generella (Kajko-Mattsson 
2000). Jag har själv dragit liknande slutsatser (Bergvall, 1995). 
För att eliminera denna stora skillnad i mätmetoder och defini-
tioner har Kajko-Mattsson utvecklat CM3 – (Corrective Main-
tenance Maturity Model) i vilken hon strävar efter att skapa en 
mycket detaljerad processbeskrivning som ger maximal insikt i 
hur rättningar ska bedrivas (Kajko-Mattsson, 2001).

Den skiftande uppfattningen om vad system-
förvaltningsarbete innebär var också motivet till att Kitchen-

ham mfl (1999) utarbetade en ontologi för systemförvaltning. 
De menar att empiriska studier om systemförvaltning kan vara 
svåra att tolka och ställa i relation till andra studier om man 
inte känner till studiens kontext, och det är därför viktigt att 
identifiera faktorer som påverkar resultatet av empiriska stu-
dier. I syfte att identifiera sådana faktorer, har de skrivit en 
ontologi över systemförvaltning, Towards an Ontology of Soft-
ware Maintenance (ibid). Strävan är att skapa en hierarki av 
begrepp såväl som ett ramverk för diskussioner inom system-
förvaltningsområdet. De identifierar i ontologin ett antal fakto-
rer som påverkar en systemförvaltningsverksamhet;

– typer av förvaltningsaktiviteter och deras 
processer 

– IT-systemet 
– mänskliga faktorer. 

Författarna (ibid) tar upp fyra typer av förvaltningsaktivite-
ter, som härrör sig till karaktären på aktiviteten till skillnad 
mot Lientz och Swanson som delade in aktiviteterna efter dess 
ursprung (1980). I tabell 3.3 presenteras aktiviteterna.

Effektiviteten hos ovanstående typer av aktivi-
teter påverkas främst av ändringens storlek (ju större, desto 
mer koordinering och kommunikation krävs) samt hur kritisk 
den är (ju mer kritisk, desto snabbare levereras ändringen till 
användarna) (ibid). Denna indelning är intressant för mig efter-
som den på ett tydligt sätt lyfter fram behovet av styrning. Jag 
uppfattar såväl de styrande som kvalitetssäkrande aktiviteterna 

Tabell 3.3

Tabell 3.3 Beskrivning av förvaltningsaktiviteter (Kitchen-
ham mfl, 1999).

Aktivitet Beskrivning

Undersökande En aktivitet som ger insikt om effekten av en ändring .

Modifierande Aktiviteter som ändrar IT-systemens beteende eller implementering. Modifierande 
aktiviteter kan vara av två olika karaktärer; rättningar eller förbättringar.

Styrande En aktivitet som är relaterad till styrningen av förvaltningsprocessen eller till 
konfigureringskontrollen av den förvaltade produkten.

Kvalitetssäkrande En aktivitet som säkrar att en modifieringsaktivitet inte skadar kvaliteten hos den 
förvaltade produkten. Kvalitetssäkringsaktiviteter kan klassas som tester eller 
certifieringsaktiviteter.
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som olika typer av styrning, något som jag själv har lyft fram 
som en central förvaltningsaktivitet (Bergvall, 1995; Nordström 
och Welander, 2002). När jag 1991 började intresserade mig för 
systemförvaltning kunde jag inte få tillfredsställande svar om 
vilket arbete som utfördes i en systemförvaltningsverksamhet 
varför jag gjorde ett antal fallstudier som genererade sex för-
valtningsaktiviteter;

– ändringshantering
– utbildning
– användarstöd
– drift
– utvärdering
– förvaltningsstyrning (Bergvall, 1995).

Dessa aktiviteter har successivt utvecklats genom praktiskt 
arbete (Bergvall och Welander, 1996; Nordström och Welander, 
2002). I avsnitt 5.2 presenteras utvecklingen mer detaljerat 
samt att aktiviteterna utsätts för en empirisk och teoretisk pröv-
ning. Jag tilltalas av Kitchenhams mfl kategorisering, eftersom 
man där vidgar förvaltningsaktiviteterna från att endast inne-
bära förändringsarbete. Det jag saknar hos Kitchenham mfl 
är stödjande aktiviteter, men de återfinns istället hos Parikh 
(1988) och Niessink och van Vliet (2000). Det ger vid en syntes 
följande fem teoretiskt grundade kategorier;

– undersökande
– modifierande
– styrande
– kvalitetssäkrande
– stödjande.

Det innebär att samtliga förvaltningsaktiviteter som jag definie-
rade 1995 (Bergvall, 1995), utom IT-drift, finns i teoribildning 
om systemförvaltning - dock inte samlade. Jag saknar dock ett 
tydligare handlingsperspektiv som tydliggör vad som faktiskt 
görs i karaktärisering från Kitchenham mfl (1999). Om Lientz 
och Swansons (1980) kategorisering i ändringars bakomliggande 
orsak är för snäv (Bergvall, 1995) är Kitchenham mfl lite för 

generell och kan anses relevant för många olika typer av verk-
samheter. Ett tydligare handlingsperspektiv men innefattande 
de karaktäriserande kategorierna anser jag skulle vara klargö-
rande i strävan att tydliggöra vad systemförvaltning innebär. 

Uppfattningen om att systemförvaltningsarbete 
till stor del består av ändringsarbete är gemensam för många 
kunskapsutvecklare inom systemförvaltningsområdet som jag 
kommit i kontakt med genom studier och praktiskt arbete. 
Jag har redan nämnt att en stor del av kunskapsutvecklingen 
baserats på uppfattningen att systemförvaltning är synonymt 
med ändringsarbete. Enligt analysen av förvaltningsaktivi-
teter i avsnitt 3.3 finns det nu flera kunskapsutvecklare som 
vill vidga innebörden i förvaltningsbegreppet däribland jag 
själv (tex Kitchenham mfl, 1999; Niessink och van Vliet, 2000; 
Bergvall, 1995). Det innebär dock fortfarande att en stor del 
av förvaltningsarbetet består av ändringsarbete. Nedan följer 
en analys av ändringsarbetet med utgångspunkt i Lientz och 
Swansons (1980) kategorisering, samt en alternativ kategorise-
ring av Goldkuhl (2003). 

Pigoski (1997) menar att förvaltningsaktiviteter 
sällan specificeras nog. Ofta läggs buggfixar och förbättringar 
samman, vilket är en av anledningarna till att förvaltning ofta 
betraktas som bestående främst av rättningar. Om man inte 
delar upp ändringshanteringen i olika kategorier, resulterar det 
i förvirring och felaktiga uppfattningar om förvaltning (ibid). 
Pigoski refererar till Lientz och Swanson (1980) som fann att 
över 80 procent av förvaltningskostnaderna går till förbätt-
ringar. Detta innebär troligen att det är verksamhetens föränd-
ringar som är det största upphovet till förvaltningsaktiviteter, 
inte fel i IT-systemen. Tio år senare gjorde Abran och Nguyen-
kim (1991) en empirisk studie och resultatet blev att 21 procent 
av förvaltningsarbetet utgjordes av rättningar medan resten 
fördelade sig på övriga kategorier. Denna fördelning verkar 
vara tämligen konstant över tiden. Tabell 3.4 visar en samman-
ställning av undersökningar om fördelningen mellan ändrings-
aktiviteter. I avsnitt 7.1.2 presenteras en empirisk studie med 
liknande resultat som de som presenteras i tabell 3.4.

Ett flertal undersökningar visar alltså att den allra 
största delen av förvaltning handlar om vidareutveckling, om än 

Avsnitt 5.2

Avsnitt 3.3

Tabell 3.4

Avsnitt 7.1.2

Tabell 3.4
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i små steg. Behovet av att bryta ned dessa vidareutvecklingskate-
gorier i anpassningar, förbättringar och saneringar har inte foku-
serats i ovan nämnda studier. Däremot har tex Kajko-Mattsson 
(2001 a) specifikt kunskapsutvecklat kring rättningskategorin, 
vilket kan innebära att ändringar inte behöver brytas ned mer 
än i dessa två huvudkategorier; rättningar och vidareutveckling. 
Däremot aktualiserar indelningen frågan om gränsdragning 
mellan vidareutveckling och utveckling, eftersom dessa aktivite-
ter ofta styrs med hjälp av olika organisationsformer. 

Både nyutveckling och vidareutveckling syftar 
till förändring, men av olika grad. I vidareutvecklingsbegrep-
pet finns implicit att något redan finns som kan utgöra före-
mål för vidareutveckling. Att något redan finns och som man 
i en vidareutvecklingssituation bygger ut eller till är en vanlig 
situation i praktiken varför det finns ett behov av att karaktä-
risera ändringar utifrån graden av förändring snarare än dess 
bakomliggande orsak. Jag använder mig därför här av Gold-
kuhls förändringskategorier (2003) eftersom den kategoriserar 
ändringar utifrån graden av förändring (tabell 3.5), till skill-
nad från Lientz och Swanson (1980) som utgick från ändring-
ens bakomliggande orsak. I avsnitt 7.1.5 relateras de empiriska 
resultaten till denna indelning.

Kitchenham mfl (1999) menar tex att en av de 
största skillnaderna mellan systemutveckling och systemför-
valtning är att utveckling baseras på beställningar medan för-
valtning baseras på händelser. Detta innebär att de anser att 
det som initierar förvaltningsaktiviteter är oplanerade (slump-
artade) händelser. Just denna uppfattning att det som initie-
rar en ändringsåtgärd skulle vara slumpartade händelser är 
jag kritisk till. Systemförvaltning har ett inslag av att hantera 
förändringar, men dessa behöver inte betraktas som slumpar-

tade. Med utgångspunkt i praktikteorin (Goldkuhl och Röst-
linger, 1998) bör en systemförvaltningsverksamhet baseras på 
det uppdrag som systemförvaltningsverksamheten har. Med en 
uppdragsbaserad syn på systemförvaltningsverksamheter bör 
de bli lika styrbara som vilken annan verksamhet som helst. 
Niessink och van Vliet (2000) för en diskussion om skillna-
den mellan utveckling och förvaltning och menar att resultatet 
av utveckling är en produkt och resultatet av förvaltning är en 
tjänst. Förvaltningens värde ligger i de aktiviteter som resulte-
rar i fördelar för kunderna, tex rättade fel och nya funktioner. 
I systemutveckling är det inte utvecklingsaktiviteterna som 
ger värde åt kunden, utan aktiviteternas resultat, IT-systemet. 
Detta gör att kunderna bedömer kvaliteten på systemförvalt-
ning annorlunda än kvaliteten på utveckling, vilket i sin tur gör 
att systemförvaltning behöver andra processer än de som en 
utvecklingsorganisation använder (ibid). Utifrån praktikteo-
rin (Goldkuhl och Röstlinger, 1998) kan även Niessink och van 
Vliet kritiseras genom deras sammanblandning av aktiviteter 
och resultat. Produkten av en systemförvaltningsverksamhet 
bör vara ett förändrat och tillgängligt IT-system likväl som det 
i en systemutvecklingsverksamhet är ett nytt IT-system. Däre-
mot delar jag deras slutsats att systemförvaltningsverksamhe-
ter behöver andra processer, men det är enligt min uppfattning 
snarare en konsekvens av att IT-systemet är en viktig agent i en 
verksamhet och därför måste vara tillgänglig vilket ställer krav 
på tex IT-drift, löpande ändringshantering och användarstöd. 
Detta beror således inte på huruvida systemförvaltning är en 
produkt eller tjänst. 

Tabell 3.5

Avsnitt 7.1.5

Tabell 3.4 Resultatet av undersökningar avseende den 
bakomliggande orsaken till ändringsbehov.

Förvaltningskategori Lientz & Swanson 
1980

Ball 
1987

Deklava 
1990

Abran 
1990

Rättningar 22% 17% 16% 21%

Anpassningar, förbättringar 
och saneringar

78% 83% 84% 79%

Tabell 3.5 Förändringskategorier enligt Goldkuhl, 2003.

Förändringskategori Beskrivning

Löpande anpassning Små förändringsbehov som uppstår dagligen. Förändring sker inom 
organisationen (Lientz och Swanson, 1980).

Återkommande förfining Ständiga förbättringar. Förändring sker inom organisationen (Bergman och 
Klefsjö, 1991; Axelsson och Bergman, 1999).

Partiell förbättring Förbättringar av mer omfattande karaktär som påverkar delar av 
organisationen. Förändringar sker i separata projekt. 

Radikal förnyelse Omfattande förändringar som påverkar hela eller stora delar av 
organisationen. Förändringar sker i separata projekt (Hammer, 1990; 
Davenport och Short, 1990). 
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3.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag argumenterat för PGM 

(Goldkuhl och Röstlinger, 1998) som huvudsaklig teorigrund 
för avhandlingsarbetet. En anpassad version av PGM har utar-
betats (se figur 3.3 och bilaga 3.1) som ligger till grund för den 
empiriska analys av systemförvaltningsverksamheter som pre-
senteras i kapitel 5 och 6. I kapitlet har förvaltningsuppdraget 
analyserats som styrande för förvaltningsverksamheter och 
begreppet uppdragsstyrd har definierats. Fyra olika typer av 
uppdrag har identifierats som kommer att ligga till grund för 
den empiriska analysen. Dessa är uppdrag inom och utom för-
valtningsorganisationen samt vertikala och horisontella upp-
drag. Dessutom har två styrmedel för förvaltningsuppdrag 
identifierats; målstyrning och handlingsstyrning (förvaltnings-
modeller).

Fem karaktäriserande kategorier för systemför-
valtningsaktiviteter har identifierats;

– undersökande
– modifierande
– styrande
– kvalitetssäkrande
– stödjande.

Dessa kommer i avsnitt 7.1.5 att ställas i relation till de vidare-
utvecklade förvaltningsaktiviteterna från 1995 (Bergvall, 1995; 
Bergvall och Welander, 1996; Nordström och Welander, 2002) 
som prövas i kapitel 5. 

Slutligen har en modell för karaktärisering av 
ändringar utifrån graden av förändring presenterats (tabell 3.5) 
som alternativ till den vanligen använda kategoriseringen av 
ändringar utifrån dess bakomliggande orsak.

I kapitel 4 analyseras underlaget och producenten 
i en förvaltningsverksamhet för att komplettera analysmodellen 
som använts vid den empiriska analysen. 

Figur 3.3

Bilaga 3.1

Kapitel 5, 6

Avsnitt 7.1.5

Kapitel 5

Tabell 3.5

Kapitel 4
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4.
  En verksamhets underlag   
  och organisation 
 - en teoretisk referensram

Kapitel 4 syftar till att beskriva avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter och utgör tillsammans med kapitel 3 avhand-
lingens teoretiska referensram. Här analyseras framförallt två 
centrala begrepp; underlag och organisation (producent). Dessa 
begrepp sätts i ett systemförvaltningssammanhang vilket resul-
terar i att två för avhandlingen centrala begrepp preciseras 
ytterligare; förvaltningsobjekt och förvaltningsorganisation. 
Dessa begrepp används sedan för analysen av empirin som pre-
senteras i kapitel 5, 6 och 7. 

4.1 Underlag i en systemförvaltningsverksamhet
Underlaget i en systemförvaltningsverksamhet är 

det man utgår från och förädlar i verksamheten (Goldkuhl och 
Röstlinger, 1998). Detta innebär att underlaget i en systemför-
valtningsverksamhet också utgör svaret på frågan; vad är det 
som förvaltas? Den frågan har blivit central i såväl mitt prak-
tiska som teoretiska arbete med systemförvaltning (Nordström 
och Welander, 2002; Nordström och Welander, 2004). Under 
mitt licentiatarbete (Bergvall, 1995) hade frågan inte någon 
framträdande roll. Jag använde då begreppet informationssys-
tem, men gjorde ingen närmare analys av informationssystemet 
som underlag i en förvaltningsverksamhet. I avsnitt 4.1.3 pre-
senteras bakgrunden och problemställningen till detta vidare. 
Inledningsvis definieras två centrala begrepp; informationssys-
tem och IT-system. 

4.1.1 Informationssystem 
Tankebilden av vad ett informationssystem är 

påverkar i hög grad uppfattningen om hur systemförvaltnings-

Kapitel 3

Kapitel 5, 6, 7

Avsnitt 4.1.3
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verksamhet bör organiseras, eftersom informationssystemet 
utgör själva objektet som förvaltas, eller åtminstone delar 
av objektet (se avsnitt 4.1.3). Detta gör att informationssys-
tem och olika sätt att betrakta dessa blir ett centralt område i 
avhandlingen. Det är här viktigt att särskilja mellan det arbete 
som är datorbaserat och det som inte är det, eftersom detta 
påverkar ansvarsfördelningen i en organisation. När en organi-
sation inför IT-system skapas en verksamhet (se figur 3.1) – en 
systemförvaltningsverksamhet – som det inte är självklart vem 
som skall ta ansvar för. 

Langefors informationssystemteori; infologi; 
”läran om hur vi utvecklar och använder informationssystem 
i verksamheter så att användarnas behov tillgodoses” (Nils-
son; 1995 s 4) kan på ett eller annat sätt anses ligga till grund 
för den informationssystemteori som sedermera utvecklats i 
Sverige och övriga Skandinavien. Just detta att sätta använda-
rens behov i centrum har internationellt kommit att benämnas 
”den skandinaviska skolan inom systemutveckling” (ibid; Gold-
kuhl, 1996). Att användaren skall sättas i centrum förefaller de 
flesta forskare vara överens om, men frågan är i vilken utsträck-
ning och hur detta skall gå till. 

Begreppet informationssystem beskrivs ofta som 
innehållande såväl datorbaserad informationsbehandling som 
sk manuell informationsbehandling. Andersen (1994) använ-
der indelningen som finns i figur 4.1 för att åskådliggöra vad ett 
informationssystem innehåller.

Figuren visar att informationssystemet omfattar 
såväl formaliserbara som oformaliserbara delar, med underka-
tegorier i olika automatiseringsgrad. Simon (2001) anser att ett 
informationssystem består av människor, procedurer och infor-
mationsteknologi i form av hårdvara, mjukvara och data som 
behandlas i systemet. Jag uppfattar både Andersen och Simon 
som otydliga på gränsdragningen mellan det som de menar vara 
informationssystemets olika delar. Vilken är tex skillnaden mel-
lan manuella rutiner och det man brukar benämna verksam-
het? Hur skiljer de mellan verksamhet och organisation? Kan 
verksamhet vara organisationsöverskridande?

Goldkuhl och Axelsson är däremot tydliga på 
gränsdragningen mellan datorbaserade informationssystem 

och den verksamhet som systemet skall stödja (se figur 4.2). I 
Axelsson och Goldkuhl (1998) definieras manuella rutiner till 
att vara verksamhet, och verksamhet definieras som det som 
görs. Jag anser det inte meningsfullt att tala om manuella ruti-
ner eftersom man genom att använda termen manuella ställer 
rutinerna i relation till det som inte är manuellt (dvs automati-
serat i någon grad). Med stöd av Axelsson och Goldkuhl (1998) 
väljer jag istället att betrakta både verksamhet och IT-system 
och deras relationer till varandra. 

Denna delning av datorbaserade informationssys-
tem och verksamheter är mycket viktig för en fungerande sys-
temförvaltningsverksamhet eftersom införandet av datorbase-
rade informationssystem i verksamheter påverkar den interna 
ansvarsfördelningen för verksamheten. Istället för att genom-
föra handlingar i verksamheter måste organisationer skapa ett 
fungerande ansvarsförhållande mellan de som ansvarar för 
objektverksamheten och de som ansvarar för IT-verksamheten. 
Hur stor andel av en verksamhet som är datoriserad, samt hur 
kritisk denna del är för organisationen påverkar dessutom vik-
ten av att ha en organiserad systemförvaltning - ju högre auto-
matiseringsgrad desto större behov. 

Per definition är alltså informationssystembegrep-
pet mer omfattande än den datorbaserade informationsbehand-
lingen (Andersen, 1994), men i praktiken tolkas ofta informa-
tionssystem som datorbaserad informationsbehandling. Detta är 
något som jag också fått erfara på praktikfältet och för att und-
vika denna otydlighet kring informationssystem väljer jag istäl-
let begreppen IT-system för den informationsbehandling som är 
datoriserad och verksamhet för de handlingar som utförs med 
hjälp av IT-systemet. I teorin används begrepp såsom IT-arte-
fakt, (Löwgren och Stolterman, 1998) och databehandlings-
system (Sundgren, 1992). På praktikfältet är det vanligt att 
begrepp såsom stödsystem, ADB-system, applikation och IT-
produkt används för det datorbaserade informationssystemet. 

Det finns många sätt att betrakta IT-system på. 
Metoder och modeller inom informatikområdet baseras alla 
implicit eller explicit på något av dessa betraktelsesätt. Den 
klassiska informationssystemteori som Langefors (1973) och 
Andersen (1994) representerar har fått kritik bla för avbild-

Avsnitt 4.1.3

Figur 3.1

Figur 4.1 

Figur 4.2
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Figur 4.2 Det datorbaserade informationssystemet och dess 
omgivande verksamhet (Axelsson och Goldkuhl, 
1998 s 19).

Figur 4.1 Principiellt olika delar av ett informationssystem 
(Andersen, 1994 s 31)
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ningstänkandet som anses begränsa möjligheten att skapa funk-
tionsdugliga IT-system (Lyytinen, 1983; Goldkuhl, 1993). Kriti-
kerna menar att det i praktiken är omöjligt att avbilda en kom-
plex verklighet i form av ett strukturerat IT-system (Nurmi-
nen, 1988). Goldkuhl (1993, 1996), Winograd och Flores (1986) 
samt Holm och Ljungberg (1996) anser alla att handling är en 
bättre metafor för byggande av funktionsdugliga IT-system. IT-
system bör ses som stöd för kommunikativt handlande och med 
hjälp av dessa kan viktiga organisatoriska handlingar realise-
ras (Goldkuhl, 1996). Den främsta teoretiska utgångspunkten 
för detta är sk talaktsteori (tex Austin, 1962; Searle, 1969). Med 
detta som utgångspunkt betraktas IT-systemet som en aktör, 
men av artefaktkaraktär. Innebörden i detta är att till skillnad 
från mänskligt handlande kan en artefakts handlande aldrig 
vara intentionellt. Mot bakgrund av detta lämpar sig agentbe-
greppet bättre (Goldkuhl, 1998 b), något även jag fortsättnings-
vis använder i avhandlingen. 

I avhandlingen är mitt ställningstagande att ett 
IT-system är ett mer eller mindre viktigt hjälpmedel i en verk-
samhet, ett hjälpmedel som utför handlingar i verksamheten. 
Med IT avses här informationsteknik, dvs hårdvara, mjukvara 
och data. 

4.1.2 IT-system som underlag i förvaltningsverksamhet
Inom systemförvaltningsteori råder samstämmig-

het om att det är IT-systemen som utgör underlag i en förvalt-
ningsverksamhet. Begrepp som software, system och product 
förekommer ofta. Kajko-Mattsson (2001 b), strävar efter tydlig-
het och genomlysning av förvaltningsbegreppet, men diskuterar 
inte alternativa underlag. Hon placerar in systemförvaltning i 
mjukvarans livscykel, vilket torde innebära att hon utgår från att 
det är IT-system som förvaltas. Niessink och van Vliet (2000) 
diskuterar inte heller vad som förvaltas, bara hur det skall göras, 
och av deras beskrivningar framgår det att det är IT-systemen 
de avser. I ontologin om systemförvaltning tar Kitchenham mfl 
upp det förvaltade IT-systemet och definierar det som ”the soft-
ware application, product or package that is undergoing modifi-
cation” (Kitchenham mfl, 1999 s 370). De diskuterar sedan hur 
produkten påverkas av domäner, ålder, mognad, sammansätt-
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system förefaller därmed inte ha slagit igenom på praktikfältet, 
trots att analyser av verksamheter i samband med utvecklan-
det av IT-system inte är någon ny företeelse. Langefors (1973) 
talade om vikten att studera det han benämnde för objektsys-
tem i samband med systemutveckling. Eftersom alla informa-
tionsbehov har sitt ursprung i objektssystemet, är detta en start-
punkt för analyser av informationsbehov (ibid). I en verksam-
hetsanalys undersöker man hur verksamheten fungerar idag 
och hur man vill att den skall fungera i morgon (tex Ander-
sen, 1994; Lundeberg mfl, 1978; Kruchten, 2002). Detta bör ses 
som ett tämligen vedertaget sätt att starta verksamhetsutveck-
lingsaktiviteter även utom informatikområdet, tex Total Qua-
lity Management (tex Bergman och Klefsjö, 1991) och Business 
Process Reengineering (tex Davenport, 1993). 

En IT-systemfokuserad förvaltning kan i för-
längningen leda till att IT-systemet inte stödjer verksamheten i 
önskvärd utsträckning, eftersom den nödvändiga kommunika-
tionen mellan förvaltningens aktörer troligen inte har klarlagts 
(Bergvall, 1995). Tiden är en viktig faktor som ofta spelar in 
här. Vid en systemutveckling förespråkas studier av verksamhe-
ter för att bygga IT-system som stödjer dess behov. Över tiden 
förändras dock verksamheter, men det är inte alls självklart att 
IT-systemet förändras i samma takt eftersom det oftast är olika 
aktörer som arbetar i objektverksamhet respektive IT-verksam-
het. En annan vanlig situation är att IT-systemet börjar använ-

ning och kvalitet. Det är med andra ord även deras uppfattning 
att det är IT-systemen som utgör underlag. De menar vidare att 
förvaltningsverksamhetens aktiviteter är beroende av i vilket 
stadium IT-systemets ålderstrappa det förvaltade IT-systemet 
befinner sig. Ålderstrappan visas i tabell 4.1.

Kitchenham mfl påpekar att det är viktigt att 
notera att stora vidareutvecklingar skapar mini-cykler där ett 
IT-system kan tvingas tillbaka till barndomsstadiet som ett 
resultat av dålig kvalitet på releaserna som släpps (ibid).

4.1.3 IT-system och verksamheter som underlag 
 i förvaltningsverksamhet

Idén om att underlaget skall utgöras av ”någon-
ting mer” än enbart IT-system kom ursprungligen från Riksda-
taförbundet (1987) som även inkluderade MDB, dvs manuell 
databehandling i underlaget. De använde inte förvaltningsob-
jektsbegreppet, utan talade om infosystem. I en vidareförädling 
av resultatet från Riksdataförbundet (1987) förekommer för-
sta idén om att även verksamheter borde inkluderas i underlaget 
(Berntsson och Welander, 1991). Motiveringen till detta var att 
man därigenom, genom tydlig ansvarsfördelning kring IT-sys-
tem respektive verksamhet, kunde säkra kunskapen om handha-
vandet av IT-systemet. För att göra detta hanterbart borde man 
dela in verksamheten i verksamhetsområden och kartlägga dessa 
samt deras IT-system menade författarna (ibid). Ytterligare en 
studie som förespråkar vikten av verksamhetens betydelse är 
Bendifallah och Scacchi (1987). De genomförde en studie av sys-
temförvaltning ur ett användarperspektiv och studerade därmed 
verksamhetsprocesserna och hur de samverkade med IT-syste-
met. Slutsatsen blev att för att förstå systemförvaltningsproble-
matiken måste man förstå den kringliggande verksamheten och 
situationen för användarna och systemförvaltarna.

I licentiatarbetet (Bergvall, 1995) och sedan 
vidare i mitt arbete på praktikfältet har jag också upptäckt att 
objektverksamheter sällan uppmärksammas i systemförvalt-
ningsarbete, utan det är IT-systemen mer eller mindre isolerat 
som förvaltas (Bergvall och Welander, 1996; Nordström och 
Welander 2002). 

Idén om att förvalta ”något mer” än bara IT-

Tabell 4.1

Tabell 4.1  Förvaltningslivscykel (efter Kitchenham mfl, 
1999).

Stadium Beskrivning Förvaltnings-
aktiviteter, 
huvudsakliga

Användar-
population

Barndom Efter release börjar de första användarna rapportera defekter. Rättningar Liten

Ungdom Då användarpopulationen växer, är det fortfarande felrapporter 
som dominerar, men det kan även krävas ändringar för att 
förbättra systemets beteende.

Rättningar, 
kravändringar

Växande

Vuxenhet IT-systemet är fortfarande relativt felfritt, men om det 
accepteras av en bredare användarpopulation kommer det 
att förekomma önskemål om ny funktionalitet. Dessutom, allt 
eftersom ändringarna blir fler, kommer det att finnas behov 
av att omstrukturera delar av systemet för att undvika att 
designen förfaller, så implementeringsändringar för att förbättra 
kodstrukturen kan behövas.

Nya krav, 
implementerings-
förändringar

Maximal

Ålderdom Det finns nyare IT-system tillgängliga och endast ett fåtal 
användare återstår att supporta. Vanligtvis tillhandahålls endast 
korrektivt underhåll.

Rättningar Avtagande
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das till något som inte alls var det ursprungliga syftet. Om då 
underlag i förvaltningsverksamheten utgörs av IT-systemet 
kommer förvaltningsorganisationen (se avsnitt 4.2.1) troligen 
att stödja endast de delar som är synonyma med ursprungssyf-
tet, vilket sannolikt leder till låg verksamhetsnytta (Nordström 
och Welander, 2002). Vid IT-systemfokuserad förvaltning är 
det också stor risk att förvaltningsverksamheten kännetecknas 
av suboptimering, eftersom varje IT-system förväntas skapa 
en separat förvaltningsorganisation (RDF, 1987). Dessa för-
valtningsorganisationer präglas ofta av expertkunnande var-
för det kan vara svårt att utnyttja resurserna på ett effektivt 
sätt om det saknas samordning mellan förvaltningsorganisa-
tionerna. En avgränsad organisationsfunktion har förmodligen 
flera IT-system som stöd i sin verksamhet, och om dessa sam-
ordnas kan synergieffekter uppnås (Berntsson och Welander, 
1991). En tydlighet i verksamheter och dess IT-system är där-
för troligen nödvändig för att skapa en effektiv förvaltning över 
tiden. Baserat på dessa referensramar har en objektsmodell 
utvecklats som successivt förfinats (ibid, Bergvall och Welan-
der, 1996; Nordström och Welander, 2002), som grund för defi-
nitioner av förvaltningsunderlag (se avsnitt 5.4 och kapitel 6 för 
empirisk prövning av modellen). Objektsmodellen visas i figur 
4.3, och beskrivs nedan. 

Om man skär ut en tårtbit ur objektsmodellen i 
figur 4.3 kan det illustrera underlaget i en förvaltningsverksam-
het. Detta underlag benämner jag i avhandlingen för förvalt-
ningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt bör alltså bestå av alla tre 
skikten i modellen. Marknadsbegreppet relateras främst till 
begreppen uppdragsgivare, producent och klient i PGM (Gold-
kuhl och Röstlinger, 1998), då dessa motsvarar marknadens 
köpare och säljare (Axelsson, 1996). En marknad kan av pro-
ducenten delas in i segment där varje grupp har likartade behov 
och önskemål. Att segmentera innebär därmed att avgränsa 
en bestämd klientgrupp för att möjliggöra tydliga signaler till 
dessa (ibid). Principen i figur 4.3 är att en organisations affär/
uppdrag utgör gränssnittet mot marknaden. När markna-
den förändras måste affärer/uppdrag och produkter/tjänster 
anpassas för att tillfredsställa marknadsbehoven. Det är dock 
inte självklart att IT-systemen anpassas i samma takt. För att 

Avsnitt 4.2.1

Avsnitt 5.4

Kapitel 6

Figur 4.3

Figur 4.3

Figur 4.3

Figur 4.3 Objektmodell (vidareutvecklad version av 
Nordström och Welander, 2002 s 11).
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underlätta prioriteringar. Formalisering innebär att reglerna 
som styr handlingarna är precisa och tydliga och att roller och 
rollernas relation till varandra är beskrivna oberoende av indi-
viderna som innehar dem. Organisationen blir därmed ett 
medel att uppnå uppsatta mål. De som betraktar organisationer 
som naturliga system är mer intresserade av organisationen som 
social grupp som strävar efter att anpassa sig och överleva i sina 
specifika omständigheter. De menar att organisationen drivs av 
ett övergripande mål – att överleva. Organisationer blir därmed 
inte bara ett medel att uppnå mål, utan de har även ett ändamål 
i sig. Öppna system är system som underhåller sig själva base-
rat på ett genomflöde av resurser från dess omgivning (Miller, 
1978). Inom skolan för att betrakta organisationer som öppna 
system är detta en huvudtes. Man menar att organisationer har 
ständiga flöden av personal, resurser och information från sin 
omgivning. Beroendeförhållandet mellan organisationen och 
dess omgivning får stort fokus, men det öppna systemet har 
också gränser men överskridandet av dessa är lika viktigt som 
deras bevarande. Organisationer betraktas därmed som system 
av sinsemellan beroende aktiviteter där styrning är ett kompli-
cerat område (Scott, 2003).

I avhandlingen kombinerar jag perspektiven från 
de olika skolorna även om tyngdpunkten ligger vid att betrakta 
organisationer som öppna system. Mål och struktur bör finnas i 
en organisation för att det skall vara möjligt att genomföra upp-
drag, men organisationer är även skapad av och innehåller män-
niskor varför en handlingsstyrning som förordas inom den ratio-
nella skolan troligen inte får behålla sina medarbetare. Law-
rence och Lorsch (1967) menar att så länge man har ett öppet 
systemperspektiv kan man använda de andra två perspekti-
ven för att identifiera olika typer av organisationer. Thompson 
(1967) menar vidare att alla tre perspektiven kan vara applicer-
bara på en organisation, men på olika delar av den.  

Organisationer kan anges som producenter i en 
verksamhet, men organisationer i sig kan inte utföra hand-
lingar (Goldkuhl, 1998 b). Organisationens handlingar utförs 
av aktörer som i olika roller har bemyndigande att handla för 
organisationens räkning (ibid). Aktörsbegreppet används i 
avhandlingen för människor, medan agentbegreppet används 

säkerställa att IT-systemen har hög verksamhetsnytta bör man 
troligen därför betrakta förvaltningsobjektet som en helhet 
(Nordström och Welander, 2002). Objektsmodellen i figur 4.3 
används i avhandlingen som en inledande arbetshypotes vilken 
jag har för avsikt att pröva. 

Objektsmodellen kan kritiseras utifrån mina 
egna definitioner hittills i avhandlingen. Skikt två i modellen är 
för vag – det finns ett behov av att vara mer specifik avseende 
produkter och/eller processer/delprocesser och dess relationer 
till IT-system. I avhandlingen definieras IT-system till att vara 
producenter (av artefaktkaraktär) av produkter som fram-
ställs i en verksamhet (se avsnitt 4.1.1). Skikt ett affär/uppdrag 
kan också kritiseras för sin vaghet. Skikten i modellen behöver 
således prövas både avseende innebörd och benämning. Detta 
görs främst i avsnitt 5.4 och kapitel 6. I avsnitt 7.2.9 återfinns 
analys och resultat. 

4.2 Organisation – perspektiv och former
I avsnitt 3.1 redogjordes för verksamhet och jag 

definierade detta till det som görs – dvs handlingarna (Gold-
kuhl och Röstlinger, 1998). Handlingarna måste utföras av 
någon. I PGM (ibid) benämns den som utför handlingarna för 
producent, men det finns även behov av flera begrepp för att 
analysera vem-perspektivet i en verksamhet. Jag skall inled-
ningsvis definiera vad jag avser med begreppen organisation, 
aktör, roll och part. 

Bruzelius och Skärvad (1989) definierar en orga-
nisation på följande sätt;

– sättet att fördela arbete och ansvar
– sättet att fördela beslutsrätt och befogenheter
– sättet att reglera förhållandet mellan chefer och 

underställda
– sättet att styra och samordna verksamheten.

Scott (2003) beskriver tre olika perspektiv för att studera orga-
nisationer; rationella, naturliga eller öppna system. Inom den 
rationella skolan fokuseras mål och formalisering. Mål bör 
vara specifika och tydliga i syfte att uppnå önskat resultat, och 

Figur 4.3

Avsnitt 4.1.1

Avsnitt 5.4

Kapitel 6 

Avsnitt 7.2.9

Avsnitt 3.1
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tionsorienterad inom divisionerna, med projektinslag, och sam-
tidigt vara matrisorienterad i form av centralt placerade pro-
duktchefer och ha stabsfunktioner och serviceorgan som betjä-
nar de operativa enheterna. (Bruzelius och Skärvad, 1989).

4.2.1 Organisationsform för systemförvaltnings-
verksamhet 
En vanlig situation på praktikfältet är att linje-

organisationen, oavsett vilken typ av linjeorganisationsform 
man valt, får hantera även systemförvaltningsverksamheten 
(RDF, 1987). Då linjeorganisationen i huvudsak stödjer de 
hierarkiska styrformerna och snarare separerar än integre-
rar olika kompetenser (Bruzelius och Skärvad, 1989), kan det 
vara svårt att skapa en effektiv systemförvaltningsverksamhet 
med linjeorganisationen som medel. Detta kapitel innehåller 
en analys avseende möjliga organisationsformer för systemför-
valtningsverksamheter. 

I teorier om IT-system förekommer vanligen ett 
antal aktörer hos såväl IT-leverantören som objektverksam-
heten, såsom tex användare, systemutvecklare, systemerare, 
ledning och medarbetare (Andersen, 1994). Goldkuhl (1993) 
menar att det är en alltför stark förenkling att tala om använ-
dare på ett generellt och ospecificerat sätt och menar att det 
är bättre att tala om olika roller i relation till IT-system. Gold-
kuhl tar upp inanvändare, dvs de som lämnar ifrån sig med-
delanden till systemet. Utanvändare är de som mottager 
(ut)meddelanden från IT-systemet och utför handlingar på 
basis av dessa meddelanden. Vid interaktiva system är dessa två 
roller ofta förenade (som terminalanvändare). Dessa två rol-
ler är synliga och tämligen självklara då man talar om IT-sys-
tem menar Goldkuhl. Det finns även systemets handlingsan-
svariga, de som är ansvariga för de funktioner som finns i och 
utanför systemet. Dessa kan även kallas för systemets ”ägare” 
enligt Goldkuhl, och har makt att formulera och omformulera 
de regler som IT-systemet styrs av. Goldkuhl påpekar att det 
är viktigt att synliggöra dessa och utreda hur det exakta ansva-
ret för ett IT-system är, eftersom detta ofta är otydligt. Ännu en 
grupp av aktörer som Goldkuhl tar upp är de som IT-systemet 
skall betjäna; interna eller externa kunder/servicemottagare. 

när det är IT-system som handlar. Aktörerna i en organisation 
delas oftast in i enheter eller avdelning till vilka ansvar fördelas 
(Bruzelius och Skärvad, 1989). Avhandlingen har en avgräns-
ning i interna uppdrag (se avsnitt 1.3), vilket innebär att upp-
dragsparterna är enheter eller avdelningar inom en organisa-
tion. Partbegreppet används i avhandlingen för en enhet vars 
rolluppdrag är att bedriva en viss typ av verksamhet; tex IT-
verksamhet eller objektsverksamhet. Parten representerar där-
med en viss verksamhet. En part kan utgöras av en organisato-
risk enhet tex kan IT-avdelningen inom en organisation repre-
sentera IT-verksamheten, men det kan även finnas flera IT-par-
ter som representerar IT-verksamhet. 

Ett av de viktigaste sätten att göra en organisation 
effektiv, enligt Robbins (1990), är att välja rätt struktur. Dock 
är det inte många som idag skulle säga att det finns en rätt form 
som är den idealiska för en organisation – åtminstone inte om 
man lägger till ett längre tidsperspektiv. Även om Peters och 
Waterman (1982) fann att framgångsrika företag ofta har en 
i grunden enkel och över tiden stabil organisation, komplette-
rad med temporära organisationsformer, så är det i praktiken 
snarare så att organisationer idag ofta har ambitionen att kon-
tinuerligt förnya sina organisations- och styrformer (Bengtsson 
och Nilsson, 2000) för att kunna följa en föränderlig omvärld. 
Detta stöds även av den utbredda contingency theory, situa-
tionssynsättet som uppstod i början av 1960-talet och innebär 
att den bästa organisationen är beroende av i vilken situation 
och i vilket sammanhang en organisationen befinner sig (Bru-
zelius och Skärvad, 1989). Detta synsätt leder till en mängd 
överväganden och frågeställningar för de organisationer som 
vill förändras kontinuerligt. Dessa frågeställningar har emel-
lertid också förändrats över tiden. Förut diskuterade man ofta 
den bästa medelvägen mellan decentralisering och centralise-
ring, hur man organiserar olika avdelningar i förhållande till 
varandra och så vidare. Tidigare framgångsfaktorer blev dock 
på många sätt till nackdelar under 1900-talets sista år, med IT-
systemens utveckling och deras effekt på hela vårt sätt att kom-
municera och göra affärer (Ashkenas, 1997). Resultatet blir 
ofta att olika organisationsformer kombineras i stora företag. 
Tex kan en geografiskt divisionsindelad organisation vara funk-

Avsnitt 1.3
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Eftersom IT-systemet kan vara skapat för att förbättra servicen 
till dessa kunder är det viktigt att de inte glöms bort då man 
talar om IT-systemets intressenter. Det kan även finnas andra 
grupper i systemets omgivning som inte tillhör de avsedda kli-
enterna men som ändå berörs av IT-systemet på något sätt 
(ibid). Att organisera en systemförvaltningsverksamhet inne-
bär bland annat att fastställa alla dessa ovan nämnda katego-
riers ansvar och befogenheter i det löpande förvaltningsarbe-
tet (Nordström och Welander, 2004). Jag kommer inte använda 
begreppet användare i en specifik betydelse utan liksom Gold-
kuhl (1993) klarlägga verksamheten, IT-systemet och dess 
intressenter. Hos dessa utses sedan ansvarsroller som bemannas 
av aktörer, se vidare i detta avsnitt. 

Indelning i två huvudkategorier återfinns hos de 
flesta internationella kunskapsutvecklare (tex Pigoski 1997; Nie-
ssink och van Vliet, 2000; Kitchenham mfl, 1999). I dessa teo-
rier betraktas IT-organisationen som huvudsaklig producent av 
systemförvaltningsarbetet och objektverksamheten som klient 
av resultatet. Detta är en naturlig följd av det som diskuteras 
i avsnitt 4.1.2 avseende IT-systemet som förvaltningsobjekt. I 
Sverige har vi haft en något annorlunda ansats som genomsyrar 
organiseringen av systemförvaltningsverksamheter. Riksdata-
förbundet (1987) var först med att föreslå en rollbaserad organi-
sationsform för systemförvaltningsverksamheter, vilket innebar 
en organisationsform där producenten är en sammansättning 
av representanter från objektverksamhet och IT-verksamhet. 
En genomgående uppfattning i projektet var strävan efter att 
flytta över ansvaret från IT-personal till objektverksamheten, 
detta skulle bland annat förverkligas med en rollbaserad orga-
nisationsform där roller från olika delar av linjeorganisationen 
tillsammans skulle bedriva systemförvaltningsverksamhet. För-
valtningsorganisationen som visas i figur 4.4 är det kanske mest 
spridda resultatet från projektet.

Införandet av en systemägarroll i samband med 
systemförvaltning var en revolutionerande idé som innebar 
en förflyttning av ansvaret för systemförvaltningsarbetet från 
IT-organisationen (som vid den tidpunkten oftast utgjordes 
av interna dataavdelningar) till aktörer i objektverksamheten. 
Många organisationer har interna förvaltningsmodeller som 

Avsnitt 4.1.2

Figur 4.4

Figur 4.5

Avsnitt 5.5, 7.4

baserar sig på resultatet från Riksdataförbundet (se vidare kap 
6). Också den förvaltningsorganisation som beskrivs i Affärs-
mässig systemförvaltning (Bergvall och Welander, 1996) är upp-
byggd av ansvarsroller, figur 4.5. Bakgrunden presenteras när-
mare i Berndtsson och Welander (1991) och Bergvall (1995).

Skillnaden mellan de här presenterade model-
lerna för förvaltningsorganisationer är tydligheten i uppdraget 
mellan aktörerna objektverksamhetspart och IT-verksamhets-
part. I Riksdataförbundets förvaltningsmodell saknas roller för 
IT-parten på budgetnivån. IT-parten betraktas därmed implicit 
som en utförare, inte som en uppdragspart.

Idén om en verksamhetsberoende organisations-
form för att bedriva systemförvaltningsverksamhet har vida-
reutvecklats med en uppdragsbaserad syn (Berntsson och 
Welander, 1991; Bergvall och Welander, 1996; Nordström och 
Welander, 2002). Bakgrunden till denna utveckling var iakt-
tagelsen att objektverksamhetsaktörer och IT-verksamhetsak-
törer ofta har olika kompetenser i förvaltningsverksamheten 
och att det torde därför vara fruktbart att särskilja dessa och 
skapa ett tydligt uppdrag dem emellan (Berntsson och Welan-
der, 1991). Införandet av uppdragssyn i organisationsmodellen 
innebar ett komplement i form av roller på alla nivåer i orga-
nisationsmodellen enligt principen att om systemförvaltning 
skall betraktas som ett uppdrag måste det finnas någon på alla 
nivåer att komma överens med (ibid). Dessutom har organi-
sationsformen kompletterats med styr- och arbetsfora som bla 
visar hur arbetet skall fördelas mellan rollerna (Nordström 
och Welander, 2002). I avsnitt 5.5 och 7.4 återfinns en empi-
risk analys och slutsatser avseende organisationsmodellernas 
omsättning i praktiken.

Ytterligare en utveckling av organisationsmodel-
len i Affärsmässig Förvaltningsstyrning är konsekvensen av den 
sammanblandning av verksamhet och organisation som ofta 
uppträder i praktiken (ibid). Det har därför funnits ett behov 
av att tydliggöra vilken verksamhet som bedrivs och hur den-
samma är organiserad. Framförallt har det funnits ett behov av 
att särskilja mellan objektverksamhet och IT-verksamhet, som 
grund för bemanning av förvaltningsorganisationen. Objekt-
verksamheten har dessutom brutits ned i två kategorier affärs/
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någon redan existerande organisationsform? Eller är förvalt-
ningsorganisationen en tillämpning av någon teoretisk idealtyp?

De organisationsformer jag valt som utgångs-
punkt har det gemensamt att de sammanför olika kompetenser, 
och huvudsakligen har interna aktörer eftersom det är två av 
systemförvaltningsverksamheters karaktäristika. Den interna 
dimensionen innebär att jag betraktar förvaltningsorganisa-
tioner med organisationsinternt fokus. Detta till skillnad mot 
teoribildningar och perspektiv som betonar nätverk och sam-
verkan mellan organisationer. Förekommande i tex nätverks-
synsättet enligt Uppsalaskolan (se tex Håkansson och Snehota, 
1995; Lundgren och Snehota, 2002) eller synen på virtuella 
organisationer som imaginära system (Hedberg mfl, 1994). Jag 
har därför valt projektformen, teamformen och matrisformen 
som teoretiska utgångspunkter för analysen. Analysen inleds 
med kort presentation av de valda organisationsformernas styr-
kor och svagheter. I figur 4.6 sammanfattas analysen och där-
efter diskuteras de olika organisationsformernas lämplighet för 
systemförvaltningsverksamhet. 

Teambaserade organisationsformer
I en föränderlig omvärld har de teambaserade 

organisationerna sin styrka, som ligger i att de med kort varsel 
kan varieras utifrån skiftande förutsättningar. I de funktionella 
organisationerna kan det uppstå samordningsproblem och till 
och med konkurrens mellan olika funktioner. Ett team är enligt 
Lind och Skärvad (2000) ”ett antal individer – vanligtvis inte så 
många – med olika kompetenser som arbetar tillsammans eller 
med integrerade arbetsuppgifter i syfte att nå vissa mål” (ibid, 
s 18). Den teambaserade organisationen ligger mycket nära det 
som Handy (1999) kallar för task culture, dvs en uppgifts- eller 
projektorienterad organisation. Den kan även jämföras med 
Mintzbergs (1983) adhokrati, en organisk struktur med låg grad 
av formalisering – alla dessa bygger på att strukturen anpassas 
för varje tillfälle. Organisationen är temporär, med hög speci-
aliseringsgrad och stor flexibilitet (Mintzberg, 1983, Robbins, 
1990). Det råder stor beredskap inför det oväntade, snabb rör-
lighet, stor frihet, generositet, högt i tak - en accepterad och 
nödvändig stökighet (Gummesson, 1998). Den teambaserade 

Figur 4.6

uppdragsverksamhet och stödverksamhet. Organisatoriska 
enheter blir därmed uppdragsparter (uppdragsgivare alterna-
tivt uppdragstagare) eftersom det är organisatoriskt ansvar 
som ger befogenheter i en organisation (Bruzelius och Skärvad, 
1989). Utifrån uppdragspartssituationen bemannas sedan för-
valtningsorganisationen (Bergvall och Welander, 1996; Nord-
ström och Welander, 2002). I figur 4.6 visas den uppdragsparts-
modell som ingår i Affärsmässig Förvaltningsstyrning. 

Klienternas behov är utgångspunkten för den 
interna uppdragsprocess som beskrivs i figur 4.6. Klienternas 
behov ställer krav på affärs/uppdragsverksamheten som i sin tur 
ställer krav på stödverksamheten, vilken i sin tur ställer krav på 
IT-verksamheten. När detta fungerar stödjer IT-verksamheten 
övriga stödverksamheter som i sin tur stödjer affärs/uppdrag-
sverksamheten. Dessa tillfredsställer sedan klienternas behov. 
Detta innebär att förvaltningsuppdraget är ett av flera interna 
uppdrag som behövs för att tillfredsställa klienternas behov. I 
avsnitt 6.2.7, 6.3.5 och 6.4.5 beskrivs bemanningen av förvalt-
ningsorganisationen utifrån uppdragspartssituationen i avhand-
lingens fallstudier. Detta analyseras sedan vidare i kapitel 7.

4.2.2 Komparativ analys mellan den uppdrags-
 baserade förvaltningsorganisationsmodellen 
 och tre teoretiska idealtyper

Organisationsmodellerna för systemförvaltning är 
i huvudsak genererade ur ett praktiskt behov, och jag har där-
för ett behov av att utvärdera dessa i förhållande till andra möj-
liga teoretiska organisationsformer. Mot bakgrund av mitt ställ-
ningstagande att verksamheter bör vara uppdragsstyrda i enlig-
het med PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1998) och min empi-
riska analys av Riksdataförbundets (1987) organisationsmodell 
som visar att modellen tenderar att skapa självgenererande för-
valtningsorganisationer (se avsnitt 5.1.1) använder jag endast 
den uppdragsorienterade förvaltningsorganisationen (Bergvall 
och Welander; 1996 och Nordström och Welander, 2002) som 
empirisk grund i den teoretiska jämförelsen. Frågeställningen 
för den teoretiska analysen har varit om det finns något behov 
av en verksamhetsberoende organisationsform för systemförvalt
ningsverksamhet (fält B-D i figur 3.1) eller om man kan tillämpa 

Figur 4.6

Figur 4.6

Avsnitt 6.2.7, 

6.3.5, 6.4.5

Kapitel 7

Avsnitt 5.1.1

Figur 3.1
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Figur 4.5 Förvaltningsorganisation enligt Affärsmässig 
Systemförvaltning (utvecklad version av Bergvall 
och Welander, 1996 s 96).

Nivå Skikt Objektverksamhet IT-verksamhet

Budget Systemägare Systemområdesansvarig

Beslut Systemansvarig Teknisk systemansvarig

Operativ Slutanvändare/
Kontaktperson

Systemutvecklare
Driftstekniker

Strategi

2

3

1 Företagsledning/VD IT-ledning/IT-chef

Hårdvara

Mjukvara
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verksamhet

Stöd-
verksamhet

IT-
verksamhet
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ORGANISATION

E

X
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E
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M
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Figur 4.6 Parter för systemförvaltning (utvecklad version 
från Nordström och Welander, 2002 s 28).

System-
ägare

Systemförvaltare

Användare Systemutvecklare Applikations-
tekniker

Figur 4.4 Organisationsmodell för systemförvaltning enligt 
RDF (RDF, 1987 s XIII). 



90 91

organisationen bemannas främst med medlemmar med expert-
kunskaper. Skillnaden mellan en professionell byråkrati och 
en teambaserad organisation/adhokrati är att i en professionell 
byråkrati sorteras problem in i de existerande programmen så 
att medarbetarna kan behandla det på samma sätt. I en adho-
krati skapas nya individuella lösningar varje gång. Beslut fat-
tas i decentraliserade team av professionella. En adhokrati kan 
mycket väl ha olika avdelningar för att skapa tydlighet, men 
inom dessa arbetar självständiga tvärfunktionella team (Rob-
bins, 1990). En annan fördel med de teambaserade organisatio-
nerna är att konflikter, som ofta förblir olösta och till och med 
kan cementeras i linjeorganisationen, måste upp till ytan och 
behandlas. Antingen löses de eller också eskaleras de upp till 
nästa nivå (Gummesson, 1998). Dock finns det nackdelar även 
med den teambaserade organisationsformen. Risken för kon-
flikter är stor och det är även vanligt att det blir otydligheter i 
fördelningen av auktoritet och ansvar. Detta kan skapa social 
stress och spänningar hos medarbetarna (Robbins, 1990). 
Effektiviteten kan också bli lidande, menar Mintzberg (1983). 
Adhokratin är inte bra på att göra vanliga saker, kommunika-
tionen i den här organisationsformen är tidsödande och avgö-
rande för resultatet och massproducering kan därför sällan 
komma på fråga. Paradoxalt nog krävs stor disciplin för att få 
den flexibla adhokratin att fungera, menar Gummesson (1998). 

Projektorganisationen
En projektorganisation, som sätts samman för en 

specifik uppgift med ett tydligt mål och därefter upplöses, är 
kanske den tydligaste tillämpningen av den teambaserade orga-
nisationen (Handy, 1999). Om projektledaren har full auktori-
tet och orderrätt över de medverkande i projektet, kallas det en 
ren projektorganisation (Bruzelius och Skärvad, 1989). I figur 
4.7 visas en typisk projektorganisation.

Projektorganisationen har en styrgrupp som 
beslutar om projektets start och avslut. Under styrgruppen for-
mar projektledaren tillsammans med sina närmaste medarbe-
tare en projektgrupp som utgör hjärtat i projektorganisations-
formen. Dessa har till uppgift att verkställa uppdraget och där-
efter upplöses organisationen (Engwall, 2001). Engwall (ibid) 

Figur 4.7

och även Lundin (2002) påpekar dock att termen projekt har 
kommit att används för att symbolisera andra företeelser än 
den traditionella projektledningsläran med en strikt hierar-
kisk styrning enligt figur 4.7. Termen projekt används tex för att 
symbolisera en idé, eller en organisationsform som är temporär 
till sin karaktär och därmed kan komplettera andra organisa-
tionsformer (ibid). I den komparativa analysen (se tabell 4.2) 
använder jag den vidare definitionen av projekt enligt Engwall 
(2001) och Lundin (2002).

Matrisorganisationen
Matrisorganisationen är inte per definition team-

baserad, och i svensk organisationslitteratur beskrivs den ofta 
som en strukturell design som syftar till att ge flexibilitet genom 
att kombinera två eller flera organisationsformer. (Bruzelius 
och Skärvad, 1989, Gummesson, 1998). Det kan tex vara frågan 
om två divisionsorganisationer, en divisions- och en funktions-
organisation eller en funktions- och en projektorganisation. 
Det mest karaktäristiska draget hos matrisen är att den bryter 
mot den grundläggande linjeorganisatoriska principen att en 
enda person skall ha det slutgiltiga ansvaret (se figur 4.8). Den 
syftar till ökad kommunikation, gemensam problemlösning och 
gemensamt resultatansvar. Matrisorganisationen kräver mog-
nad hos cheferna, att dela ansvar och ta gemensamma beslut. 
Eventuella konflikter och meningsskiljaktigheter mellan befatt-
ningshavarna kan inte skylas över, de måste tas upp och lösas 
(Bruzelius och Skärvad, 1989).

Jämförelse mellan organisationsformer
I tabell 4.2 finns en sammanfattande analys där 

förvaltningsorganisationen (Bergvall och Welander, 1996) 
jämförs med de tre typerna; projekt, team och matris. Utgångs-
punkten för analysen har varit karaktäristika hos systemförvalt-
ningsverksamheter som bör tillgodoses i vald organisationsform. 

Analysen visar att de studerade idealtyperna har 
likheter och skillnader i relation till förvaltningsorganisatio-
nen (se tabell 4.2) inom olika områden. Det innebär att för-
valtningsorganisationen inte kan betraktas som en direkt till-
lämpning av någon av de analyserade organisationsformerna. 

Figur 4.7

Tabell 4.2

Figur 4.8

Tabell 4.2

Tabell 4.2
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Projektorganisationens skillnader i förhållande till förvaltnings-
organisationen ligger främst i det temporära och förändringso-
rienterade (Engwall, 2001). Systemförvaltningsverksamhet har 
inslag av både förändring och stabilitet vilket kräver inslag av en 
stadigvarande organisationsform som kan hantera dessa båda 
aspekter. Förändringsaktiviteterna i en förvaltningsverksam-
het skulle dock kunna bedrivas i projektform, men det finns då 
en risk för en samordningsproblematik om flera projekt riktar 
sig mot ett och samma förvaltningsobjekt (se vidare avsnitt 5.1.3 
och 6.4.1). När det gäller den teambaserade organisationsfor-
men är det dess avsaknad av fördefinierad rollstruktur och där-
med brist på möjligheter till handlingsstyrning som jag ser som 
den största skillnaden. Den teambaserade organisationsformen 
framträder dock under analysen som att vara på en högre gene-
raliseringsnivå än övriga organisationsformer och min slutsats 
är att förvaltningsorganisationen, liksom projektorganisatio-
nen (Handy, 1999), är en typ av teambaserad organisationsform. 
Dock förefaller både projektorganisationen och förvaltnings-
organisationen ha en högre grad av fördefinierad rollstruktur, 
tex projektorganisationens projektledare och förvaltningsorga-
nisationens systemägare. En viktig likhet mellan matrisorgani-
sationsformen och förvaltningsorganisationen är att styrning 

Avsnitt 5.1.3, 

6.4.1

Tabell 4.2  Komparativ analys av organisationsformer.

Organisations-
form
Karaktärsskiljande 
dimension

Projektorganisation Teambaserad 
organisation

Matrisorganisation Förvaltnings-
organisation

Sammanför 
kompetenser

Ja Ja Ja Ja

Tydliggör 
uppdragsgivare och 
uppdragstagare

Ja, men endast 
hierarkiskt

Ja, men endast 
hierarkiskt

Ja Ja

Varaktighet Temporär Stadigvarande
eller temporär

Stadigvarande Stadigvarande

Relation till 
linjeorganisationen

Komplement Ersättning eller
komplement

Ersättning Komplement

Karaktär på 
uppdrag

Förändring Stabilitet och 
förändring

Stabilitet Förändring och 
stabilitet

Riktning på styrning Hierarkisk Hierarkisk Hierarkisk och vertikal Hierarkisk och vertikal

Styrmedel Målstyrning Målstyrning Målstyrning och 
handlingsstyrning

Målstyrning och 
handlingsstyrning

Grad av fördefinierad 
rollstruktur

Hög Låg Låg Hög

CLIENT

PROJECT MANAGER

PROJECT TEAM

STEERING

COMMITTEE

REFERENCE

GROUP

SUB PROJECT SUB PROJECT

Figur 4.8 Matrisorganisation (produkt/funktion) i ett utbild-
ningsföretag (Bruzelius & Skärvad, 1989 s 154).

Produktområde

Funktion Inköp Tillverkning Försäljning

Skolböcker

Fackböcker

Företagsanpassade
läromedel

Figur 4.7 Stiliserat typschema för en projektorganisation 
(Wisén och Lindblom, 1989:43). 
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till, dvs ofta en befattning i linjeorganisationen. En roll, däre-
mot, väljer jag att i denna avhandling likställa med en roll i en 
teamorganisation, med andra ord något man kan tilldelas för 
en viss tidsperiod, oavsett vilken befattning man har i linjeor-
ganisationen. Engwall (2001) diskuterar olika former av sam-
verkan mellan projektorganisation och organisationens basor-
ganisation – i ett mikroperspektiv handlar detta om relationen 
mellan en persons ordinarie befattning och dess roll i ett pro-
jekt eller tex en teambaserad förvaltningsorganisation. Relatio-
nen mellan organisationerna (och befattningarna och rollerna) 
kan ses som ett kontinuum av arbetsformer, från projekt som 
mer eller mindre drivs inom ramarna för linjeorganisationen, 
via en matrisvariant där projektledaren leder arbetet på tvären 
genom linjeorganisationens hierarki, till en ren projektorgani-
sation, vars enda syfte är att genomföra det aktuella projektet 
för att därefter avvecklas (ibid). 

Roller kan ses som ett sätt att formalisera och 
standardisera de anställdas beteende. En uppgiftsanalys defi-
nierar vad som behöver göras i organisationen och därmed 
vilka uppgifter som de anställda behöver utföra. Utifrån denna 
information kan rollbeskrivningar skapas (Robbins, 1990). Mot 
bakgrund av detta blir det uppenbart att rollförväntningar spe-
lar en stor roll i reglerandet av anställdas beteende. Om roll-
förväntningarna är uttalade och tydligt definierade, råder en 
hög grad av formalisering. Om rollförväntningarna däremot är 
lösa och oklara, får de anställda frihet att reagera på situatio-
ner på unika sätt. Detta sätter minimala begränsningar för roll-
innehavarna, vilket innebär att organisationer som utvecklar 
exakta och komplicerade beskrivningar av arbetsuppgifterna 
har kommit långt på vägen mot definiering av förväntningarna 
på en specifik roll. Därigenom har de minskat rollinnehavarens 
handlingsutrymme, men även underlättat för personen genom 
att ge tydliga direktiv om förväntningarna (Goldkuhl och Röst-
linger, 1998). Genom att strama åt eller lösa upp rollförvänt-
ningarna gör organisationerna i själva verket strukturen mer 
eller mindre formaliserad, menar Robbins (1990). I systemför-
valtningsverksamheter är det vanligt att man försöker skapa 
mycket detaljerade rollbeskrivningar. Ofta glömmer man dock 
att beskriva rollernas interaktion med varandra och därigenom 

i såväl horisontell som vertikal riktning möjliggörs. Matrisor-
ganisationen används dock ofta som ersättning till linjeorga-
nisationen, eller möjlighet till kombination av olika funktions-
indelningar (Bruzelius och Skärvad, 1989). Förvaltningsorga-
nisationen som sådan bör dock kunna betraktas som en matri-
sorganisation på mikronivå där snarare roller än funktioner 
sammanförs. För att matrisorganisationen skall kunna användas 
för förvaltningsverksamhet skulle det krävas att organisationen 
som helhet har samma indelningsgrund som är lämplig för för-
valtningsverksamhet, något som troligen inte är sannolikt. 

Min slutsats är därför, efter teoretisk analys, att 
det finns ett behov av en verksamhetsberoende förvaltningsor-
ganisation. Förvaltningsorganisationen är att betrakta som en 
hybridstruktur, där delar av olika organisationsformer används 
för att uppnå ett speciellt behov (Hatch, 2002). Denna kan 
främst liknas vid det som Robbins (1990) benämner som kom-
mittéformen. Den används bla då man önskar att flera olika 
experter eller erfarenheter ska inverka på beslut. Kommittéer 
kan vara permanenta eller temporära. Alla har kvar vissa 
ansvar och befogenheter men arbetar tillsammans som en 
grupp och beslutsfattande sker genom representation (ibid). 

4.2.3 Ansvarsroller
Förvaltningsorganisationen byggs av ansvarsrol-

ler som är avsedda att komplettera de ordinarie befattning-
arna. Alla människor, i alla situationer, innehar roller i för-
hållande till andra människor. En roll definieras av Lind och 
Skärvad (2000) som de arbetsuppgifter och det ansvar som 
knyts till en position i teamets organisation, framförallt de för-
väntningar som andra ställer på någon som upprätthåller en 
viss position. Rollbeteendet styrs av två faktorer; människans 
egna krafter – personlighet, attribut, förmågor samt krafterna 
i hennes omgivning. Dessa två influenser är till en viss grad 
interaktiva, menar Handy (1999). En personlighet påverkas 
av situationen den befinner sig i, likväl som en situation i viss 
utsträckning beror på personerna i den. 

För de fortsatta diskussionerna i kommande kapi-
tel är det viktigt att skilja på roll och befattning, i betydelsen att 
en befattning används i avhandlingen som något man anställs 
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blir det svårt att få förvaltningsverksamheten att fungera, efter-
som beskrivningarna blir fragmenterade. Dock är det viktigt 
att påpeka att det ofta är hos de mycket operativa rollerna i en 
förvaltningsorganisation som rollbeskrivningarna tenderar att 
vara tydliga och uttömmande. På budgetnivån (se figur 4.5) 
utgörs de ofta av en lista på formella plikter och ansvar som 
inte täcker de mer subtila och informella delarna av rollen. En 
sådan rollbeskrivning lämnar rollinnehavaren med en känsla 
av att allt inte tagits upp, vilket resulterar i ökad rollosäker-
het istället för tvärtom. Något som också bekräftas av Handy 
(1999), men i termer av olika befattningsnivåer.

För att medarbetarna skall kunna förstå sina rol-
ler och sitt ansvar och ha de kunskaper, den information och de 
befogenheter som krävs för att kunna utföra sina moment krävs 
kontinuerlig information och utbildning, menar Arnerup-Coo-
per och Edvardsson (1998). För att man skall kunna ta ansvar 
för en arbetsuppgift krävs givetvis att man tilldelas ansvar för 
denna uppgift. Det föreligger en skillnad mellan tilldelat och 
faktiskt ansvar, vilket innebär att den som tilldelas ansvar för 
en viss uppgift kanske inte uppfyller detta. I sådana fall är det 
eventuellt någon annan som har det faktiska ansvaret. Fak-
tiskt ansvar kan beskrivas som en uppkommen praxis kring 
vem som tar ett visst ansvar. Ansvaret har då institutionalise-
rats (jfr Berger och Luckmann, 1967). Alternativet är att ingen 
uppfyller det tilldelade ansvaret. För att en person skall kunna 
ta sitt ansvar krävs det att ansvaret är avpassat till denna per-
sons erfarenhet och kompetens inom området. Att ha ett ansvar 
som överstiger ens kunskapsområde är lika påfrestande som att 
ha ett för litet ansvarsområde. Vidare räcker det inte med att 
en person tilldelas ansvar, utan personen måste också vilja ta 
ansvar. En viktig motivationsfaktor för fortsatt aktivt ansvars-
tagande är att man erhåller någon form av erkännande för sitt 
arbete (Dahlgren och Dahlgren, 1981).

4.3 Sammanfattning
I detta kapitel har underlaget i en systemförvalt-

ningsverksamhet analyserats och definierats i form av begrep-
pet förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt innehåller alltid 
IT-system i en systemförvaltningsverksamhet men bör inne-

Figur 4.5

Avsnitt 7.2 

- 7.2.10

hålla även delar av objektverksamheten för att säkerställa en 
systemförvaltning med hög objektverksamhetsnytta. Fråge-
ställningen avseende förvaltningsobjekts innehåll och avgräns-
ning är en av avhandlingens kunskapsbidrag och analyseras i 
avsnitt 7.2 - 7.2.10.

Vidare har olika typer av organisationsformer för 
systemförvaltningsverksamheter analyserats. Slutsatsen från 
analysen är att det finns behov av en verksamhetsberoende 
organisationsform för systemförvaltningsverksamheter som 
närmast är att likna vid den teoretiska idéaltypen kommittéor-
ganisation.
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Analysen som presenteras i kapitel 5 är resultatet av delstu-
die A. Delstudie A består av två delstudier som genomförts i 
syfte att göra en empirisk analys av vad som görs i praktiken 
när man bedriver systemförvaltning samt hur detsamma är 
organiserat. 180 förvaltningsplaner har analyserats och kom-
pletterande intervjuer har genomförts avseende IT-drift. I 
avsnitt 2.2.2 beskrivs urval, datainsamling och kodningsprocess 
närmare. Studien har gjorts delvis i syfte att pröva resultaten 
från licentiatavhandlingen (Bergvall, 1995), men framförallt i 
syfte att utveckla resultatet med nya begreppskategorier för att 
hitta ett meningsfullt sätt att tala om systemförvaltningsverk-
samhet. För att inte bli blockerad av min tämligen omfattande 
förförståelse för ämnesområdet används den teoretiska refe-
rensram som presenteras i kapitel 3 och 4 som utgångspunkt 
för analysen. Syntesen av teori och empiri behandlas i kapitel 7 
och sammanfattas i kapitel 8.

Systemförvaltningsverksamheten har analyserats 
utifrån den anpassade versionen av PGM som finns i figur 3.3. 
Resultatet av analysen sammanfattas i figur 5.1.

I analysen har jag valt att betrakta förvaltningsor-
ganisationen som producent, mot bakgrund av framväxandet av 
professionella förvaltningsaktörer. Förvaltningsorganisationen 
har till uppgift att operationalisera uppdraget mellan objekt-
sparten och IT-parten och är enligt analysen i avsnitt 4.2.2 en 
mikroorganisation till sin karaktär. Framlyftandet av förvalt-
ningsorganisationen som producent har möjliggjort en analys av 
förvaltningsorganisationens roll i en organisation. I forsknings-
processen har detta varit ett led i att besvara forskningsfrågan 
kring förvaltningsobjektets innehåll (se avsnitt 1.2). Delstudie 

Avsnitt 2.2.2

Kapitel 3, 4

Kapitel 7

Kapitel 8 

Figur 3.3

Figur 5.1

Avsnitt 4.2.2

Avsnitt 1.2

5.
  Systemförvaltnings-
  verksamhet 
 - empirisk analys
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A har dock inte räckt för att besvara frågan kring förvaltnings-
objekts innehåll och avgränsning (se avsnitt 5.4). I figur 5.1 
benämns resultatet för förvaltningsprodukter vilket specifice-
ras ytterligare i delstudie B och därpå följande tilläggsempiri 
(se avsnitt 7.2.7). Inledningsvis i detta kapitel analyseras för-
valtningsuppdraget, därefter förvaltningens aktiviteter (hand-
lingar), förvaltningsobjektet (underlag) och förvaltningsorga-
nisationen (producenten). Jag har inte fördjupat analysen kring 
förvaltningsverksamhetens normer, instrument och kunnande. 
Normer och instrument behandlas i samband med uppdra-
gen eftersom de också kan betraktas som styrmedel i uppdra-
get (Goldkuhl och Röstlinger, 1998). Övriga instrument är mer 
att betrakta som exempel för att skapa en övergripande bild över 
systemförvaltningsverksamhet. Kunnandet berörs i aktiviteten 
användarstöd i samband med analysen av förvaltningens aktivi-
teter, men i övrigt finns ingen analys av behovet av kunnande och 
dess konsekvens på förvaltningsverksamhet. Detta ämne är dock 
ett intressant ämne för vidare forskning (se vidare avsnitt 8.6). 

5.1 Förvaltningsuppdrag
I tabell 3.1 presenteras olika typer av förvaltnings-

uppdrag, där uppdragen karaktäriseras utifrån riktning (verti-
kalt respektive horisontellt) och ursprung (inom och utom för-
valtningsorganisationen), samt vilka som är uppdragsparter. I 
figur 5.1 åskådliggörs två av dessa uppdrag;

– rolluppdraget från organisationens ledning - styr 
och ändra förvaltningsobjekt i syfte att bidra till 
organisationens mål

– produktuppdraget från förvaltningsobjektets 
nyttjare - ändra, stödja och tillgängliggör förvalt-
ningsprodukter där IT-system utgör en delmängd 
så att vi med hjälp av dessa kan framställa våra 
produkter.

Ovanstående uppdrag är exempel på förvaltningsverksam-
hetens uppdrag utom förvaltningsorganisationen, och en 
konsekvens av att förvaltningsorganisationen betraktas som 
producent. Dessutom finns roll- och produktuppdrag inom Figur 5.1  Systemförvaltningsverksamhet.

Rolluppdragsgivare 
Organisationens ledning

Produktuppdragsgivare
Nyttjare av 
förvaltningsobjektet samt 
aktörer i 
förvaltningsorganisationen

Resultat
Tillgängliggjorda och 
ändringshanterade 
förvaltningsprodukter 
där IT-system ingår som 
delmängd samt 
klientstöd till dessa

Klient
Nyttjare av 
förvaltningsprodukter i 
objektverksamheten i 
syfte att framställa 
objektverksamhetens 
produkt

Försörjare
Organisationens ledning

Externa leverantörer

Uppdrag
Styrning och ändring av 
förvaltningsobjektet i 
syfte att bidraga till att 
uppnå organisationens 
mål

Uppdrag
Ändra, stödja och 
tillgängliggöra 
informationsprodukter  
med hjälp av IT-system i 
syfte att bedriva 
objektsverksamhet

Producent
Förvaltnings-
organisationen

Handlingar 
Styra förvaltningen
Ge stöd till användare
Hantera ändringar
Utföra daglig IT-drift och 
underhåll

Underlag
Förvaltningsobjektet

Kunnande
Objektverksamhets-
kompetens
Teknisk kompetens
Kommunikativ 
kompetens

Normer
Interna och externa 
regelverk för 
objektverksamheten
Förvaltningsmodell
Säkerhetshandbok

Instrument
Förvaltningsmodell
Utvecklingsmodell
Verksamhet/affärsplaner

Instrumentmakare

Normställare

Kunskapsutvecklare

Avsnitt 5.4

Figur 5.1

Avsnitt 7.2.7

Avsnitt 8.6

Tabell 3.1

Figur 5.1
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förvaltningsverksamheten – dvs det uppdrag som skall opera-
tionalisera uppdraget mellan objektsparten och IT-parten. För-
valtningsplanerna som studerats har alla främst förtydligat pro-
duktuppdraget inom förvaltningsorganisationen, dvs det vida-
reförda uppdraget mellan uppdragsgivare som bedriver objekt-
verksamhet och uppdragstagare som bedriver IT-verksamhet. 

En gränsdragningsproblematik som visat sig i 
analysen är när det är meningsfullt att tala om uppdrag och 
när det snarare handlar om vidareförda uppdrag, eftersom alla 
interna uppdrag rimligen borde vara en följd av organisationens 
externa uppdrag. Problemet har uppstått eftersom systemför-
valtning oftast är ett uppdrag mellan interna uppdragsparter. 
Med vidareföring av uppdrag avses en successiv förfining eller 
detaljering av ett uppdrag. Jag har valt att betrakta uppdrag där 
förvaltningsorganisationen är producent som uppdrag, medan 
uppdrag mellan förvaltningsorganisationens roller betraktas 
som vidareföring av uppdrag. Det innebär att i följande avsnitt 
analyseras;

– rolluppdraget från ledningen till förvaltnings-
organisationen

– produktuppdraget från nyttjarna till förvalt-
ningsorganisationen

– produktuppdraget från objektsparten till 
 IT-parten
– vidareföring av uppdrag mellan roller i förvalt-

ningsorganisationen.

5.1.1 Rolluppdraget från ledningen till förvaltnings-
organisationen
Planerna visar att rolluppdraget från ledningen 

till förvaltningsorganisationen ofta är otydligt specificerat, 
och därmed blir exempel på det som Goldkuhl och Röst-
linger (1998) kallar för en evolutionär utveckling av uppdra-
get. Uppdragen utvecklas genom producentens handlingar 
och rolluppdragsgivarens kommentarer till desamma (ibid). 
Ett exempel på rolluppdrag är att vara systemägare till ett 
utpekat IT-system. I förvaltningsplanerna kan man finna spår 
av rolluppdraget och dess konsekvenser. Ett otydligt uppdrag 

kan tex resultera i att liknande uppdrag bedrivs av olika par-
ter (se avsnitt 4.2 för definition av part) inom organisationen. 
Ett tecken på detta är att många planer påvisar behovet av en 
intern konkurrentanalys. I analysen väljer jag att dela på upp-
draget i objektnära förvaltning och IT-nära förvaltning för att 
tydliggöra de olika förutsättningar som finns.

Rolluppdraget för objektnära förvaltnings-
verksamhet
I planerna finns två huvudsakliga varianter på 

ansvarsfördelning för den objektnära förvaltningsverksamheten 
som i sin tur påverkar behovet av tydlighet i uppdraget; 

– ansvaret för objektverksamheten inkluderar 
ansvar för den objektnära förvaltnings-
verksamheten (fält A och B i figur 3.1)

– ansvaret för objektverksamheten och den 
objektnära förvaltningsverksamheten finns hos 
skilda uppdragsparter inom organisationen 

 (fält A och B i figur 3.1).

I de fall ansvaret för de båda verksamheterna sammanfaller är 
det specifika rolluppdraget ofta ospecificerat och har uppstått 
som en reaktion på ett behov i objektverksamheten. Beho-
vet har ofta uppkommit i samband med att objektverksamhe-
ten har köpt ett IT-system alternativt tilldelats ett systemägar-
skap. I dessa fall är rolluppdraget för objektnära systemför-
valtningsverksamhet en delmängd av rolluppdraget för objekt-
verksamheten som sådan. 

Planerna visar också exempel på den motsatta 
varianten, dvs där ansvaret för objektverksamheten och den 
objektnära förvaltningsverksamheten är tilldelad olika parter i 
organisationen. Denna situation har ofta uppstått som en följd 
av en instutionaliseringsprocess där roller i den objektnära för-
valtningsverksamheten har professionaliserats. Den ursprung-
liga tanken med objektnära förvaltningsverksamhet var att 
ansvaret för IT-systemen skulle agera representanter och fin-
nas nära nyttjarna (RDF, 1987), men i takt med att roller pro-
fessionaliseras organiseras dessa ofta som egna organisatoriska 

Avsnitt 4.2

Figur 3.1

Figur 3.1
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enheter, en form av proffsförvaltare (Bergvall, 1995). En för-
del med att skapa professionella objektnära förvaltningsavdel-
ningar borde vara att dessa kan få större möjlighet att utveckla 
och effektivisera förvaltningsverksamheter. Risken är dock 
att de kan bli fjärmade från den objektverksamhet de en gång 
representerade och att systemförvaltningsverksamheten blir 
självgenererande. I denna ansvarssituation är rolluppdraget 
dock något tydligare eftersom förvaltningsverksamhet då blir 
uppdragspartens huvudsakliga sysselsättning. 

Rolluppdraget för IT-förvaltning och IT-drift
Rolluppdraget för IT-parten kommer i förvalt-

ningsplanerna nästan uteslutande från ledningen hos IT-leve-
rantören. Vilket är en vidareföring av rolluppdraget från orga-
nisationens ledning (se figur 5.1). Rolluppdraget är dock i all-
mänhet tydligare än hos objektsparten, vilket troligen är en 
följd av att teknisk systemförvaltning är ett av huvuduppdragen 
i en IT-organisation. Införandet av marknadsmekanismer i före-
tag (Gummesson, 1998), har även lett till att det oftast finns ett 
tydligt gränssnitt mellan objektsparter och IT-verksamhetspar-
ter. IT-verksamhetsparter bedriver sin verksamhet på uppdrag 
av objektsparter. Leverantörssituationen har debatterats livligt 
under de senaste årens utkontrakteringsvåg (Lacity och Will-
cocks, 2001). Följande leverantörssituation framträdde i förvalt-
ningsplanerna;

– både teknisk förvaltning och IT-drift internt
– både teknisk förvaltning och IT-drift externt
– teknisk förvaltning internt och IT-drift externt
– teknisk förvaltning externt och IT-drift internt.

Sedan finns det även hybrider av ovanstående kategorier, näm-
ligen de som är enskilda organisationer men verkar inom 
en koncern. Bland de studerade förvaltningsplanerna är det 
endast en som har en helt extern IT-leverantör. Hybriden 
med enskilda organisationer (bolag) inom en koncern är dock 
mycket vanlig. Bland de organisationer som var i stånd att byta 
leverantörssituation, alternativt just genomfört ett sådant byte 
var det i samtliga fall så att man endast bytt huvudman. Det 

innebar att moderbolaget avyttrat den interna IT-leverantö-
ren som tagit med sig det tekniska systemförvaltningsansva-
ret. Det innebär i det operativa förvaltningsarbetet, åtminstone 
i inledningen av uppdraget inte så stor skillnad från en intern 
uppdragssituation, eftersom det fortfarande är samma perso-
ner som arbetar med ett specifikt förvaltningsobjekt. Planerna 
visar att en annan tämligen vanlig situation är att man byter 
leverantör för enskilda aktiviteter, men inte för systemförvalt-
ningsuppdraget som helhet. Det kan tex vara att själva IT-drif-
ten utkontrakteras, medan man behåller det tekniska system-
förvaltningsansvaret eller tvärt om. Analysen av förvaltnings-
planerna visar således att systemförvaltning nästan alltid har 
inslag av intern överenskommelse, på samma sätt som det näs-
tan alltid finns inslag av extern överenskommelse - åtminstone 
för enskilda aktiviteter. 

Förvaltningsmodeller som instrument för roll-
uppdrag
Gemensamt för rolluppdragen är att de är täm-

ligen vagt formulerade. Ett vagt formulerat uppdrag innebär 
att det finns en relativt stor möjlighet för producenten att själv 
ge uppdraget ett tydligare innehåll (Goldkuhl och Röstlinger, 
1998). Det styrmedel (norm och instrument i figur 5.1) som 
främst tillämpas för att styra rolluppdraget i förvaltningsverk-
samheten är beslutade förvaltningsmodeller. I de flesta av de 
studerade organisationerna fanns förvaltningsmodeller i någon 
form. I några fall utgjordes förvaltningsmodellen av en uppsätt-
ning ansvarsroller, som kan betraktas som förtydligare av roll-
uppdraget eftersom de innehåller specificeringar av ansvar och 
befogenheter för tex systemägare. I några fall användes också 
utvecklingsmodeller och metoder i systemförvaltningsarbe-
tet. De upplevdes dock ofta som tunga och omständliga, efter-
som systemförvaltning ofta innebär förändring ”i det lilla”. 
Det förekommer även att projektstyrningsmodeller används i 
förvaltningsarbetet, tex vid större förändringar eller när man 
paketerat ihop ett antal förändringar i sk releaser, men de upp-
levdes inte lösa problemet med den kontinuerliga förändringen. 
Däremot kunde dessa modeller tjäna som förtydligare av roll-
uppdraget för IT-parten i samband med omfattande ändringar.  

Figur 5.1

Figur 5.1
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Vid analys av förvaltningsmodellerna framgår att 
de flesta innehåller följande punkter;

– förvaltningsorganisation (inklusive roller)
– förvaltningsaktiviteter 
– arbetssätt i form av process eller rutinbeskriv-

ningar framförallt för ändringsarbete
– mallar för avtal eller andra överenskommelser
– förteckning över den dokumentation som bör 

finnas för förvaltningsarbetet.

Rutinbeskrivningarna som finns kan tex reglera arbetssättet 
för avtalstecknande, ändringshantering, övertagande, avveck-
ling, etablering och systemmätningar. Dessa rutinbeskrivningar 
kan också tjäna som förtydligare av rolluppdraget eftersom de 
stegvis visar vad som bör ske och vem som bör göra vad. Ibland 
återfinns även avsnitt om kvalitetsarbete, förvaltningsstrategier, 
säkerhetsarbete, prismodeller och servicenivåer. I de modeller 
som baseras på Affärsmässig Förvaltningsstyrning (Nordström 
och Welander, 2002) återfinns även ett avsnitt om förvaltnings-
objektet, dvs underlaget i förvaltningsverksamheten. 

5.1.2 Produktuppdraget från nyttjarna till förvalt-
ningsorganisationen
För att förtydliga vilken uppdragsrelation som 

avses används samma grund som i figur 3.1. Där avsågs verk-
samheter, medan i figur 5.2 är detta omsatt till uppdragsparter.

Produktuppdraget från nyttjarna har sin grund i 
uppdraget mellan objektsparten och IT-parten. Eftersom för-
valtningsplanerna främst handlar om interna uppdrag regleras 
denna övergripande uppdragsrelation i något av organisatio-
nens/koncernens övergripande styrdokument. I förvaltningspla-
nerna har detta övergripande uppdrag förfinats till ett enskilt 
uppdrag med förvaltningsorganisationen som representant för 
respektive part. Uppdraget inom förvaltningsorganisationen 
analyseras som en egen kategori av uppdrag – produktuppdra-
get från objektsparten till IT-parten (se avsnitt 5.1.3) och här 
behandlas uppdraget mellan nyttjare och förvaltningsorganisa-
tionen.

Figur 3.1

Figur 5.2

Avsnitt 5.1.3

Produktuppdraget från nyttjarna har ofta samma 
karaktär som rolluppdraget, dvs att vara tämligen otydligt 
formulerat. Detta gäller främst själva produkten som ofta är 
otydlig i en förvaltningsverksamhet (benämns förvaltningspro-
dukt i figur 5.1). Aktörerna i den objektnära förvaltningsverk-
samheten agerar ofta som representanter för objektverksam-
heten, även om det kan ha gått lång tid sedan de var aktiva i 
objektverksamheten. Analysen av planerna visar att uppdraget 
är starkt beroende av ansvarsfördelningen mellan objektverk-
samheten och den objektnära förvaltningsverksamheten, samt 
av omfattningen av förvaltningsobjektet. I planerna finns, som 
tidigare nämnts, representation från både objektsparter som 
ansvarar för objektnära förvaltning och professionella förvalt-
ningsparter. Dessutom finns representation från olika typer av 
förvaltningsobjekt (se avsnitt 2.2.2). Intervjuer med dem som 
utarbetat förvaltningsplanerna tyder på att i de fall ansvaret för 
objektverksamheten och den objektnära förvaltningsverksam-
heten sammanfaller upplevs förvaltningsorganisationen repre-
sentera objektverksamheten i större utsträckning än när ansva-
ret för verksamheterna är delat. 

Ett ett-till-ett förhållande mellan organisering och 
nyttjande visar dock planerna bara prov på i något enstaka fall. 
Den vanligaste situationen är att nyttjandet sträcker sig över 
många organisatoriska ansvarsområden, vilket oftast leder till 
att en förvaltningsverksamhet kan ha en ansenlig mängd upp-
dragsgivare. Många uppdragsgivare, kanske med divergerande 
behov/önskemål, kan leda till svårigheter att uppfylla produkt-
uppdraget med nöjda klienter som följd. 

Produktuppdraget från nyttjarna aktualiserar 
också frågan om uppdrag eller vidareföring av uppdrag. För-
valtningsplaner framtagna i en stor organisation visar att infö-
randet av uppdragssituationen kan bidra till en stor komplexitet 
som kanske blir mer hindrande än stödjande för att framställa 
produkten som levereras till extern marknad. I ett specifikt fall 
fanns åtta interna förvaltningsparter identifierade (exklusive 
nyttjarna) vilket skapade ett stort behov av samordning. 

Figur 5.1

Avsnitt 2.2.2
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Figur 5.2  Illustration av uppdragspartsförhållandet 
  i produktuppdraget från nyttjarna till 
  förvaltningsorganisationen. 

Objektverk- 
samhetspart

Förvaltnings-
organisation

IT-part

5.1.3 Produktuppdraget från objektsparten till 
 IT-parten

Produktuppdraget från objektsparten till IT-
parten är det uppdrag som klarläggs vid framtagandet av en 
förvaltningsplan. Förvaltningsuppdraget är en förfining av 
uppdraget mellan objektsparten och IT-parten, och utgör 
en typ av ramkontrakt för förvaltningsperioden. Uppdrags-
relationen visas i figur 5.3.

Ett enskilt uppdrag kan därmed vara av olika 
karaktär. De uppdragstyper som identifierats i förvaltnings-
planerna baseras på huruvida ändringen sker inom ramarna 
för existerande överenskommelse eller om den görs utan stöd 
av ett förvaltningskontrakt eller motsvarande. I tabell 5.1 visas 
en typisk definition på uppdragstyper, hämtad från en av de 
studerade planerna (för närmare beskrivning av styrgrupper 
etc se avsnitt 5.5).

Förvaltningsplanerna som studerats är som 
nämnts att betrakta som ett förvaltningskontrakt som beskriver 
förvaltningsverksamheten och inblandade parters åtaganden 
(se avsnitt 2.2.2 för beskrivning av förvaltningsplaner). I avsnit-
tet nedan är det dock inte förvaltningsplanerna som kontrakt 
som är analysenhet, utan den situation som förelåg innan utar-
betandet av förvaltningsplanen – dvs det behov som förelåg av 
ett förvaltningskontrakt och som beskrivs i förvaltningsplanen 
eller relaterade dokument. 

Den vanligaste situationen var att det saknas 
skriftliga kontrakt eller motsvarande för förvaltningen. I några 
av de studerade fallen förekom avtal i någon form för att reg-
lera någon del av överenskommelsen mellan objektsparten och 
IT-parten. Det verkar som de interna kontrakten har svårt att 

Figur 5.3

Tabell 5.1

Avsnitt 5.5

Avsnitt 2.2.2

Tabell 5.1  Uppdragstyper från förvaltningsplan i 
källstudierna.
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få genomslagskraft i organisationer; ”Vi måste ha avtal på alla 
våra affärer – eftersom ledningen kräver att vi har ordning på 
våra affärer”, uttryckte en kundansvarig i en intern IT-orga-
nisation vid utarbetande av en förvaltningsplan. I det fallet 
användes kontrakten till att förtydliga rolluppdraget, snarare än 
att ha någon praktisk betydelse för produktuppdraget. 

De mest vanligt förekommande avtalen i en för-
valtningsverksamhet var;

– förvaltningsavtal 
– IT-driftavtal (benämns ofta som service level 

agreements, SLA).

Uppdragsparter i båda fallen är objektsparten och IT-par-
ten. Det visade sig dock senare i delstudie B att objektsparten 
ibland representeras av en IT-part som var organiserad inom 
ramen för det som benämndes objektverksamhet (se vidare 
avsnitt 6.2.7). Strukturen för ett förvaltningsavtal följer ofta 
de rubriker som beskrivs i avsnittet om modeller och metoder 
ovan men med ett vitestillägg, dvs hur mycket ersättning som 
skall utgå till objektparten om IT-parten inte uppfyller åtagan-
det. SLA:er har ofta fokus på tillgänglighet, svarstider, backu-
per, inställelsetider vid problem och viten. Förvaltningsavtalen 
skrivs ofta per IT-system eller per grupp av IT-system, medan 
SLA:erna snarare reglerar delmängd av en specifik IT-miljö. 
Flera intervjupersoner i en intern IT-driftorganisation menade 
att detta innebär att SLA:erna ofta reglerar detaljer som är 
svåra att följa upp, eftersom de påverkas av andra parametrar 
som ej är fastställda. 

Vidareföring av roll- och produktuppdrag 
mellan roller i förvaltningsorganisationen 
Roll- och produktuppdrag inom en förvaltnings-

organisation väljer jag att betrakta som en vidareföring av de 
uppdrag som redan presenterats. Det kan tex vara en systemä-
gare som ger en systemansvarig i uppdrag att operativt styra 
och leda den objektnära förvaltningsverksamheten och göra 
avrop mot IT-parten inom gällande ramkontrakt (vidareföring 
av rolluppdraget). Ett annat exempel är när en systemansvarig 

Avsnitt 6.2.7

Objektverk- 
samhetspart

Förvaltnings-
organisation

IT-part

Figur 5.3  Illustration av uppdragsrelationen från 
  objektsparten till IT-parten.
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fördelar tex ett förändringsuppdrag avseende tex en handbok 
till en slutanvändare/kontaktperson (vidareföring av produkt-
uppdrag). På motsvarande sätt kan teknisk systemansvarig 
fördela ett kodningsuppdrag till en utvecklare (vidareföring av 
produktuppdrag). Analysen av förvaltningsplanerna visar att 
vidareföringen av uppdrag kan utgöra ett problem i sig, efter-
som förvaltningsverksamheter innan framtagandet av styrdo-
kument (som förvaltningsplaner är ett exempel på) ofta saknar 
egna styrmedel och dessutom är roll- och produktuppdragen 
ofta otydliga. 

Mål och delmål som instrument för förvaltnings-
organisationens roll- och produktuppdrag
Behovsbeskrivningarna i förvaltningsplanerna 

visar att den vanligaste situationen är att systemförvaltnings-
verksamheter saknar uttalade mål och delmål för förvaltnings-
verksamheten som sådan. I de fall det finns måldokument är 
det vanligt att de är många - varje inbladad organisatorisk part 
har sitt eget måldokument (tex verksamhetsplaner i figur 5.1), 
något som ibland leder till direkta målkonflikter i förvaltnings-
verksamheten. Verksamhetsplanerna är ofta inriktade på att 
beskriva mål och delmål för objektverksamhetens parter res-
pektive IT-parterna. Eftersom förvaltningsverksamheten är 
delmängd av objekt- respektive IT-parter får dessa måldoku-
ment konsekvenser för förvaltningsverksamheten. De förvän-
tas agera för att bidra till måluppfyllelsen. Dessa dokument kan 
tjäna som instrument för förtydligande av både roll- och pro-
duktuppdrag, men som sagt även till målkonflikter. Det saknas 
således ofta gemensamma mål för förvaltningsarbetet, och de 
mål som finns är ofta varken specifika och tydliga varför det är 
svårt att göra prioriteringar utifrån (Scott, 2003). En deltagare 
vid utarbetandet av en förvaltningsplan uttryckte sig så här när 
det gällde äskandet av resurser för kommande förvaltningspe-
riod; ”Vi tittar hur mycket vi förbrukade förra året, sedan läg-
ger vi på 20 procent som vi vet att vi blir av med i budgetpro-
cessen”. Som en direkt följd av IT-systemorienterad systemför-
valtning är det också vanligt att måldokumenten enbart inne-
håller mål och aktiviteter för IT-systemet som sådant. Objekt-
verksamheten berörs inte, även om förvaltningsplanerna ibland 

hänvisar till andra dokument som beskriver mål och aktiviteter 
för objektverksamheten.

Planerna visar att ett försök att nå styrbarhet i 
förvaltningsverksamheter är att alla aktiviteter betraktas som 
separata projekt. Detta innebär att man har många pågående 
projekt som alla riktar sig mot ett och samma förvaltningsob-
jekt. Detta resulterar ofta i att befintliga personella resurser 
ständigt prioriteras om utifrån vilket projekt som för tillfället 
anses viktigast. Deltagare vid utarbetande av förvaltningspla-
ner i de organisationer som tillämpar detta arbetssätt menar att 
det ofta resulterar i ett ineffektivt resursutnyttjande, eftersom 
antalet personella resurser ofta är begränsade.

Analysen av mål och delmål visar att trots att 
systemförvaltningsarbetet är en viktig komponent i att få 
en verksamhet med IT-system att fungera tillfredsställande 
(Nordström och Welander, 2002), är framförallt produktupp-
draget mellan objektspart och IT-part ur ett planerings och 
uppföljningsperspektiv ofta otillräckligt specificerat.

5.2 Förvaltningens aktiviteter
Utgångspunkten i analysen av förvaltningens akti-

viteter har varit de kategorier i form av aktiviteter som presen-
teras i licentiatavhandlingen (Bergvall, 1995). I tabell 5.2 pre-
senteras kategorierna och dess utveckling, med utgångspunkt i 
licentiatavhandlingen.

I etablerad teori definieras systemförvaltning 
som synonymt med ändringshantering med underkatego-
rierna; rättning, anpassning, förbättring och sanering (IEEE, 

Figur 5.1

Tabell 5.2

Tabell 5.2  Kategorisering av systemförvaltningens aktiviteter 
och deras utveckling över tiden.

1995  
(Bergvall, 1995)

1996  
(Bergvall och Welander, 1996)

2002  
(Nordström och Welander, 2002)

användarstöd 
utbildning 
ändringshantering
– rättning
– anpassning
– förbättring
– sanering
förvaltningsstyrning
utvärdering drift

kundstöd
rättningar
anpassningar
förbättringar
saneringar 
administration
drift

användarstöd 
ändringshantering
– rättning
– anpassning
– förbättring
– sanering
förvaltningsstyrning
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1998). Genom mina fallstudier som presenterades i licentiat-
avhandlingen genererade jag ytterligare fem kategorier enligt 
tabell 5.2. Resultaten från avhandlingen låg sedan till grund 
för konceptet för Affärsmässig systemförvaltning (Bergvall och 
Welander, 1996), men där användes andra termer eftersom vi 
då ansåg att dessa var mer etablerade hos berörda aktörer på 
praktikfältet. Innebörden i begreppen var dock desamma som i 
avhandlingen. Användarstöd benämndes kundstöd, som också 
fick rymma kategorin utbildning. Ändringshantering använ-
des inte som samlingsbegrepp utan underkategorierna använ-
des, medan kategorin administration fick inrymma såväl för-
valtningsstyrning som utvärdering. Under åren 1996 till 2002 
användes konceptet i praktiskt arbete och utvecklades till att 
få mer och mer fokus på styrning. I rollen som konsult har jag 
möjlighet att träffa många organisationer från skilda bran-
scher och har därmed prövat kategorierna (se avsnitt 2.2.2 för 
beskrivning av det empiriska materialet). I praktiken används 
kategorierna som underlag för att göra en konkret överenskom-
melse avseende systemförvaltning. I princip kan man säga att 
dessa års arbete har inneburit en praktikgrundad prövning och 
utveckling av kategorierna. 

I boken Affärsmässig Förvaltningsstyrning 
(Nordström och Welander, 2002) presenterades de utvecklade 
kategorierna där begreppen till stora delar är synonyma med 
begreppen från licentiatavhandlingen (Bergvall, 1995), vilket 
kan förklaras med att konceptet vid det här laget hunnit bli mer 
teoretiskt bearbetad samt att förståelsen för systemförvaltning 
hade ökat på praktikfältet. Konceptet har dessutom starkare 
fokus på styrning, därav namnbytet från Affärsmässig System-
förvaltning till Affärsmässig Förvaltningsstyrning. 

Den kategori som på praktikfältet blivit mest 
ifrågasatt som underkategori till systemförvaltning är IT-drift. 
Här och i fortsättningen används begreppet IT-drift i syfte att 
förtydliga driftbegreppet, som är vidare. Begreppet IT-drift 
är dock synonymt med drift i tabell 5.2. IT-drift är ifrågasatt 
främst mot bakgrund av att många numera delar på ansva-
ret mellan teknisk förvaltning och IT-drift. Detta gäller såväl 
interna som externa parter. I licentiatavhandlingen (ibid) kon-
staterade jag att systemförvaltning och IT-drift är intimt sam-

mankopplat och beroende av varandra. Fördelningen mellan 
IT-drift och förvaltning är tämligen tydlig så länge det handlar 
om IT-drift av stordatorsystem. I och med att man utvecklar IT-
system som har flera installationer uppstår en annan gränsdrag-
ningsproblematik. Skillnaden mellan IT-drift och förvaltning 
har i praktiken redan tidigare varit ganska otydlig, men med 
IT-system med flera installationer blir den ännu otydligare. Den 
tekniska utvecklingen har alltså bidragit till att skillnaden mel-
lan IT-drift och förvaltning suddas ut mer och mer. Detta kan 
belysas med följande exempel;

Om systemansvarig i en objektverksamhet går 
in i IT-systemets användargränssnitt och via en skärmbild i ett 
Unix-system konfigurerar om IT-systemet, kan man kalla detta 
användning av IT-systemet. Om samma konfigurering istället 
måste utföras av driftansvarig via en datafil, kan man kalla 
åtgärden för IT-drift. Om konfigureringen görs via en program-
fil av en teknisk systemansvarig skulle åtgärden förmodligen 
kallas för systemförvaltning.

I licentiatavhandlingen definierades IT-drift 
enligt följande:

– ”Arbetet med att, ur teknisk synvinkel, säkerställa 
verksamhetens tillgänglighet till informations-
systemet.” (Bergvall, 1995 s 151)

I mitt arbete på praktikfältet har jag ofta funnit att IT-drift 
per definition blir synonymt med de aktiviteter IT-driftaktören 
genomför. Matrisen i tabell 5.3 åskådliggör resonemanget mel-
lan aktivitet och aktör. Viktigt är att påpeka att här avses aktö-
rer på partsnivå och inte rollnivå;

Inom delstudie A har därför en fördjupad studie 
genomförts avseende IT-drift (se avsnitt 2.2.2 för beskrivning 
av denna). Syftet har varit att undersöka vad som görs inom 
ramen för det som benämns IT-drift samt undersöka relationen 
mellan IT-driftsverksamhet och IT-driftsorganisation. 

I strävan att vidare kunskapsutveckling bygger på 
relevanta kategorier och att fylla den diskrepans som jag upple-
ver finns mellan litteraturens definitioner av systemförvaltning 
(se avsnitt 3.3) och det arbete som utförs på praktikfältet har 

Tabell 5.2

Avsnitt 2.2.2

Tabell 5.2

Tabell 5.3

Avsnitt 2.2.2

Avsnitt 3.3
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jag genomfört en verksamhetsanalys för systemförvaltnings-
verksamheter liknande den jag presenterade i licentiatavhand-
lingen (Bergvall, 1995). I analysen har det ibland varit nödvän-
digt att särskilja mellan aktiviteter som i praktiken är samman-
flätade till sin natur för att öka förståelsen för aktiviteten. Det 
kan tex vara genomförande av ändring och tester. Detta gäller 
framförallt när ändringar inte är så omfattande till sin karak-
tär, utan olika delar av ändringsprocessen sammanfaller. Att 
ändå särskilja mellan aktiviteter skapar en möjlighet att reflek-
tera över det som görs och i förlängningen bedriva förbättrings-
arbete kring tex ändringsprocessens steg. I bilaga 5.1 återfinns 
ett exempel från en förvaltningsplan som beskriver vilka akti-
viteter som ingår i en förvaltningsverksamhet. Dessa har sor-
terats och kategoriserats och en process som resulterade i fyra 
huvudkategorier för systemförvaltningsverksamhet med fyra 
underkategorier (indelningen diskuteras närmare i avsnitt 7.1). 
Dessa fyra kategorier har sedan underkategorier. Utifrån ana-
lysen har också en sammanfattande definition av respektive 
huvudkategori genererats som presenteras i avsnitt 7.1.5. Sam-
manfattningsvis får begreppsstrukturen för systemförvaltning-
ens aktiviteter en struktur enligt tabell 5.4.

Analysen har bekräftat begreppskategorierna 
från licentiatavhandlingen (Bergvall, 1995), med vidareut-
veckling av huvudkategorin drift till daglig IT-drift och under-
håll. Det finns även underkategorier, tex ändringsobjekt som 
är vidareutveckling från resultatet från licentiatavhandlingen 
(ibid). Inledningsvis presenteras respektive huvudkategori ur 
ett empiriskt perspektiv, och därefter diskuteras hur katego-
rierna vuxit fram och ställningstagande i samband med detta. 

5.2.1 Användarstöd 
Med användarstöd och utbildning avses här när 

användarstödsaktiviteter genomförs utan att det har direkt 
samband med ändringar. Användarstöd, eller support som 
många väljer att kalla det, är ofta en dold aktivitet i förvaltnings-
arbetet som kan kräva stora resurser som inte synliggörs. 

Planerna visar att användarstödsuppdrag kan ini-
tieras på följande sätt;

– användare efterfrågar hjälp att använda IT-
systemet, eller efterfrågar hur objektverksamheten 
och IT-systemet fungerar tillsammans

– aktör i förvaltningsorganisationen efterfrågar 
hjälp gällande tekniskt problem

– behov av att ändra användardokumentation
– behov av utbildning
– behov av att informera användarna om objektets 

status.

Med användarstöd avses ofta stödet till slutanvändarna. Jag vill 
dock vidga definitionen eftersom det visat sig att användarstöd 
kan uppstå i flera led i förvaltningsarbetet. Det kan tex vara 
en IT-drifttekniker som ger stöd till stödverksamheten eller en 
regelverksexpert som ger stöd till affärs/uppdragsverksamheten 

Tabell 5.3  Aktiviteter och aktörer i systemförvaltning.

Part

Aktivitet

Objektspart IT-system-
förvaltningspart

IT-driftspart

Användarstöd X X

Ändringshantering X X

Förvaltningsstyrning X X

IT-drift X

Tabell 5.4  Förvaltningsverksamhetens huvudaktiviteter 
  och delaktiviteter.

Huvudaktivitet Delaktivitet

Användarstöd Besvara frågor
Informera
Utbilda

Ändringshantering Initiera 
Prioritera
Bereda
Genomföra
Testa
Införa

Förvaltningsstyrning Strategisk styrning
Operativ styrning

Daglig IT-drift och underhåll Övervaka
Köra
Filöverföra
Ge preventiv service
Ta backuper
Problemhantera

Bilaga 5.1

Avsnitt 7.1

Avsnitt 7.1.5

Tabell 5.4
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(se figur 4.6). Huvudansvarig producent av användarstöd är för-
valtningsorganisationen. Användarstödet kan brytas ned i ett 
antal delaktiviteter. Jag har använt mig av följande kategorier;

– besvara frågor
– utbilda och informera.

För att utföra ovanstående aktiviteter behöver producenterna 
underlag i form av information om IT-systemet från IT-leverantö-
ren samt information från objektsparten om hur objektverksam-
heten fungerar. Resultatet är stöd till klienterna, dvs. användarna, 
i syfte att få dem att utnyttja IT-systemet på fungerande sätt. 

Besvara frågor
Förvaltningsplanerna visar att det är vanligt att 

organisationer bygger användarstödet i flera nivåer, där första 
nivån (generalister) hanterar de enklaste och mest frekventa 
användarstödsfrågorna. IT-driftleverantören har en viktig 
roll här, eftersom de vanligen ansvarar för denna första nivå, 
supporten. I de fall nivå 1 inte kan besvara frågan, eskaleras 
ärendet till nivå 2 (specialister). För komplexa och omfattande 
förvaltningsobjekt kan det finnas behov av ytterligare specialist-
nivåer. På detta sätt är supportorganisationen och förvaltnings-
organisationen ofta överlappande, där nivå 2 utgörs av repre-
sentanter från förvaltningsorganisationen. 

Användarstödet handlar för IT-driftpartens del, 
dock inte bara om frågor och svar – vanligen finns inom suppor-
ten eller helpdesken en organisation (eller kundstödsprocess, 
beroende på hur man organiserat sig) som även tar hand om 
allt från felavhjälpning till enskilda materialbeställningar med 
mera. En av intervjupersonerna drog parallellen att de åtgär-
der som görs på servrar och infrastruktur inom daglig IT-drift 
och underhåll, görs med motsvarande syften på klientdatorerna 
av supporten. Här kan det dock uppstå ”gnissel” i mötet mel-
lan objektverksamhet och IT-drift i de fall IT-driften och sup-
porten är utkontrakterad och IT-driftsleverantören har rela-
tivt låg kännedom om objektverksamheten. I intervjuerna har 
också framkommit att problemet med utkontraktering är att 
kostnadsmedvetenheten visserligen ofta är hög hos de externa 

Figur 4.6 leverantörerna, vilket anses bra, men kunskapen om objektverk-
samheten för låg. Förvaltningsplanerna visar att hos interna IT-
driftsorganisationer är problemet vanligen det omvända; man 
kan sin verksamhet men är inte alltid lika kostnadsmedveten.

Utöver förvaltningsobjektets användare kan 
andra funktioner vara i behov av stöd vid problemsituationer. 
Det gäller framförallt när förvaltningsobjektet riktar sig mot en 
extern marknad och där det exempelvis finns ett behov av hjälp 
med blanketter, tolkning av information eller lokala installa-
tioner. Oavsett till vilka användarkategorier rutinen vänder sig 
visar källstudierna att det är viktigt att tydliggöra hur (telefon 
eller e-post) och när (dygnet runt eller avgränsat) frågor kan 
initieras från de olika parterna. I figur 5.4 presenteras en rutin 
för att besvara frågor i form av en handlingsgraf (Goldkuhl och 
Röstlinger, 1988). Rutinen är hämtad från en förvaltningsplan 
inom en svensk myndighet, och är ett exempel på hur fråge-
hantering kan gå till. Ett ärende som initieras såsom användar-
stöd kan i förlängningen även leda till en aktivitet inom ramen 
för ändringshantering, tex om en felaktighet upptäcks eller om 
flera användare ställer frågor om samma funktion så att en för-
bättringsåtgärd blir aktuell. 

Utbilda och informera
Som ett komplement till användarstöd kan pro-

blemsituationer förebyggas med aktiviteter såsom tex utbild-
ning, upprätthållande och förbättring av användarmanual och 
informationskampanjer i syfte att öka kunskapen om förvalt-
ningsobjektet, vilket i sin tur minskar antalet användarstödsä-
renden. Av förvaltningsplanernas behovsbeskrivningar fram-
går att utbildning är en aktivitet som ofta är eftersatt och som 
därmed blir ett problem för förvaltningsorganisationen. Inter-
vjuer med förvaltningsplanernas framtagare visar att många 
förvaltningsorganisationer menar att antalet frågor kan minska 
väsentligt om nyttjarna hade en högre kunskapsnivå. Det gäller 
såväl IT-systemet som processer i den aktuella objektverksam-
heten. I objektverksamheten handlar det ofta om ett kontinuer-
ligt behov av utbildning som är en direkt följd av omfattningen 
av personalomsättning som råder i organisationen. Intervjuerna 
visar vidare att utbildningsinsatser av den här typen har man 

Figur 5.4
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dock sällan tid till, och den vanligaste utbildningen är den som 
följer av en omfattande ändring. 

5.2.2 Ändringshantering 
Resursberäkningarna, där resurser beräknas för 

de olika delaktiviteterna i förvaltningsplanerna visar att änd-
ringshantering är den mest frekvent förekommande förvalt-
ningsåtgärden. Med ändringshantering avses här åtgärder från 
det att ett ändringsbehov uppstår till dess ändringen är införd. 
Analysen av systemförvaltningens aktiviteter har vidareut-
vecklat begreppsategorierna från licentiatavhandlingen (Berg-
vall, 1995). För ändringshanteringen är dessa ursprungskate-
gorier; ändringstyp, ändringsgrund och ändringsstrategi. De 
presenteras i tabell 5.5. I analysen har typerna ändringsobjekt 
och ändringshantering tillkommit. Tillägget med kategorin 
ändringshantering även som huvudkategori skapar en viss oba-
lans i begreppen eftersom en av huvudkategorierna är syno-
nym med hela aktivitetsgruppen ändringshantering. Då denna 
benämning är mycket tydlig på det som görs i en förvaltnings-
verksamhet (handlingarna) väljer jag ändå att använda denna 
benämning även om den kan kritiseras ur ett strukturperspektiv.

Tabell 5.5

Tabell 5.5  Begreppskategorier för ändringshantering.

Huvudkategori Beskrivning Underkategori

Ändringsgrund Bakomliggande orsak till ändringsbehov. Upptäckt av fel
Upptäckt av att behov har upphört
Behov av förändring

Ändringsobjekt Det objekt som behöver ändras för att rätta, 
förändra eller sanera.

Process/delprocess
IT-system
Produkt

Ändringstyp Kategorisering av ändringar utifrån 
ändringsgrunden.

Rättning
Anpassning
Förbättring
Sanering

Ändringsstrategi Handlingsalternativ i samband ändringar. Genomföra ändringar
Avvisa och ej genomföra ändringar
Anpassa objektverksamheten efter IT-systemet
Använda IT-systemet till annat än 
ursprungssyftet

Ändringshantering Åtgärder från det att ett ändringsbehov 
uppstår till dess ändringen är införd.

Initiera 
Bereda
Prioritera
Genomföra
Testa
Införa

Figur 5.4  Exempel på hantering av frågor.

Kunskaps-
behov

Problem-
beskrivning

Lösnings-
beskrivning

Lösnings-
beskrivning

Uppföljnings-
rapport

Loggning (supportaktörer på nivå 1, generalister)

Lösning (supportaktörer på nivå 1, generalister)

Uppföljning (supportaktörer på nivå 1, generalister)

Uppföljning (supportaktörer på nivå 2, specialister)

Initiering till ändringshantering (supportaktörer)

Lösning (supportaktörer på nivå 2, specialister)Återkoppling (supportaktörer på nivå 1, 
generalister samt ändringsinitierare)

Återkoppling (supportaktörer på nivå 2, 
specialister samt ändringsinitierare)

Fördelning (supportaktörer på nivå 1, generalister 
samt supportaktörer på nivå 2,specialister)
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Ändringsgrunder, ändringsobjekt och 
ändringstyper
Planerna visar att det ofta finns bakomliggande 

orsaker till ett ändringsbehov hos någon av objektets intres-
senter. Jag har valt att kalla detta ändringsgrund. Jag har också 
vidareutvecklat resultatet från licentiatavhandlingen (Bergvall, 
1995) med ytterligare en kategori – ändringsobjektet. Ändrings-
objektet är det objekt där ändringen har sitt ursprung. Katego-
rin ändringsobjekt används senare som grund för besvarandet av 
frågeställningarna kring förvaltningsobjektet (se avsnitt 5.4 och 
kapitel 6). Ändringsgrunder och ändringsobjekt som jag funnit 
i de studerade förvaltningsplanerna presenteras i tabell 5.6. 

Upptäckt av fel innebär att man hittar ett fel 
som, direkt eller indirekt, påverkar objektverksamheten. Den 
här typen av fel är vanligast när IT-system är relativt nya och 
nyinstallerade. I takt med att IT-systemen används brukar 
antalet direkta fel minska, visar en uppföljning av de planer 
som genomgått en årlig förnyelse. Det behöver dock inte nöd-
vändigtvis vara tekniska fel, utan kan lika gärna vara ett fel i 
objektverksamhetens processer/delprocesser eller objektverk-
samhetens produkter.

När det föreligger ett behov av förändring innebär 
det att man upptäcker att någonting kan göras på ett annat sätt. 
Vid analys av förvaltningsplanerna visade sig följande exempel 
på vad som kan initiera ett förändringsbehov. Ibland kan för-
ändringar vara tvingande såsom förändringar i vissa normer tex 
regelverk och skattesatser. Förändringsarbete genereras ofta 
från marknadens behov/krav på organisationen. Något som i sin 
tur ställer krav på interna processer/delprocesser och produkt-

utbud. Förändringar i organisationen, tex uppköp, fusioner eller 
omorganisationer kan leda till förändringar i ändringsobjekt. 
Förändringar i närliggande objekt, alternativt pågående utveck-
lingsprojekt (IT- eller annan verksamhetsutveckling) kan också 
initiera ändringar i något av ändringsobjekten. Förvaltningspla-
nerna visar att den här typen av förändringar blir allt vanligare 
i takt med att den tekniska arkitekturen blir alltmer komplex 
och objektverksamheter ställer höga krav på förändringstakten. 
Ibland kan det även vara nödvändigt med förändringar som ini-
tieras av IT-parter. Det kan tex vara på grund av att en ny ver-
sion av operativsystem måste införas. 

Upptäckt av att behov upphört innebär att det 
över tiden har skett en förändring i objektverksamheten och att 
IT-systemet därmed har funktionalitet som inte längre används. 
Det kan tex vara initierat av en normförändring, nedläggning 
av en olönsam produkt, förändring av en process/delprocess 
eller avyttring av en objektverksamhet. 

Det innebär att förvaltningsplanerna visar behov 
av tre olika ändringstyper; rättning, förändring och sanering. 
Den största omfattningen har förändringskategorin som utgör 
en sammanslagning av Riksdataförbundets kategorier för-
bättring och anpassning (RDF, 1987). Sanering nämns i de 
flesta planer, som brutit ned ändringsarbetet i olika typer, men 
resursplaneras inte i någon större omfattning. Det kan tyda på 
att sanering inte är någon omfattande aktivitet i förvaltnings-
verksamheter. Detta bekräftas av en aktör från en IT-part 
som vid framtagandet av en förvaltningsplan sa; ”Vi behöver 
sanera i IT-systemet, men det är svårt att få resurser till det. 
Beställarna (objektsparten) är mer intresserade av få föränd-
rad funktionalitet. Jag är dock orolig för prestandan när vi har 
så mycket skräpkod i IT-systemet.” Förvaltningsplanerna visar 
således på ett behov av tre av de fyra ändringstyper som finns i 
teorin (ibid). Denna slutsats analyseras vidare i avsnitt 7.1.5.

Ändringsobjekt utgör grunden för förvaltningsob-
jektet som ett av avhandlingens kunskapsbidrag. Resultatet av 
analysen av förvaltningsplanerna avseende förvaltningsobjekt 
finns i avsnitt 7.2. 

Tabell 5.6 Ändringsgrunder och ändringsobjekt.

Ändringsgrund Ändringsobjekt

Upptäckt av fel Process/delprocess 
IT-system
Produkt

Behov av förändringar Process/delprocess
IT-system 
Produkter 

Upptäckt att behov har upphört Process/delprocess
IT-system
Produkt

Avsnitt 5.4

Kapitel 6

Tabell 5.6

Avsnitt 7.1.5

Avsnitt 7.2



124 125

Ändringsstrategi
De ändringsgrunder som beskrivs i ovanstående 

avsnitt kan alla generera ett förslag om ändring. I planerna 
beskrivs dessutom olika handlingsalternativ i samband med 
ändringar, jag kallar dem ändringsstrategier;

– genomföra ändringar
– avvisa och ej genomföra ändringar
– anpassa objektverksamheten efter IT-systemet
– använda IT-systemet till annat än ursprungssyftet.

Den vanligaste strategin är att genomföra ändringar. Hur man 
går tillväga och vilka krav som ställs beskrivs närmare i avsnitt 
5.2.2. En mindre vanlig strategi är att helt enkelt inte genomföra 
ändringar i förvaltningsobjektet. Exempel på bakomliggande 
faktorer till ett sådant handlande är beslut om att IT-systemet 
skall avvecklas, eller att ändringar inte anses lönsamma. Den 
tredje strategin, anpassa objektverksamheten efter IT-systemet, 
kan vara en följd av att man inte gör några ändringar. Det kan 
också vara så att denna handling uppstår hos användarna med-
vetet eller omedvetet. Användarna är inte medvetna om vart de 
skall vända sig för att få till stånd en ändring av IT-systemet, eller 
så fungerar inte kanalerna i förvaltningsorganisationen. Andra 
anledningar som framkommer i bakgrundsbeskrivningar i för-
valtningsplanerna är att det rör sig om så små ändringar i objekt-
verksamheten att det inte upplevs som ett problem hos använ-
darna, och de bryr sig därför inte om att initiera en ändring. Den 
fjärde strategin, använda IT-systemet till annat än ursprungssyf-
tet, kan också vara en följd av att man inte gör ändringar i IT-sys-
temet. Förändringar i objektverksamheten kan ha framkallat nya 
behov i IT-systemet. Antingen har inte behovet av förändringar 
påtalats, eller så har inte behovet hörsammats. Ett exempel på 
detta är ett ekonomisystem i en svensk myndighet som över tiden 
utvecklats till tidrapporteringssystem och så småningom också 
till faktureringssystem. Den sistnämnda strategin kombineras 
ofta med genomförandet av ändringar, eftersom det är osanno-
likt att en ny objektverksamhetsprocess kan få stöd utan änd-
ringar i IT-systemet. Tabell 5.7 sammanfattar handlingar och 
konsekvenser i samband med olika ändringsstrategier.

5.2.3 Delaktiviteter i samband med hantering av 
ändringar
Producenten vid ändringshantering är, som tidi-

gare nämnts, förvaltningsorganisationen. Ändringshanteringen 
lämpar sig att beskriva som en process eftersom arbetet till 
största delen är sekventiellt. Aktiviteterna som producenterna 
utför i anslutning till detta är följande;

– initiera
– prioritera
– bereda
– genomföra
– testa
– införa
– följa upp.

Dessa steg benämns inte på samma sätt i alla förvaltnings-
planerna, men innebörden är i stort sett densamma. I en väl 
fungerande förvaltningssituation är de flesta ändringsåtgärder 
planerade under perioden och endast ett fåtal i behov av akuta 
åtgärder. När akuta åtgärder trots allt inträffar kan ändrings-
hanteringen behöva förenklas. I de fall de planerbara ändring-
arna blir alltför omfattande för att ingå i det ordinarie förvalt-
ningsarbetet, alternativt berör många olika förvaltningsobjekt, 
hanteras det ofta i separata projekt.

Som tidigare nämnts upptäckte jag att kategorin 
ändringshantering även förekommer inom ramen för IT-drift 
men är fokuserad på andra delar av förvaltningsobjektet. Här 
beskrivs därför ändringshanteringens aktiviteter och fördel-
ningen av dessa mellan parter, vilket åskådliggörs i tabell 5.8. 

Avsnitt 5.2.2

Tabell 5.7

Tabell 5.7  Handlingar och konsekvenser i samband med 
olika ändringsstrategier.

Ändringsstrategi Objektverksamhet
(processer/delprocesser, produkter)

IT-system

Genomföra ändringar Ändring Ändring

Avvisa ändring Ingen ändring Ingen ändring

Anpassa objektverksamheten efter IT-systemet Ändring Ingen ändring

Annan användning Ändring Ändring

Tabell 5.8
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Det här kan också förklara en synpunkt som kom 
från en driftansvarig i ett förvaltningsobjekt; ”Vi får inte vara 
med förrän på slutet, när allt redan är klart”. Ovanstående 
matris visar tämligen tydligt att de är med just på slutet. I sam-
band med att det blir vanligare och vanligare att man delar på 
aktörskapet för tekniken finns ett behov från IT-driftaktören 
att vara med tidigare i ändringsprocessen. Tidigare fanns i 
högre utsträckning en kollegial anda som överlappade even-
tuella kommunikationsmissar mellan teknisk förvaltning och 
IT-drift, menade flera intervjupersoner. I dagsläget har den i 
många fall ersatts av skriftliga kontrakt. Intervjupersonerna 
menar att dessa kontrakt ofta saknar beskrivningar av hur 
arbetet mellan olika parter skall gå till rent praktiskt. Ofta 
begränsas dessa till att innehålla specifikationer och värden för 
tex öppettider, tillgänglighet och jourhållning. 

Ett specialfall av ändring är de fall ändringen 
endast berör den tekniska plattformen, såsom tex byte av ope-
rativsystem eller nya säkerhetslösningar. Då genomförs samtliga 
aktiviteter av IT-driftleverantören. Här ställs ofta den kommu-
nikativa förmågan på prov, eftersom det i allmänhet är objekt-
verksamheten som skall betala för en åtgärd de inte anser att de 
har beställt. Intervjuerna visar att det ofta slutar med att aktivi-
teten genomförs men både beställare och leverantör är frustre-
rade. Nedan beskrivs ändringshanteringens delverksamheter. 

Initiering och prioritering
Ändringshanteringens första delverksamheter, 

initiering och prioritering, har som ett av sina huvudsyften 
att skapa effektivitet i hur förslag på ändringar i förvaltnings-
objektet tas emot och prioriteras. Initiering görs via olika kana-
ler såsom tex telefon och e-post som i sin tur är relaterade till 
en kontaktperson i förvaltningsorganisationen. Ändringsför-
slaget kan komma från olika delar av organisationen och inne-
håller uppgifter om tex vad syftet med ändringen är, eventuella 
tvingande tidpunkter och hur många som berörs av ändringen. 

Ett vanligt problem i samband med initieringen 
är av kommunikationskaraktär. Förvaltningsorganisationen, 
bestående av såväl IT-aktörer som objektverksamhetsaktörer 
behärskar inte alltid varandras språkbruk. Det här gör att man 

har svårt att förstå varandra när en ändring skall initieras. 
Om dessutom kanalerna i förvaltningsorganisationen fungerar 
dåligt kan det få till följd att viktig information inte når alla 
berörda. Andra faktorer som kan leda till problem i ändringsi-
nitieringen är långt fysiskt avstånd eller kunskapsbrist.

De ändringsförslag som har initierats bereds sedan 
för att kunna ge goda förutsättningar för beslut om genomför-
ande. Nästa steg är att fatta beslut om ändringen skall genom-
föras eller inte och vilken prioritet genomförandet i så fall skall 
ha i förhållande till andra aktiviteter. Prioritering och beredning 
sker iterativt, och det kan vara svårt att särskilja dessa båda 
arbetssteg i praktiken. För att kunna göra en tillfredsställande 
prioritering måste ett ändringsärende beredas. I de flesta för-
valtningsorganisationer gör systemansvarig i objektverksam-
heten någon form av grovprioritering redan i samband med att 
en ändring initieras. Källstudierna av förvaltningsplanerna har 
visat att grovprioriteringen resulterar i fyra ändringskategorier 
som startar olika aktiviteter. Ändringskategorierna är;

–  akut ändring
–  önskemål
–  ingen ändring
–  normal ändring
 -  utom avtal
 -  inom avtal.

Det är inte alltid vid grovprioritering som denna indelning kan 
genomföras. I förvaltningsplanerna kan utläsas att ändringar 

Tabell 5.8  Ändringshanteringens aktiviteter och aktörer.

Part

Ändringsaktivitet

Objektspart IT-systemförvaltningspart IT-driftspart

Initiering X X

Prioritering X X

Beredning X X

Genomförande X X

Test X X X

Införande X X
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oftast klassas som någon av ovanstående kategorier, men det är 
vanligt att de klassas om under ändringsarbetets gång. Denna 
omklassning kan även resultera i en omprioritering. Vid en 
akut ändring, är det som namnet antyder, bråttom. En akut 
ändring får alltid högsta prioritet. Det kan innebära att IT-sys-
temet stannar om inte åtgärder vidtas omedelbart, eller att det 
redan blivit ett avbrott i tillgängligheten. Det kan i sin tur leda 
till intäktsförluster i objektverksamheten. Ett annat exempel 
på akut ändring är när IT-systemet fungerar, likaså objektverk-
samhetens processer/delprocesser men ändå blir det något fel. 
I bakgrundsbeskrivningarna i förvaltningsplanerna kan man 
utläsa att det kan vara den här typen av situationer som initierat 
förvaltningsplanarbetet. Vid akuta ändringar måste man ofta 
förenkla ändringshanteringen. Ändringsförslag kan också klas-
sificeras som rena önskemål med låg prioritet och föras upp på 
en önskelista. Önskelistan behandlas när det finns extra tid, vil-
ket innebär att dessa ändringar sällan genomförs. I många stu-
derade förvaltningsplaner hänvisas till omfattande önskelistor. 

Prioritering och beredning kan även resultera i att 
ingen ändring genomförs enligt förvaltningsplanerna. Det finns 
olika anledningar till detta och de kan framkomma i olika faser 
av prioritering och beredning. Redan vid grovprioriteringen 
är det ganska vanligt att systemansvarig i objektverksamheten 
anser att ett ändringsförslag beror på bristande kunskap hos 
personen som initierade ändringen. Genom att ställa komplet-
terande frågor kan förslaget om ändring falla. Motiv till avvi-
sandet kan vara;

– kunskapsbrist hos ändringsinitieraren
– motstridiga ändringsförslag
– ekonomiska resurser saknas
– personella resurser saknas
– ändringen ger inte tillräckligt stor nytta
– datalogiska motiv.

Datalogiska motiv innebär ofta att programstrukturen är insta-
bil, eller att det föreligger en omöjlighet att förutsäga konse-
kvenser för det egna IT-systemet samt beroende IT-system. De 
åtgärder man vidtar från IT-organisationen, är att föreslå en 

annan ändringsåtgärd, eller att begära ett större uppdrag för att 
skriva om hela programmet. I samtliga studerade fall påpeka-
des vikten av att informera ändringsinitieraren om att ändrings-
förslaget avslagits och även varför.

Normal ändring är den vanligaste typen av änd-
ringar i planerna som studerats. Detta är ändringar som skall 
genomföras, men det är inte akut. Däremot finns det ofta ett 
datum då ändringen måste vara färdig och införd. Det finns två 
typfall av sådana ändringar; de som faller inom kontrakt eller 
motsvarande styrdokument, och de som faller utom kontrakt. 
Den främsta skillnaden på dessa typfall är hanteringen av änd-
ringen och IT-leverantörens sätt att ta betalt. Förvaltningskon-
trakt behandlades närmare i avsnitt 5.1.3. Ovanstående resone-
mang om delverksamheten initiering och prioritering samman-
fattas i figur 5.5. Ett problem som ofta tas upp i planerna är att 
prioriteringsgrunden är oklar, vilket ofta är en följd av bristfällig 
styrning av förvaltningen. De prioriteringsgrunder jag funnit är;

– angelägenhetsgrad 
– ändringsinitierare
– nytta för objektverksamheten
– mål för förvaltningsverksamheten.

Den vanligaste prioriteringsgrunden enligt förvaltningspla-
nerna är angelägenhetsgraden, dvs. hur bråttom det är att 
genomföra ändringen. I organisationer där systemförvaltningen 
är självstyrd är det också vanligt att ”den som skriker högst” 
får igenom sina ändringar. I organisationer där förvaltnings-
styrningen fungerar är det objektverksamhetsnytta och mål 
för förvaltningsverksamheten som ligger till grund för prio-
riteringen. Prioriteringen är, menar många som arbetar med 
systemförvaltning, själva kärnan i systemförvaltning. Man 
kan aldrig förutse alla händelser som kan initiera en ändring. 
I intervjuerna framkom att många som arbetar med system-
förvaltning upplever frustration över att alltid ha flera paral-
lella ändringsuppdrag som har högsta prioritet. Ett problem 
som personer i den objektnära förvaltningsverksamheten ofta 
påpekar, är att det kan vara svårt att motivera för ändringsini-
tieraren varför just hans eller hennes ändring inte fick högsta 

Avsnitt 5.1.3

Figur 5.5



130 131

prioritet. Mot bakgrund av detta resonemang kan priorite-
ringen betraktas som en av de viktigaste aktiviteterna ur ett 
styrningsperspektiv (se avsnitt 5.2.4).

Beredning
Ändringsarbetet fortsätter med en beredning 

där ändringsuppdraget planeras mer i detalj. Det innebär att 
följande arbetsuppgifter genomförs;

–  specificering
–  konsekvensanalys
 -  resursuppskattning
 -   tidsuppskattning
 -   kostnadsuppskattning
 -   fördela ändringsuppdrag.

Specificering innebär att man tar reda på vilken eller vilka 
program som berörs av ändringen och hur ändringen skall 
genomföras. Konsekvensanalys är en analys som oftast genom-
förs ur ett IT-perspektiv, medan konsekvensanalysen för 
objektverksamheten ofta är bristfällig. Konsekvensanalysen 
kan innebära att man gör en ekonomisk intäktsanalys för 
objektverksamheten, men oftast handlar det om konsekven-
ser för IT-systemet och närliggande IT-system. Det främsta 
hjälpmedlet utgörs här av system- och programdokumentation. 
Resursuppskattningen, i form av tid och kostnader, upplevs ofta 
som svårt. Det visar intervjuer med dem som utarbetat pla-
nerna. De främsta hjälpmedlen förefaller vara erfarenhet och 
intuition. En fallstudieorganisation uppgav att när det gäller 
större ändringar, delar man in arbetet i faser och gör resursbe-
räkningar utifrån fasindelningen. Det kan vara för optimistiska 
tidsuppskattningar som är en bakomliggande faktor, när man 
tvingas göra omprioritering. Tidsuppskattning innebär också 
att man sätter ett färdigdatum för ändringen. I beredningen 
ingår även fördelning av ändringsuppdrag till dem som är bäst 
skickade att genomföra ändringen. Vid beredningen aktualise-
ras även förvaltningskontraktet. Som jag tidigare nämnt, faller 
vissa typer av ändringar inom ramen för förvaltningskontrakt 
medan andra faller utanför. Vilka ändringar det gäller avgörs Figur 5.5  Handlingsalternativ i prioriteringsarbetet.
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beställning
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ELR
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Önskelista Prioriteringslista Prioriterings-
underlag

Ändrings-
avslag

Prioriteringslista Önskelista Ändrings-
avslag

Grovprioritering (systemansvarig, teknisk systemansvarig)

Prioritering (systemansvarig, teknisk systemansvarig)

Avsnitt 5.2.4
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från fall till fall. Förvaltningsavtalet och motsvarande styrdo-
kument behandlas närmare i avsnitt 5.1.3. I figur 5.6 visas hand-
lingsflöde och resultat vid beredning av ändringar.

Många organisationer är hårt konkurrensutsatta 
alternativt får minskade anslag från statsmakten, vilket leder 
till att det ofta blir kort framförhållning vid ändringar. Även av 
andra anledningar (se avsnitt 5.2.2 för ändringsgrund) måste 
tidplaner och prioriteringar ständigt göras om. Att det dess-
utom är svårt att göra resursuppskattningar tex för att det är 
svårt att se alla konsekvenser av ändringar, bidrar också till att 
ändringar bereds bristfälligt. Svårigheter med resursuppskatt-
ningar kan vara en följd av att det saknas metodstöd. Dåligt 
dokumenterade IT-system och processer/delprocesser är också 
en anledning till att ändringar bereds bristfälligt. Det är helt 
enkelt svårt att avgöra var i koden en ändring skall göras, och 
det är svårt att se hela konsekvensen av en ändring. 

Genomförande och test
Ändring och test utgörs enligt förvaltningsplanerna 

och intervjuer ofta av en iterativ process, man ändrar och testar 
tills det fungerar som specificerats. I figurerna nedan är de dock 
separerade och beskrivs sekventiellt för att förtydliga ändrings-
processen. Figur 5.7 beskriver arbetsuppgifterna i ändringspro-
cessen och deras resultat. Följande arbetsuppgifter genomförs;

– ändring i kod och ändring i process/produkt
– ändring av dokumentation
– beskrivning av utfallet.

Följande arbetsuppgifter genomförs enligt fallstudierna i sam-
band med test (se figur 5.8);

– upprättande av testdokumentation
– genomförande av program-, integrations- och 

systemtest
– genomförande av acceptanstest
– ändring av användardokumentation.

Av förvaltningsplanerna framgår det att test upplevs som särskilt 

ÖnskelistaFörvaltnings-
avtal

Prioriteringslista SystemdokÄndrings-
begäran

Programdok

Tids-
uppskattning

Kostnads-
uppskattning

Färdigdatum

Ändrings-
beskrivning

Resursplan

Specificering (systemansvarig, teknisk 
systemansvarig och operativa roller i förvaltningsorganisationen)

Konsekvensanalys (systemansvarig, teknisk 
systemansvarig och operativa roller i förvaltningsorganisationen)

Fördelning av uppdrag (systemansvarig, teknisk systemansvarig)

Figur 5.6  Handlingsflöde och resultat vid beredning 
  av ändringar.

Avsnitt 5.1.3

Figur 5.6

Avsnitt 5.2.2

Figur 5.7

Figur 5.8
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från angelägenhetsgrad av en ändring. Systemförvaltningens 
art, där systemförvaltning syftar till att IT-systemet skall stödja 
objektverksamheten, innebär att i princip all systemförvalt-
ning har inslag av kontinuerlig ändringshantering. Med release-
hantering avses ett arbetssätt där man på ett ordnat sätt samlar 
in och genomför förändringar, som sedan införs vid en i för-
väg planerad tidpunkt (Bergvall, 1995). Vid releasehantering 
arbetar man ofta efter en prioriterad önskelista. Förvaltnings-
mötet är ett vanligt forum för planering och prioritering inför 
en ny release. En trend tycks vara att fler och fler förvaltnings-
organisationer väljer att gå ifrån releasehantering eller övergår 
till mindre releaser eller en kombination av release och konti-
nuerlig hantering av ändringar. Från objektverksamhetens sida 
upplevs releasehantering ofta som tidsödande. Något som IT-
organisationer förklarar med de omfattande systemtester som 
måste göras när många ändringar införs samtidigt. Som exem-
pel nämnde en tekniskt systemansvarig att en veckas arbete hos 
dem måste ligga för systemtest i sex veckor. Införandet av ett 
förändrat förvaltningsobjekt innehåller följande aktiviteter;

– besluta om införande
– informera/utbilda
– förändra objektverksamhet/IT-driftsätta
– följa upp.

Beslut om införande fattas av systemansvarig och teknisk sys-
temansvarig alternativt driftansvarig. Drifttekniker verkställer 
sedan beslutet om att införa det ändrade IT-systemet och aktu-
ella processer och produkter i objektverksamheten ändras ofta 
i samband med att det förändrade IT-systemet driftsätts. Insat-
sen på information och utbildning varierar från omfattande 
till i princip obefintliga beroende på storleken på ändring. I 
analysen har stor vikt lagts vid att hitta kategorier som på ett 
meningsfullt sätt beskriver systemförvaltningsverksamheter. 
Detta har lett till att tex informera och utbilda finns som under-
kategori till både ändringshanteringens införande som under-
kategori till användarstöd. Delaktiviteterna innebär att infor-
mera och utbilda, men uppdraget som ligger till grund för akti-
viteten kan variera. Vid en utbildning i samband med en änd-

tidskrävande. Flera av de intervjuade IT-organisationerna 
tycker också att det är svårt att få objektverksamheten att förstå 
att ledtiderna inte kan kortas hur mycket som helst för tester. 
När det gällde test beror den långa tidsåtgången inte främst på 
att testverksamheten är mer omfattande, utan att tester måste 
finnas tillgängliga under en relativt lång tidsperiod för att alla 
berörda skall ges möjlighet att testa. IT-organisationerna efter-
lyste ofta ett större intresse för tester från objektverksamheten. 

Ett problem som ofta påtalas av IT-organisatio-
nerna är att det är svårt att genomföra parallella ändringsupp-
drag. På grund av omprioriteringar skall man plötsligt släppa 
allt man har för händerna för att åtgärda ett nytt problem som 
har uppstått i objektstödverksamheten. Detta bidrar också 
till att ändring och test blir tidskrävande. Det krävs alltid lite 
tid innan man har satt sig in i en ändring, och måste man då 
genomföra fler ändringar parallellt blir det än mer tidskrävande.

En annan orsak var att tekniska förutsättningar 
saknades eller var bristfälliga. Ett problem, som redan tagits 
upp, är att ändring och test ofta är tidskrävande aktiviteter. Det 
kan bero på att IT-organisationen ofta är beroende av extern 
kompetens. Problemgrunderna i samband med ändring och test 
är följande;

– tidsmässigt omfattande
– avsaknad av eller bristfälliga metodstöd
– avsaknad av eller bristfälliga tekniska förut-

sättningar.

Införande
När det gäller att införa en ändring finns i förvalt-

ningsplanerna tre strategier;

– kontinuerlig hantering
– releasehantering
– kombination av release- och kontinuerlig 

hantering.

Kontinuerlig hantering innebär att förvaltningsärenden 
behandlas i den takt de uppstår. Prioritering sker då oftast uti-
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Figur 5.7  Ändringsarbete och dess resultat. Figur 5.8  Test i samband med ändringar.
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ten. Då problem uppstår hanteras de inom den dagliga IT-drif-
ten och kan därefter resultera i ändringshanterings- och/eller 
användarstödsaktiviteter.

Här är uppdraget att bedriva IT-drift, och det ges 
till IT-driftsorganisationen och ibland objektsparten. Dessa 
utför tex övervakning, körningar, filöverföring och backuper 
av den tekniska infrastrukturen. Detta omfattar något som 
man kan kalla för förebyggande underhåll, eller preventiv ser-
vice. Det mesta löper via manuella eller maskinella rutiner. Det 
omfattar också akuta ärenden, eller korrektiv service, då ett 
problem uppstått och måste hanteras. Inom den preventiva ser-
vicen är det övervakningen som utgör det största arbetet och 
denna är till stor del automatiserad. Man skulle därför kunna 
dra slutsatsen utifrån intervjuerna att aktörerna som ägnar 
sig åt den dagliga IT-driften övervakar, samt att som en inter-
vjuperson uttryckte sig ”klappa om maskinerna”. Den största 
delen av arbetet går dock åt till att hantera problem som upp-
står hos såväl objektsparten som hos inblandade IT-parter.

Den dagliga IT-driften och underhållet resulterar 
i tillgänglighet till IT-systemet. Den dagliga IT-driften regleras 

ring är det ändringen som sådan som kräver att en utbildnings-
insats görs för nyttjarna, medan vid en utbildning i samband 
med användarstöd kan det vara upptäckten av ett kunskaps-
behov hos nyttjarna som ligger till grund för uppdraget. En tid 
efter ändringens införande följs ändringsutfallet upp av system-
ansvarig och teknisk systemansvarig.  

5.2.4 Förvaltningsstyrning 
Förvaltningsstyrning på aktivitetsnivå innebär 

huvudsakligen verksamhetsplanering av systemförvaltnings-
verksamhet samt operativ styrning och ledning under pågående 
förvaltningsperiod. Detta innebär aktiviteter så som möten, 
leverantörskontakter, beställningar, prioriteringar, kontakter 
med nyttjare. Förvaltningsstyrning innehåller också uppfölj-
ning och utvärdering av förvaltningsobjekt samt omvärldskon-
takter. Förvaltningsstyrning som verksamhet betraktat skiljer 
sig också från en systemförvaltningsverksamhets övriga aktivi-
teter på så sätt att den både är uppdragsgivande och uppdrags-
tagande, medan övriga aktiviteter främst är uppdragstagande. 
Resultatet av operativ förvaltningsstyrning är prioriterade upp-
drag så att rätt uppdrag blir genomfört (prioritering) och rätt 
person genomför uppdraget. 

I samtliga planer har omsorg lagts på att fokusera 
och förbättra styrningen genom bla förbättrade rutiner. För-
valtningsplanerna visar en mängd styrningsaktiviteter. Jag upp-
täckte att flera aktiviteter var av liknande karaktär men med 
olika tidsperspektiv och omfattning. Jag valde därför att kate-
gorisera dessa i två övergripande kategorier; strategisk och ope-
rativ styrning. I tabell 5.9 presenteras kategorierna med hjälp av 
exempel från strategisk respektive operativ styrning. 

5.2.5 Daglig IT-drift och underhåll
Daglig IT-drift och underhåll innefattar i prakti-

ken IT-driftleverantörens dagliga, löpande arbete med infra-
struktur och IT-system och även de dagliga IT-driftåtgärder 
som objektsparten i vissa fall utför. Ändringshantering och 
användarstöd uppstår först då någon form av initiering sker, 
medan daglig IT-drift ständigt pågår i form av mer eller min-
dre automatiserade och maskinella flöden, rutiner och arbe-

Tabell 5.9

Tabell 5.9 Kategorisering av strategisk och operativ styrning.

Övergripande kategori Strategisk förvaltningsstyrning Operativ förvaltningsstyrning

Planering Målformulering inför kommande 
period

Detaljplanering av förvaltningsplanens 
aktiviteter

Uppföljning och utvärdering Uppföljning av föregående periods 
mål samt utvärdering av dessa

Uppföljning och rapportering av 
genomförda aktiviteter samt värdering 
av utfallet

Resurssäkring Säkring av resurser med hjälp av 
avtal alt. resurskontrakt

Resursallokering inför prioriterade 
förvaltningsaktiviteter

Kompetenssäkring Åtgärder för att minska 
personberoende

Lärande inom förvaltningsorganisationen

Prioritering Prioritering av tvingande/önskade 
förvaltningsåtgärder

Prioritering inom befintlig 
förvaltningsplan

Koordinering Koordinering mellan verksamheter Koordinering med närliggande objekt

Förbättring av system-
förvaltningsverksamheten

Planering av specifika 
förbättringsåtgärder

Löpande förbättringsarbete i tex rutiner

Löpande styrning Omvärldsbevakning såväl internt 
(styrande riktlinjer, policies) som 
externt lagar och förordningar, 
samt hur andra gör 

Avvikelsehantering (inkl. åtgärder)

Ekonomisk styrning Upprätta budget Följa upp budget och upprätta 
prognoser

Leverantörskontakter Utvärdering Löpande beställningar inom 
förvaltningsplan och ev avtal
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för förvaltningsverksamheter men ibland ansvarar förvaltnings-
organisationen även för detta. Det gäller främst när IT-systemet 
är stordatorsystem med tunga databaser, och det är också i det 
sammanhanget begreppet används. 

I samband med ovan nämnda aktiviteter blir det 
ofta även tal om kvalitetssäkring av informationen eftersom 
det åligger förvaltningsorganisationen att kvalitetssäkra. Det-
samma gäller statistikuttag som sällan faller inom ramen för 
en systemförvaltningsverksamhet. När detta ändå sker handlar 
det ofta om objekt där IT-systemet har fått en statistisk funk-
tion som inte var ursprungssyftet. Arbetsuppgiften hamnar då, 
mer eller mindre reflekterat, i systemförvaltningsverksamhe-
ten. Ofta på grund av att man inte kan identifiera någon annan 
aktör, eftersom statistikuttagen i det läget kräver såväl hög 
objektverksamhetskunnande som tekniskt kunnande.  

Säkerhetsarbete tas ibland upp specifikt i en sys-
temförvaltningsverksamhet. Det handlar då i första hand inte 
om att ansvara för säkerhet och dess regelverk utan snarare att 
tillse att man följer organisationens regelverk för säkerhet. Detta 
brukar då kategoriseras under kategorin förvaltningsstyrning. I 
de fall säkerhet förekommer som utbruten aktivitet handlar det 
ofta om behörighetsadministration i någon form. Det är också 
en aktivitet som förekommer relativt sällan, och i de fall de före-
kommer saknas ofta annan aktör som kan utföra arbetet.

Relativt ofta förekommer också aktiviteten mark-
nadsföring som huvudaktivitet. Det handlar oftast om intern 
marknadsföring av objektet. Detta är vanligt i de fall det finns 
flera konkurrerande IT-stöd i en organisation, eller när man av 
en eller annan anledning vill lyfta fram förvaltningsorganisa-
tionens arbete. Med konkurrerande avses att det finns flera IT-
system som kan användas för att få stöd i objektverksamheten. 
Ett vanligt argument är förbättrad användning för att få större 
effekter av satsade resurser. 

Slutsatsen är att ofta måste en förvaltningsorga-
nisation klara av både de traditionella förvaltningsuppgifterna 
(användarstöd, ändringshantering, förvaltningsstyrning samt 
daglig IT-drift och underhåll) men även mer objektsberoende 
arbetsuppgifter.

ofta i avtal som finns i form av SLA och OLA (Operation Level 
Agreement).

5.3 Flera aktiviteter
Analysen av planerna visar att det ibland före-

kommer andra aktiviteter som genomförs inom ramen för en 
förvaltningsverksamhet. Här berör jag de aktiviteter som jag 
funnit i analysen;

– hantera text och bild
– registervårda
– kvalitetssäkra information
– göra statistikuttag
– genomföra säkerhetsarbete
– marknadsföra.

Anledningen till att dessa aktiviteter inte karaktäriserats som 
huvudaktiviteter är att de är objektsberoende och i vissa fall även 
så sällan förekommande att de får betraktas som specialfall.

Den mest frekvent återkommande aktiviteten är 
något som jag valt att benämna text- och bildhantering. Det 
innebär hanteringen av själva innehållet i ett förvaltningsob-
jekt. Detta är främst förekommande när IT-systemet är en eller 
flera webbplatser/portaler. Innehållet i aktiviteten är i princip 
densamma som i ändringshantering men med fokus på infor-
mationen. Detta innebär att det är rättningar, anpassningar, 
förbättringar och saneringar av informationen som genomförs, 
enligt en bestämd rutin. Språkbruket och därmed begreppen är 
dock hämtade från mediavärlden varför begrepp såsom publi-
cering, redigering och komposition används. Man pratar dess-
utom hellre om webbredaktioner än systemförvaltningsorga-
nisationer. Eftersom aktiviteten är objektsberoende väljer jag 
dock att inte lyfta upp den till en ny huvudaktivitet, däremot 
förekommer den i nämnda objekt.

En närliggande aktivitet till detta, som också är 
objektsberoende är registervård. Närliggande i det avseende att 
det också handlar om behandlingen av data i IT-systemet och 
därmed inte brukar falla inom ramen för systemförvaltnings-
verksamheter. I allmänhet faller registervård inte inom ramen 
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förvaltningsorganisationer som är av typen uppdragsstyrd och 
självstyrd, där jag argumenterar för en uppdragsstyrd förvalt-
ningsorganisation. I bakgrundbeskrivningarna i förvaltnings-
planerna finns båda typerna av förvaltningsorganisationer 
representerade. Den självstyrda förvaltningsorganisationen 
presenteras med den förvaltningsorganisation som är resulta-
tet av Riksdataförbundets projekt om systemförvaltning (RDF, 
1987). Figur 5.9 visar en tillämpning av modellen som är häm-
tad från en svensk myndighet. Den uppdragsstyrda systemför-
valtningsorganisationen visas i figur 5.10 och är en tillämpning 
av Affärsmässig Systemförvaltning (Bergvall och Welander, 
1996) och är hämtad från ett svenskt telekomföretag. Skillna-
den mellan dessa två principiella förvaltningsorganisationer är 
möjligheten att tydliggöra uppdraget, dvs förvaltningsuppdraget 
mellan objektsparten och IT-parten. Jag har redan belyst det 
problem som ofta uppstår i en förvaltningsorganisation som är 
självstyrd, nämligen att den blir självgenererande eftersom upp-
draget ofta är otydligt (se avsnitt 5.1.1). Det problemet kan även 
uppstå i den uppdragsstyrda förvaltningsorganisationen om 
man enbart fokuserar produktuppdraget mellan objektsparten 
och IT-parten och inte rolluppdraget från ledningen respektive 
produktuppdraget från nyttjarna. Intervjuer med förvaltnings-
planernas framtagare visar att ett vanligt problem i organisatio-
ner som tillämpar den självstyrda modellen är att systemägaren 
inte har någon uppdragspart avseende IT-system, utan förvän-
tas fatta alla beslut själv inklusive de av teknisk karaktär. Ana-
lysen av förvaltningsplanerna visar att bland de organisationer 
som under den senaste tioårsperioden har sett över sina förvalt-
ningsmodeller dominerar den uppdragsstyrda organisations-
modellen, vilket troligen är en följd av organisationers ökande 
medvetenhet om interna uppdrag.

I de fall det finns en modell för systemförvaltning 
(se avsnitt 5.1.1) är det vanligt att den innehåller en omfattande 
uppsättning roller. Dessa rollbenämningar varierar inom och 
mellan organisationer. I figur 5.11 visas variationer i rollbenäm-
ningar jag funnit i analysen av förvaltningsplanerna. 

I figur 5.11 visas resultatet från att innebörden i 
rollen har analyserats och utifrån denna har rollen placerats in 
i figuren, vilket fått till följd att flera benämningar återfinns på 

5.4 Förvaltningsobjekt
Begreppet förvaltningsobjekt definierades i 

avsnitt 1.1.2 till att vara det underlag som används i en förvalt-
ningsverksamhet, vilket i det här fallet innebär att förvaltnings-
objektet utgör det som förvaltas. Analysen av förvaltningspla-
nerna visar att ändringsobjektet vid en ändring utgörs av just 
IT-system, men även processer/delprocesser och objektverk-
samhetens produkter. På samma sätt utgör IT-system, objekt-
verksamhetens processer/delprocesser och produkter informa-
tionsobjektet vid användarstöd. Vid daglig IT-drift och under-
håll är det främst IT-systemen som utgör underlaget enligt 
intervjupersonerna i driftstudien. Hypotesen om att det är mer 
än IT-system som bör utgöra underlaget i en förvaltningsverk-
samhet har legat till grund för den objektsmodell som presen-
teras i figur 4.3. Där har syftet varit att visa att det inte enbart 
är IT-systemen som skall förvaltas utan även delar av objekt-
verksamheten. En kritisk analys av modellen och förvaltnings-
planerna, som är en omsättning av konceptet i praktiken, visar 
att det alltid förekommer IT-system i ett förvaltningsobjekt, 
däremot saknas stringens i om det är processer/delprocesser 
eller produkter som bör ingå i förvaltningsobjektet. Analy-
sen visar att det ofta är IT-systemens utformning som avgjort 
vad som beskrivits som förvaltningsobjekt. Denna tveksam-
het i avgränsning och innehåll i förvaltningsobjekten har lett 
fram till en praktisk gränsdragningsproblematik avseende 
objektverksamheten och den objektnära förvaltningsverksam-
heten (se avsnitt 7.2.6). Vissa planer visar en begränsad IT-sys-
temförvaltning, medan andra planer omfattar såväl objektnära 
förvaltningsverksamhet som objektverksamheten som sådan. 
Avgränsningen mellan objektverksamhet och objektnära för-
valtningsverksamhet har i många fall avgjorts av organisatorisk 
indelning. Analysen visar således ett behov av att bli tydligare 
på förvaltningsobjekts avgränsning och innehåll, vilket också är 
en av forskningsfrågorna i avhandlingen. I kapitel 6 presenteras 
tre fallstudier som syftat till att samla empiri kring forsknings-
frågan kring förvaltningsobjekts avgränsning och innehåll. 

5.5 Förvaltningsorganisation
I detta avsnitt presenteras två principiella typer av 

Avsnitt 1.1.2

Figur 4.3

Avsnitt 7.2.6

Kapitel 6

Figur 5.9

Figur 5.10

Avsnitt 5.1.1

Avsnitt 5.1.1

Figur 5.11

Figur 5.11
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  PA Produktionsansvarig

  Leverantör

ADB-SF-ADB SystemförvaltareAR- Användarrepresentant

SÄ Systemägare

SÄR Systemägarrepresentant

SF Systemförvaltare

Beställare

Figur 5.9 Tillämpning av Riksdataförbudets projektresultat 
hos svensk myndighet.

Figur 5.10 Tillämpning av Affärsmässig Systemförvaltning 
inom svenskt Telekomföretag.

Figur 5.11 Variationer i rollbenämningar i de studerade 
organisationerna.

Nivå 

Ansvar Verksamhet Teknik

Strateginivå Systemägare (SÄ) Teknisk resursägare 
(TRÄ)

Budgetnivå Systemförvaltare
(SF)

Teknisk 
systemansvarig 
(TSA)

Verkställande Systemstöd Teknikstöd
(Drift, applikation, 
teknik)

Strateginivå

Budgetnivå

Beslutsnivå

Objektverksamhet

Affärsansvarig
Funktionsägare 
Group CIO
Kanalägare
Processägare

Objektnära förvaltning IT-förvaltning IT-drift

Operativ nivå

Intern op. Ledare
Kanalägare
Ledningsgrupp
Processägare
Verksledning

Affärsansvarig
IT-chef
IT-råd
IT-strateg
Ledningsgrupp 

Affärsansvarig
Ledningsgrupp 

Controller 
Funktionsägare
Informationsägare
Kanalägare
Modellägare
Produkträttsägare 
Produktägare
Produktchef
Systemrättsägare
Teknisk 
produktbeställare

Informationsansvarig
Informationsförvaltare
Kanalansvarig
Koordinator 
Modellansvarig
Produktansvarig 
Produktförvaltare
Produkträttsansvarig
Superanvändare 
Systemrättsansvarig
Systemrättsförvaltare

Affärsledare
Business solution leader 
Funktionsförvaltare 
Kanalansvarig
Objektsförvaltare
Processförvaltare
Produktansvarig
Produktchef
Projektledare
Systemansvarig
Systemförvaltare 

Förvaltningsansvarig
Förvaltningsledare 
Infrastrukturförvaltare
IT-produktansvarig 
IT solution leader
Resultatenhetschef
Systemansvarig IT
Teknikansvarig
Teknisk förvaltningsansv. 
Teknisk systemansvarig 
Teknisk systemförvaltare

Driftansvarig 
Funktionsansvarig
Kundansvarig
Produktionsledare
Produktionstjänstansv. 
Service account manager
System manager
Teamleader
Teknisk förvaltningsansv.
Teknisk systemansvarig 
Uppdragsansvarig

Informatör
Kontaktperson 
Produktspecialist 
Produktstöd
Redaktör
Superuser
Systemrättsförvaltare 
Systemrättsstöd
Systemspecialist
Webbredaktör 

Administratör 
Användarrepresentant
Delsystemansvarig
Informatör
Kontaktperson
Produktspecialist
Redaktör
Statistikansvarig
Specialister
Systemstöd

Applikationsansvarig
Driftpersonal 
Helpdesk
IT-produktspecialist
Produktionstjänstansv. 
Teknikansvarig
Teknikstöd
Testansvarig
Utvecklare
Utvecklingsansvarig

Centrala system 
DBA
Drift
Helpdesk
Kommunikation
Lokala system
Produktionstjänstspec.
Teknikservice 
Utdata
Övervakning

Affärsansvarig
Business solution owner
Funktionsägare 
Informationsägare 
Kanalägare
Objektsägare
Processledare
Produktägare
Projektchef
Systemägare

Affärsansvarig 
Affärsledare
Infrastrukturägare
IT-produktägare 
IT-resursägare
IT solution owner
Produktionstjänstägare
Resursägare IT
Systemområdesansvarig
Teknisk resursägare 

Account Manager
Affärsansvarig
Affärsledare
Drift 
Infrastrukturägare
Kundansvarig
Produktionstjänstägare
Teknikledare
Teknisk resursägare
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flera ställen. Det faktum att figuren ovan representerar många 
olika organisationer gör att det ser extra komplext ut, men pla-
nerna visar att flera rollbenämningar med olika innebörder 
används även i en och samma organisation. Intervjuer med för-
valtningsplanernas framtagare visar att många organisationer 
strävar efter att detaljspecificera innehållet i rollerna. Dess-
utom finns ofta en strävan att likrikta rollbeskrivningarna mel-
lan olika förvaltningsobjekt i syfte att minska personberoendet. 
Ett problem som kan uppstå när rollbeskrivningarna är mycket 
detaljerade är att de kan vara svåra att använda på olika typer 
av situationer, eftersom de då upplevs rigida. Det innebär tro-
ligen att rollbeskrivningar kan göras som ramverk men situa-
tionsstyras i det enskilda fallet, vilket också stöds av Goldkuhl 
(1991) som menar att metoddelar skall väljas ut och anpassas 
utifrån de behov som finns i den aktuella situationen.

I förvaltningsplanerna återfinns bemannade för-
valtningsorganisationer, vilket gjort det möjligt att studera dess 
tillämpning i praktiken. I avsnitt 3.1 visade jag att uppdragssi-
tuationen ofta är komplex i förvaltningsverksamhet och att det 
kring förvaltningsverksamheter finns många typer av uppdrag 
som måste samverka. Förvaltningsplanerna visar även att upp-
dragspartssituationen är mycket komplex. Det kan vara många 
parter i en organisation som bedriver liknande verksamhet och 
som därmed blir parter i ett förvaltningsuppdrag. Det finns tex 
flera olika parter som bedriver IT-verksamhet såsom IT-utveck-
ling, IT-förvaltning och IT-drift. Dessa kan dessutom vara 
såväl interna som externa vilket får till följd att flera olika ram-
kontrakt effektueras. Det finns även exempel på specialfall av 
IT-verksamhet som bedrivs med organisatorisk placering hos 
objektsparten, men rolluppdraget är IT-verksamhet. Något som 
blev mycket tydligt i fallstudien på Banken (se avsnitt 6.2.7). I 
objektverksamheter kan det vara flera olika parter som nyttjar 
förvaltningsverksamhetens produkter, men ansvaret finns hos 
en part. Jag har redan diskuterat professionaliseringen av för-
valtningsroller som skett i många organisationer (se avsnitt 
5.1.1), men det påverkar också förvaltningsuppdraget och dess 
organisering. I och med professionell förvaltningsverksamhet 
som part i förvaltningsuppdrag skapas en ny uppdragssituation 
som på samma gång gör situationen mer komplex (flera upp-

Avsnitt 3.1

Avsnitt 6.2.7

Avsnitt 5.1.1

drag), men också tydlig eftersom man undviker organisatorisk 
sammanblandning mellan objektverksamhet och objektnära 
förvaltningsverksamhet. Detta möjliggör ett tydligare produkt-
uppdrag mellan nyttjare och förvaltningsverksamhet.  

5.6 Sammanfattning 
Förvaltningsuppdraget har analyserats ur roll- och 

produktuppdragsperspektiv, samt indelningen i uppdrag inom 
och utom förvaltningsorganisationen enligt figur 3.1. Analysen 
visar att systemförvaltningsverksamheter är komplexa ur upp-
dragsperspektiv, men att det är viktigt att ta hänsyn till samtliga 
uppdrag när man designar en förvaltningsverksamhet för att 
undvika att dessa blir självgenererande. Partssituationen i en 
förvaltningsverksamhet gör verksamheten än mer komplex 
eftersom det ofta är flera olika parter som utför liknande verk-
samheter och därmed kan bli inblandade i en enskild förvalt-
ningsverksamhet. Att bemanna en förvaltningsorganisation blir 
därmed en fråga om representationsskap i flera led, en fråga 
som blir viktigare och viktigare i takt med att det uppstår pro-
fessionella förvaltare i en organisation. 

Analysen av förvaltningsaktiviteterna har inne-
burit en prövning av kategorierna från licentiatavhandlingen 
(Bergvall, 1995) samt efterföljande konceptutveckling (Bergvall 
och Welander, 1996; Nordström och Welander, 2002). Analysen 
visar att användarstöd, ändringshantering, förvaltningsstyrning 
och IT-drift är de huvudsakliga handlingar som genomförs i en 
förvaltningsverksamhet.  

I analysen har även framkommit tre brister där det 
empiriska materialet inte kunnat ge fullgod empirisk täckning;

– roll- och produktuppdrag utom förvaltnings-
organisationen

– innehåll och avgränsning avseende objektnära 
delar av ett förvaltningsobjekt

– konsekvenser av otydlighet mellan den verksam-
het som bedrivs och dess organisering.

Som nämnt i kapitlet har förvaltningsplanerna främst tydlig-
gjort roll- och produktuppdragen inom förvaltningsorganisa-

Figur 3.1
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Avsnitt 5.1.1, 

5.1.2

Kapitel 6

Kapitel 7

tionen. Analysen i avsnitt 5.1.1 och 5.1.2 påvisar dock också 
behovet av förtydligande av roll- och produktuppdrag utom 
förvaltningsorganisationen. Behovet av detta blir också större 
i takt med att förvaltningsverksamheter inom objektsparten 
professionaliseras och blir parter i en förvaltningsverksamhet. 
Analysen av förvaltningsplanerna visar att följden av otydliga 
roll- och produktuppdrag utom förvaltningsorganisationen kan 
leda till självgenererande förvaltningsverksamhet med låg nytta 
för klienterna som resultat. 

Analysen av förvaltningsplanerna visar vidare 
att det finns ett behov av att förtydliga de objektnära delarna 
av förvaltningsobjektet. IT-system ingår alltid i ett förvaltnings-
objekt, men förvaltningsplanerna visar en otydlighet i objektets 
övriga delar. IT-systemet har fått styra om det är processer/del-
processer eller produkter som ingår i objektet. Detta har ibland 
fått till följd att det blivit en gränsdragsningsproblematik mel-
lan objektverksamhet och objektnära förvaltningsverksamhet 
som kan försvåra tydliga förvaltningsuppdrag.

I analysen av förvaltningsplanerna har svårig-
heten att skilja mellan verksamhet och dess organisation blivit 
tydlig i anslutning till analysen av förvaltningsuppdraget och 
dess parter. Som exempel kan nämnas att IT-verksamhet ofta 
bedrivs inom flera organisatoriska enheter vilket kan kompli-
cera uppdragsgivar- och uppdragstagarsituationen i en förvalt-
ningsverksamhet. 

Mot bakgrund av att analysen av förvaltnings-
planerna inte täcker dessa områden tillräckligt väl har tre fall-
studier med aktionsforskningsstrategi genomförts i syfte att ge 
empiriska data även till dessa områden. Fallstudierna presente-
ras i kapitel 6 och analyseras i kapitel 7. 
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6.
  Förvaltningsobjekt 
 - empirisk analys

Avsnitt 2.2.3

Kapitel 7

Kapitel 3, 4

Avsnitt 2.2.3

I kapitel 6 presenteras tre fallstudier som syftat till att avgränsa 
förvaltningsobjekt som medel för att organisera förvaltnings-
verksamhet. Studien som presenteras i kapitlet utgör delstudie 
B. Inledningsvis presenteras fallstudieorganisationerna och 
hur genomförandet av fallstudierna gått till (se avsnitt 2.2.3 
för djupare beskrivning). Därefter presenteras respektive fall-
studie per organisation. Fallstudieorganisationernas befint-
liga förvaltningsobjekt samt deras organisation och styrmedel 
beskrivs och analyseras. Därefter ges förslag till ny objekts-
indelning och organisering av förvaltningsverksamheten dis-
kuteras för respektive organisation. Analysen görs utifrån 
avhandlingens fyra grundbegrepp; förvaltningsuppdrag, för-
valtningsaktiviteter, förvaltningsobjekt och förvaltningsorgani-
sation. I kapitel 7 analyseras fallstudieresultaten vidare utifrån 
referensramen som presenteras i kapitel 3 och 4.

6.1 Genomförande av fallstudierna
Fallstudierna har haft en aktionsforskningsansats 

och har bedrivits inom en Bank, ett Telekomföretag och en 
Myndighet (urval och metod beskrivs närmare i avsnitt 2.2.3). 

Banken är en av de största bankerna i Sverige. 
Organisationsstrukturen är komplex och verksamheten har 
genomgått ett antal omorganisationer de senaste åren. Vid tid-
punkten för fallstudiens genomförande kan den närmast beskri-
vas som en matrisorganisation, med regionerna på ena axeln och 
produktområdena på andra axeln. Fallstudien genomfördes på 
en avdelning som ansvarade för olika typer av privat- och före-
tagsbetalningar. 
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Telekomföretaget befann sig i en omstrukture-
ringssituation under studiens genomförande. I studiens slutskede 
hade den nya organisationen presenterats, och kan närmast 
beskrivas som en divisionsorganisation. Marknad/produkt/sälj 
och teknik tillhörde huvudkontoret och övriga divisioner, som 
hade en geografisk indelning, fungerade som egna profit centers.

Myndigheten är ett statligt verk som ansvarar 
för tillsyn och utvärdering av verksamhet som sker på lokala 
instanser. Organisationsstrukturen kan beskrivas som en lin-
jestabsorganisation, med staber för verksledning, personal, IT 
och intern revision. Som linjestyrda avdelningar finns förmåns-
områden samt administration, information, data, juridik, utvär-
dering och verksamhetsstöd.

Inom respektive organisation har objektverksam-
het och förvaltningsverksamhet studerats. Utifrån analyserna 
har ett antal förvaltningsobjekt modellerats fram. Dessa för-
valtningsobjekt har använts som ett medel för att organisera 
förvaltningsverksamheten. Fallstudierna har därmed haft tre 
huvudmoment (se avsnitt 2.2.3 för djupare beskrivning);

— objektsinventering
— objektsmodellering
— förslag till organisering av förvaltnings-

verksamhet.
 
Kartläggningen av verksamheten i samband med objektsinven-
teringen har gjorts utifrån den anpassade versionen av PGM 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1998) som presenteras i figur 3.3 och 
bilaga 3.1. I organiseringsmomentet användes komponenter 
ur Affärsmässig Förvaltningsstyrning (Nordström och Welan-
der, 2002) som teoretiskt grundats i avsnitt 4.2.2. I fallstudierna 
deltog aktörer som var verksamma i respektive verksamhet 
som studerades. Samtliga steg genomfördes med hjälp av inter-
vjuer och arbetsmöten där olika alternativ och dess konsekven-
ser diskuterades. Resultatet dokumenterades i en rapport som 
presenterades för dem som deltagit i arbetet. Detta innebär att 
inom ramen för fallstudien analyserades befintlig förvaltnings-
situation tillsammans med praktikerna och ett förslag till nya 
förvaltningsobjekt och organisering utarbetades. 

 

Avsnitt 2.2.3 

Figur 3.3

Bilaga 3.1

Avsnitt 4.2.2

Inom ramen för fallstudien genomfördes således 
inte förändringen, däremot genomfördes en uppföljnings-
intervju cirka ett år efter studiens avslutande för att söka spår 
av eventuella effekter. I anslutning till fallstudiebeskrivning-
arna beskrivs respektive genomförandet mer detaljerat, samt 
resultatet av uppföljningsintervjun. I tabell 6.1 sammanfattas 
respektive fallstudie avseende organisation, objektverksamhet 
och förvaltningsobjekt efter modellering. 

I avsnitt 7.2.6 diskuteras objektverksamhet och 
förvaltningsverksamhet och gränsdragningar dem emellan, 
vilket visade sig utgöra ett problem i den vidare analysen. 

6.2 Banken
När fallstudien genomfördes genomgick betal-

ningsverksamheten en omorganisation på avdelningsnivå. Bak-
grunden var att ett antal nyckelpersoner skulle gå i pension och 
ingen ersättningsrekrytering skulle genomföras. Verksamheten 
måste alltså effektiviseras eftersom färre antal personer skulle 
genomföra samma mängd arbete. Detta i kombination med 
osäkerheterna kring konsekvenserna av ett eventuellt svenskt 
medlemskap i EMU gjorde att ett förbättringsarbete var nöd-
vändigt. När fallstudien startade var den nya organisationen 
beslutad, men ännu ej implementerad. 

Objektsinventeringen startade med ett 20-tal 
intervjuer av nyckelpersoner inom betalningsverksamhet 
och IT-verksamhet. Vid insamling och analys användes den 

Tabell 6.1  Sammanfattning av fallstudiernas  
studieobjekt.

Organisation Objektverksamhet Förvaltningsobjekt

Banken Betalningsverksamhet In- och utbetalningar
Varuhuset
Betalningsstöd

Telekomföretaget Datalagerverksamhet Telekomföretagets gemensamma 
datalager
DL Produktion
DL Marknad
DL Finans
DL Produkt

Myndigheten Kontorsstödsverksamhet Effektiv arbetsplats
Effektiv kommunikation
Effektiv transport och lagring

Tabell 6.1

Avsnitt 7.2.6
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anpassade versionen av PGM (se figur 3.3 och bilaga 3.1). 
Resultatet av analysen presenterades sedan för ansvariga che-
fer. Tillsammans med två av dessa genomfördes sedan objekt-
modellering och förslag till organisering. Detta arbete genom-
fördes i arbetsmötesform. Fallstudien avslutades med en 
heldags arbetsmöte där hela enheten för betalningar deltog. 
I arbetsgruppsform fick deltagarna ge synpunkter på det nya 
förslaget till objektsindelning och organisering och utifrån 
detta förfinades resultatet ytterligare. Resultatet dokumentera-
des därefter i en rapport. Inom Banken startade därefter imple-
mentering av resultatet (se avsnitt 6.2.8). 

6.2.1 Bankens betalningsverksamhet och  
organisation
Bankens betalningsverksamhet innebär att 

utveckla/förvalta och producera bankens etalningsprodukter 
och producent av detta är Bankens avdelning för Privat- och 
Företagsbetalningar. Analysen visade att betalningsverksam-
heten kunde brytas ned i fyra delverksamheter och i bilaga 6.1 - 
6.4 visas beskrivningar över delverksamheterna; betalningspro-
duktion, produktutveckling/förvaltning, IT-system utveckling/
förvaltning/IT-drift och marknadsorientering. Figur 6.1 visar 
en PGM-graf över verksamheten.

Rolluppdraget kommer från bankens ledning och 
ansvarsområdet omfattar utveckling, förvaltning och produk-
tion av betalningsprodukterna. Som underlag används informa-
tion om produkterna, betalningsuppdrag från kunder (via ban-
kens olika produktavdelningar) och även frågor från externa 
och interna kunder. Verksamheten regleras tämligen kraftigt av 
lagar och direktiv från Riksdag och Regering, Riksbanken, EU 
och Bankföreningen. 

Resultatet från bankverksamheten är en ny eller 
förädlad produkt alternativt en utförd betalning. När det gäl-
ler försäljningsarbetet är den interna försäljningsorganisationen 
nästa kund och ansvar för försäljning och marknadsföring av 
produkterna i olika kanaler. För betalningsproduktionen är det 
den externa kunden via sin egen bank som är kund. Sortimentet 
omfattar ett 40-tal produkter som säljs via bankens fem identi-
fierade kanaler såsom tex telefon, Internet och insättnings- och 

Figur 3.3

Bilaga 3.1

Avsnitt 6.2.8

Bilaga 6.1 - 6.4

Figur 6.1

uttagsautomat. Det visade sig att uppfattningarna om vad som 
faktiskt var en produkt gick isär bland intervjupersonerna, och 
ett tydligt behov av att se över sortimentet identifierades. ”En 
betalning är en betalning – varför behöver vi då 40 produkter?” 
undrade en intervjuperson. Förklaringen hade historiska för-
tecken och det visade sig att vissa produkter egentligen bara var 
kundunika erbjudanden riktade till olika segment medan andra 
produkter främst var olika tekniska lösningar för samma typ av 
betalning. Förutom den starka segmentsindelningen fanns det 
av tradition en divergens mellan svenska och utländska betal-
ningar, något som vid studiens genomförande upplevdes som 
ineffektivt och bröts upp för att effektivisera betalningsverk-
samheten inom Banken. Marknaden är indelad i tre huvudsak-
liga segment; privat, företag och andra banker. Att se över hela 
sortimentet av betalningsprodukter låg dock utanför syftet med 
denna studie. Det finns drygt 40 IT-system som primärt stödjer 
dessa produkter. IT-systemen finns i blandade tekniska miljöer 
eller som en serviceledare inom IT-organisationen uttryckte 
det; ”säg en teknisk miljö och jag lovar att den finns represen-
terad inom betalningsområdet”. Även detta låg utanför denna 
studie att utreda, men dessa båda situationer var orsak till flera 
problem som identifierades under analysen. 

Det var cirka 150 personer inom Banken som 
arbetade inom betalningsområdet, varav huvuddelen av dessa 
inom betalningsproduktionen. Organisationsformen för att 
bedriva denna verksamhet var av linjekaraktär och visas i figur 
6.2. Man var medvetna inom betalningsverksamheten om att 
det fanns ett stort behov av att interagera även horisontellt 
mellan de linjeorganisatoriska enheterna.

6.2.2 Bankens förvaltningsverksamhet och  
uppdrag
Förvaltningsuppdraget var i Banken per definition 

mycket begränsat, åtminstone i de delar som avsåg IT-system-
förvaltning. Sedan några år tillbaka var den interna IT-leveran-
tören uppdelad i två parter. IT-service ansvarade för IT-drift 
och driftnära förvaltning (rättningar och användarstöd), medan 
IT-utveckling ansvarade för all utveckling, i vilka anpassningar 
och förbättringar ingår. Inom Bankverksamheten var det inte 

Figur 6.2
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meningsfullt att göra någon direkt delning mellan dessa olika 
åtgärder, mer än att förvaltning var av mer löpande karaktär 
medan utveckling betraktades som punktinsatser. Jag har 
studerat förvaltningsverksamhet enligt aktiviteterna i kapitel 5, 
även om man inom Banken hade en snävare definition av själva 
förvaltningsbegreppet. Nedan följer en analys av förvaltnings-
uppdraget enligt kategoriseringen av olika förvaltningsuppdrag 
som identifieras i avsnitt 3.2. 

Rolluppdraget från ledningen till  
förvaltningsorganisationen
Rolluppdraget avseende objektsnära förvaltning 

från Bankens ledning var integrerat i uppdraget att bedriva 
betalningsverksamhet. Det saknades inte styrdokument som 
berörde förvaltningsverksamheten, utan det fanns fem strate-
giska sådana. Däremot saknades det samordning mellan doku-
menten, och dessa innehöll direkta målkonflikter. Vid inter-
vjuer framkom att man inom verksamhetsplaneringsprocessen 
valt att lyfta ut alla IT-beslut till ett särskilt fora för att därige-
nom få kontroll över IT-kostnaderna. När dessa väl var beslu-
tade i ett gemensamt fora måste förvaltningsorganisationen 
äska de beslutade resurserna ”en gång till” under pågående för-
valtningsperiod. Något som rollinnehavarna i förvaltningsor-
ganisationen tyckte var mycket frustrerande. En intervjuperson 
uttryckte sig så här; ”allt tar otroligt mycket tid och ledningen 
vill lägga sig i allt”. Rolluppdraget avseende den tekniska för-
valtningen var tydligare. De två interna IT-leverantörerna skulle 
bedriva förvaltningsverksamhet på uppdrag av bankparter. 

Det fanns en organisationsintern förvaltningsmo-
dell som baserades på Affärsmässig Systemförvaltning (Berg-
vall och Welander, 1996). Men den var inte uppdaterad enligt 
Bankens direktiv om styrning av IT-verksamhet, vilket gjorde 
att delar av modellen inte var verksam i någon större utsträck-
ning. Intervjupersonerna inom banken kände inte till några 
detaljer om modellen och visste heller inte var de kunde finna 
den, eller information om den. 

Kapitel 5

Avsnitt 3.2

Figur 6.1  Bankens betalningsverksamhet. 

Figur 6.2  Betalningsverksamhetens linjeorganisation. 
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Produktuppdraget från nyttjarna till  
förvaltningsorganisationen
Produktuppdraget från nyttjarna var svårt att 

identifiera. Detta uppdrag var dessutom det som mest varierade 
mellan olika förvaltningsobjekt. Mot bakgrund av att de befint-
liga förvaltningsobjekten hade en stark IT-fokusering och 
främst var sammanslagningar av IT-system utifrån ett tekniskt 
perspektiv var det svårt att identifiera någon samlad bild av för-
valtningsobjektets nyttjare. Nyttjarna fanns spridda i organisa-
tionen – och sträckte sig även utanför organisationen till slut-
kunden eftersom det är bankkunden som har behov av att göra 
betalningar, tex betala hyra till hyresvärden en gång per månad. 
Vid intervjuer framkom också att denna situation tidigare hade 
skapat vad ledningen bedömde som en självgenerande förvalt-
ning med höga kostnader som följd, och detta var motiveringen 
till att man centraliserat samtliga beslut som berörde IT.

 
Produktuppdraget från objektsparten till 
IT-parten
Den tidigare nämnda uppdelningen av den 

interna IT-leverantören hade fått till följd att beställaren hade 
två organisationer att vända sig till vid beställning av ändringar 
i IT-system. Minst två, eftersom det också fanns andra tekniska 
leverantörer som deltog i förvaltnings- och utvecklingsarbetet. 
Det här innebär att ansvaret för den tekniska integrationen av 
IT-drift, förvaltning och utveckling successivt hade flyttats från 
IT-parten till objektsparten. Detta har fått till följd att rollinne-
havarna i bankverksamheten (systemägare och systemansvarig) 
över tiden har blivit mer och mer tekniskt inriktade. De system-
ansvariga var de som idag förväntades avgöra vilken teknisk 
lösning som är den bästa, till och med vilket programmerings-
språk som skulle användas. En annan följd av uppdelningen 
var att ansvaret för de strategiska frågorna kring IT-systemen, 
tex arkitekturfrågor, var oklart vem som hade. Den roll som 
den interna IT-organisationen tidigare hade, som IT-part för ett 
visst område, hade nu fragmenterats och var delad mellan olika 
parter. Den dagliga produktionen som måste fungera fungerade 
fortfarande men de mer långsiktiga frågorna hanns inte med, 
och ingen upplevde att de hade helhetsgreppet för IT-frågor. 

Beslut om IT-styrning inom Banken hade lett fram till att man 
hade IT-verksamhet spridd på olika ställen i organisationen. I 
praktiken innebar detta att systemförvaltning var en teknisk 
angelägenhet, och hanterades mellan bankens olika IT-verksam-
heter; Bank IT, IT-utveckling och IT-service. Detta bekräftades 
genom att många av dem som bemannade bankverksamhetens 
roller i förvaltningsorganisationen hade sin bakgrund hos den 
interna IT-leverantören, men genom organisatorisk förflyttning 
”blivit bankverksamhet” – som en linjechef uttryckte det. 

Bankverksamhetens intervjupersoners uppfatt-
ning om sin roll var dock fortfarande att man representerar 
bankverksamhet, även om det successivt blivit allt vanligare 
med en separation mellan produktansvar och systemansvar vil-
ket kan indikera att man flyttat fokus från bankfrågor till tek-
nikfrågor. Det här har lett till otydliga roller både inom Banken 
och hos de tekniska leverantörerna. Det var kunden, dvs Bank-
parten som förväntades ta allt ansvar och alla beslut, medan IT-
leverantörerna betraktade sig själva som utförare. 

Hos IT-leverantörerna förelåg också speciell pro-
blematik kring bemanning av IT-rollerna. I samband med den 
delning av den interna IT-leverantören som genomförts har 
affärsorienterade roller tillkommit i förvaltningsarbetet. Det 
är roller som har till syfte att överenskomma förvaltningsupp-
dragen och dokumentera dessa i avtal. Frågan har då uppkom-
mit om den rollen skall in i förvaltningsorganisationen eller 
om det är rollen som ansvarar för leveransen som skall finnas 
i förvaltningsorganisationen. Hos IT-leverantören valde man 
avtalsrollen vilket fick till konsekvens att aktörer i bankverk-
samheten ansåg att de avtalsansvariga visste för lite om de fak-
tiska behoven, medan IT-leverantören upplevde att man hade 
kontroll över uppdragen enligt ledningens önskemål.

För att reglera själva överenskommelsen om en 
delmängd av förvaltningsverksamheten användes sk SLA:
er (service level agreements). Problemet som bankparten 
upplevde med dessa var att de reglerade bara en delmängd av 
förvaltningsarbetet; rättningar, del av förvaltningsstyrningen, 
IT-drift och delar av användarstödet. I dessa avtal reglerades 
parametrar som öppettider, tillgänglighet och servicenivåer. 
Detta var orienterat på IT-system vilket gjorde dem svåra att 
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följa upp ur produkt- och processperspektiv eftersom det inte 
förelåg något ett till ett förhållande dem emellan. För att reg-
lera överenskommelsen om förvaltningens övriga aktiviteter; 
anpassningar, förbättringar, saneringar och del av förvaltnings-
styrning tecknades utvecklingsavtal med externa leverantörer 
eller den interna IT-leverantören – IT-Utveckling. Inom Bank-
verksamheten upplevde man denna delning av den interna leve-
rantören som mycket frustrerande; dels visste man inte till vem 
man skulle vända sig med vilket problem och dels var man 
tvungen att ha dubbel IT-bemanning i alla mötesfora. Det var 
heller inte ovanligt att de båda leverantörerna pekade på var-
andra när det uppstod problem. Vid förfrågan om hur avta-
len utarbetats visade det sig att leverantören skrivit avtalen och 
därefter skickat dem till beställaren för underskrift. Detta med-
förde att avtalen snarare betraktades som ett skydd för leveran-
tören än ett stöd för uppdraget. 

Vidareföring av uppdrag mellan roller 
i förvaltningsorganisationen
Förvaltningsobjekten var tämligen begränsade i 

sin omfattning, vilket ledde till att förvaltningsorganisationen 
hos bankparten omfattade en till två personer med operativa 
roller, och fördelningen av uppdrag blev därför ofta av praktisk 
karaktär. Den som för tillfället hade lägst arbetsbelastning åtog 
sig uppdraget. Något som var anmärkningsvärt var flera av 
dessa rollinnehavares inställning till att vara uppdragstagare, 
en intervjuperson uttryckte sig så här; ”hur skall någon annan 
än jag kunna bestämma vad jag skall göra”. 

I kombination med att produktuppdraget från 
nyttjarna var otydligt och att förvaltningsobjekten var begrän-
sade till sin omfattning uppstod en förvaltningsverksamhet som 
troligen inte nyttjade resurserna på det effektivaste sättet.

6.2.3 Objektsinventering hos Banken
Utifrån PGM-analysen gjordes analyser av 

objektmodellens (se figur 4.3) tre skikt, även marknaden kart-
lades i form av segmentsindelning. I tabell 6.2 visas en antals-
mässig sammanfattning av resultatet och i bilaga 6.5 återfinns 
resultatet som helhet. Utifrån resultatet genomfördes sedan 

Figur 4.3

Tabell 6.2

Bilaga 6.5

korsanalyser av samtliga skikt. Det resulterade i matriser som 
visade;

— vilka bankprodukter som använde vilka It-system
— vilka processer som använde vilka It-system
— vilka produkter som går i vilka kanaler
— vilka produkter som säljs till vilka segment.

Dessutom beskrevs Bankens IT-system via systemkartor och 
förteckningar över de SLA:er som reglerar förhållandet mellan 
betalningsverksamheten och den interna IT-parten. Analysen 
visade att de befintliga förvaltningsobjekten hade en indelning 
som var IT-orienterad, och delvis grupperad efter bankverk-
samhetens organisation. Det sistnämnda innebar en beställare 
– ett avtal oavsett verksamhet. I figur 6.3 visas de befintliga för-
valtningsobjekten. I bilaga 6.6 finns en beskrivning av förvalt-
ningsobjekten som visar IT-system och produkt/process. 

Figur 6.3 visar att förvaltningsobjekten huvud-
sakligen hade en segmentsindelning (privat, företag och utland) 
där objekten Företagssystem, Girokonto och TakeIT, Leve-
rantörsbetalningar och Onlinelöner, Utbetalningar, Föränd-
ringsskydd och Onlinefaktura utgör olika typer av företags-
betalningar. Förvaltningsobjekten betraktades i organisatio-
nen som grupper av IT-system och bankproduktaspekten var 
undertryckt, även om benämningen på förvaltningsobjekten var 
betalningsproduktorienterade.

6.2.4 Systemförvaltningsorganisation hos Banken
Banken hade en förvaltningsorganisation som jag 

enligt karaktäriseringen i avsnitt 4.2.1 anser vara uppdragsstyrd. 

Tabell 6.2  Sammanfattning av skiktförteckningen från 
Banken.

Skikt Antal

Segment 3

Kanaler 5

Produkter 43 

(Del)processer 4

IT-system 42

Figur 6.3

Bilaga 6.6

Figur 6.3

Avsnitt 4.2.1
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Figur 6.4

Figur 6.7

Figur 6.5

Bankens förvaltningsorganisation visas i figur 6.4.
Förvaltningsorganisationerna inom Betalnings-

verksamheten var inte bemannade utifrån den aktuella upp-
dragspartssituationen i förvaltningsverksamheten (se figur 6.7). 
De byggde snarare på förvaltning såsom del av linjeverksam-
heten, dvs vilken organisatorisk del av förvaltningen man till-
hörde snarare än det arbete man utförde. 

Aktörer inom Betalningsverksamheten beman-
nade systemägarrollen och systemansvarigrollen, medan tek-
nikrollerna bemannades av Bankens interna IT-leverantörer. 
Detta trots att de aktörer inom betalningsverksamheten som 
bemannade systemägare och systemansvarig rollerna snarare 
bedrev IT-verksamhet än objektverksamhet/objektnära förvalt-
ningsverksamhet. 

 
6.2.5 Sammanfattande problembild hos Banken

I ovanstående analys av Bankens betalningsverk-
samhet och förvaltningsverksamhet har ett antal problem iden-
tifierats. I problemgrafen i figur 6.5 har dessa modellerats i 
orsak-verkan samband.

Bankens produktsortiment var omfattande och 
otydligt indelad. Detta gjorde att produkterna i flera fall kon-
kurrerade internt, samt att det blev ett stort personberoende. 
Med andra ord karaktäriserades produktområdena av subopti-
mering där resurserna utnyttjades ineffektivt. Den förändrade 
IT-styrningen hade också medfört problem eftersom etablerade 
arbetsformer förändrades och det uppstod behov av IT-integra-
törer. Följden av detta blev att det var oklart var ansvaret låg, 
vilket i sin tur ledde till en brist på förtroende. Slutligen hade 
Banken också med en komplex teknisk IT-miljö, där många 
aktörer var inblandade och det saknades ett helhetsansvar för 
IT-verksamhet. Detta var ännu en faktor som skapade behov av 
IT-integratörer, samt en förtroendebrist. Dessa orsaker skapade 
tillsammans huvudproblemet för Banken – och också det som 
initierade hela förändringsarbetet – ineffektivitet i förvaltningen.

6.2.6 Objektsmodellering hos Banken 
Det främsta argumentet för en redesign av 

Bankens förvaltningsobjekt var att effektivisera hanteringen 

av såväl produkter som IT-system. Eftersom de befintliga för-
valtningsobjekten både var IT-orienterade och begränsade ur 
resurssynpunkt, vilket skapade ett ineffektivt resursutnytt-
jande, föreslog jag i fallstudien en skärning på en annan ledd än 
den för Banken traditionellt segmentsorienterade. Det stämde 
också bra med Bankens strategi att låta såväl segment som 
utländska och svenska betalningar närma sig varandra bla som 
en konsekvens av den ökande globaliseringen. 

För att också tydliggöra produktuppdraget lät jag 
nyttjarna vara en parameter i den nya objektsindelningen. Det 
innebar att Banken i den designade objektsindelningen fick 
två typer av förvaltningsobjekt som antingen avgränsades av 
produkt eller en process. Detta till skillnad mot de befintliga 
objekten som snarare avgränsades av IT-system, segment eller 
typ av betalning (svensk eller utländsk). 

I det mest omfattande objektet (se bilaga 6.7) 
sammanförde jag samtliga betalningsprodukter som var av 
typerna in- och utbetalningar. Detta gällde oberoende av seg-
ment och om det var en svensk eller utländsk betalning. Genom 
att sammanföra ansvaret för samtliga dessa produkter kunde 
en del av den konkurrens som förelåg mellan produkter elimi-
neras. Det torde vara lättare att genomföra en genomgång av 
produkterna för att se över hela sortimentet om förvaltnings-
objekten innehåller alla produkter av samma typ. Vidare kan 
då lönsamhetsaspekten enklare läggas in som en parameter 
vid beslut om utveckling/förvaltning eller avveckling av en viss 
produkt, eftersom eventuellt konkurrerande produkter finns 
inom samma område. Detta objekt hade sina nyttjare främst 
hos respektive kanal som tillhandahåller produkterna och där-
med kunde produktuppdraget från nyttjarna tydliggöras.

Som komplement till In- och utbetalningar grup-
perades övriga produkter till ett produktområde vilket fick 
benämningen Varuhuset för dess breda sortiment av produk-
ter. Argumentet till denna gruppering är egentligen detsamma 
- produktuppdraget tydliggörs samtidigt som ett  gemen-
samt ansvar för samtliga tilläggsprodukter skapar en möjlig-
het att göra effektiva val och lönsamhetsbedömningar. Det 
tredje objektet fick benämningen Betalningsstöd och stödjer 

Bilaga 6.7
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Figur 6.3  Bankens befintliga förvaltningsobjekt.

Figur 6.4 Bankens förvaltningsorganisation.
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leveransen av själva betalningen oavsett produkt. Genom denna 
indelning kunde också produktuppdraget tydliggöras eftersom 
nyttjare för detta objekt är externa kunder via sin egen bank.

Genom denna objektsindelning kunde även roll-
uppdraget från ledningen tydliggöras eftersom strategier och 
verksamhetsplaner snarare behandlar grupper av produkter än 
enskilda produkter. Det interna uppdraget blev dessutom tyd-
ligare eftersom förvaltningsverksamheten kräver flera resurser 
och därmed en tydlig ledare. IT-systemen valde jag att placera 
i det objekt som hade den största användningen av systemet. 
Vissa IT-system användes dock av flera produkter. Vad gäller 
tex utlandssystemen var såväl produkten som betalningspro-
duktionen realiserade i ett och samma IT-system, något som 
inte var fallet för de svenska betalningarna. Detta innebar att 
det fanns ett behov av att tydliggöra gränssnittet mellan pro-
duktdesign och IT-systemdesign. Detta var otydligt vilket ofta 
ledde till en sammanblandning mellan produkter och IT-sys-
tem. Jag bedömde dock steget från IT-fokuserade förvaltnings-
objekt till förvaltningsobjekt där IT-systemen betraktades som 
en helhet och beställningar kan göras mot olika delar av denna 
helhet som orealistiskt vid studiens genomförande. Samman-
taget innebär detta att argumenten för de designade objekten 
inom Banken var följande;

— möjlighet att se över sortimentet och sanera 
olönsamma produkter

— verka för ett närmande mellan svenska och 
utländska betalningar

— tydliggöra samtliga roll- och produktuppdrag
— effektivare resursutnyttjande
— förtydliga skillnader mellan produkter och 

tekniska lösningar (IT-system).
 

Detta innebär att Banken efter modellering hade tre förvalt-
ningsobjekt som avgränsas av produkt alternativt funktion (se 
figur 6.6) I bilaga 6.7 visas en fördjupad skiktförteckning över 
de modellerade objekten. Detta kan jämföras med de ursprung-
liga sju objekten (se figur 6.3) som var IT-system avgränsade. 
En bieffekt med nya förvaltningsobjekt kunde för Banken vara 

Figur 6.6

Bilaga 6.7

Figur 6.3

förändringsaspekten, eftersom ett av syftena med omorganisa-
tionen var att skapa nya arbetsformer för att öka effektiviteten. 

6.2.7 Förslag till organisering av förvaltnings-
verksamheten inom Banken
Utifrån den nya objektsindelningen skapades 

också en förvaltningsorganisation med ny bemanning. Utifrån 
handlingar och producenter i PGM-analysen (se figur 6.1 samt 
bilaga 6.1 - 6.4) modellerade jag uppdragsparterna i en upp-
dragspartsbild enligt figur 6.7. Uppdragsparterna visar vilka 
parterna är i objekt- och IT-verksamhet och vem som intera-
gerar med vem – och är ett sätt att förtydliga verksamhet och 
organisation (Nordström och Welander, 2002). För att öka tyd-
ligheten i relationen mellan linjeorganisationen och uppdrags-
parterna har jag i figur 6.7 även placerat in linjeorganisationen i 
figuren och dragit pilar till dess motsvarighet i uppdragspart.

Det mest anmärkningsvärda är uppdragsparten 
som jag benämnt Bank IT och som jag efter analys fann vara 
en IT-verksamhet som organisatoriskt fanns placerad inom 
objektverksamheten. För att tydliggöra vem som gör vad mellan 
denna Bank IT-verksamhet och Bankens gemensamma IT-leve-
rantörer IT Service och IT Utveckling har jag karaktäriserat 
detta som IT-verksamhet trots dess organisatoriska placering. 

För att markera förändringen i förvaltningsor-
ganisation och bemanning föreslog jag nya rollbenämningar. 
Systemägare- och systemansvarigbenämningarna betraktades 
inom Banken som förbrukade begrepp (jfr figur 6.4). Utifrån 
uppdragspartsbilden, i kombination med vilken fysisk person 
som var bäst lämpad för uppdraget, bemannades sedan respek-
tive objekt. I figur 6.8 visas bemanningsförslaget för förvalt-
ningsorganisationen för In- och utbetalningar. Pilarna visar 
vilken uppdragspart som bör bemanna vilken roll. I bilaga 6.8 
visas motsvarande förvaltningsorganisation för Varuhuset och i 
bilaga 6.9 visas förvaltningsorganisation för Betalningsstöd. 

Rollbenämningarna hos objektsparten föreslog 
jag skulle vara generiska, och benämnas efter vad som avgrän-
sar objektet. I In- och utbetalningar blev det följaktligen pro-
duktgruppsansvarig och produktgruppsledare medan i Betal-
ningsstöd blev det Processansvarig/processledare. I bilaga 6.10 

Figur 6.1

Bilaga 6.1 - 6.4

Figur 6.7

Figur 6.7

Figur 6.4

Figur 6.8

Bilaga 6.8

Bilaga 6.9

Bilaga 6.10
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Figur 6.8  Från uppdragsparter till förvaltningsorganisation 
för In- och utbetalningar.
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Figur 6.7  Från linjeorganisation till uppdragsparter inom 
förvaltningsverksamheten på Banken.
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Efter åtgärd skall förändringen införas i förvaltningsobjektet 
enligt beslutad beskrivning av rutin för ändringshantering som 
återfinns i produktplanen. Om ändringsbehoven faller utanför 
produktplanens mål och budget, eller berör flera olika förvalt-
ningsobjekt skall åtgärden eskaleras till styrgruppen. Produkt-
teamet förväntas komma med förslag till styrgruppen som fat-
tar beslut som resulterar i något av följande alternativ;

— beslut om att tillsätta ett projekt utanför 
förvaltningen, vars resultat så småningom 
överlämnas till produktteamet.

— beslut om att tillsätta nya resurser till förvalt-
ningen för att hantera förslaget inom produkt-
teamet.

— beslut om att omprioritera ursprungliga mål 
 och budget för att hantera förslaget inom 
 produktteamet.
— beslut om att inte genomföra ändringen över-

huvudtaget.

På motsvarande sätt eskaleras beslut omfattande mer än 500 
kkr till beredningsgruppen, respektive 3000 kkr till koncern-
ledning IT. Denna beslutsordning var ett led i Bankens strävan 
att få kontroll över IT-kostnader. 

För att förtydliga rolluppdraget från nyttjarna till 
produktteamet skapades också beslutsfora som fungerar som 
beslutsunderlag till produkt/funktionsteamet. Tabell 6.4 visar 
beslutsfora för att tydliggöra rolluppdraget från nyttjarna.

För att visa hur rolluppdraget kan förtydligas 
gjordes en handlingsgraf för utarbetande av produktplan som 
i sin tur styr det operativa arbetet enligt rutinen i figur 6.9. 
Utifrån handlingsgrafen byggdes sedan en rutin i strävan att 
säkra att produkt/funktionsplanen bygger på relevanta mål och 
aktiviteter från ledningen och därmed förhindrar att förvalt-
ningen blir självgenererande (se figur 6.10). 

Med utgångspunkt i de styrdokument som påver-
kar förvaltningsobjektet görs en sammanställning av behoven 
inför kommande period. Målformulering och resursberäkning 
(budget) syftar till att formulera mål och aktiviteter för att 

Tabell 6.3

Figur 6.9

Figur 6.9

Avsnitt 2.2.2

återfinns rollbeskrivningar för styrningsaktiviteterna. Genom 
förvaltningsorganisationen säkrades därmed det vidareförda 
roll- och produktuppdraget mellan objekt- och IT-part. Till för-
valtningsorganisationens hjälp formades även två huvudsakliga 
beslutsfora; produktteam och styrgrupp. Styrgruppen kom att 
bemannas med personer ur ledningsgruppen varför dessa två 
beslutsfora sammanföll. Tabell 6.3 visar de fora som syftar till 
att skapa ett tydligt rolluppdrag.

För att ytterligare förstärka styrformerna ska-
pades en styrrutin för att säkerställa den operativa styrningen 
av förvaltningsverksamheten. Figur 6.9 visar rutinen som har 
fokus på förvaltningsverksamhetens aktörer i form av styr-
grupp, förvaltningsgrupp och nyttjare (baserad på Nordström 
och Welander, 2002). Inom Banken fanns ytterliggare två fora 
som var centrala i styrningen av förvaltningsverksamheten; 
Beredningsgrupp samt Koncernledning IT. Dessa beslutade om 
ändringar som översteg 500 kkr respektive 3 000 kkr. 

Rutinen tar sin utgångspunkt i förvaltningsobjek-
tets nyttjare (längst ned i figur 6.9). Löpande under perioden 
uppstår ändrings- och kunskapsbehov inom förvaltningsobjek-
tet In- och utbetalningar som måste åtgärdas för att vidmakt-
hålla och vidareutveckla förvaltningsobjektet. Om dessa krav 
återfinns inom produktplanens ramar (motsvarar förvaltnings-
plan se avsnitt 2.2.2), som beslutats av styrgruppen, priorite-
rar och beslutar produktteamet om åtgärder. Prioritering och 
beslut görs på de regelbundna möten som produktteamet har. 

Tabell 6.3  Beslutsfora för de interna uppdragen inom 
Banken.

Beslutsfora Syfte Deltagare

Styrgrupp Besluta om och godkänna produktplan
Fatta beslut om aktiviteter utanför ram
Följa upp förvaltningen

PGA
IT-ansvarig
Föredragande:
PGL
IT-ledare

Förvaltningsgrupp Besluta om och prioritera ärenden inom 
förvaltningens ramar 
Löpande rapportering och uppföljning av 
budget, mål och aktiviteter
Ta fram förslag på produktplan inför 
kommande period
Ta fram beslutsunderlag till styrgrupp
avseende förändringar utom ram
Fånga upp krav och önskemål

PGL
IT-ledare

Tabell 6.4

Figur 6.9

Figur 6.10
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rätta, anpassa och förbättra förvaltningsobjektets nytta och 
tillgänglighet under kommande period.

Med utgångspunkt från målen beräknas resurser 
för kommande förvaltningsperiod. Produktteamet samlas 
under september månad för att arbeta fram och sammanställa 
mål, resursuppskattningar och aktiviteter som är specifika för 
förvaltningsobjektet. Varje deltagare har ett ansvar att, inför 
denna aktivitet, informera sig om planerad utveckling inom 
respektive område för att kunna formulera realistiska mål för 
förvaltningsobjektet. När produktteamet arbetat fram förslag 
till produkt/funktionsplan skall densamma presenteras och 
stämmas av med styrgruppen. Avstämningen görs för att pröva 
om produktteamet formulerat en godtagbar inriktning på för-
valtningsarbetet inför kommande period. Avstämningen kan 
antingen leda till korrigering av mål och resursåtgång eller 
till att beslut skall fattas om produktplan för nästkommande 
period. Avstämningen bör göras under oktober månad.

När förslag på produktplan (inklusive mål och 
resursuppskattningar) för kommande period är avstämd i styr-
gruppen skall beslut fattas. Om produktplanen inte godkänns 
skall korrigeringar göras innan nytt beslut fattas. Om produkt-
planen godkänns leder detta till att resurssäkring görs inom 
respektive område. Beslut om produktplan skall fattas innan 
nästkommande förvaltningsperiod påbörjas.

Förhållandet mellan objektverksamheten och 
den interna IT-leverantören löstes genom separat överenskom-
melse (SLA-avtal) där rollerna tydliggjordes, genom att affärs- 
och leveransansvar reddes ut. SLA-avtalet kom enligt den nya 
styrprincipen att reglera en vidareföring av roll- och produkt-
uppdrag istället för som tidigare ett produktuppdrag inom för-

valtningsorganisationen. SLA:erna blev istället tre till antalet 
och IT-systemen sorterades enligt den nya objektsindelningen. 
Som underlag till SLA:erna används produktplanerna för att 
möjliggöra nyttobedömningar utifrån levererad tillgänglighet. 
Anpassningar, förbättringar och saneringar löstes även fort-
sättningsvis med separata avtal per aktivitet med interna och 
externa leverantörer.

6.2.8 Implementering av förändringen
I anslutning till fallstudiens avslutande beslutade 

ledningsgruppen för betalningsavdelningen att implementera 
förändringen som beskrevs i fallstudierapporten. I arbetsse-
minarieform utarbetades produktplaner för de tre föreslagna 
förvaltningsobjekten. Dessutom etablerades ett fjärde objekt, 
Växthuset, som tog ett samlat ansvar för nya produktutveck-
lingsidéer. Arbetet pågick i ett drygt halvår och användes som 
ett medel för att implementera den organisationsförändring 
som beslutats innan fallstudien. Vid uppföljningssamtalet som 
genomfördes drygt ett år efter fallstudiens genomförande fram-
kom att förvaltningsarbetet i princip fungerade som beskrivs i 
fallstudierapporten, även om det fortfarande fanns saker som 
kunde förbättras. Arbetet med att se över sortimentet av bank-
produkter hade startat, och samarbetet mellan olika linjeorga-
nisatoriska enheter fungerade bra tack vare de tydliga beskriv-
ningar av ansvar och befogenheter avseende förvaltningsstyr-
ning som beskrevs i produktplanen. Det var också en större 
rörlighet av medarbetare mellan olika förvaltningsobjekt, efter-
som ett mer enhetligt arbetssätt hade minskat personberoendet. 
Dock fanns fortfarande ett problem med synkroniseringen mel-
lan SLA:erna med den interna IT-leverantören och produkt-
planerna. SLA:erna hade fortfarande en indelning som var IT-
baserad vilket medförde att det blev ett många till många för-
hållande mellan SLA:er och produktplaner. Detta ledde till att 
när en fråga skulle behandlas berördes många ansvarsroller och 
det blev stormöten där det var svårt att driva en fråga till beslut.

6.3 Telekomföretaget
Studien genomfördes inom Telekomföretagets 

datalagerverksamhet. Avgränsningen för denna fallstudie var 

Tabell 6.4  Kompletterande beslutsfora för Banken.

Beslutsfora Syfte Deltagare

Segmentsgrupp Planera och följa upp 
mål/aktiviteter för 
respektive segment.

Segmentsansvarig
Produktgruppsansvariga från respektive 
objekt
IT-ledare från respektive objekt

Kanalgrupp Planera och följa upp 
mål/aktiviteter för 
respektive kanal.

Kanalansvarig
Produktgruppsansvariga från respektive 
objekt
IT-ledare från respektive objekt
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Figur 6.9  Rutin för operativ styrning inom Banken (baserad 
på Nordström och Welander, 2002 s 68).
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alltså en verksamhet och inte en organisatorisk avdelning som 
i de övriga två fallstudierna. Studien var också på en mer över-
gripande nivå än hos Banken och Myndigheten, eftersom den 
utgjorde en del i Telekomföretagets strävan att samla den data-
lagerverksamhet som tidigare varit spridd i koncernen till en 
gemensam styrning. Genom bla samlad IT-styrning för olika 
verksamhetsområden ville ledningen uppnå synergieffekter 
mellan olika verksamheter. 

Fallstudiens första moment, objektsinventering, 
genomfördes med hjälp av intervjuer från objekt- och IT-verk-
samhet. Datalagerverksamheten analyserades med hjälp av 
den anpassade versionen av PGM som presenteras i figur 3.3 
och bilaga 3.1. Dessutom studerades en detaljerad rapport som 
beskrev respektive datalager avseende bla innehåll, målgrupper 
och bakgrund. Resultatet av inventeringen, dvs PGM-grafer, 
skiktförteckning och problemgrafer presenterades för intervju-
ade nyckelpersoner vid tre arbetsmöten. På dessa arbetsmöten 
preciserades resultatet ytterligare och objektsmodelleringen 
startade i samband med preciseringsarbetet, genom hypotetiska 
diskussioner om konsekvenser av olika objektsindelningar. 
Objektsmodelleringen genomfördes i huvudsak vid två arbet-
möten med en av personerna som ansvarade för Telekomför-
etagets förändringsarbete avseende datalagerverksamheten. 
Vid dessa möten genomfördes bla analyser av beroenden mel-
lan objektverksamhetens produkter och IT-systemen och en ny 
objektsindelning växte fram. Den huvudsakliga grunden för 
den nya objektsindelningen var att sträva efter att minska kom-
plexiteten i förvaltningsverksamheten genom tydligare förvalt-
ningsuppdrag. Fallstudien avslutades med ett arbetsmöte till-
sammans med dem som skulle ansvara för datalagerverksamhe-
ten på strategisk nivå. Vid detta tillfälle presenterades den rap-
port som beskrev resultatet i form av ny objektsindelning och 
förslag till organisering av förvaltningsverksamheten. Ungefär 
ett år efter studiens avslutande genomfördes en uppföljnings-
intervju som visade att förslaget i rapporten låg till grund för 
organisering av datalagerverksamhet inom Telekomföretaget 
(se avsnitt 6.3.6). 

Figur 3.3

Bilaga 3.1

Avsnitt 6.3.6

6.3.1 Telekomföretagets datalagerverksamhet och 
uppdrag
Från Telekomföretagets ledning hade datalager-

verksamheten ett rolluppdrag att försörja övriga organisationen 
med datamängder som möjliggör uppföljning och analys av 
stora datamängder. Analysen och uppföljning av datamängder 
utgjorde en delmängd av organisationens ledningsinformation. 
Verksamheten som bedrivs är att ladda, lagra och göra uttag av 
data. Figur 6.11 visar en PGM-graf av datalagerverksamheten.

Försörjare är enheter inom verksamheten som 
genom sina IT-system förser datalagerverksamheten med 
grunddata. Dessa grunddata kan delas in i en form av produkt-
grupper som är synonyma med segmenten; kund/marknad, 
produkter/tjänster, finanser och produktion. Resultatet är data 
i mer eller mindre förädlad form för analys och uppföljning 
av stora datamängder. Interna kunder är aktörer inom olika 
verksamhetsfunktioner inom koncernen. Den övergripande 
analysen visade att ett stort problem för datalagerverksamheten 
i hela koncernen var svårigheter att nå ut till den övriga objekt-
verksamheten. Detta kan ha historiska förklaringar eftersom 
intervjuerna visar att datalagerverksamheten inom Telekom-
företaget vuxit fram som en konsekvens av teknikens möjlighe-
ter snarare än objektverksamhetens behov, vilket ibland inne-
bar att aktörer i objektverksamheten upplevde att de fick brist-
fälligt stöd av IT-systemen. En konsekvens av detta är att vid 
analys av uppdragen visade det sig att produktuppdraget från 
objektsparten till IT-parten inte var formaliserat, även om det 
fanns förvaltningsorganisationer. Dessa var huvudsakligen 
bemannade med representanter från IT-parter och represente-
rade därmed inte produktuppdraget mellan objektspart och IT-
part. Omfattningen av förvaltnings- och utvecklingsarbetet för 
datalagerverksamheten som helhet uppskattades till cirka 150 
personer. Förvaltning och utveckling av dagens datalager han-
terades av separata förvaltningsorganisationer, i skilda delar 
av koncernen. Nedan följer en uppdragsanalys inom datalager-
verksamheten. Det visade sig senare att jag borde ha gjort en 
tydligare distinktion mellan uttagsverksamhet och förvaltnings-
verksamhet (se avsnitt 7.2.6) för att tydliggöra förvaltningsverk-
samhetens produkt. 

Figur 6.11

Avsnitt 7.2.6
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Figur 6.11  Telekomföretagets datalagerverksamhet.
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Rolluppdraget från ledningen till förvaltnings-
organisationen
Vid intervjuerna framkom att själva idén med ett 

datalager är att man kan samla data för framtida behov av ana-
lyser av olika typer. De framtida behoven är sällan kända idag, 
så det gäller att ha framsynthet och avgöra vad som skall lagras 
och inte. I den förändringssituation som datalagerverksamheten 
befann sig under studiens genomförande var frustrationen stor 
över att inte få grepp över vilket arbete som genomfördes på 
operativ nivå i förvaltningsorganisationerna.

Telekomföretagets förvaltningsmodell, som kunde 
tydliggöra rolluppdraget (se avsnitt 5.1.1), var under revidering 
i samband med att fallstudien genomfördes. Kännedomen om 
förvaltningsmodellen var låg hos de intervjuade personerna, 
och flera personer uttryckte skepsis mot förvaltningsmodeller. 
En av initiativtagarna till Telekomföretagets datalager uttryckte 
sig så här; ”Datalagerverksamhet är så speciell att den inte kan 
förvaltas med hjälp av traditionella förvaltningsmodeller”. 

Produktuppdraget från nyttjarna till 
förvaltningsorganisationen
Produktuppdraget från nyttjarna var det uppdrag 

som var tydligast vid analysen. Det styrdes ofta av direkta 
behov av data som objektverksamheten behövde för att göra 
analys. Detta uppdrag, tillsammans med rolluppdraget ledde 
ofta till en direkt målkonflikt, eftersom det långsiktiga behovet 
av data ofta kom att stå i direkt motsats till de kortsikta behov 
som objektverksamheten drevs av. En konsekvens av målkon-
flikten var att datalagret lätt hamnade i ett mellanläge där det 
av aktörer i objektverksamheten upplevdes som trögt, omständ-
ligt och dyrt då man försökte uppfylla det som man ansåg vara 
de långsiktiga strategiska behoven. Den finansieringsmodell 
som användes byggde också på att parter i objektverksamheten 
skulle finansiera både de kort- och långsiktiga målen. Enskilda 
insatser blev på det sättet mycket kostsamma för parterna som 
bedrev objektverksamhet. En konsekvens av detta var att man 
inom flera objektverksamheter inom koncernen istället byggde 
sitt eget datalager som åtminstone inledningsvis präglades av 
närhet mellan objektverksamhet och datalagerverksamhet. 

Avsnitt 5.1.1
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Det fanns alltså ett behov i de framtida objekten att finna en 
balans mellan kortsiktig och snabb kontra strategisk och mer 
omfattande. Detta ställde krav på såväl organisationsform som 
finansieringsform för datalagret. 

Produktuppdraget från objektsparten till 
IT-parten
En del av uppdraget vidarefördes till extern part 

eftersom en del av förvaltningsansvaret var utkontrakterat. 
Den leverantör som huvudsakligen användes hade tidigare varit 
intern leverantör, med sedan delvis avyttrats till extern part och 
man hade tagit med sig datalageruppdraget. Själva utkontrak-
teringen upplevdes av den interna IT-parten som ett problem 
eftersom innehållet i datalagret var av strategisk karaktär. På 
grund av otydligt ansvarstagande i objektverksamheten blev 
det ibland den externa IT-leverantören som prioriterade objekt-
verksamhetens behov av data. 

Samtliga intervjupersoner var överens om att det 
saknades en övergripande målbild/strategi för datalagerverk-
samhet i koncernen. Parallellt med fallstudien utarbetades en 
sådan, men det innebar att jag inte kunde studera effekterna av 
strategins införande. Det styrmedel som framförallt användes 
var aktivitetslistor som baserades på behov från objektverksam-
heten. Dessa låg sedan till grund för den prioritering av akti-
viteter som IT-leverantören genomförde och som hanterades 
inom ramen för förvaltningsarbetet. 

Uppdraget mellan den externa leverantören och 
den interna IT-parten reglerades av ett affärsavtal gällande 
framförallt förvaltning och support. Det utvecklingsarbete som 
bedrevs reglerades i separata överenskommelser. Ansvaret för 
och genomförandet av IT-driften varierade mellan de olika data-
lagren, men den vanligaste situationen var att det var den kon-
cerngemensamma interna driftleverantören som utförde daglig 
drift och underhåll. Detta reglerades i ett sk IT-serviceavtal. 

6.3.2 Objektsinventering hos Telekomföretaget
Utifrån PGM-analysen gjordes analyser av 

objektmodellens (se figur 4.3) skikt. I denna fallstudie var 
produkten inte så tydlig (datamängd), men det visade sig att 

 

Figur 4.3

segmentsindelningen kunde utgöra en form av gruppering av 
datamängder som utgjorde produktgrupper. I denna fallstudie 
kunde jag dessutom identifiera verksamhetens affärer i form 
av fast telefoni, mobil telefoni, internet och datakom – även 
detta en form av produktgrupper. I tabell 6.5 visas en samman-
fattning av resultatet och i bilaga 6.11 återfinns resultatet som 
helhet. Utifrån skiktförteckningen genomfördes korsanalyser 
som resulterade i matriser som beskrev;

— vilka affärer datalagren innehåller
— vilka funktioner datalagren stödjer
— vilka produktgrupper datalagren stödjer.

Slutsatsen från analysen var att de sju datalager som fanns var 
att betrakta som sex separata förvaltningsobjekt. Denna slut-
sats baseras på ansvarsfördelningen för respektive objekt som 
var spritt i koncernen. Figur 6.12 visar datalagerverksamhetens 
befintliga förvaltningsobjekt. I bilaga 6.12 finns en beskrivning 
som visualiserar de olika skikten i respektive objekt.

Figuren i bilaga 6.12 visar att MobilDL och 
NätDL avgränsas av en produktgrupp (detsamma gäller Data-
comDL men det har sedan tidigare slagits ihop med TotalDL), 
KundUDL och KundDL avgränsas av en analysparameter, 
medan TotalDL utgör en form av total för hela koncernen. 
Detta innebär att framtida förvaltningsobjekt borde utformas 
så att man på ett effektivt stödjer alla dessa behov av data för 
analys och uppföljning. 

6.3.3  Sammanfattande problembild hos Telekom-
företaget
I ovanstående analys av datalagerverksamheten 

inom Telekomföretaget har ett antal problem identifierats. I 
problemgrafen (se figur 6.13) har dessa modellerats i orsak-
verkan samband. 

I Telekomföretaget hade IT-styrningen fram till 
studiens genomförande varit decentraliserad, vilket resulterade 
i att flera organisationer i koncernen utvecklade sitt eget data-
lager eftersom de upplevde att det befintliga stödet var leve-
rantörsstyrt och inte uppföljde deras unika behov. Följden av 

Tabell 6.5

Bilaga 6.11

Figur 6.12

Bilaga 6.12

Bilaga 6.12

Figur 6.13
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detta blev flera datalager som skickade data mellan varandra, 
vilket i sin tur resulterade i en omfattande och kostsam dub-
bellagring av data och höga förvaltningskostnader. Ett annat 
huvudproblem var att utvecklingen av datalager inlednings-
vis var IT-driven. Det var därför svårt att i efterhand kommu-
nicera med objektverksamheten avseende de befintliga data-
lagren, eftersom man där upplevde låg verksamhetsnytta av 
dessa. Denna situation skapade en förtroendebrist som i sin tur 
ledde till revirtänkande avseende de egenutvecklade datalagren 
och därmed i förlängningen den ovan nämnda dubbellagringen. 
Eftersom man inte upplevde tillräcklig verksamhetsnytta av 
datalagren, och det inte fanns någon gemensam styrning som 
förhindrade fördubbling av datalagren, valde man återigen att 
bygga nya datalager, i hopp att därigenom skapa större objekt-
verksamhetsnytta. Detta ledde sammantaget till det problem 
som ledningen uppmärksammat; höga förvaltningskostnader.

6.3.4 Objektsmodellering hos Telekomföretaget
I syfte att effektivisera, undvika kostsam dub-

bellagring och öka kundnyttan föreslog jag en objektsindel-
ning som baserades på en paketering av innehållet i segments-
orienterade produkter, samt utbrytningen av själva lagringen 
av data i ett objekt som benämndes för Telekomföretagets 
gemensamma datalager. 

Denna objektindelning har sin grund i att trots att 
datalagren vuxit upp delvis oberoende av varandra i olika delar 
av koncernen innehåller de sammantaget samma produktgrup-
per. Det visar att det sannolikt är så att en marknadsenhet har 
en mer gemensam behovsbild med en annan marknadsenhet 
än med en finansenhet i samma organisation. Telekomföretaget 

MobilDL
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KundDL

NätDL

KundUDL

IT-driven utveckling av 
DL

Svårt att nå ut till 
objektverksamheten 
med befintliga DL

Låg verksamhetsnytta 
av DL

Decentraliserad
IT-styrning

Många DL

Höga 
förvaltningskostnader

Konkurrens mellan DL Dubbellagring av data Revirtänkande

Bygger nytt DL Förtroendebrist för 
utvecklare

Figur 6.12  Telekomföretagets befintliga förvaltningsobjekt.

Figur 6.13  Problemanalys för Telekomföretaget.

Tabell 6.5  Sammanfattning av skiktförteckning från Tele-
komföretaget.

Skikt Antal

Segment 4

Affärer 4

Produkt (grupper) 4

Processer 2

IT-system 7
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kommer troligen alltid ha behov av data för uppföljning och 
analys av kund/marknad, finans, produkt och produktion oav-
sett hur man är organiserade. Genom denna indelning skapa-
des också möjlighet att åstadkomma ett produktuppdrag inom 
förvaltningsorganisationen. Eftersom nyttjarna i objektverk-
samheten därigenom blir mer tydliga bör det vara möjligt att 
bemanna en förvaltningsorganisation för respektive objekt som 
har representanter även från objektverksamheten. 

Denna indelning borde möjliggöra balans mellan 
lång- och kortsiktiga mål med innehållet genom att själva data-
lagringen bildar ett eget objekt. Detta objekt har inga direkta 
kravställare från objektverksamheten, utan dessa kanalise-
ras via övriga datalagerobjekt (se bilaga 6.17). Detta bör också 
möjliggöra ett högre engagemang från aktörer i objektverksam-
heten eftersom man i arbetet med övriga objekt kan undvika 
teknikorientering i kommunikationen och istället fokusera 
på behov i objektverksamheten oberoende av teknik. Figur 
6.14 visar Telekomföretagets objektsindelning efter medveten 
design. Fördjupad skiktbeskrivning återfinns i bilaga 6.13.

Figuren i bilaga 6.13 visar att den nya objektsindel-
ningen innebar att TotalDL som helhet inte längre existerar som 
förvaltningsobjekt utan IT-systemen är fördelade på de olika 
objekt som avgränsas av produktgrupperna. Jag bedömde att 
förändringen var realistisk eftersom effekten av målkonflikten 
mellan kort- och långsiktigt perspektiv var något som de flesta 
var missnöjda med. Detta borde följaktligen vara ett incitament 
för förändring. Sammantaget innebär detta att argumenten för 
de designade objekten inom Telekomföretaget var följande;

— skapa produktuppdrag där objekt- och IT-parter 
finns representerade

— undvika målkonflikten mellan kort- och lång-
siktiga behov

— effektivisera resursutnyttjandet
— eliminera konkurrens (”systemkrameri”) genom 

att sammanföra ansvar.

Bilaga 6.17

Figur 6.14

Bilaga 6.13

Bilaga 6.13

6.3.5 Förslag till organisering av förvaltnings-
verksamheten inom Telekomföretaget 
Utifrån den nya objektsindelningen skapades en 

principiell förvaltningsorganisation med förslag till bemanning. 
I figur 6.15 har jag modellerat förvaltningsverksamhetens upp-
dragsparter (enligt principerna i figur 4.6). Eftersom hela orga-
nisationsstrukturen bröts upp parallellt med fallstudien var 
det omöjligt att göra några exakta bilder om uppdragsparter, 
eftersom dessa är beroende av hur organisationsstrukturen ser 
ut. Resultatet i figur 6.14 bygger på de presentationer som jag, 
under fallstudiens gång, fick av den nya organisationsstrukturen.

Information center datalager (IC DL) (se figur 
6.15) är den organisatoriska enhet som skulle ansvara för den 
strategiska styrningen av hela datalagerverksamheten ur ett 
IT-perspektiv, medan IT-enheter tillsammans med externa 
leverantörer är de som skall ansvara för det operativa genom-
förandet av IT-systemutveckling, IT-förvaltning och IT-drift 
för datalagren. Produktutveckling/förvaltningsenheter, försälj-
ningsenheter, enheter för stödverksamhet och produktionsen-
heter skulle utgöra uppdragsgivare för IT-parten (uppdrags-
parten). Analysen av själva datalagerverksamheten är gjord 
utifrån befintlig organisationsstruktur. I förslaget till organi-
sation och styrning av de modellerade förvaltningsobjekten 
användes den nya organisationsstrukturen enligt figur 6.15. 
I figur 6.16 visas bemanningsförslag till förvaltningsorgani-
sationen för Telekomföretagets DL Produktion, baserad på 
modelleringen av uppdragsparterna i figur 6.15. I bilaga 6.14 - 
6.16 visas förvaltningsorganisationer för motsvarande objekt i 
figur 6.12; DL Finans, DL Marknad och DL Produkt. Pilarna 
visar vilka uppdragsparter som bör bemanna vilka roller i för-
valtningsorganisationen.

Genom att IC DL bemannade den strategiska och 
budgetnivån i samtliga förvaltningsorganisationer fanns möj-
lighet att en samlad strategi för datalagerverksamhet kunde 
verkställas. Dessutom kunde produktuppdraget från objekt-
sparten till IT-parten operationaliseras genom förvaltnings-
organisationerna. Genom att låta Telekomföretagets gemen-
samma datalager bli ett eget objekt kunde teknikorienteringen 
i kommunikationen med objektverksamheten undvikas, och 

Figur 6.15

Figur 4.6

Figur 6.14

Figur 6.15

Figur 6.15

Figur 6.16

Figur 6.15

Bilaga 6.14 

- 6.16

Figur 6.12
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Bilaga 6.17

Avsnitt 6.2.7, 

6.4.5

Figur 6.15

IT-parten kunde därmed nå ut till objektverksamheten genom 
övriga fyra objekt (se bilaga 6.17). 

Genom förvaltningsorganisationen fanns därmed 
möjlighet att tydliggöra såväl produkt- som rolluppdraget. Pro-
duktuppdraget tydliggjordes med den nya objektsindelningen 
och rolluppdraget tydliggjordes med framtagande av en strategi 
för datalagerverksamhet. 

Här slutade fallstudien inom Telekomföretaget. I 
det förändringsläge organisationen befann sig var det inte möj-
ligt att utforma styrfora och styrmedel på samma sätt som för 
Banken och Myndigheten (se avsnitt 6.2.7 och 6.4.5) eftersom 
man vid studiens genomförande inte visste några detaljer kring 
hur organisationens övriga styrning skulle utformas. För att 
styrformerna för datalagerverksamheten skulle kunna fungera i 
praktiken måste de vara utformade med hänsyn taget till organi-
sationens styrning som helhet (Nordström och Welander, 2002). 

6.3.6 Implementering av förändringen
Drygt ett år efter att fallstudien avslutades 

genomfördes en uppföljningsintervju för att få en uppfattning 
om eventuella effekter av förslaget till förändring som presente-
rades i samband med fallstudien. Det visade sig att Telekomfö-
retaget bestämt sig för att organisera förvaltningsverksamheten 
enligt förslaget som presenterades i fallstudierapporten. På 
grund av den omfattande organisationsförändring som pågick 
redan under fallstudiens genomförande hade dock implemen-
teringsarbetet försenats. Genom organisationsförändringen 
preciserades uppdragsparterna ytterligare i förhållande till fall-
studieresultatet (se figur 6.15). Detta preciseringsarbete var 
nödvändigt för att konkretisera förvaltningsuppdraget för res-
pektive datalager. Inom ett av objekten – Finans DL var dock 
implementeringsarbetet påbörjat. Det var också det objekt som 
hade den minst komplexa uppdragssituationen, vilket gjorde 
det möjligt att påbörja implementeringsarbetet trots pågående 
organisationsförändring. Någon effekt av förändringen kunde 
inte direkt spåras men den person som var ansvarig för IC DL 
menade att ”jag har börjat kommunicera med en av finansche-
ferna och han är positiv”. Eftersom ett av de stora problemen 
inom datalagerverksamheten var bristen på kommunikation 

mellan IT-verksamhet och analys och uppföljningsverksamhet 
tyder detta på att resultatet som presenterades i fallstudien 
bidrar till ökad kommunikation. 

6.4 Myndigheten
Studien genomfördes vid huvudkontoret i Stock-

holm på enheten för kontorsstöd. När fallstudien genomfördes 
var enheten tämligen nyinrättad. Verksamheten hade tidigare 
bedrivits inom ett omfattande utvecklingsprojekt, och när pro-
jektet avvecklades behövde man nya arbetsformer för styrning. 
Arbetet med att övergå från projektstyrning till förvaltnings-
styrning hade inletts genom bla indelning i förvaltningsobjekt 
med därtill hörande resursfördelning. 

Fallstudien inleddes med intervjuer med ansva-
riga för ovan nämnda förvaltningsobjekt. Utifrån befintliga 
förvaltningsobjekt genomfördes kartläggning av verksamhe-
ten utifrån den anpassade version av PGM som presenteras i 
figur 3.3 och bilaga 3.1. Resultatet av inventeringen presente-
rades för ansvarig chef inom kontorsstödsenheten som bekräf-
tade att jag förstått verksamheten och att problembilden var 
riktigt uppfattad. Objektmodelleringen genomfördes med två 
avstämningstillfällen tillsammans med medarbetare från kon-
torsstödsenheten. Fallstudien på Myndigheten var den fallstu-
die där organisationens aktörer hade det mest begränsade del-
tagandet i utformningen av ny objektsindelning och förslaget 
till organisering. Anledningarna till detta var främst två. Den 
främsta anledningen var att fallstudien berörde en verksamhet 
som är tämligen välkänd för mig eftersom kontorsstöd bedrev 
en professionell förvaltningsverksamhet (se kapitel 5). Dels var 
organisationen välkänd för mig efter tidigare konsultengage-
mang (dock inte inom kontorsstödsenheten). Det innebar att 
jag hade en betydligt större förförståelse för såväl verksamhet 
som organisation än vid de två övriga fallstudierna. Om jag vid 
tidpunkten för fallstudiens genomförande varit mer medveten 
om förvaltningsprodukternas roll vid avgränsningen av förvalt-
ningsobjekt hade jag troligen arbetat mer intensivt tillsammans 
med aktörer inom kontorsstödsverksamheten för att fastställa 
tydligare förvaltningsprodukter. Även om fallstudien inom 
Myndigheten gav mig tillfälle att verkligen studera just förvalt-

Figur 3.3

Bilaga 3.1

Kapitel 5
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Figur 6.14  Telekomföretagets objektsindelning efter 
modellering.

Figur 6.15  Datalagerverksamhetens uppdragsparter.
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Figur 6.16  Från uppdragsparter till bemannad förvaltnings-
organisation för DL Produktion.
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ningsprodukter eftersom det handlade om en professionell 
förvaltningsverksamhet. Denna möjlighet upptäckte jag dock 
efter studiens avslutande (se avsnitt 7.2.6). Fallstudien avslutades 
med ett presentationsmöte där förslaget till förändrade objekt 
och dess organisering presenterades för kontorsstödsenhetens 
medarbetare. Ett knappt år efter fallstudiens avslutande genom-
fördes ett uppföljningssamtal i syfte att följa upp vad som hänt 
med förslaget som presenterades i fallstudien (se avsnitt 6.4.6). 

6.4.1 Myndighetens kontorsstödsverksamhet och 
organisation
Analysen visade att den studerade verksamheten 

utgjorde exempel på det som jag tidigare benämnt professionell 
förvaltningsverksamhet. Detta innebar att rolluppdraget från 
ledningen var att bedriva förvaltnings- och utvecklingsverksam-
het av IT-baserat stöd som övriga verksamheten var i behov av 
för att bedriva verksamhet. Den studerade verksamheten hade 
till uppgift att ge övriga myndigheten samt kontorsrörelsen och 
dess handläggare stöd för att bedriva verksamhet, i form av tex 
IT-baserade arbetsplatser, telefoni och scanning. I figur 6.17 
återfinns en PGM-graf över den studerade verksamheten.

I analysen visade det sig att det arbete som utför-
des var anskaffning och förvaltning av IT-system i syfte att 
effektivisera myndighetens verksamhet. Detta innebär att jag 
enbart gjorde en analys av förvaltningsverksamheten inom 
Myndigheten, eftersom det inte var meningsfullt att betrakta 
respektive område som en avgränsad verksamhet, tex telefoni. 
Det visade sig att det fanns stora gränsdragningsproblem. Inte 
mellan de olika ansvarsområdena inom enheten utan gräns-
dragning till andra enheters ansvarsområden. Som exempel kan 
nämnas ansvaret för telefoni som enbart avsåg den nya plattfor-
men för telefoni och inte tog något ansvar för befintlig telefoni. 
Dessutom avgränsade man sig från operativa frågor avseende 
telefoni. Ur klientens perspektiv torde det vara mycket svårt att 
se någon helhetsbild avseende leveransen, eftersom ansvaret 
var så fragmenterat. PGM-analysen visade att verksamheten, 
uppdragsgivaren och klienterna var tämligen likartade mellan 
objekten. Det som skilde var resultatet. Produkterna bestod 
i huvudsak av IT-system för lagring, kommunikation och IT-

Avsnitt 7.2.6

Avsnitt 6.4.6

Figur 6.17

Avsnitt 3.2

Figur 6.18

arbetsplats (ordbehandling, kalkyl osv). 
Enheten för kontorsstöd omfattade sex personer 

och tanken var att de skulle vara en beställarorganisation för IT. 
Vid intervjuerna upplevde jag dock att det var svårt för inter-
vjupersonerna att beskriva sina områden och det uppdrag som 
var förenat med detta, vilket delvis kan förklaras med enhetens 
unga ålder i organisationen. Vid intervjuerna framkom även en 
otydlighet i om rollen som ansvarig för ett område var att kate-
gorisera som objektverksamhet eller IT-verksamhet. Samtliga 
uttalade att man var objektverksamhetspart, men talade mycket 
i tekniska termer. Detta kan kanske delvis förklaras med att 
tekniken i objekten till viss del möjliggör den verksamhetsef-
fektivisering som myndigheten erbjuder de interna klienterna. 
Nedan följer en uppdragsanalys enligt principen i avsnitt 3.2. 
Eftersom det inte existerade någon etablerad förvaltningsorga-
nisation var någon analys av produktuppdraget inom förvalt-
ningsorganisationen, samt vidareföringen av uppdrag inte aktu-
ellt. Däremot fanns det personer som ansvarade för respektive 
förvaltningsobjekt varför en analys av roll- och produktuppdra-
get utom förvaltningsorganisationen var fullt möjlig.

Rolluppdraget från ledningen till enheten 
för kontorsstöd
Rolluppdraget från Myndighetens ledning var 

tämligen otydligt. Inom Myndigheten fanns en relativt nyut-
vecklad modell för förvaltning (2001), men trots att ledningen 
beslutat att modellen skall införas på samtliga förvaltnings-
objekt inom organisationen var engagemanget lågt inom kon-
torsstödsenheten. Detta kan ha sin förklaring i att enheten för 
kontorsstöd var en professionell förvaltningsverksamhet som 
var organiserad som en linjeenhet, och därför uppstod oklar-
het i gränsdragning mellan linjeorganisation och mikroorgani-
sation. I figur 6.18 visas förvaltningsorganisationen från Myn-
dighetens förvaltningsmodell. 

Förvaltningsmodellen, och dess tillämpning, bidrog 
snarare till förvirring än förtydligande av rolluppdraget för kon-
torstödsenheten. Den verksamhet som bedrevs liknade IT-för-
valtning, men var organisatoriskt placerad som en delmängd av 
de organisatoriska parter som bedrev objektverksamhet.
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Produktuppdraget från nyttjarna till enheten 
för kontorsstöd
Produktuppdraget från nyttjarna var det uppdrag 

som var mest tydligt avseende behov i verksamheten. I några 
av de indelade förvaltningsobjekten fanns styrgrupper kvar 
som ett arv från det nedlagda projektet. Dessa fungerade fort-
farande som styrande instans för förvaltningsobjekten. Styr-
grupperna hade dock bara representation från kontorsrörelsen, 
och inte från övriga Myndigheten. I samtliga förvaltningsob-
jekt utom ett fanns dessutom referensgrupper också det som 
ett arv från projektet. Referensgrupperna bestod av aktörer 
från delar av kontorsrörelsen, med uppdrag att representera sin 
organisatoriska enhet. I dessa grupper stämde de som ansva-
rade för respektive objekt inom kontorsstöd av sina idéer. I ett 
av förvaltningsobjekten, det som saknade referensgrupp, ansåg 
intervjupersonen att det inte behövdes någon kontakt med 
nyttjarna - ”jag har jobbat 20 år inom kontorsrörelsen och jag 
vet bättre vad de behöver än de vet själva”. Det visade sig dock 
att intervjupersonen inte arbetat inom kontorsrörelsen under 
den senaste tioårsperioden. 

Inom Myndigheten gjordes en skarp skillnad mel-
lan genomförandet av aktivteter (detta benämndes projekt) 
och förvaltning, och det fanns en ovilja att avsluta projekt. De 
aktiviteter man genomförde drevs i projektform och som en 
intervju person uttryckte sig ”övrig-potten är detsamma som 
förvaltning”. Det här fick till följd att ett och samma förvalt-
ningsobjekt kunde ha flera olika pågående projekt som redovi-
sades var för sig, och därmed blev koordineringen av projekt en 
betydande aktivitet i förvaltningsarbetet.

De avtal som fanns inom kontorsstöd reglerade 
förhållandet mellan Myndigheten och externa leverantörer. De 
IT-system som användes utgjordes till största delen av stan-
dardsystem. Avtal med den interna IT-leverantören begrän-
sades därmed till avtal för IT-drift. I något fall hade även den 
interna IT-leverantören avtalet med de externa leverantörerna. 
Detta upplevde ansvarig person inom enheten för kontorsstöd 
som mycket frustrerande eftersom han tyckte att det var bättre 
att han hade direktkontakt med leverantören. Han menade att 

situationen att den interna IT-leverantören hade avtalet bara 
bidrog med ett påslag på fakturan, ingen vidareförädling av 
inköpet. 

6.4.2 Objektsinventering hos Myndigheten
Utifrån PGM-analysen gjordes analyser av objekts-

modellens 3 skikt (se figur 4.3). I tabell 6.6 visas en sammanfatt-
ning av resultatet och i bilaga 6.18 återfinns resultatet som hel-
het. Ingen av de identifierade produkterna sträckte sig till någon 
extern marknad. Dock genomfördes inte någon segmentsana-
lys av den interna marknaden vilket borde ha gjorts. De befint-
liga förvaltningsobjekten var redan givna i denna fallstudie. Figur 
6.19 visar de befintliga förvaltningsobjekten. I bilaga 6.19 finns en 
fördjupad beskrivning av förvaltningsobjektens respektive skikt.

Förvaltningsobjekten var skapade baserat på 
resursfördelningen, vilket innebar att de avgränsades av resursbe-
hovet vid framställning av de interna produkterna. Motiveringen 
var att varje person på enheten skulle ha ett eget område för att 
undvika hierarkier inom en liten enhet. Detta fick bla till följd 
att förvaltningsarbetet präglades av ett stort personberoende.

6.4.3 Sammanfattande problembild hos Myndigheten
 I ovanstående analys av Myndighetens kontors-

stödsverksamhet har ett antal problem identifierats. I figur 6.20 
har de modellerats i orsak-verkan samband. Enheten för kon-
torsstöd var en ny serviceenhet med ett otydligt rolluppdrag, 
vilket fick till konsekvens att enheten hade svårt att positio-
nera sig till övriga serviceenheter med liknande verksamhet. 
Det visade sig också i gränsdragningsproblematik mellan olika 
enheter avseende tex ansvarsfördelningen för Myndighetens 
telefoni. En hög tilltro till representantskap i förvaltningsverk-

Figur 4.3

Tabell 6.6

Bilaga 6.18

Figur 6.19

Bilaga 6.19

Figur 6.20

Tabell 6.6  Sammanfattning av skiktförteckning från kon-
torsstödsverksamheten.

Skikt Antal

Segment 2

Produkter 10

IT-system 7
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Figur 6.17  Myndighetens kontorsstödsverksamhet.

Figur 6.18  Myndighetens förvaltningsorganisation.
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Figur 6.19 Myndighetens befintliga förvaltningsobjekt.

Figur 6.20  Problemanalys hos myndigheten.
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samheten, ledde till en resursbaserade bemanning, som inne-
bar att ett område inte fick vara större än att en person kunde 
ansvara för objektet. Detta ledde i sin tur till ett stort personbe-
roende med en sårbar förvaltningsverksamhet som följd. Den 
sårbara förvaltningen som präglades av gränsdragningsproble-
matik gjorde att förvaltningsarbetet som sådant blev ineffektivt 
inom Myndigheten. Detta sammantaget ledde till en ökad risk 
att IT-systemanskaffning och förvaltning fick en låg verksam-
hetsnytta hos Myndigheten. Karaktären på objekten – stödob-
jekt till kontorsverksamheten i form av tex telefoni innebar upp-
drag med en tämligen heterogen kravbild. Många nyttjare med-
förde också risk för låg verksamhetsnytta i anskaffnings- och 
förvaltningsverksamheten.

6.4.4 Objektsmodellering hos Myndigheten
Myndigheten hade inledningsvis en objektsindel-

ning som baserades på resursbehov, vilket innebar att förvalt-
ningsobjekten var små och präglades av ett stort personbero-
ende. För att effektivisera hanteringen av förvaltningsobjek-
ten och minska personberoendet föreslog jag indelningen som 
baserade sig på de produkter som enheten tillhandahöll. Detta 
innebar att samtliga produkter som tillhörde IT-arbetsplatsen 
samlades i ett objekt; ord och text, e-post och gruppfunktionen 
samt att detta slogs samman med plattformsobjektet. Telefoni-
objektet fanns det ingen anledning att strukturera om eftersom 
de stora gränsdragningsproblemen som skapade en otydlig leve-
rans fanns utanför kontorsstöds ansvarsområde. Ett namnbyte 
föreslogs dock eftersom objektet även innehåller kommunika-
tion för video. Den nya benämningen på objektet blev; Effek-
tiv kommunikation. Slutligen objektet för effektiv transport och 
lagring som innehåller stöd för att just sända dokument elektro-
niskt både inom myndigheten, kontorsrörelsen men också till 
extern klient. Inom myndigheten och kontorsrörelsen innehål-
ler objektet även möjligheter att lagra dokument. 

Genom denna indelning tydliggjordes rollupp-
draget från nyttjarna ytterliggare genom att produkten tydlig-
gjordes, och därigenom blev leveransen tydligare för klienterna. 
Därigenom kunde man även tydligare positionera objektverk-
samheten gentemot andra närliggande verksamheter, och dess-

utom sätta klienternas behov i fokus genom att låta en IT-part 
hantera IT-frågorna. Jag föreslog vidare att man skulle se över 
gränsdragningen till närliggande verksamheter för att samla 
liknande internt stöd inom samma ansvarsområde. Samman-
fattningsvis innebar detta att argumenten för de designade 
objekten inom Myndigheten var följande;

— minskat personberoende
— effektivare resursutnyttjande och förtydligande 
 av kontorsstödsverksamhetens ansvar
— möjlighet att tydliggöra såväl roll- som produkt-

uppdrag.

Detta innebär att enheten för kontorsstöd efter design före-
slogs ha tre förvaltningsobjekt som avgränsas av de interna 
produkterna, eller egentligen produktgrupper (se figur 6.21) att 
jämföras med ursprungliga sex som var resursbaserade. I bilaga 
6.20 visas de designade objekten nedbrutna per skikt.

6.4.5 Förslag till organisering av förvaltningsverksam-
heten inom Myndigheten
I figur 6.22 har förvaltningsverksamhetens upp-

dragsparter modellerats, vilket i det här fallet blir en form av 
totalbild över myndigheten eftersom kontorsstöds verksamhet 
bestod i att effektivisera hela Myndigheten m h a effektiva IT-
stöd. Med i figuren finns även kontoren som uppdragspart. 
Dessa var dock inte organiserade som en del av myndigheten, 
utan utgjorde egna myndigheter.

Utifrån den nya objektsindelningen skapades en 
förvaltningsorganisation med principiell bemanning utifrån 
uppdragspartssituationen (se figur 6.23). Detta innebar att för-
valtningsorganisationen blev en ”tvåbening” och därigenom 
kunde stor del av enhetens skepsis mot förvaltningsmodellen 
elimineras, eftersom de på ett tydligt sätt kunde se att det inte 
behövdes så många roller i förvaltningsarbetet. I figur 6.23 visas 
bemanningsförslaget som är gemensamt för samtliga tre objekt 
inom enheten för kontorsstöd. Till förvaltningsorganisationen 
formades även två huvudsakliga beslutsfora; förvaltningsgrupp 
och styrgrupp för att säkra de vidareförda roll- och produkt-

Figur 6.21

Bilaga 6.20

Figur 6.22

Figur 6.23

Figur 6.23
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Tabell 6.7

Figur 6.24

Figur 6.9

Figur 6.24

uppdragen från objektspart till IT-part (se tabell 6.7). Förvalt-
ningsorganisationens arbete föreslogs styras av en förvaltnings-
plan. Denna plan innehåller beskrivningar av objektets omfatt-
ning, förvaltningsuppdraget, förvaltningsverksamhetens mål, 
organisation och rutiner (Nordström och Welander, 2002). För 
att ytterligare förstärka styrformerna skapades en rutin för de 
operativa styrformerna (se figur 6.24), liknande den som ska-
pades för Banken (se figur 6.9). Figuren visar förvaltningsverk-
samhetens huvudsakliga aktörer; nyttjare, förvaltningsgrupp 
och styrgrupp samt samspelet dem emellan. Förvaltningspla-
nen beslutas av styrgruppen och ligger till grund för styrningen 
av förvaltningsobjektet. Utifrån nyttjarna av respektive förvalt-
ningsobjekt kanaliseras ändrings- och kunskapsbehov till för-
valtningsgruppen som prioriterar utifrån de mål som finns i för-
valtningsplanen. När åtgärderna är genomförda införs de i för-
valtningsobjektet som därmed förändras kontinuerligt. På detta 
sätt finns en strävan att förvaltningsobjektet ständigt förändras 
i takt med omvärldsförändringar. När en förändring som kana-
liserats till förvaltningsgruppen ligger utanför de målbilder som 
finns i förvaltningsplanen är det styrgruppens uppgift att priori-
tera om befintliga resurser, alternativt tillsätta nya resurser eller 
avslå idén om förändring om detta anses bäst. Rutinen i figur 
6.24 säkerställer produktuppdraget mellan objektspart och IT-
part, vilket var det som i Myndighetens fall var det mest ange-
lägna för att möjliggöra en effektivare resursfördelning. De refe-
rensgrupper som redan fanns föreslogs behållas och fortsätta 
arbetet för att därmed sträva efter att produktuppdraget från 
nyttjarna förblev tydligt. I framtiden föreslogs också att roll-
uppdraget från ledningen skulle tydliggöras genom ytterligare 

Tabell 6.7  Beslutsfora för de interna uppdragen inom 
Myndigheten.

Beslutsfora Syfte Deltagare

Styrgrupp Godkänna förvaltningsplan
Följa upp mål
Prioritera aktiviteter utom förvaltningsplan
Besluta om utvecklingsprojekt

Produktägare
IT-produktägare
Föredragande:
Produktansvarig
IT-produktansvarig

Förvaltningsgrupp Prioritera aktiviteter i förvaltningsplanen
Planera och följa upp aktiviteter i förvaltningsplanen 
Utarbeta rapporter och beslutsunderlag till styrgrupp

Produktansvarig
IT-produktansvarig
Operativa roller efter behov

fora på strategisk nivå. Vid tidpunkten för fallstudiens genom-
förande var det dock inte möjligt att komma så långt eftersom 
det pågick en diskussion om omstrukturering av hela enheten 
för kontorsstöds verksamhet och organisationsform. Det arbete 
som gjordes för att säkerställa rolluppdraget var att utarbeta en 
rutin för framtagandet av den årliga förvaltningsplanen. Detta 
för att säkra att förvaltningsverksamheten inte blir självgenere-
rande enligt diskussionen i avsnitt 5.1.1. Figur 6.25 visar rutinen. 
Utifrån styrdokumenten fastställs förvaltningsobjektets nuläge, 
dvs status. Utifrån aktuell statussituation utarbetar förvaltnings-
gruppen därefter mål för kommande period. Därefter förde-
las dessa i förvaltning respektive utveckling. De aktiviteter som 
omfattar flera objekt och är av engångskaraktär, planeras såsom 
projekt medan övriga aktiviteter planeras som förvaltningsverk-
samhet. Detta innebär att en stor andel av de aktiviteter som 
tidigare betraktades som projekt inom kontorsstödsverksamhe-
ten kunde betraktas som förvaltning och styras gemensamt istäl-
let för i separata projekt. Genom detta undviker man att per-
sonella resurser slits mellan olika aktiviteter och själva tvingas 
prioritera, och istället finns det någon som ansvarar för objektet 
som prioriterar (Nordström och Welander, 2002). De akuta upp-
dragen planeras inte i aktiviteter, men så gott som all förvaltning 
har inslag av akuta uppdrag (Bergvall, 1995). Utifrån denna 
indelning beräknas kontorsstödsmässiga och tekniska resurser 
i form av en budget. Genom detta skapas en förvaltning som är 
proaktiv och man undviker en förvaltning som endast är reaktiv. 
Efter färdigställande stäms förvaltningsplanen av i styrgruppen. 
När förvaltningsplanen är godkänd startar intern och eventu-
ell extern upphandling. Inom Myndigheten föreslogs de interna 
avtalen ersättas med förvaltningsplanen. 

6.4.6 Implementering av förändringen
Redan vid mötet då fallstudien avslutades fram-

kom att det inom Myndighetens ledning pågick en diskussion 
avseende omstrukturering av interna stödfunktioner, vilket 
resulterade i att enheten för kontorsstöd strax efter studiens 
genomförande strukturerades om och slogs samman med andra 
enheter inom Myndigheten. Vid uppföljningssamtalet knappt 
ett år efter fallstudiens genomförande framkom att omorgani-

Avsnitt 5.1.1 

Figur 6.25
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Figur 6.23  Från uppdragsparter till förvaltningsorganisation 
för Myndigheten.
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Figur 6.24  Rutin för operativ styrning inom Myndigheten 
(baserad på Nordström och Welander 2002 s 68).
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Figur 6.21  Myndighetens objektsindelning efter modellering.

Figur 6.22  Från linjeorganisation till uppdragsparter inom 
Myndigheten.
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sationen lett till att den gränsdragningsproblematik som identi-
fierades i fallstudien delvis eliminerats eftersom ansvar för tex 
telefonin sammanförts till den nya avdelningen. Det underlät-
tade därmed att skapa ett mer omfattande telefoniobjekt än det 
jag kunde föreslå vid genomförandet av fallstudien eftersom 
avgränsningen den gången var enheten för kontorsstöd. Spår 
av effekter av fallstudiens genomförande var svåra att finna, på 
grund av att omorganisationen gav möjlighet till andra objekt. 
Det tydligaste spåret var, enligt den nya avdelningschefen, att 
medarbetarna blivit mer välvilligt inställda till Myndighetens 
förvaltningsmodell vilket bidrog till att avdelningen kunde 
tillämpa ett mer enhetligt arbetssätt vilket i sin tur minskade 
personberoendet. 

6.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har genomförande och resultat 

av tre fallstudier presenterats. Fallstudierna har haft till syfte 
att samla empiri för att besvara avhandlingens frågeställning 
avseende avgränsning av och innehåll i förvaltningsobjekt som 
underlag för förvaltningsverksamhetens organisering (se avsnitt 
1.2). Fallstudierna visar att, i de fall man inte gjort någon 
medveten design av förvaltningsobjekten, har de vuxit fram 
successivt. Organisatoriskt ansvarstagande gör ofta avtryck 
i förvaltningsobjekten liksom IT-systemtekniska lösningar, 
resursomfattning och personberoende (se vidare avsnitt 7.2.2). 

Fallstudierna visar också att samtliga förvalt-
ningsobjekt innehöll IT-system, men även produkter/funktio-
ner och kanaler var centrala komponenter i de förvaltningsob-
jekt som fanns implicit i fallstudieorganisationerna. Att identi-
fiera affären/uppdraget visade sig dock svårt eftersom det gärna 
blev diffust (se vidare avsnitt 7.2.3). Vid designen av nya för-
valtningsobjekt som grund för organisering visade det sig att 
tydliga uppdrag och bättre resursutnyttjande var de två katego-
rier av argument som vägde tyngst (se vidare avsnitt 7.2.4).

Resultatet av fallstudierna analyseras vidare i 
kapitel 7 utifrån referensramen som beskrivs i kapitel 3 och 4. 
I avsnitt 7.2.7 presenteras även kompletterande empiri som var 
nödvändig för att precisera svaret på forskningsfrågan avseende 
förvaltningsobjekts innehåll och avgränsning.

Avsnitt 1.2

Avsnitt 7.2.2

Avsnitt 7.2.3

Avsnitt 7.2.4

Kapitel 7
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Figur 6.25  Rutin för utarbetande av förvaltningsplan inom 
Myndigheten.



205

7.
Organisering av system-
förvaltningsverksamhet 

I kapitel 7 skapas en syntes mellan teori och empiri genom 
att resultaten från kapitel 3 till och med 6 analyseras vidare 
fram till ställningstaganden kring avhandlingens fyra centrala 
begrepp; förvaltningsaktiviteter, förvaltningsobjekt, förvalt-
ningsuppdrag och förvaltningsorganisation. Inledningsvis inne-
bördsbestäms systemförvaltningsaktiviteter genom definition av 
systemförvaltningsbegreppet. Detta görs med hjälp av referens-
definitioner från förvaltningens ingående aktiviteter. Därefter 
analyseras förvaltningsobjektet utifrån aspekterna avgränsning 
och innehåll. Där genomgår förvaltningsprodukter en fördju-
pad analys. Tre resultat presenteras i anslutning till detta; ett 
klassificeringsschema för förvaltningsprodukter, en vidareut-
vecklad objektsmodell och en modell för avgränsning och defi-
nition av förvaltningsobjekt. Därefter analyseras förvaltnings-
uppdrag och förvaltningsorganisation – där bemanningsdiskus-
sionen ges extra utrymme på grund av sin betydelse för funge-
rande förvaltningsverksamheter. 

7.1 Systemförvaltningens aktiviteter
Användarstöd, ändringshantering och förvalt-

ningsstyrning är aktiviteter som återkommer i samtliga stude-
rade förvaltningsplaner enligt analysen i kapitel 5. Aktivite-
terna kan därför ur empiriskt perspektiv sannolikt anses som 
typiska för systemförvaltningsverksamhet. Även daglig IT-drift 
och underhåll återfinns i de flesta studerade förvaltningsplaner, 
vilket visar att det inte är meningsfullt att tala om en systemför-
valtningsverksamhet utan att också beröra IT-drift som aktivi-
tet. I de planer IT-drift inte finns med som aktivitet nämns den 
dock som en närliggande och nödvändig aktivitet. I avsnitt 7.1.4 

Kapitel 3 - 6

Kapitel 5

Avsnitt 7.1.4
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tar jag ställning till om IT-drift bör betraktas som delaktivitet 
eller en närliggande aktivitet ur styrbarhetssynpunkt.

Nedan förs en diskussion kring respektive empi-
riskt genererad förvaltningsaktivitet och analys görs i förhållande 
till de systemförvaltningsteorier som presenteras i avsnitt 3.3.

7.1.1 Användarstöd som delmängd av system-
förvaltningsverksamhet
Användarstöd återfanns i samtliga studerade för-

valtningsplaner, men med variationer i målgruppen för använ-
darstödet. Användarstöd som delmängd av systemförvaltnings-
verksamhet omnämns av bla Parikh (1988) och Niessink och 
van Vliet (2000). Användare skall här tolkas i vid mening, och 
inte enbart IT-systemets användare (se avsnitt 4.2.1). Målgrup-
per för aktiviteter som kategoriserats under aktiviteten använ-
darstöd identifierades till följande;

– IT-systemanvändare
– nyttjare av förvaltningsverksamhetens resultat 
– aktörer i förvaltningsorganisationen.

Förvaltningsplanerna visar dock att det på en övergripande 
nivå (dvs användarstödets underkategorier) är samma aktivi-
teter som genomförs oavsett målgrupp och att de beskrivs på 
likartat sätt. Den huvudsakliga användningen av termer varie-
rar mellan användarstöd och support, men innebörden är dock 
i stort sett densamma. I något fall hade man också valt att 
betrakta utbildning som egen huvudkategori, eftersom det i det 
aktuella fallet var en mycket omfattande aktivitet och man ville 
ha separat styrning och uppföljning av denna aktivitet. 

Analysen i avsnitt 5.2.1 visar att resultatet av 
aktiviteterna i denna kategori är kunskapsstöd till nyttjarna i 
syfte att få dem att utnyttja förvaltningsobjektet på avsett vis, 
vilket innebär att för att nyttja förvaltningsprodukterna måste 
man vara kunnig. Jag väljer därför att i fortsättningen benämna 
huvudkategorin för kunskapsstöd, dels för att visa vikten av 
kunnande i nyttjandet av förvaltningsprodukterna, och dels för 
att komma ifrån begreppen användarstöd och support som jag 
anser begränsa målgruppen till IT-systemanvändare. Under-

kategorierna visar att åtgärderna är såväl reaktiva som proaktiva;

–  reaktiva
 -  besvara frågor
–  proaktiva
 -  informera
 -  utbilda.

Utifrån dessa karaktäristika har jag utvecklat följande referens-
definition av kunskapsstöd i samband med systemförvaltning:

– Kunskapsstöd avser såväl reaktiva som proaktiva 
åtgärder för att ge förvaltningsorganisationens 
klienter och producenter stöd i problemsituationer 
i form av att besvara frågor, samt information och 
utbildning i syfte att förebygga problemsituationer.

7.1.2 Ändringshantering som delmängd av system-
förvaltningsverksamhet
Ändringshantering förekom också i samtliga stu-

derade förvaltningsplaner och är den aktivitet som man främst 
förknippar med systemförvaltningsverksamhet, vilket också 
bekräftas i systemförvaltningsteori (Kajko-Mattsson, 2000). 
Litteraturstudierna som presenteras i avsnitt 3.3 visar att de 
flesta författare ansluter sig till IEEE´s definition av systemför-
valtning där systemförvaltning är synonymt med ändringshan-
tering (IEEE, 1998). 

I de flesta förvaltningsplaner har man använt 
samlingsbegreppet ändringshantering och därmed inte funnit 
behov av precisera dessa i de traditionella kategorierna; rätt-
ning, anpassning, förbättring och sanering (Lientz och Swan-
son, 1980; RDF, 1987). I vissa förvaltningsplaner har man gjort 
precis tvärt om och brutit ned ovanstående kategorier. Moti-
veringen till detta har varit behov av ökad uppföljning av spe-
cifika kategorier. Det är främst kategorin anpassningar som 
brutits ned ytterligare. Förvaltningsplanerna visar att detta är 
vanligt hos tex offentlig förvaltning, eftersom förvaltningsob-
jekten ofta är hårt regelstyrda från statsmakten, och inget man 
kan välja att avstå ifrån. En annan precisering av aktiviteter är 

Avsnitt 3.3

Avsnitt 4.2.1

Avsnitt 5.2.1

Avsnitt 3.3
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anpassningar till utvecklingsprojekt, som i första hand belastar 
förvaltningsobjektets personella resurser. Endast i en förvalt-
ningsplan har man valt att benämna ändringshantering för 
något helt annat. Det var ett datalagerobjekt, där man istället 
ville använda warehousing som term för ändringshantering vil-
ket snarare hade med objektets karaktär att göra än själva änd-
ringsverksamheten.

Intervjuer med förvaltningsplanernas framtagare 
visar att det i flera fall är svårt att skilja mellan framförallt 
anpassningar och förbättringar. De flesta anpassningar och sane-
ringar borde rimligen falla under kategorin förbättringar efter-
som dess motsats skulle innebär försämringar, något som känns 
lite främmande som kategori. Det kan vara intressant att stanna 
till vid dessa kategorier och betrakta förhållandet mellan;

 
– rättning (R)
– anpassning/förbättring (A/F)
– sanering (S).

En vanlig uppfattning på praktikfältet är att förvaltning är 
synonymt med rättning, sanering och möjligen anpassning (se 
tex Pigoski, 1997). Min erfarenhet är dock att förvaltning till 
största delen består av förbättringsarbete. För att undersöka 
hur detta förhåller sig i min tillgängliga empiri, studerade jag de 
20 förvaltningsplaner som valt att precisera kostnadsomfattning 
i ovan nämnda kategorier. I dem har de berörda parterna gjort 
fördelningen enligt tabell 7.1. Fördelningen av kategorierna i 
tabell 7.1 visar att anpassningar och förbättringar tillsammans 
utgör drygt 75 procent av ändringsarbetet, vilket visar att för-
valtningsarbete till stor del består av utvecklingsarbete. Detta 
förhållande bekräftas också i andra studier (Pigoski, 1997; Polo, 
mfl 2003). Kitchenham mfl (1999) har till och med gått ifrån 
den fyrdelade indelning och delar in ändringar i huvudtyperna; 
rättningar och förbättringar. 

En gränsdragningsproblematik visade sig i för-
valtningsplanerna och i intervjuer med planernas framtagare 
var gränsdragningen mellan utveckling och förvaltning. I det 
här fallet placeras utveckling utanför planen och förvaltning 
inom planen. Det var också vanligt att det blev en diskussion 

om förbättringsåtgärder i relation till utveckling. Det resul-
terade vanligtvis i en omfattningsdefinition som var baserad 
på timmar eller kostnader. Det visade sig också att detta var 
mer angeläget för IT-parten än för objektsparten, vilket tro-
ligen beror på att många IT-organisationer har en tydligare 
uppdelning av IT-systemutvecklare och IT-systemförvaltare, 
än motsvarande hos objektparten. Hos objektsparten samman-
faller ofta de personer som ansvarar för såväl utveckling som 
förvaltning och gränsdragningen blir därmed mindre viktig. 
Variationerna i omfattning av förvaltningsverksamhet är dock 
stora mellan förvaltningsplanerna. Allt från att förvaltning 
utgör endast felrättningar till att omfatta allt ändringsarbete 
inklusive nyutveckling. Det mest vanliga är det som ligger mitt 
emellan - tämligen omfattande förbättringsarbete, men sällan 
nyutvecklingsarbete.

Analysen av förvaltningsplanerna visar att resul-
tatet av en ändring är ett förändrat förvaltningsobjekt. Det är 
således det förändrade förvaltningsobjektet som ger ett värde 
för klienten. Detta är en skillnad mot Niessink och van Vliet 
(2000) som anser att förvaltning är en tjänst och att själva utfö-
randet av tjänsten skapar värde till klienten - och inte det för-
ändrade IT-systemet. Det förändrade förvaltningsobjektet är 
ett resultat av följande genomförda aktiviteter; initiering, prio-
ritering, beredning, genomförande, test och införande. Utifrån 
detta har jag skapat följande referensdefinition av ändringshan-
tering i samband med systemförvaltning:

– Ändringshantering avser åtgärder från det att 
ett ändringsbehov uppstår till dess förvaltnings-
objekt, där IT-system ingår som central del, är 
förändrat och fungerar på avsett vis.

Tabell 7.1

Tabell 7.1  Fördelning av kategorier i RAFS

Kategori Andel i procent

Rättning (R) 19

Anpassning (A) 27

Förbättring (F) 50

Sanering (S) 4

Summa 100
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7.1.3 Förvaltningsstyrning som delmängd av system-
förvaltningsverksamhet
Förvaltningsstyrning är den aktivitet varmed 

övriga förvaltningsaktiviteter styrs. Förvaltningsstyrning som 
aktivitet är därmed såväl uppdragsgivande som uppdragsta-
gande till sin karaktär till skillnad från övriga aktiviteter som 
främst är uppdragstagande. Förvaltningsstyrning återfinns i 
samtliga studerade förvaltningsplaner. Intervjuer med dem som 
utarbetat förvaltningsplanerna visar att det är den kategori som 
kan ha flest innehållsvariationer och varierande i omfattning, 
och som ofta upplevs som en befrielse för aktörerna i förvalt-
ningsverksamheten att få ordning på för att åstadkomma nytta. 
Det gör också, ur ett praktiskt perspektiv, att det är den akti-
vitet som har störst behov av förtydligande. Förvaltningspla-
nerna visar exempel på planering, uppföljning och utvärdering, 
resurssäkring och koordinering mellan objekt (se avsnitt 5.2.4). 
Aktiviteter som är tämligen generella till sin karaktär, men som 
behövs för att styra en verksamhet effektivt (Mintzberg, 1983). 
Kitchenham mfl (1999) nämner att det finns aktiviteter i sam-
band med systemförvaltning som är av styrande karaktär, och 
avser då främst styrning av ändringar såsom prioriteringar och 
införandebeslut vilket visar att behovet av styrning uppmärk-
sammats även i systemförvaltningsteori. Kajko-Mattsson (2001a) 
föreslår tex en detaljerad processtyrning för korrektiv underhåll 
(rättningar). Såväl systemförvaltningsteori (Kitchenham mfl, 
1999) som mina empiriska data visar ett behov av en fungerande 
styrning av förvaltningsverksamheter. Utifrån detta har jag har 
skapat följande referensdefinition av förvaltningsstyrning:

– Förvaltningsstyrning avser åtgärder för att skapa 
förvaltningsuppdrag och styra förvaltnings-
verksamhet i syfte att uppnå överenskomna 
mål mellan uppdragsgivare och uppdragstagare 
avseende aktuellt förvaltningsobjekt.

7.1.4 Daglig IT-drift och underhåll som delmängd 
 av systemförvaltningsverksamhet

I intervjuerna med aktörer från driftsorganisa-
tioner bekräftades att det ofta sker en sammanblandning av 

driftaktivitet och IT-driftaktör (se avsnitt 5.2.5). I intervju-
erna lades därför stor vikt vid att komma bakom termerna för 
att finna deras innebörd, innan kategoribildningen påbörja-
des. Tidigt i analysen upptäckte jag att det fanns aktiviteter 
som var av fortgående och delvis återkommande karaktär - 
flera sker dagligen. Många av dessa aktiviteter är också i hög 
grad automatiserade. Arbetet kännetecknas av automatiserat 
hantverk med IT-system och teknisk infrastruktur som objekt. 
Aktiviteter som identifierades var tex;

– övervaka 
– köra
– filöverföra
– ge preventiv service
– ta backuper
– problemhantera.

I avsnitt 5.2.5 beskrivs daglig IT-drift och underhåll närmare. 
Mot bakgrund av dess karaktär av dagliga göromål och att 
”klappa om maskinerna” benämns den begreppskategorin 
daglig IT-drift och underhåll. Underhåll används här i betydel-
sen förändringar av löpande karaktär som inte direkt syftar till 
förbättringar, utan är inriktade på att sträva efter en stabil IT-
drift. Dessutom framkom under intervjuerna aktiviteter som 
inte var fullt lika självklara, men däremot nödvändiga för att 
säkerställa en tillfredsställande tillgänglighetsnivå för objekt-
verksamheten. Vid närmare analys av dessa aktiviteter fram-
gick att det är samma aktiviteter som genomförs inom ramen 
för systemförvaltning. Min slutsats är att det som skiljer inte är 
aktiviteterna som sådana, utan underlaget för aktiviteterna, dvs 
objektet. Förvaltningsobjektet diskuteras närmare i avsnitt 7.2.

Intervjuerna visar att IT-drift och produktion 
är begrepp som används synonymt, och samtliga intervjuper-
soner uttryckte en förvåning över frågan om innebörden i IT-
drift och produktionsbegreppet. Ingen kunde heller särskilja 
innebörden från varandra mer tydligt än en driftansvarig som 
uttryckte följande; ”produktionsbegreppet är nog större, tror 
jag”. IT-driftbegreppet användes i samtliga organisationer, 
medan produktion användes av de organisationer som har en 

Avsnitt 5.2.4

Avsnitt 5.2.5

Avsnitt 5.2.5

Avsnitt 7.2
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tämligen omfattande IT-driftverksamhet. Resonemanget liknar 
det som fanns kring förvaltning i mitten av 1980-talet och bör-
jan av 1990-talet. Då var systemförvaltning ett relativt nyetab-
lerat begrepp, tidigare var det vanligare att tala om underhåll. 
I samband med att man ville höja status på underhållsverksam-
het och samtidigt visa att det behövdes och därmed var i behov 
av resurser (RDF, 1987) började man använda systemförvalt-
ningsbegreppet. Jag motiverar likheten med att produktionsbe-
greppet i flertalet fall finns i de organisationer som genomfört 
en mer eller mindre kraftfull affärsorientering av IT-driftsverk-
samheten och därför har strävat efter denna separation. 

Jag ställer mig dock tveksam till begreppsbyte 
från IT-drift till produktion. Den främsta motiveringen till det 
är att resultatet från IT-driften är att säkra tillgänglighet och 
IT-drift passar därmed bättre. Produktion som begrepp är för 
generellt för att beteckna en specifik aktivitet i detta samman-
hang. Möjligen skulle IT-produktion kunna vara ett alternativ. 
Objektverksamheten som IT-systemet stödjer har dessutom 
ofta en produktion, vari IT-produktionen är en del men inte 
allt. Min slutsats är således att ett byte av IT-driftsbegreppet till 
produktionsbegreppet bara förvirrar saken ytterligare.

När det gäller aktörsperspektivet för teknisk sys-
temförvaltning och IT-drift kan resultatet sammanfattas i 
tabell 7.2, vilken är en utveckling av tabellen som presentera-
des i tabell 5.3. I undantagsfall kan objektsparten som tidigare 
nämnts bedriva viss form av daglig IT-drift, detta gäller i de fall 
det finns distribuerade IT-system. Det kan även vara så att IT-
parten bedriver viss form av daglig IT-drift. Det kan tex vara i 
de fall ansvaret för IT-driften och teknisk förvaltning är place-
rad i olika organisationer. Teknisk förvaltning ansvarar då ofta 
för övervakning av IT-driften. Dessa fullt möjliga, men inte 
så frekvent förekommande kombinationer, är markerade med 
kryss inom parentes i tabell 7.2. 

Resultatet från verksamhetsanalysen (se avsnitt 
5.2.5) visar att resultatet av daglig IT-drift och underhåll är 
tillgänglighet till IT-systemet. Karaktäristiskt för IT-drift är att 
den är kontinuerlig varför jag gör följande utveckling av defini-
tionen av daglig IT-drift och underhåll:

– Daglig IT-drift och underhåll avser åtgärder för 
kontinuerlig hantering av teknisk infrastruktur 
och IT-system i syfte att göra IT-systemet till-
gängligt för klienter. 

Jag väljer också att betrakta daglig IT-drift och underhåll som 
en delmängd av en systemförvaltningsverksamhet eftersom det 
är nödvändigt för att skapa brukbara produkter (Röstlinger och 
Goldkuhl, 1999). Ett särskiljande mellan systemförvaltning och 
daglig IT-drift och underhåll skulle innebära att en systemför-
valtningsverksamhet levererar informationsprodukter som inte 
är tillgängliga, på samma sätt som IT-driftsverksamhet inte 
skulle ha någon informationsprodukt att tillgängliggöra. 

7.1.5 Slutsats och definition av systemförvaltnings-
begreppet 
I tabell 7.3 visas en sammanfattning av referens-

definitioner för förvaltningsaktiviteternas huvudkategorier med 
tillhörande underkategorier. 

Teoribildare inom området har visat att system-
förvaltningsarbete till stor del består av förbättringsarbete (dvs 
utveckling) (Polo mfl, 2003), och studierna av förvaltningspla-
nerna visar att diskussionerna i praktiken oftare handlar om 
gränsdragning mellan utvecklingsarbete och förvaltningsarbete 
än fördelning mellan ändringskategorier. Mot bakgrund av 
detta anser jag att det är dags lämna ändringskategorierna som 
grund för definition av systemförvaltningsbegreppet. Kitchen-
ham mfl (1999) har redan gått ifrån den fyrdelade indelningen. 
Graden av datorisering är betydligt högre i organisationer idag 

Tabell 7.2

Tabell 5.3

Tabell 7.2

Avsnitt 5.2.5

Tabell 7.2  Aktiviteter och aktörer i systemförvaltnings-
verksamhet. 

Aktör

Aktivitet

Objektsparten IT-part teknisk 
förvaltning exkl IT-drift

IT-part IT-drift

Ändringshantering X X X

Kunskapsstöd X X X

Förvaltningsstyrning X X X

Daglig IT-drift och underhåll (X) (X) X

Tabell 7.3
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än 1980. Det borde innebära att förvaltning och utveckling 
som aktiviteter betraktat blir mer närliggande varandra än tidi-
gare, eftersom delar av utvecklingsarbetet innebär att vidareut-
veckla eller ersätta något befintligt. Istället för de traditionella 
ändringskategorierna vill jag förorda en indelning i ändrings-
åtgärder som baseras på analysen av mina empiriska data där 
förvaltning handlar om två huvudtyper som baseras på förvalt-
ningens delvis motstridiga syften; att garantera såväl stabilitet 
som förändring. Det skulle innebära en indelning i; 

– vidmakthållande
– vidareutveckling.

Det innebär att vidmakthållandet garanterar stabiliteten i 
förvaltningsprodukter, medan vidareutvecklingen garante-
rar förändringen av desamma i linje med Thompsons (1967) 
resonemang om förändring och stabilitet i organisationer. Det 
intressanta borde vara hur dessa olika aktiviteter hanteras och 
styrs för att öka nyttan av ändringen, inte i huvudsak vad som 
ligger till grund för ändringen. Ändringsgrunden kan snarare 
fungera som en förståelse eller förklaring till varför man måste 
ändra – vad som initierar ändringar. Ett led i att skapa en styr-

bar systemförvaltning skulle därmed innebära en pragmatisk 
gränsdragning mellan olika utvecklingsåtgärder som alla har 
sin grund i ett förändringsbehov. Att denna nya indelning är 
användbar visar också empirin i förvaltningsplanerna efter-
som gränsdragningsproblematiken som uppstår oftast är mel-
lan utveckling och förvaltning – inte mellan olika ändringska-
tegorier. De flesta organisationer saknar till och med behov av 
att bryta ner i ändringskategorier. Istället kan tex Goldkuhls 
(2003) klassindelning för förändringar, som baseras på föränd-
ringsgraden, användas. Den beskrivs i tabell 3.5. Ett använ-
dande av den klassificeringen skulle innebära att löpande 
anpassningar och återkommande förfiningar, samt partiella för-
bättring hanteras av förvaltningsorganisationen – medan radi-
kal förnyelse hanteras i separata projekt. I Goldkuhls (2003) 
klassindelning förespråkas att partiell förbättring skall ske i 
separata projekt, men med en fungerande förvaltningsorga-
nisation (se avsnitt 4.2.1 och 5.5) borde även partiella förbätt-
ringar kunna hanteras inom ramen för förvaltningsorganisatio-
nen. Undantaget är om den partiella förbättringen berör flera 
förvaltningsobjekt, då kan det vara lämpligt att den sker inom 
ramen för ett separat projekt. På så sätt skapar man en samlad 
styrning av förändringsåtgärder avseende ett förvaltningsobjekt 
och behöver inte ständigt flytta resurser mellan olika projekt 
– något som förvaltningsplanerna visar är mycket vanligt och 
utgör ett problem i många organisationer. 

I syfte att göra en teoretisk prövning av de empi-
riskt genererade kategorierna har jag gjort en analys av för-
valtningsaktiviteterna; kunskapsstöd, ändringshantering, 
förvaltningsstyrning och daglig IT-drift och underhåll i förhål-
lande till den syntes av karaktärisering av förvaltningsaktivite-
ter som presenteras i avsnitt 3.3; undersökande, modifierande, 
styrande, kvalitetssäkrande och stödjande (Kitchenham mfl 
1999; Niessink och van Vliet, 2000 och Parikh, 1988). 

I tabell 7.4 har respektive delaktivitet från den 
empiriska analysen karaktäriserats utifrån syntesen av de 
teoretiska kategorierna (se avsnitt 3.3) och definitionerna från 
avsnitt 7.1.5. Kitchenham mfl (1999) är starkt fokuserad på änd-
ringsaktiviteter varför karaktäriseringen utgår från ändringen 
såsom objekt. Jag har i avhandlingen tagit utgångspunkt i 

Tabell 3.5

Avsnitt 4.2.1, 

5.5

Avsnitt 3.3

Tabell 7.4

Avsnitt 3.3

Avsnitt 7.1.5

Tabell 7.3  Begreppskategorier för systemförvaltningens 
aktiviteter.

Huvudkategori Referensdefinition Underkategori

Kunskapsstöd Kunskapsstöd avser såväl reaktiva som proaktiva åtgärder 
för att ge förvaltningsorganisationens klienter och 
producenter stöd i problemsituationer i form av att besvara 
frågor, samt information och utbildning i syfte att förebygga 
problemsituationer.

Besvara frågor
Informera
Utbilda

Ändringshantering Ändringshantering avser åtgärder från det att ett 
ändringsbehov uppstår till dess förvaltningsobjekt där IT-
system ingår som central del är förändrat och fungerar på 
avsett vis.

Initiera
Prioritera
Bereda
Genomföra
Testa
Införa

Förvaltningsstyrning Förvaltningsstyrning avser åtgärder för att skapa 
förvaltningsuppdrag och styra förvaltningsverksamhet i syfte 
att uppnå överenskomna mål mellan uppdragsgivare och 
uppdragstagare avseende aktuellt förvaltningsobjekt.

Strategisk styra 
Operativt styra 

Daglig IT-drift och underhåll Avser åtgärder för kontinuerlig hantering av teknisk 
infrastruktur och IT-system i syfte att göra IT-systemet 
tillgängligt för klienter.

Övervaka
Köra
Filöverföra
Ge preventiv service
Ta backuper
Problemhantera
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systemförvaltningsverksamheter, vilket fått till följd att jag 
genererat kategorier avseende aktiviteter som genomförs i en 
systemförvaltningsverksamhet som har andra objekt än en 
ändring. Tex har kunskapsstöd en fråga alternativt användar-
handledningar som objekt, medan IT-driften har den tekniska 
infrastrukturen och IT-systemen som objekt. Karaktäriseringen 
är tämligen generell till sin karaktär, med undantag för kate-
gorin modifierande, varför jag valt att karaktärisera samtliga 
empiriskt genererade kategorier. För att göra detta möjligt har 
jag kompletterat den karaktäriserande kategorin modifierande 
med producerande.

För att vara konsekvent i förhållande till min 
ansats i avhandlingen, att sätta systemförvaltningsverksamhe-
ter i centrum för analysen, är karaktäriseringen gjord utifrån 
samma perspektiv. Detta innebär att vissa celler i matrisen i 
tabell 7.4 inte har någon specificerad aktivitet, eftersom jag inte 
varit så detaljerad i den empiriska analysen att jag har betraktat 
varje enskild aktivitet såsom en verksamhet som kan ha delak-
tiviteter som är undersökande, modifierande, styrande, kvalitet-
ssäkrande och stödjande. Det tydligaste exemplet är förvalt-
ningsstyrning som jag endast karaktäriserat som styrande – 
eftersom jag avser styrning av systemförvaltningsverksamheten 

som helhet. Jag har därmed inte karaktäriserat varje enskild 
styrningsaktivitet eftersom jag skriver en avhandling om sys-
temförvaltning och inte styrning i allmänhet. För ändringshan-
teringens delaktiviteter var det möjligt att finna alla typer av 
karaktäriseringar. Detta är en konsekvens av att mina empi-
riska resultat, liksom tex IEEE (1998), Kitchenham mfl (1999) 
och Pigoski (1997) visar ändringshantering som central aktivi-
tet i en systemförvaltningsverksamhet. Att daglig IT-drift och 
underhåll inte har någon aktivitet i styrningskategorin beror på 
att jag valt att placera dessa aktiviteter under kategorin förvalt-
ningsstyrning eftersom styrning är gemensam för samtliga akti-
viteter i en verksamhet. Det kan kanske förefalla inkonsekvent 
att placera styrningsaktiviteter under ändringshanteringskate-
gorin (tex prioriteringar), men det är konsekvensen av att jag 
beskrivit ett processflöde för ändringar varför styrande aktivi-
teter finns med även här. 

Mot bakgrund av att fallstudierna som presente-
ras i kapitel 6 som visade vikten av att fastställa förvaltnings-
verksamheters produkter gör jag utifrån de empiriska och teo-
retiska analyser som presenteras i avhandlingen följande refe-
rensdefinition av systemförvaltningsverksamhet:

– Arbetet med att kontinuerligt styra, stödja, 
vidmakthålla och vidareutveckla permanenta 
förvaltningsprodukter där IT-system ingår som 
delar, i syfte att säkerställa tillgänglighet och 
avsedd nytta i objektverksamheten. 

Denna definition är avsedd att tjäna som referensdefinition, 
eftersom varje enskild förvaltningsverksamhet bla har ett 
behov av en pragmatisk definition som samtidigt tjänar till att 
definiera aktuellt förvaltningsuppdrag (Nordström och Welan-
der, 2002). När jag nu innebördsbestämt systemförvaltnings-
verksamheter och skapat en referensdefinition kan det vara på 
sin plats att diskutera förhållandet mellan fenomen, begrepp 
och term (jfr Ogdens triangel i figur 2.4). Jag har konstaterat att 
det finns en disharmoni mellan fenomenet systemförvaltning, 
uppfattningen om vad systemförvaltning är och termen som 
används. Jag har då följande vägval att göra:

Tabell 7.4 Jämförelse mellan teoretiska kategorier och 
empiriskt genererade systemförvaltningsaktiviteter. 

Aktivitet i 
fallstudieresultaten

Karaktär på aktiviteter

Kunskapsstöd Ändringshantering Förvaltnings-
styrning

IT-drift

Undersökande Besvara frågor Bereda Problemhantera 

Modifierande 
(producerande)

Besvara frågor Initiera 
Införa

Köra
Filöverföra
Ge preventiv service
Ta backuper

Styrande Prioritera
Följa upp

Ge operativa 
och strategiska 
styrimpulser

Kvalitetssäkrande Bereda
Testa
Följa upp

Övervaka 
Ge preventiv service

Stödjande Besvara frågor
Informera
Utbilda

Informera om 
ändring

Problemhantera
Ge preventiv service 

Tabell 7.4

Kapitel 6

Figur 2.4
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– 1. Identifiera en ny term som bättre belyser 
fenomenet.

– 2. Verka för en förändring av innebörden i system
förvaltningsbegreppet. 

Systemförvaltningstermen är sammansatt av både objekt (sys-
tem) och aktiviteterna (förvaltning). Själva förvaltningsdelen 
finner jag är lämplig eftersom jag identifierat såväl ett inslag 
av vidmakthållande (stabilitet) som förändring och där pas-
sar associationerna till annan typ av förvaltning bra – gärna till 
ekonomisk förvaltning som har en speciellt starkt association 
till utveckling och värdeökning. Prefixet system passar dock 
mindre bra, eftersom jag i avsnitt 4.1.1 delar på informations-
systembegreppet i två delar; IT-system och verksamheter. Sys-
temförvaltning finns som studiefält både i teori och praktik och 
därför avser jag ändå att fortsättningsvis använda systemför-
valtningstermen, med förhoppningen att denna avhandling skall 
innebära ett bidrag i form av ett delvis nytt perspektiv på sys-
temförvaltningsverksamhet. Det torde vara lättare att nå dessa 
målgrupper med ett nytt budskap än att byta till en ny term. 

7.2 Förvaltningsobjekt
Detta avsnitt inleds med en reflektion över forsk-

ningsprocessen och hur situationer och upptäckter under pro-
cessen påverkat mina vägval. Därefter analyseras bakgrund, 
innehåll, grunder, objektsindelning för förvaltningsobjekt. I 
avsnitt 7.2.6 görs en kritisk analys av fallstudiernas genomför-
ande och resultat vilka ledde fram till behov av den komplette-
rande empiri som analyseras och beskrivs i avsnitt 7.2.7. Utifrån 
fallstudier (se kapitel 6) och kompletterande empiri klassifice-
ras olika typer av förvaltningsprodukter och dess relation till 
förvaltningsobjektet. Avsnittet avslutas med en presentation av 
modellen för avgränsning och innehållsbestämning av förvalt-
ningsobjekt. 

7.2.1 Reflektion över forskningsprocessen
Att utveckla principer för definition och indelning 

i effektiva förvaltningsobjekt som kan bidra till styrbara sys-
temförvaltningsverksamheter har varit huvudfrågeställningen 

för avhandlingen. Forskningsarbetet har pågått systematiskt 
enligt beskrivningarna i metodkapitlet (kapitel 2). Liksom i 
många andra studier med kvalitativ forskningsansats har forsk-
ningsprocessen pendlat mellan en induktiv och deduktiv ansats 
(Alvesson och Sköldberg, 1994). Min situation som industri-
doktorand där jag också har varit verksam som organisations-
konsult i systemförvaltningsverksamheter (se avsnitt 2.3) har 
dessutom gjort det möjligt för mig att successivt pröva mina 
forskningsresultat i såväl konsultuppdrag som åsiktsutbyte och 
reflektion med mina konsult- och forskarkollegor. Denna situa-
tion har fört det goda med sig att jag vid flertalet tillfällen utsatt 
mig själv, eller blivit utsatt av mina kollegor och handledare för 
prövning av relevansen i mina resultat. Det har också inneburit 
en utmaning eftersom jag hela tiden ifrågasatt resultaten med 
hjälp av nya empiriska data. Konsekvensen av detta tillflöde av 
empiriska data ledde fram till att det var i två konsultuppdrag 
där jag slutligen kunde pröva mina resultat som ledde fram till 
ett svar på forskningsfrågan. Detta innebär att jag i detta ana-
lyskapitel presenterar delvis kompletterande empiri som belyser 
innehåll och avgränsningar av förvaltningsobjekt. Inlednings-
vis analyseras resultatet av fallstudierna som presenteras i kapi-
tel 6, inklusive en kritisk analys av fallstudieresultaten. Däref-
ter presenteras empiri från två myndigheter där uppdragen var 
att utveckla effektiva förvaltningsobjekt, dvs samma syfte som 
fallstudierna i kapitel 6 hade. Därefter presenteras tre resultat; 
klassificeringsschema för förvaltningsprodukter och en vidare-
utvecklad objektsmodell samt en modell för avgränsning och 
innehållsbestämning av förvaltningsobjekt. 

7.2.2 Successivt framväxande förvaltningsobjekt
Hos samtliga av de studerade organisationerna 

fanns tydliga spår av historien i utformningen av befintliga för-
valtningsobjekt. Hos Telekomföretaget (se avsnitt 6.3.2) var 
det tydligt att organisatoriska gränser haft en stor betydelse 
för framväxten av objektet, och den interna beslutsprocessen 
visar sig i objekten. Organisationen har historiskt haft ett starkt 
affärsområdesfokus vilket avspeglar sig i datalagren. Det gick 
fortare att skapa sitt eget datalager än att vänta på koncern-
gemensamma utvecklingsbeslut. Ett av objekten hade en bred 

Avsnitt 4.1.1

Avsnitt 7.2.6

Avsnitt 7.2.7

Kapitel 6

Kapitel 2

Avsnitt 2.3

Kapitel 6

Kapitel 6

Avsnitt 6.3.2
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täckning av data, men led istället av en upplevd tröghet från 
affärsverksamheten. Hos Banken (se avsnitt 6.2.3) hade indel-
ningen varit starkt IT-orienterad och personberoende. Det 
fanns även planer på att ytterligare förstärka IT-orienteringen 
och personberoendet inför kommande period genom att grup-
pera IT-systemen efter vem som historiskt hade varit avtals-
tecknare. Inom Myndigheten (se avsnitt 6.4.2) fanns det också 
en starkt IT-fokusering även om man där hade gjort det som 
mest liknar en medveten design av objektskartan. Där hade 
man dock valt att stycka IT-systemen och gjort en objektsindel-
ning som grundade sig i resursbehov. Objekten fick inte vara 
större än att en person kunde styra och leda dem.

Fallstudierna visar således att successivt fram-
växande objekt är historiskt betingade. Sammanfattnings-
vis kan sägas att faktorer som spelat in vid den successiva 
framväxten är följande;

– organisatoriska ansvarsområden
– IT-systemens tekniska lösningar
– resursomfattning
– personberoende.

7.2.3 Objektsinnehåll
Objektsinnehåll är det begrepp som beskriver 

vad objektet omfattar (jfr objektmodellens olika skikt, figur 
4.3). Fallstudierna visar att samtliga befintliga förvaltningsob-
jekt innehöll IT-system, vilket inte är särskilt anmärkningsvärt 
eftersom IT-system har en central roll vid systemförvaltning. 
Detta bekräftas även av teoribildning kring systemförvalt-
ning som är samstämmig om att IT-system utgör förvaltnings-
objekten (tex Kajko-Mattsson, 2001 a; Pigoski, 1997; Chapin, 
2003). Fallstudierna på Banken, Telekomföretaget och Myn-
digheten visar att även om man inte använde begreppet förvalt-
ningsobjekt, så fanns det ändå förvaltningsobjekt, implicita i 
förvaltningsarbetet. Alla befintliga objekt innehöll produkter 
eller funktioner även om dessa var mindre tydliga än IT-syste-
men. Detta gjorde det möjligt att beskriva förvaltningsobjekt i 
form av befintliga objektskartor (se bilaga 6.6, 6.12 och 6.19). 
Slutsatsen av detta torde vara att det är svårt att bedriva sys-

temförvaltning utan att samtidigt förvalta produkter eller funk-
tioner – och även, visade det sig, kanaler. Liknande slutsatser 
har dragits i utvecklingsverksamheter där sambandet lyder; IT-
systemutveckling är en form av verksamhetsutveckling (Gold-
kuhl, 1993; Andersen, 1994). Överfört till systemförvaltnings-
verksamhet skulle det innebära att IT-systemförvaltning är en 
form av verksamhetsförvaltning. Tabell 7.5 sammanfattar fall-
studieobjektens respektive objektsinnehåll.

Inventeringen av de befintliga objekten innebar 
att kartlägga de olika skikten i objektsmodellen och dess rela-
tioner. Inventeringsarbetet innebar därmed att lyfta fram och 
synliggöra IT-system, objektverksamhetens produkter/funktio-
ner, kanaler och affärer/uppdrag. 

I objektsmodellen i figur 4.3 användes begrep-
pet affärer/uppdrag och därmed menade jag organisatio-
nens externa affär/uppdrag. Det visades sig dock att detta var 
för abstrakt och inte passade Banken eftersom det inte fanns 
någon sådan tydlig indelning. Det passade inte heller för Myn-
digheten eftersom det rörde sig enbart om interna slutklienter. 
Inom Telekomföretaget identifierade jag dock affärerna, men 
de kom att spela mindre roll för indelningen eftersom datala-
gerverksamheten var intern och inte direkt berörde slutklients-
affären. Inom Banken använde man begreppet ”kanal” och där 
hade man även identifierat ett antal olika kanaler. Jag uppfat-
tade kanalen vara stället där produkten/tjänsten presenteras, 
beställs och levereras. Dessa tre aktiviteter kan utföras i samma 
kanal, men det är inte nödvändigt. Detta blev mycket centralt 
då de som ansvarade för kanalerna blev nästaklienter för för-
valtningsverksamheterna. 

Denna insikt föranledde mig att under analysen 

Avsnitt 6.2.3

Avsnitt 6.4.2

Figur 4.3

Bilaga 6.6,

6.12, 6.19

Tabell 7.5 Fallstudieobjektens innehåll.

Fallstudie

Innehåll

Banken Telekomföretaget Myndigheten

IT-system X X X

Produkter/Funktioner X X X

Kanaler X (X) (X)

Affärer/uppdrag X

Tabell 7.5

Figur 4.3
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av fallstudierna även återvända till Telekomföretaget och Myn-
digheten och det visade sig att kanaler även var aktuella där, 
även om klienterna var interna. Krysset inom parentes i tabell 
7.5 markerar att innehållet var tillämpbart men inte finns med 
i fallstudiebeskrivningen. Kanalen blev därmed ett gränssnitt 
mellan produkten och klienterna. 

Det visade sig att en gruppering av klienterna i 
segment tydliggjorde komplexiteten i förvaltningsobjekten och 
ökade möjligheten att skapa tydliga förvaltningsuppdrag. Inom 
Telekomföretaget var indelningen i segment avgörande för för-
valtningsobjektens indelning och inom Banken fanns en seg-
mentsindelning som man nu ville bryta upp i syfte att effektivi-
sera verksamheten. 

7.2.4 Grunder för objektsindelningen
Vid modelleringen var det argumenten som pre-

senteras i tabell 7.6 som låg till grund för den förändrade 
objektsindelningen. Argumenten i respektive fallstudie visar att 
uppdraget, produkten, handlingarna och resurserna var mycket 
centrala faktorer vid modelleringen. Objektverksamhetens pro-
dukter var det som huvudsakligen avgjorde indelningen såväl 
inom Banken som inom Myndigheten. Inom Telekomföreta-
gets objekt sammanföll en möjlig produktavgränsning med seg-
mentsindelningen. Alla fallstudieorganisationer hade behov av 
att tydliggöra produktuppdraget från nyttjarna till förvaltnings-
organisationen. Problemanalyserna (se avsnitt 6.2.5, 6.3.3 och 
6.4.3) visar att konsekvenserna av otydliga förvaltningsobjekt 
ofta visar sig i form av organisatoriska problem som tex oklara 
ansvarsförhållanden, vilket i sin tur ofta beror på den komplexa 
uppdragssituation som finns i samband med systemförvaltning 

(se avsnitt 3.1). Argumenten för objektsindelningen i fallstudi-
erna är mycket empirinära och jag har därför abstraherat dem 
en generaliseringsnivå för att sammanfatta objektgrunden vid 
objektmodelleringarna i fallstudierna; 

–  förtydliga uppdraget genom att
 -  definiera resultatet (produkten)
 -  tydliggöra eventuella målkonflikter
 -  tydliggöra inblandade parter såsom 

producenter, nyttjare, försörjare och 
medproducenter

–  utnyttja resurserna effektivare genom att
 -  minska personberoendet
 -  eliminera intern konkurrens
 -   skapa mer omfattande objekt.

7.2.5 Objektsindelning
När man modellerar förvaltningsobjekt är det 

troligen omöjligt att bortse från de organisatoriska ansvarsområ-
den som finns i en organisation, eftersom organisatoriskt ansvar 
bemyndigar ansvar i en förvaltningsorganisation. Förvaltnings-
objekten i fallstudierna kunde reduceras till knappt hälften (se 
tabell 7.7), utan att organisatoriska ansvarsgränser passerades 
oavsett om utgångspunkten togs i organisationen (Banken och 
Myndigheten) eller verksamheten (Telekomföretaget). 

Det statistiska underlaget är för begränsat för att 
uttala sig om något samband mellan utgångspunkt i organisa-
tion eller verksamhet och antalet förvaltningsobjekt. Denna 
studie visar dock inget sådant samband. 

Fallstudierna visar att avgränsningen av objekten 
bör ske främst utifrån objektverksamhetens produkter (Banken 
och Myndigheten), men även segmenten (Telekomföretaget) 
och kanalerna är viktiga att ta hänsyn till i strävan att skapa 
tydliga uppdrag. IT-systemens relationer till produkterna bör 
också beaktas enligt följande. Det är fullt möjligt att ett IT-sys-
tem delas av flera förvaltningsobjekt, men fallstudierna visar 
att det är mer lämpligt att placera respektive IT-system i det 
objekt där det främst verkar för att undvika för stor komplexitet 
i förvaltningsarbetet. Ytterligare en faktor som bör beaktas 

Tabell 7.5

Tabell 7.6

Avsnitt 6.2.5, 

6.3.3, 6.4.3

Avsnitt 3.1

Tabell 7.7

Tabell 7.6  Grunderna för den förändrade objektsindelningen.

Banken Telekomföretaget Myndigheten

Möjlighet att se över sortimentet och 
sanera olönsamma produkter
Verka för ett närmande mellan svenska 
och utländska betalningar
Tydliggöra samtliga uppdrags riktning 
och ursprung
Effektivare resursutnyttjande
Förtydliga skillnader mellan produkter 
och tekniska lösningar (IT-system) 

Skapa ett internt horisontellt uppdrag
Undvika målkonflikten mellan kort- och 
långsiktiga behov
Effektivisera resursutnyttjandet
Eliminera konkurrens (”systemkrameri”) 
genom att sammanföra ansvar 

Minskat personberoende
Mer effektivt 
resursutnyttjande 
och förtydligande 
av kontorsstöds-
verksamhetens ansvar
Möjlighet att tydliggöra de 
otydliga uppdragen
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är omfattningen av objektet i personer betraktat. Ett effektivt 
förvaltningsobjekt bör inte vara vare sig för omfattande eller 
för begränsat. Studierna av förvaltningsplanerna visar att den 
vanligaste situationen är att förvaltningsobjekten är för små 
och införandet av styrbarhet upplevs som onödig administra-
tion, vilket är troligt om förvaltningsobjektet hos objektsparten 
endast omfattar två personer. Om man däremot har ett större 
antal sådana förvaltningsobjekt inom ramen för en verksam-
het, är det lätt att förstå att det kan uppstå suboptimering med 
ineffektivt resursutnyttjande som följd. Förvaltningsplanerna 
visar dock att förvaltningsobjekt som omfattar totalt 20 perso-
ner har visat sig möjliga att styra om förvaltningsverksamheten 
gjorts styrbar. Fem faktorer är således viktiga att ta hänsyn till i 
modelleringsarbetet;

– objektverksamhetens produkter
– produkternas relation till kanalerna
– produkternas relation till segmenten
– produkternas relation till IT-systemen
– resursomfattningen i objekten.

7.2.6 Kritisk analys av fallstudiernas genomförande 
och resultat
Fallstudierna visar att det ofta sker en samman-

blandning av olika faktorer i en verksamhet. Med hjälp av PGM 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1998) var det möjligt att särskilja dessa 
faktorer. De vanligaste sammanblandningarna var följande;

– organisation och verksamhet
– verksamhet och resultat.

Den första sammanblandningen var jag medveten om när jag 
startade fallstudierna, varför varje organisation modellera-
des enligt uppdragspartsbilden (se figur 4.6) i syfte att särskilja 
vilken verksamhet som bedrevs från hur den var organiserad 
(se figur 6.7, 6.15 och 6.22). Däremot var jag inte på samma sätt 
medveten om sammanblandningen mellan handlingar och resul-
tat. När jag använde PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) för 
insamling och analys möjliggjordes en tydlighet i skillnaden mel-
lan dessa två, men först i efterhand upptäckte jag hur stor effekt 
det har på möjligheten att skapa ett tydligt förvaltningsuppdrag.

I fallstudierna var ett av de främsta argumenten 
vid objektsindelningen att skapa tydliga förvaltningsuppdrag. 
Mot bakgrund av systemförvaltningsverksamhet som överlap-
pande subverksamhet till objektverksamhet och IT-verksam-
het är det extra viktigt eftersom uppdragssituationen lätt blir 
komplex (se avsnitt 3.1). Som en konsekvens av behovet att 
skapa tydliga förvaltningsuppdrag, och beroendet mellan IT-
system och verksamheter, var min slutsats att förvaltningsob-
jektet i första hand bör avgränsas av det resultat (produkter) 
som aktörer (inkl IT-system) åstadkommer i en verksamhet. 
En konsekvens av detta var att jag i fallstudien på Banken inte 
borde ha låtit clearing och avveckling ingå i förvaltningsobjek-
tet (handlingar), utan tydliggjort att resultatet var en utförd 
betalning (produkten) (se avsnitt 6.2.6). Dessutom borde jag ha 
haft handlingsdimensionen att arbeta parallellt med. Jag borde 
ha visat relationen mellan handlingar och resultat tydligare. 
I praktiken innebar betalningsstöd som eget objekt att betal-
ningsproduktionen, dvs att utföra en betalning, såsom handling 
togs bort från övriga objekt inom Banken. Något som jag inte 
kan påstå att jag var tydlig på i fallstudierna. Vid modellering 
av objekten måste man således skapa en tydlighet mellan objek-
tets resultat och handlingarna för att åstadkomma resultatet. 
Detta får till konsekvens att förvaltningsobjektet bör innehålla 
IT-system och produkter. 

I den ursprungliga objektsmodellen (se figur 4.3) 
hade skikt två benämningen produkt/tjänst, process/funktion, 
vilket innebar att jag själv inte såg denna problematik tydligt. I 
fallstudien på Banken identifierade jag till exempel objekt som 
innehöll både produkter (tex in- och utbetalningar) och objekt 

Figur 4.6

Figur 6.7,

6.15, 6.22

Avsnitt 3.1

Avsnitt 6.2.6

Figur 4.3

Tabell 7.7 Antalet förvaltningsobjekt i är- respektive 
  börläge i fallstudierna.

Fallstudieorganisation Antal befintliga förvaltningsobjekt Antal objekt efter ny 
objektsindelning

Banken 7 3

Telekomföretaget 6 5

Myndigheten 6 3
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Avsnitt 5.4

Avsnitt 5.4

som innehöll handlingar (tex betalningsstöd). Omedvetet lät 
jag återigen IT-systemens roll i betalningsverksamheten avgöra 
objektsindelningen (jfr avsnitt 5.4). Slutsatsen från fallstudierna 
blev alltså att objektverksamhetens produkter skall avgränsa för-
valtningsobjekten för att möjliggöra tydliga förvaltningsuppdrag. 

Det visade sig senare i samband med en prövning 
av denna slutsats i ett konsultuppdrag att jag inte åstadkom 
någon tillräckligt tydlig distinktion mellan objektverksamhet 
och förvaltningsverksamhet. Konsekvensen av min slutsats var 
att systemförvaltningsverksamheten omfattade hela objektverk-
samheten (Banken), alternativt enbart IT-verksamheten (Tele-
komföretaget), dvs samma förhållande som jag upptäckte vid 
analyserna av förvaltningsplanerna (se avsnitt 5.4). I fallstudi-
erna hade jag dock uppmärksammat skillnaden mellan objekt-
verksamhet och förvaltningsverksamhet, men inte tagit den 
fulla konsekvensen av detta i skapandet av förvaltningsobjekt. 
I nämnda konsultuppdrag fick jag en situation där en system-
förvaltningsverksamhet skulle omfatta en stor del av objekt-
verksamheten, eftersom förvaltningsobjektet skulle innehålla 
objektverksamhetens produkter. Då detta var orimligt föran-
ledde det mig att vidareutveckla slutsatserna kring avgränsning 
och innehåll av förvaltningsobjekt ytterligare. Jag kom fram till 
att det måste vara skillnad på avgränsning av förvaltningsobjekt 
och innehåll i förvaltningsobjekt. I fallstudierna hade jag satt 
likhetstecken mellan dessa båda faktorer. När jag avgränsat för-
valtningsobjekten utifrån objektverksamhetens produkter tog 
jag också för givet att de skulle innehålla nämnda produkter. 
Vid analys av fallstudierna fann jag att detta var möjligt i fall-
studierna eftersom jag fått en naturlig avgränsning genom orga-
nisatoriska gränser, trots att jag trodde mig vara medveten om 
detta. Inom Myndigheten var det tex en förvaltningsverksamhet 
som jag undersökte, och inom Telekomföretaget undersöktes 
främst en IT-verksamhet. På Banken hade det dock funnits 
möjlighet för mig att upptäcka detta tydligare, men även här 
spelade de organisatoriska gränserna en stor roll i att jag inte 
upptäckte denna viktiga skillnad. Objektverksamheten – dvs att 
utföra betalningarna fanns i det fallet utanför Banken eftersom 
det är privatpersoner och organisationer som gör betalningar 
mellan varandra. Banken hjälper till att möjliggöra betalningar, 

vilket jag kartlade med hjälp av PGM (se figur 6.1) men inte 
förstod konsekvensen av. 

I avsnitt 7.2.7 presenteras två exempel hämtade 
från två svenska myndigheter som särkilt fokuserar innehåll i 
förvaltningsobjekt – eftersom jag förstått att jag måste vidare-
utveckla resultatet från fallstudierna avseende just innehållet i 
förvaltningsobjekt. Ingen av myndigheterna är synonyma med 
fallstudien från Myndigheten. 

7.2.7 Objektsinnehåll – presentation och analys 
 av kompletterande empiri

Exempel 1. Human Resources (HR)
Objektverksamheten handlar om att rekrytera, 

administrera löner och tjänsteresor, hålla medarbetarsamtal, 
utföra personalanalys, kompetensförsörja organisationen, han-
tera personuppgifter, avsluta anställningar, bedriva HR-styrning, 
utforma HR-strategi och utveckla metoder och verktyg. HR-
verksamheten bedrevs dels centralt inom HR-avdelningen, men 
framförallt av Myndighetens chefer och assistenter till dessa. 

Resultatet från HR-verksamheten (dvs objekt-
verksamhetens produkter) identifierades bla till personkort, 
anställningsavtal, kurskatalog, HR-strategi, Resehandlingar, 
Lönespecifikation, Planer, Intyg och betyg, Bokföringsunder-
lag och Avgångsunderlag. Kanal för produkterna var post, 
Intranät, Internet, personlig kontakt och IT-system. Som del-
producent och artefakter i HR-verksamheten fanns ett tiotal 
IT-system. Dessa tio IT-system hade tidigare haft delvis sepa-
rata förvaltningsorganisationer och betraktats som flera objekt. 
I mitt förslag till lösning föreslog jag att samtliga IT-system som 
användes i HR-verksamheten skulle bilda ett förvaltningsob-
jekt, men även här insåg jag det orimliga att objektverksam-
hetens produkter skulle ingå i förvaltningsobjektet. Det skulle 
få till konsekvens att hela HR-verksamheten inom Myndighe-
ten skulle ingå i objektet. Jag insåg att jag istället var tvungen 
att finna förvaltningsverksamhetens produkter som användes 
av HR-verksamheten i syfte att producera deras produkter. 
Jag skulle därmed uppnå en sk kedjepraktik enligt PGM, där 
resultatet från en verksamhet brukas i en annan verksamhet 

Figur 6.1

Avsnitt 7.2.7
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Figur 3.1

Avsnitt 5.1.1

(Goldkuhl och Röstlinger, 1998). Detta stämmer dessutom väl 
överens med figur 3.1 där jag karaktäriserat systemförvaltning 
som en subpraktik till objekt- och IT-verksamhet. Genom att 
lyfta fram förvaltningsverksamhetens handlingar och produk-
ter kan subpraktiken göras tydlig, och värdet av systemförvalt-
ningsverksamhetens produkter uppstår först i bruket i objekt-
verksamheten (ibid). Med möjligheten att göra denna distink-
tion mellan objekt- och förvaltningsverksamhet skulle proble-
met med självgenererande förvaltningsverksamheter, som pre-
senteras i avsnitt 5.1.1, kunna avhjälpas tack vare tydliga för-
valtningsuppdrag mellan objekts- och IT-part som operationali-
seras med hjälp av förvaltningsorganisationen.

För att pröva detta använde jag återigen PGM 
som verktyg för att kartlägga förvaltningsverksamhetens pro-
dukter och kunde då finna att det till stor del handlade om 
informationsprodukter. Som exempel kan nämnas lönespeci-
fikation, intyg och betyg och anställningsavtal. Det vill säga 
samma produkter som HR-verksamheten har som produkter, 
med skillnaden att de är inte fyllda med data. Förvaltningsverk-
samheten för HR-objektet förvaltar IT-system och de informa-
tionsprodukter IT-systemen genererar, tex lönespecifikation 
och anställningsavtal. 

I beskrivningen ovan har ett enskilt förvaltnings-
objekt beskrivits avseende innehåll eftersom det främst var där 
slutsatsen från fallstudierna var orimlig. Inom ramen för kon-
sultuppdraget avgränsades förvaltningsobjekt utifrån objekt-
verksamhetens produkter för att möjliggöra tydliga förvalt-
ningsuppdrag vilket visade sig innebära att förvaltningsarbetet 
kunde göras mera styrbart och prioriteringar ur objektverksam-
hetsperspektiv förenklades avsevärt. Detta innebär att slutsat-
sen från fallstudierna avseende avgränsning av förvaltningsob-
jekt, utifrån objektverksamhetens produkter, för att möjliggöra 
tydliga förvaltningsuppdrag visade sig fungera i praktiken. 
Dessutom visade det sig att det är en väsentlig skillnad mellan 
avgränsning av förvaltningsobjekt och innehåll i ett förvalt-
ningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt bör innehålla förvaltnings-
verksamhetens produkter, och inte objektverksamhetens pro-
dukter som jag först tagit för givet. 

Jag fick även möjlighet att pröva den förfinade 

slutsatsen i ett konsultuppdrag vid en myndighet vars uppdrag 
bla är att samla in och ajourhålla geografiska data – i det här 
fallet topografiska data. 

Exempel 2. Topografiska data
De befintliga förvaltningsobjekten inom den 

toppografiska verksamheten var indelade i grunddata och sveri-
gedata. Grunddata är koordinater för tex vägar, vattendrag och 
byggnader, medan Sverigedata är förädlade grunddata i olika 
skalnivåer. Myndigheten hade problem med dubbellagring 
eftersom det inte fanns en fullständig överensstämmelse mellan 
dessa två typer av data. I objektet Sverigedata fanns tex data 
som inte kunde återföras till grunddata. För att råda bot på dis-
krepansen mellan dessa funderade man på att indela objekten 
utifrån de olika skikten i databaserna. Jag såg en risk att få för 
små objekt vid en sådan indelning och föreslog att man istäl-
let skulle prova att skapa ett förvaltningsobjekt för hela den 
topografiska verksamheten. Inom Myndigheten uppstod då en 
rädsla att objektet skulle bli alltför stort och en av medarbe-
tarna uttryckte sig så här; ”det innebär ju att Topografiobjektet 
blir jättestort – cirka 150 personer”. Återigen uppstod proble-
met med gränsdragning mellan objektverksamhet och förvalt-
ningsverksamheten. För att skapa en tydlig gränsdragning mel-
lan objekt- och förvaltningsverksamhet använde jag då den 
anpassade version av PGM (se avsnitt 3.3) för att göra verksam-
hetsdefinitioner på såväl objekt- som förvaltningsverksamheten.

Jag började med att studera objektverksamhe-
ten. Den omfattade insamling och uppdatering av topografiska 
data, generalisering och lagring av topografiska data, pake-
tering och tillhandahållande av topografiska data samt data-
samverkan med externa intressenter. Uppdraget var att till-
handahålla kartor och geografiska data, vilket levererades till 
klienterna som utgjordes av andra myndigheter, företag och all-
mänhet. Underlaget för verksamheten var grunddata som sam-
lades in från fältet och lagrades i olika förädlingsgrader i ett 
antal databaser hos myndigheten.

Vid klassificering och inmatning av data använ-
des speciellt framtagna specifikationer, som uppdaterades 
med jämna mellanrum, utifrån myndighetsbeslut och kunders 

Avsnitt 3.3
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behov. Då data i objektverksamheten strukturerades utifrån 
dessa specifikationer, och jag enligt mitt tidigare resonemang 
kommit fram till att det är informationsprodukter som troligen 
ska förvaltas, bestämde jag mig för att testa om specifikatio-
nerna kunde vara förvaltningens produkter.

Enligt detta sätt att betrakta förvaltningsobjek-
tet och dess avgränsningar, utgjordes klienterna till objektet av 
dem som arbetade i objektverksamheten inom det topografiska 
området. De behövde specifikationer för att kunna genomföra 
sin verksamhet, och denna tillhandahålls av förvaltningsverk-
samheten. Det handlade om tolv specifikationer för topogra-
fiska data som bla innehöll förteckningar, detaljtypskataloger, 
exempelsamlingar, insamlingsmetoder med mera. Specifika-
tionerna behövde ändringshanteras utifrån omvärldens behov. 
Man arbetade även med kunskapsstöd till dem som använde 
specifikationerna, samt styrning i form av tex prioritering av 
åtgärder och resurser. 

Resultatet från fallstudierna, kompletterat med 
insikten om skillnaden mellan avgränsning och innehåll, fung-
erade väl i detta fall. Förslaget mottogs mycket positivt av myn-
digheten som upplevde att de fått en balans i gränsdragningen 
mellan objekt- och förvaltningsverksamhet. Något som de strä-
vat efter de senaste åren efter att de upptäckt att den isolerade 
systemförvaltningsverksamhet man tidigare bedrivit inte gett 
tillräckligt hög objektverksamhetsnytta.

Lösningen blev alltså att skapa ett förvaltnings-
objekt, som fick namnet Topografi. Dess klienter var de som 
arbetar inom den topografiska verksamheten. Kanalerna till 
klienterna var bla interna och externa webbplatser, mail och 
direktkontakt. Det visade sig dock att kanalbegreppet var täm-
ligen problematiskt att använda vid interna uppdrag (se vidare 
avsnitt 7.2.9). Objektets produkter var den specifikationsport-
följ som användes vid insamling, uppdatering, lagring, gene-
ralisering och tillhandahållande av topografiska data och 
information. IT-systemen bestod av ett antal databaser samt 
applikationer som hanterar dessa.

7.2.8 Fördjupad analys och prövning av förvaltnings-
produkter
Successivt under avhandlingsarbetet har förvalt-

ningsverksamhetens produkter blivit mer och mer centrala mot 
bakgrund av dess roll som del av förvaltningsobjekt. Nedan 
följer en teoretisk och empirisk analys av förvaltningsproduk-
ter som utmynnar i en klassificering av olika typer av förvalt-
ningsprodukter och en slutsats avseende dess relation till för-
valtningsobjekt.

Klassificering av förvaltningsprodukter
Den empiriska analysen i inledningen av kapitel 5 

visar att förvaltningsverksamhetens delaktiviteter resulterar i 
produkter enligt exempel i tabell 7.8 (här presenteras de enligt 
de vidareutvecklade benämningarna från avsnitt 7.1.5). 

Av tabellen framgår att förvaltningsprodukternas 
karaktär kan vara av två typer;

– permanenta
– temporära.

En besvarad fråga är exempel på en temporär produkt från 
kunskapsstöd, medan en användarhandledning är exempel på 
en permanent produkt från samma delverksamhet. En pro-
dukt kan också byta karaktär, vilket skulle kunna vara fallet 
om ett antal besvarade frågor sammanställs till en FAQ-lista 
(frequently asked questions). Huvudprodukten från ändrings-
hanteringen formuleras i kapitel 5 till att vara förvaltningspro-
dukter, något som är tämligen diffust och kräver ytterligare 
precisering. Analysen av fallstudien från Banken (presenteras 
i avsnitt 6.2) är svår att använda vid analysen av förvaltnings-
produkterna eftersom det saknas en tydlig gränsdragning mel-
lan objekt- och förvaltningsverksamhet, för alla objekt utom 
betalningsstöd. Däremot är fallstudierna från Myndigheten 
(se avsnitt 6.4) och Telekomföretaget (se avsnitt 6.3) möjliga att 
använda till vissa delar, även om resultatet från förvaltnings-
verksamheten (dvs produkten) kunde ha tydliggjorts bättre 
även i dessa fallstudier. Men framförallt kan den komplette-
rande empirin användas i analysen för att ytterligare precisera 

Avsnitt 7.2.9

Kapitel 5

Tabell 7.8

Avsnitt 7.1.5

Kapitel 5

Avsnitt 6.2

Avsnitt 6.4

Avsnitt 6.3
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förvaltningsprodukter. I tabell 7.9 och 7.10 har empiri samman-
ställts och ett antal produktklasser har skapats. I kolumnen 
exempel återfinns exempel från verksamhetsanalysen i kapitel 
5, fallstudierna i kapitel 6 alternativt den kompletterande empi-
rin i avsnitt 7.2.7. Delproduktklasserna är abstraktioner från 
empirin och den övergripande sorteringen är gjord utifrån tem-
porär eller permanent karaktär. 

Av tabell 7.9 framgår att jag valt att inte lyfta fram 
det förändrade IT-systemet som separat produkt ur en förvalt-
ningsverksamhet. Men de finns där implicit som delmängd av 
förvaltningsobjektet (se figur 4.3), och utgör IT-partens huvud-
sakliga produkt till objektsparten. Detta ställningstagande är 
en konsekvens av att jag valt att studera förvaltningsverksamhe-
ter och dess produkter och är ett sätt att sträva efter att förtyd-
liga IT-systemens objektverksamhetsmässiga aspekter. IT-sys-
temen har en nära relation till samtliga permanenta produkt-
klasser. Den första klassen – objektverksamhetens e-dokument 
lyfter fram IT-systemens presentation i form av de elektroniska 
dokument som används i objektverksamheten för att bedriva 
densamma. Detta innebär IT-systemens interaktionsgränssnitt 
(Andersen, 1994; Goldkuhl mfl, 2004). Den andra klassen, 
objektverksamhetens e-aktiviteter lyfter fram IT-systemens 
basfunktioner i form av kommunikations- och lagringsaspekter, 
samt möjligheten att utföra handlingar (Andersen, 1994; Gold-
kuhl, 1993). Den tredje klassen – IT-artefakter lyfter fram de 

fysiska hjälpmedel som kan finnas som underlag i en förvalt-
ningsverksamhet, tex själva PC:n eller den tekniska infrastruk-
turen som behövs för att tillgängliggöra IT-systemen (se avsnitt 
4.1.1). Den fjärde klassen styr- och stöddokument beskriver IT-
systemen ur olika aspekter. Genom att lyfta fram förvaltnings-
produkter som nyttjas i objektverksamheten för att framställa 
dess produkter hoppas jag att den teknikfokusering som präglar 
många systemförvaltningsverksamheter (se avsnitt 4.1.2) kan 
undvikas. Förvaltningsprodukterna blir därmed ett sätt att öka 
medvetenheten om IT-systemens roll och användning i objekt-
verksamheter. I tabell 7.10 presenteras motsvarande klassifice-
ring för temporära förvaltningsprodukter. 

De temporära förvaltningsprodukterna avser att 
behandla förvaltningsobjektet och utgör delmängder av resul-
tatet från systemförvaltningens delverksamheter; kunskaps-
stöd, ändringshantering, förvaltningsstyrning och IT-drift och 
underhåll. För att särskilja delverksamheter och delprodukt-

Tabell 7.9, 7.10

Kapitel 5

Kapitel 6

Avsnitt 7.2.7

Tabell 7.9

Figur 4.3

Tabell 7.9.  Klassificering av permanenta förvaltnings-
produkter.

Huvudproduktklass Delproduktklass Exempel på produkt Hämtade från 
(presenteras i avsnitt)

Objektverksamhetens 
e-dokument

Dokumentmapp Lönespecifikation
Anställningsavtal 

Kompletterande empiri 
(7.2.7)

Kartspecifikationer Kompletterande empiri 
(7.2.7)

Dokumentdesign och profil Mallar
Informationsstruktur 1

Myndigheten (6.4.4)

Objektverksamhetens 
e-aktiviteter

e-logistik Datalagring
E-mottagning och 
distribution

Telekomföretaget (6.3) 
Myndigheten (6.4.4)

e-funktioner Löneberäkning
Utföra betalning

Kompletterande empiri 
(7.2.7)
Banken (6.2.6)

IT-artefakter Arbetsplats PC 2

Telefon
Myndigheten (6.4.4)

Teknisk infrastruktur Arbetsplatsen – plattform Myndigheten (6.4.4)

Styr och stöddokument Objektnära stöddokument Användarhandledning Analys av användarstöd 
(5.2.1)

Tekniska stöddokument Systemdokumentation Analys av 
ändringshantering (5.2.2)

Styrdokument Förvaltningsplan
Förvaltningsavtal

Analys av system-
förvaltningsverksamhet 
(5.1.3) 

Avsnitt 4.1.1

Avsnitt 4.1.2

Tabell 7.10

1 I fallstudien benämndes denna för ord och text
2 I fallstudien benämndes denna för arbetsplats

Tabell 7.8 Exempel på produkter från förvaltningsverksam-
hetens delverksamheter.

Huvudaktivitet Delaktivitet Produkt

Kunskapsstöd Besvara frågor Besvarad fråga
Användarhandledning

Utbildning Levererad utbildning

Ändringshantering Specificering och konsekvensanalys Ändringsbeskrivning

Test Testspecifikation

Förvaltningsstyrning Strategisk styrning Förvaltningsavtal

Operativ styrning Fördelat uppdrag

Daglig IT-drift och underhåll Körning
Övervakning

Tillgängligt IT-system

Problemhantera Löst problem
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klasser har jag dock valt att gör en språklig åtskillnad i form av 
stöd, ändring, styrning och IT-drift och underhåll. Produktklas-
sificeringen som presenteras i tabell 7.9 och 7.10 bör betraktas 
som idealtyper, vilket innebär att en förvaltningsprodukt kan 
vara sammansatt av flera olika klasser men framförallt inne-
håller troligen ett förvaltningsobjekt förvaltningsprodukter ur 
olika delklasser. På grund av förvaltningsverksamhetens karak-
tär som behandlande (Röstlinger och Goldkuhl, 1999) utgör 
de permanenta förvaltningsprodukterna både underlag för 
förvaltningsverksamheten samtidigt som det utgör en produkt 
från förvaltningsverksamheten. Detta gör att det finns en nära 
relation mellan förvaltningsobjekt och förvaltningsprodukt. De 
successiva empiriska prövningar av slutsatserna (se avsnitt 7.2.1) 
har lett fram till följande slutsats avseende förvaltningsobjekts 
avgränsning och innehåll i relation till förvaltningsprodukten:

– Förvaltningsobjekt bör avgränsas utifrån objekt-
verksamhetens produkter. Förvaltningsobjekt bör 
innehålla IT-system och förvaltningsverksamhe-
tens produkter. 

Teoretisk prövning av förvaltningsobjekts 
avgränsning och innehåll
En strikt tolkning av ovan nämnda slutsats skulle 

innebära att även de behandlande produkterna (tabell 7.10) 
skall vara en del av förvaltningsobjektet. Goldkuhl och Röst-
linger (1998) skriver dock att en praktik kanske inte bara pro-
ducerar en viss typ av resultat, utan vid framställning skapas 
kanske också biresultat. Grönroos (1990) använder begrep-
pen kärntjänst, stödtjänst och bitjänst. Kärntjänsten är grun-
den för kunderbjudandet, tex en flygresa. Stödtjänsten är tjäns-
ter som läggs till för att göra kärntjänsten mer attraktiv, tex för-
säljning av taxfreevaror på planet. Bitjänsten är sådana tjäns-
ter som krävs för att det ska vara möjligt att nyttja kärntjäns-
ten, tex service vid incheckning och bagagehantering. Grän-
sen mellan bi- och stödtjänster kan många gånger vara diffus 
och det som är en nödvändig bitjänst i en situation kan vara 
en stödtjänst i en annan. Dessa tjänstekategorier kan relateras 
till kundbehovet, vilket kan delas upp i primära och sekundära 

Tabell 7.10 Klassificering av temporära förvaltnings-
produkter.

Temporära 
förvaltnings-
produkter

Delproduktklass Exempel Exempel hämtade från 
(presenteras i avsnitt)

Förvaltnings-
verksamhetens 
behandlings-
produkter
 

Stöd Levererad utbildning 
Svar på fråga

Analys av användarstöd (5.x)

Ändring Ändrings-beskrivning
Testbeskrivning

Analys av ändringshantering (5.x)

Styrning Fördelat uppdrag Analys av förvaltningsstyrning (5.x)

IT-drift och underhåll Tillgängligt IT-system Analys av daglig IT-drift och underhåll (5.x)

Tabell 7.9, 7.10

Avsnitt 7.2.1

Tabell 7.10

kundbehov. Ett primärt klientbehov avser upprinnelsen till att 
kunden upplever sig ha ett visst behov, enligt Arnerup-Cooper 
och Edvardsson (1998). Att kunna tala med någon som befin-
ner sig långt bort kan vara ett primärbehov. Detta kan tex till-
fredsställas genom att ringa upp personen via telefon. Att få tag 
på personens telefonnummer är då ett sekundärbehov. Sekun-
därbehovet är därmed ett resultat av vilken tjänst man valt för 
att tillfredsställa primärbehovet.

Jag har redan tidigare argumenterat för att 
använda produktbegreppet enligt PGM (Röstlinger och Gold-
kuhl, 1999) (se avsnitt 3.1.1). I PGM görs indelningen i huvud- 
och biprodukter (ibid), men jag har även ett behov av att 
definiera det som Grönroos (1990) kallar stödtjänster. Här 
benämns de som stödprodukter. Arnerup-Cooper och Edvards-
son (1998) tar utgångspunkt i klientbehovet vilket för en för-
valtningsverksamhet är objektverksamheten. Med utgångs-
punkt i objektverksamheten bör då de tre första produktklas-
serna; objektverksamhetens e-dokument, objektverksamhe-
tens e-aktiviteter och IT-artefakter utgöra huvudprodukter. 
Styr- och stöddokumentation kan troligen betraktas som bipro-
dukter. Förvaltningsverksamhetens behandlande produk-
ter kan därmed betraktas som stödprodukter. Denna indel-
ning förefaller dock mer lämpad som en karaktärisering. Ur 
förvaltningsverksamhetens perspektiv utgör dessa produkter 
snarare huvudprodukter, medan de permanenta produkterna 
utgör det främsta underlaget. Eftersom förvaltningsverksam-
het är behandlande utgör de permanenta förvaltningsproduk-
terna även en delmängd av produkten (Röstlinger och Gold-
kuhl, 1999). En behandlade verksamhet kan inte framställa sin 

Avsnitt 3.1.1



236 237

produkt utan underlag (ibid). Jag väljer därför att betrakta för-
valtningsverksamhetens behandlingsprodukter som huvudpro-
dukter i förvaltningsverksamheten, medan de permanenta för-
valtningsprodukterna utgör underlag för förvaltningsverksam-
heten och därmed en delmängd av resultatet eftersom förvalt-
ningsverksamhet är behandlande till sin karaktär. Förvaltnings-
verksamhetens behandlingsprodukter kan därmed exempelvis 
delas in i huvud-, bi- och stödprodukter enligt följande;

–  huvudprodukter
 -  ändrat förvaltningsobjekt
 -  tillgängligt IT-system
–  stödprodukt
 -  besvarad fråga
–  biprodukt
 -  användarhandledning.

Att tala om permanenta förvaltningsprodukter förefaller rele-
vant i förhållande till förvaltningsobjektet eftersom det hand-
lar om förvaltningsverksamhetens underlag. Själva förvaltnings-
verksamheten blir tämligen meningslös om det inte finns något 
att förvalta. Själva termen permanenta kan däremot ifrågasättas 
utifrån att förvaltningsverksamheten till stor del handlar om att 
förändra dessa permanenta förvaltningsprodukter. Men i detta 
sammanhang skall permanenta tolkas som att de existerar och 
behöver behandlas av förvaltningsorganisationen. Det innebär 
följande klassificering av typer av förvaltningsprodukter;

–  förvaltningsverksamhetens permanenta 
förvaltningsprodukter

 -  objektverksamhetens e-dokument
 -  objektverksamhetens e-aktiviteter
 -  IT-artefakter
 -  styr- och stöddokument  
–  förvaltningsverksamhetens behandlingsprodukter 
 -  stöd
 -  ändring
 -  styrning
 -  IT-drift och underhåll.

 
Detta innebär att produkter från den permanenta klassen av för-
valtningsprodukter ingår i förvaltningsobjektet, medan förvaltni
ngsverksamhetens behandlingsprodukter inte gör det. Slutsatsen 
blir därmed att förvaltningsverksamhetens behandlingsproduk-
ter innebär behandling av de permanenta förvaltningsproduk-
terna och IT-systemen. Detta innebär även att slutsatsen avse-
ende förvaltningsobjektets innehåll kan preciseras ytterligare:

– Förvaltningsobjektet bör innehålla IT-system och 
därmed förvaltningsverksamhetens permanenta 
produkter. 

Formuleringen ”… och därmed” används för att tydliggöra IT-
systemens centrala roll i förvaltningsobjektet.

7.2.9 Vidareutvecklad objektsmodell 
Fallstudierna tog utgångspunkt i objektsmodel-

len i figur 4.3. Redan vid genomförandet av fallstudierna var 
jag medveten om att det fanns behov av att precisera modellens 
olika skikt närmare (se avsnitt 4.1.3). 

I fallstudierna visade det sig också att det yttersta 
skiktet i objektsmodellen var för abstrakt och var endast 
tillämpbart på objekt med externa klienter. Kanalbegreppet 
visade sig mera tillämpbart som gränssnitt mellan produkten 
och klienterna (se avsnitt 7.2.3) oavsett om klienterna var 
interna eller externa. Kanalen identifierades till platsen där pro-
dukten presenteras, beställs och levereras. Dessa tre aktiviteter 
kan utföras i samma kanal, men det är inte nödvändigt. I sam-
band med prövningen av de empiriska resultaten (se avsnitt 7.2.7 
exempel 2) visade det sig dock vara svårt att tillämpa kanalbe-
greppet när klienterna var interna. Det blev snarare en fråga 
om olika media där produkterna kunde presenteras, beställas 
och levereras. Fördelen med att kartlägga kanalerna är att de 
kan utgöras av IT-system (tex intranät) och det finns därför ofta 
ett behov av att klargöra ansvarsförhållanden mellan kanalen 
och förvaltningsprodukten. Men den situationen gäller även för 
objekt som är närliggande till varandra. Att använda kanalen 

Figur 4.3

Avsnitt 4.1.3

Avsnitt 7.2.3

Avsnitt 7.2.7
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som delmängd av objektsmodellen var därför inte relevant, när 
förvaltningsprodukter med intern marknad identifierats. 

Slutsatsen att det är förvaltningsverksamhetens 
permanenta resultat (produkter) som skall ingå i förvaltnings-
objektet, och att dessa till stor del framställs med hjälp av IT-
system innebär att objektsmodellen skikt 2 och 3 benämns 
permanenta förvaltningsprodukter och IT-system. För att 
betona relationen till objektverksamheten väljer jag att låta 
det yttersta skiktet i modellen utgöras av objektverksamheten. 
Objektsmodellen får efter teoretisk och empirisk grundning 
utseende enligt figur 7.1.

Analys av fallstudierna och den kompletterade 
empirin har visat att det är orimligt att objektverksamheten 
ingår i förvaltningsobjektet. För att åskådliggöra det i objekts-
modellen (se figur 7.1) har jag valt att strecka det yttersta skik-
tet. Med detta vill jag betona objektverksamhetens roll vid 
avgränsning av förvaltningsobjekt. På detta sätt kan modellen i 
fortsättningen användas som grund för såväl avgränsning som 
innehållsbestämning av förvaltningsobjekt. Jag har även valt att 
ta bort marknadstermen ur modellen och använda klienttermen 
enligt PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1998). Detta mot bak-
grund av att jag upplever att termen marknad har starka associ-
ationer till extern marknad (dvs organisationens marknad), och 
i detta fall kan marknaden vara såväl intern som extern. 

7.2.10 Modell för avgränsning och definition av 
förvaltningsobjekt 
Utifrån förvaltningsobjekts avgränsning och inne-

håll har jag skapat en modell för verksamhetsdefinition i syfte 
att avgränsa effektiva förvaltningsobjekt, och därefter fastställa 
dess innehåll. Modellen kan såldes användas för såväl avgräns-
ning som innehållsbestämning. Modellen bygger på PGM 
(ibid). Modellen byggs upp av de begreppskategorier som jag, 
genom tillämpning i fallstudierna (se kapitel 5 och 6), funnit 
nödvändiga för att definiera förvaltningsverksamhet och skapa 
effektiva förvaltningsobjekt. Kategorierna har utvecklats suc-
cessivt genom hela avhandlingsprocessen. Jag har studerat sys-
temförvaltningsverksamheter, vilket presenteras i kapitel 5 men 
även objektverksamheter i samband med fallstudierna som pre-

Figur 7.1

Figur 7.1

Kapitel 5, 6

Kapitel 5

senteras i kapitel 6. Den anpassade PGM som jag använde mig 
av vid båda studierna presenteras och diskuteras i avsnitt 3.1.2. 
I figur 7.2 visas modellen som är resultatet av fallstudierna som 
tillämpade PGM med efterföljande analys. Därefter följer en 
presentation av modellens kategorier.

De centrala begreppen med PGM som utgångs-
punkt är handlingar och producent (se figur 7.2). När model-
len används för att kartlägga förvaltningsverksamheter utgörs 
handlingarna troligen av någon form av ändringshantering, kun-
skapsstöd förvaltningsstyrning samt daglig IT-drift och under-
håll (se avsnitt 7.1.5). Det är dock viktigt att vara uppmärksam 
på andra handlingar som genomförs i förvaltningsverksamhe-
ten i dagsläget men som sedan kanske bör avgränsas bort från 
förvaltningsverksamheten. Att tydliggöra produkten innebär 
ofta ett iterativt arbete där produkten successivt växer fram i 
kongruens mellan handlingar och dess resultat, dvs produk-
ten skall vara ett resultat av handlingarna (ibid). Fallstudierna 
visar att det lätt sker en sammanblandning av verksamhet och 
produkt, något som också bekräftas i produktteori (Röstlinger 
och Goldkuhl, 1999). Resultatet av handlingarna är beroende 
av om man tar sin utgångspunkt i handlingarna eller producen-
ten, dvs i verksamheten eller i organisationen. Två av tre fall-
studier tog sin utgångspunkt i organisationen medan den tredje 
tog sin utgångspunkt i verksamheten. Det är troligen nödvän-
digt att ta hänsyn till organisationen eftersom det är organisato-
riskt ansvar som medför tillgång till ekonomiska och personella 
resurser. Att det finns möjlighet att välja utgångspunkt är en av 
styrkorna i modellen, och ett av argumenten till att jag valde 
PGM som utgångspunkt till modellen (se avsnitt 3.1.1). Den 
fallstudie som tog utgångspunkt i verksamheten gjorde detta i 
samband med en omstrukturering av hela verksamheten, där 
fallstudien tjänade som underlag till hur förvaltningsverksam-
heten skulle organiseras. Även om detta gav möjlighet till mer 
effektiva förvaltningsobjekt som inte begränsades av organisa-
toriskt ansvar skulle det ge för begränsad praktisk tillämpbar-
het att skapa en modell som krävde omstrukturering av organi-
sationen för att vara användbar. 

Systemförvaltningsverksamheter bör baseras på 
uppdrag (Berndtsson och Welander, 1991; Bergvall och Welan-
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Figur 7.1 Vidareutvecklad objektsmodell efter 
  empirisk och teoretisk prövning.

1 2 3

SKIKT

1     Objektverksamhet
2     Permanent(a) förvaltningsprodukt(er)
3     IT-system

Klienter

der, 1996; Nordström och Welander, 2002), varför uppdraget 
har en central roll i denna tillämpning av modellen, liksom i 
PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1998). Empirin som presen-
teras i kapitel 6 och avsnitt 7.2.7 visar att det är viktigt att kart-
lägga såväl produktuppdraget som rolluppdraget som finns i 
objektverksamheten, för att sedan klargöra vilket uppdrag som 
härrör till förvaltningsverksamheten. Denna nedbrytning av 
uppdragen är nödvändigt eftersom systemförvaltning är en sub-
verksamhet till objektverksamheten och IT-verksamheten (se 
figur 3.1). Den uppdragsbaserade synen i förvaltningsverksam-
heter underlättar förvaltningsuppdraget, men samtidigt blir 
uppdragssituationen mer komplex eftersom det blir flera upp-
drag att hålla reda på. Fallstudierna i kapitel 6 visar att för-
tydligandet av uppdragssituationen är en förutsättning för att 
avgränsa förvaltningsverksamheten och möjliggöra skapandet 
av effektiva förvaltningsobjekt. 

Underlaget i en förvaltningsverksamhet utgörs bla 
av förvaltningsobjektet. På grund av systemförvaltningsverk-
samheters karaktär har jag dock valt att bryta ut IT-systemet 
till en egen kategori där IT-leverantören utgör försörjare. PGM 
har ingen uttalad fokus på IT-systemen, utan de betraktas som 
ett instrument alternativt producent, medan de i en avgränsad 
systemförvaltningsverksamhet även kan utgöra en viktig del 
av underlaget. Mot denna bakgrund har det varit nödvändigt 
att lyfta fram IT-systemen starkare i denna tillämpning. Detta 
innebär att kategorin underlag kommer att utgöras av andra 
underlag är IT-system, och IT-system utgör en egen kategori.

I fallstudierna borde jag ha varit mer nyfiken på 
resursomfattningen av respektive förvaltningsobjekt och tagit 
med detta som en tydligare parameter. Anledningen till att 
detta inte fick något fokus var att samtliga förvaltningsobjekt 
inom Banken och Myndigheten var små och bidrog till subop-
timering av resurser i verksamheten. Jag kunde tydligt se att 
detta försvårade samordning mellan strategisk och operativ 
nivå i organisationen. Detta fick till konsekvens att jag aldrig 
behövde ta hänsyn till någon övre gränsdragning för ett objekts 
omfattning, eftersom inget objekt låg i riskzonen för att skapa 
någon sådan diskussion. Om jag istället haft ett förvaltningsob-
jekt som var mycket resursomfattande hade jag möjligen fått ett 
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Avsnitt 7.2.7

Figur 3.1
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omvänt problem, och varit tvungen att dela objektet för att göra 
det effektivt. Inom Telekomföretaget var fallstudien av mer 
strategisk karaktär och därför berördes aldrig resursomfatt-
ningen. Min slutsats är dock att resursomfattningen, här avses 
antalet personella resurser, är en viktig faktor att beakta vid 
modellering av objekt. Jag har dock inte valt att göra en sepa-
rat kategori av resursomfattningen utan denna säkerställs som 
underkategori till producenten.

I fallstudierna avgränsades finansiering bort som 
kategori med motiveringen att jag i huvudsak valt ett organi-
sationsinternt perspektiv för förvaltning (se avsnitt 3.1.2). Det 
visade sig att jag inte borde ha gjort det eftersom finansieringen 
i en förvaltningsverksamhet påverkar uppbyggnaden av styr-
ning för förvaltningsverksamheten. Styrningen kan tex påver-
kas av vem eller vilka i en systemförvaltningsverksamhet som 
har de finansiella resurserna; objektsparten eller IT-parten, på 
liknande sätt som ett projekt måste förses med resurser för att 
kunna genomföras (Engwall, 2001). Därför har jag återinfört 
finansiering som kategori i denna tillämpning av PGM. 

Kategorin normer och instrument respektive 
normgivare och instrumentmakare har inget stort utrymme i 
källstudierna av systemförvaltningsverksamhet som presenteras 
i kapitel 5, eftersom det är den kategori som är mest objekts-
beroende. I fallstudierna från Banken, Telekomföretaget och 
Myndigheten utgör dock normer en mycket viktig kategori. När 
det gäller instrument har IT-systemen, som nämndes ovan, fått 
en särställning, vilket också är en av anledningarna till att de 
lyfts ut för att bilda en egen kategori. 

Klienten utgörs i denna tillämpning av PGM 
av nästaklient. Slutklienten kan dock vara såväl intern som 
extern. I fallstudien på Banken var slutklienten extern medan 
i fallstudien på Myndigheten och Telkomföretaget var slutkli-
enterna interna. Detta innebär att fallstudierna visade att för 
förvaltningsobjekt kan klienten vara såväl intern som extern 
beroende på vilken produkt som förvaltas. Fallstudierna visade 
också ett behov av att precisera klienten i olika segment, efter-
som olika produkter kan vända sig till olika segment. Detta 
var tydligast på Banken som hade en stark segmentsindelning 
i form av ett privat- och ett företagssegment som påverkade 

Avsnitt 3.1.2

Kapitel 5

Figur 7.2 Modell för verksamhetsdefinition avseende 
effektiva förvaltningsobjekt (anpassning 

  utifrån Goldkuhl och Röstlinger, 1998).
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produkternas utformning och i det här fallet även produktens 
beroende till IT-systemen.

I grundmodellen PGM finns även kategorierna 
kunnande och erfarenheter med, vilka är viktiga kategorier i 
en verksamhet. Jag har enbart berört kunnande i form av kun-
skapsstöd som delaktivitet i systemförvaltningsverksamheter, 
och har därför valt att ta bort dessa kategorier. Däremot utgör 
de ett intressant område för fortsatt forskning (se avsnitt 8.6). 

Jag har även valt att lägga till en kategori avse-
ende relationer till andra verksamheter. Anledningen till detta 
är att modellen skall kunna användas som grund för avgräns-
ning av objekt och det måste därmed finnas en möjlighet att 
utöka/minska omfattningen av den preliminära utgångspunkt 
som PGM-analysen utgår ifrån. 

I bilaga 7.1 finns en uppsättning frågor som kan 
användas för att göra verksamhetsdefinitioner, vilka är genere-
rade utifrån de empiriska och teoretiska slutsatser som presen-
teras ovan. Utifrån verksamhetsdefinitionen upprättas en skikt-
förteckning som beskriver objektmodellens olika skikt för hela 
verksamheten, samt en förteckning över verksamhetens hand-
lingar. För att få en uppfattning om komplexitet bör matriser 
upprättas som beskriver;

– vilka IT-system används för att framställa vilka 
produkter

– vilka IT-system stödjer vilka handlingar.

Utifrån dessa förteckningar kan sedan avgränsningar av effek-
tiva förvaltningsobjekt göras utifrån objektverksamhetens 
produkter.

7.3 Förvaltningsuppdrag 
I avsnitt 3.2 argumenterade jag för en uppdrags-

syn i systemförvaltningsverksamheter. Detta för att säker-
ställa att verksamheten bedrivs enligt uppdragsgivarens inten-
tioner (Goldkuhl och Röstlinger, 1998). Alternativet, dvs där 
systemförvaltningsverksamhet betraktas som en vidareföring 
av organisationens externa uppdrag, visade sig i analysen av 
empirin tendera att leda till självgenererande förvaltnings-

organisationer. Både den teoretiska och empiriska analysen 
av systemförvaltningsverksamheter visar att uppdragssitua-
tionen i en systemförvaltningsverksamhet är komplex, vilket 
ökar behovet av att vara tydlig. En uppdragssyn i systemför-
valtningsverksamheter är inte ny utan introducerades av Riks-
dataförbundet (1987), och vidareförädlades av Berntsson och 
Welander (1991). Riksdataförbundets organisationsmodell 
motverkade dock den uppdragssyn som de ville införa efter-
som delar av uppdragstagaren saknades i modellen (se avsnitt 
4.2.1). I Berntsson och Welander (1991) med vidareförädling i 
Bergvall och Welander (1996) samt Nordström och Welander 
(2002) finns ett tydligt uppdragsperspektiv (benämnt affärs-
mässighet) men det berör främst produktuppdraget inom för-
valtningsorganisationen. Även detta, i kombination med fram-
växandet av professionella förvaltningsverksamheter (Bergvall, 
1995) har lett till att systemförvaltningsverksamhet riskerar att 
bli självgenererande. Därför bör samtliga identifierade uppdrag; 
roll- och produktuppdrag inom och utom förvaltningsorganisa-
tionen klarläggas för att skapa en uppdragsstyrd systemförvalt-
ningsverksamhet. Den empiriska analysen i avsnitt 5.1 visar att 
denna komplexa uppdragssituation kan leda till målkonflikter. 

Att beskriva uppdraget i form av kontrakt har 
visat sig fruktbart i situationer där en uppdragssituation före-
ligger (Bryntse, 2000). Med kontrakt avses en överenskom-
melse avseende uppdraget, något som i Affärsmässig Förvalt-
ningsstyrning (Nordström och Welander, 2002) utgörs av för-
valtningsplaner men det kan även utgöras av förvaltningsavtal, 
SLA:er eller motsvarande. Dessutom kan förvaltningsplanerna 
användas som underlag för enskilda kontrakt i de fall förvalt-
ningsverksamheten involverar fler än två parter – något som är 
mycket vanligt enligt analyserna av förvaltningsplanerna. Vilka 
övriga krav skall man då ställa på ett förvaltningskontrakt? I 
avsnitt 5.1.1 presenterade jag förvaltningsavtal och SLA:er som 
finns i anslutning till studerade förvaltningsplaner. Analysen 
visar att det inte verkar vara innehållet som har de största bris-
terna, utan snarare hanteringen av kontrakten vilket är något 
som Lacity och Willcocks (2001) också har uppmärksammat 
(se avsnitt 3.2.1). Det förefaller fruktbart att kontrakten utfor-
mas i ett samarbete mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. 

Avsnitt 8.6

Bilaga 7.1

Avsnitt 3.2

Avsnitt 4.2.1

Avsnitt 5.1

Avsnitt 5.1.1

Avsnitt 3.2.1



246 247

Studierna av förvaltningsplanerna visade att detta var ett sätt 
att göra överenskommelsen fungerande för inblandade parter. 
De aspekter i ett kontrakt som inte är unika för ett visst förvalt-
ningsobjekt bör avtalas i någon form av ramkontrakt som sedan 
är styrande för objektsunika kontrakt. Det innebär att det kan 
finnas ett behov av att nivåindela kontrakten. Detta bekräftas 
också av studierna av förvaltningsplanerna som visade hur för-
valtningsplanerna kunde komplettera ramkontrakt för att göra 
enskilda förvaltningsuppdrag. 

Slutsatsen avseende förvaltningskontrakt är att 
oavsett vilken form man väljer för sina förvaltningskontrakt 
är det viktigt att uppdragsgivare och uppdragstagare utarbetat 
kontraktet tillsammans, att de är nivåindelade (tex i form av 
ramkontrakt och förvaltningskontrakt) för att kunna utgöra 
reella styrmedel. Slutligen bör kontrakten innehålla de aspekter 
som identifierats i föreliggande avhandling för att skapa en styr-
bar förvaltning; 

– ett förvaltningsuppdrag mellan objektsparten och 
IT-parten 

– ett förvaltningsobjekt som är avgränsat utifrån 
objektverksamhetens produkter och beskriver 
såväl IT-system som förvaltningsprodukter

– en uppdragsbaserad bemannad mikroorganisa-
tion som beskriver ansvarsroller för såväl upp-
dragsgivare som uppdragstagare

– styrprocesser som hanterar kontinuitet, stabilitet 
och förändring.

7.4 Förvaltningsorganisation 
Den teoretiska analysen som presenteras i avsnitt 

4.2.2 visar att det finns behov av en verksamhetsberoende för-
valtningsorganisation. Den har en hybridstruktur som främst 
kan liknas med kommittéformen (Robbins, 1990). Systemför-
valtningsorganisationen är ett sätt att organisera samverkan 
mellan objektverksamhet och IT-verksamhet. Den är en typ av 
mikroorganisation och byggs upp av ansvarsroller, som driver 
arbetet i olika typer av fora. Riksdataförbundet (1987) föreslog 
att det borde finnas en förvaltningsorganisation per IT-system. 

Avsnitt 4.2.2
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Mot bakgrund av avhandlingens resultat om förvaltningsobjekt 
som medel för att nå ökad styrbarhet i förvaltningsverksamhe-
ter vill jag vidareutveckla Riksdataförbundets tankar och istäl-
let förorda en förvaltningsorganisation per förvaltningsobjekt. 

Såväl PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1998) som 
de empiriska studierna i avhandlingen visar på vikten av att för-
valtningsverksamheten sker uppdragsstyrt, varför det är viktigt 
att förvaltningsorganisationen tydligt visar vem som är upp-
dragsgivare och vem som är uppdragstagare för att tydliggöra 
den subverksamhet till objektverksamhet och IT-verksamhet 
som systemförvaltning innebär (se figur 3.1). 

Studierna av förvaltningsplanerna som presente-
ras i kapitel 5 visar att rollbenämningarna kan variera mellan 
olika organisationer (se figur 5.11). Jag har dock valt en upp-
sättning roller som jag tycker är lämpliga utifrån rollens pri-
mära ansvarsområde avseende förvaltningsobjektet. Det har 
varit nödvändigt för mig att göra detta ställningstagande för att 
möjliggöra en diskussion kring rollernas ansvar och befogen-
heter. Förvaltningsorganisationen, som visas i figur 7.3, är upp-
dragsstyrd (Nordström och Welander, 2002). 

De olika nivåerna i förvaltningsorganisationen är 
relaterade till operativa respektive strategiska styrningsaktivi-
teter genom att den operativa styrningen genomförs på besluts-
nivå, men avser styra den operativa nivån. De strategiska styr-
ningsaktiviteterna genomförs på besluts- och budgetnivå men 
beslutas alltid på budgetnivå (se figur 7.3). Det innebär tex att 
ett förvaltningskontrakt kan utarbetas av beslutsnivån, beslu-
tas av budgetnivån men vara styrd av ett befintligt ramkontrakt 
som är överenskommet på strateginivå (se figur 7.4).

Rollerna på operativ nivå skall betraktas som 
exempel, dessa kan variera mellan olika förvaltningsobjekt. 
Rollbenämningarna i objektverksamheten har jag valt att göra 
generella på samma sätt som objektverksamheten eftersom det 
kan vara olika typer av objekt.

Här kan det också vara på sin plats med en dis-
kussion kring ägarbegreppet. Systemägarbegreppet introduce-
rades av Riksdataförbundet (1987) som ett led i att öka objekts 
partens engagemang i systemförvaltningsfrågor (RDF, 1987). 
Systemägande får idag betraktas som ett etablerat begrepp 
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i organisationer på liknande sätt som systemförvaltning (se 
avsnitt 1.1.1). Eftersom avhandlingen har en avgränsning i sys-
temförvaltningsverksamheter som interna verksamheter (dvs 
den objektnära förvaltningsverksamheten är intern), anser jag 
dock att ägarbegreppet inte är helt relevant. Det handlar sna-
rare om ett ansvar som kan tilldelas en roll i en organisation. 
Man kallar tex inte en linjechef för verksamhetsägare, men 
däremot är vederbörande ansvarig för en verksamhet. Men 
eftersom ägarbegreppet är etablerat inom området väljer jag att 
använda termen kompletterat med objektstanken. På samma 
sätt som förvaltning kan riktas mot olika objekt (se avsnitt 5.4) 
kan ägandet vara riktat mot olika objekt. Själva bakgrunds-
tanken hos Riksdataförbundet (1987) var som sagt att tilldela 
objektsparten ett ansvar (benämnt ägande) för IT-systemen i 
syfte att öka engagemanget. Jag ser hellre att IT-parten äger 
IT-systemen, och avser med det ansvarar för IT-systemen, och 
utför tydliga uppdrag till objektparten. I termer av objektsmo-
dellen i figur 7.1 betyder det att respektive part äger sitt eget 
skikt, och utför uppdrag baserat på sina produkter till andra 
parter inom organisationen. Detta till skillnad mot Riksda-
taförbundets ansats där ägarskapet för hela objektet placera-
des hos objektsparten. För att tydliggöra att det är IT-systemet 
som avses har jag dock lagt till prefixet IT till rollbenämningen 
systemägare mot bakgrund av distinktionen mellan verksam-
het och IT-system som görs i avsnitt 4.1.1. Genom denna för-
ändring finns det möjlighet för IT-verksamheter att ta ett reellt 
ansvar för den tekniska utvecklingen, utan att objektverksam-
hetens parter betraktar sig som ägare av delar av den tekniska 
miljön vilket var fallet på tex Banken. Objektägarens ansvars-
område blir istället de permanenta förvaltningsprodukter som 
används av objektverksamheten. Detta ger även en möjlighet 
att avgränsa det som ofta benämns informationsägande, 
dvs ansvaret för kvaliteten av de data som behandlas av IT-
systemet. En objektägare kan ta ansvar för själva förvaltnings-
produkten, men inte för kvaliteten på de data som IT-systemet 
hanterar. Detta ansvar bör finnas hos dem i objektverksamhe-
ten som nyttjar förvaltningsobjektet (vilket även kan vara fallet 
för objektägaren – men då i en annan roll). Ur detta perspektiv 
är inte systemägare och informationsägare två konkurrerande 

Avsnitt 1.1.1

Avsnitt 5.4

Figur 7.1

Avsnitt 4.1.1Figur 7.3 Förvaltningsorganisation efter teoretisk 
  och empirisk prövning. 
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företeelser, utan varandras komplementärer, mellan vilka upp-
drag bör utformas. 
 
7.4.1 Bemanning av förvaltningsorganisation

Att bedriva uppdragsstyrd systemförvaltnings-
verksamhet ställer krav på bemanningen av förvaltningsorgani-
sationen, eftersom dessa skall representera respektive uppdrag i 
förvaltningsverksamheten. Därför ges bemanningsdiskussionen 
särkilt utrymme i avhandlingen. Det viktigaste är att förvalt-
ningsorganisationen bemannas av de parter som är delaktiga i 
förvaltningsarbetet, vilket innebär parterna i de identifierade 
förvaltningsuppdragen. Att rollinnehavarna har rätt kunnande 
för att bemanna rollen är också en viktig aspekt att ta hänsyn 
till vid bemanningen även om denna avhandling inte har foku-
serat på kunnande och lärande i förvaltningsverksamheter. 

Objektägar- och IT-systemägarrollen bör beman-
nas av olika personer, eftersom uppdragsaspekten går förlorad 
annars. I en situation då samma person bemannar båda rol-
lerna blir personen både uppdragsgivare och uppdragstagare. 
Detsamma gäller objektägarrollen och objektansvarigrollen 
– men då i vertikal riktning. På detta sätt kan bemanningsfrå-
gan lösa problemet med de uppdrag utom förvaltningsorgani-
sationen som identifierades i avsnitt 5.1.1, som tenderar att leda 
till självgenererande förvaltningsorganisationer. Mikroorgani-
sationens styrka är att den kan bemannas med personer från 
olika linjeorganisatoriska parter. I praktiken innebär det att 
samtliga roller kan komma från olika organisatoriska parter om 
förvaltningsverksamheten så kräver. Det innebär också att frå-
gan om intern eller extern teknisk systemförvaltning eller dag-
lig IT-drift och underhåll blir mindre viktig i den enskilda för-
valtningsorganisationen. Roller på operativ nivå kan mycket 
väl bemannas av externa IT-leverantörer. Däremot bör man 
inte utkontraktera ansvaret (Bryntse 2000; Lacity & Willcocks, 
2001) vilket torde innebära att budget och kanske även besluts-
nivån bör bemannas från interna parter. Dessa roller blir då en 
form av professionella beställare och samordnare av IT-leveran-
törer. På detta sätt säkerställs att de som ansvarar för tekniken 
tar ansvar för den tekniska integrationen. 

Ovanstående principer kan betraktas som grund-

principer som kan tillämpas oavsett vilken typ av objekt som 
skall förvaltas. Det finns dock flera beroenden som kan påverka 
bemanningen av en förvaltningsorganisation. Det kan tex fin-
nas ett stort antal potentiella objektägare. Om förvaltnings-
objektet är avgränsat utifrån objektverksamhetens produkter 
borde dock komplexiteten minska väsentligt i förhållande till 
om det är isolerad IT-systemförvaltning som bedrivs. Situatio-
nen kan dock ändå bli komplex. Även här måste då objektägar-
skapet och rollerna på operativ nivå lösas med representation, 
annars finns det en risk att prioriteringen av uppdrag kommer 
att utföras av IT-parten, något som var fallet på Telekomföreta-
get. För att ytterligare säkra rätt representation kan man inrätta 
en utökad styrgrupp för förvaltningsobjektet. 

Ytterligare en aspekt som är viktig att beakta vid 
bemanning av ansvarsrollerna i en förvaltningsorganisation är 
verksamhets- och organisationsaspekten. Även om det är det 
organisatoriska ansvaret som bemyndigar en roll i förvaltnings-
organisationen är det viktigt att även betrakta vilken typ av verk-
samhet som bedrivs innan rollerna bemannas – dvs att vara extra 
uppmärksam på skillnaden mellan den verksamhet som bedrivs 
och organisatoriska gränser. I fallstudien på Banken (se avsnitt 
6.2.7) kunde jag med hjälp av PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 
1998) upptäcka att det inom ramen för objektpartens verksam-
het bedrevs en omfattande IT-verksamhet. Detta resulterade i 
att rollerna på budget och beslutsnivå i IT-verksamheten beman-
nades av personer som tillhörde objektsparten. Enbart rollerna 
på operativ nivå bemannades av de interna IT-leverantörerna.

7.5 Principer för operativ styrning av system-
förvaltningsverksamhet
Fallstudierna visar att det i en systemförvaltnings-

verksamhet i allmänhet finns flera förvaltningsobjekt. Även om 
fallstudierna också visade att antalet förvaltningsobjekt kan 
reduceras i en verksamhet med hjälp av nytt objektsinnehåll (se 
avsnitt 7.2.5), kommer den vanligaste situationen även i framti-
den vara att det finns flera förvaltningsobjekt i en organisation. 
Så länge det finns flera förvaltningsobjekt finns det även ett 
behov av prioritering mellan förvaltningsobjekt. Prioritering 
ses som en delmängd av förvaltningsstyrning (se vidare tabell 

Avsnitt 5.1.1

Avsnitt 6.2.7

Avsnitt 7.2.5



252 253

Besluts- 
underlag

Strateginivå

Förvaltnings-
grupp

Styrgrupp

Riktlinjer
Beslut

Förvalt 
nings 

kontrakt

Periodisk 
rapport 

ering

Ändrings 
behov 

utom plan

Beslut

Uppdrag 
inom plan

Uppdrag 
utom plan

Beslutade

Prioriterande

Genomförande 
och införande

Kunskaps 
behov

Ändrings 
behov

Tillgänglig- 
hets behov

Nyttjare av 
förvaltningsobjektet

Här styrs och prioriteras 
förvaltningen ur ett 
helhetsperspektiv, vilket t ex 
innebär prioriteringar mellan 
förvaltningsobjekt inom olika 
verksamhetsområden

Här styrs och prioriteras 
förvaltningen för ett
objektverksamhetsområde

Här styrs och prioriteras 
aktiviteter inom 
förvaltningsobjektet

5.9), men är här betonad mot bakgrund av dess centrala roll när 
det finns flera förvaltningsobjekt. Principen för styrningen är 
en tillämpning av projektstyrning med styrgrupp och projekt-
grupp som centrala beslutsfora (Engwall, 2001). Styrgruppen 
bemannas av objektägare och IT-systemägare, medan förvalt-
ningsgruppen (jfr projektgrupp) bemannas av objektansvarig 
och IT-systemansvarig. I figur 7.4 presenteras en utveckling av 
den styrprocess avseende operativ styrning som finns i Affärs-
mässig Förvaltningsstyrning (Nordström och Welander, 2002), 
genom att visa var styrning och prioritering mellan objekt sker. 
Den användes också som princip för styrningen av förvaltnings-
objekten i fallstudierna (se figur 6.9 och 6.24). 

Nyttjarna av förvaltningsobjektet är centralt i 
modellen i figur 7.4. Dessa har ändrings- och kunskapsbehov 
och utifrån detta ställs krav på ändringar, stöd till klienter, och 
tillgänglighet. Förvaltningsgruppen styr och prioriterar förvalt-
ningsuppdragen, med objektansvarig som ytterst ansvarig för 
prioriteringarna. Förvaltningsverksamheten styrs av ett förvalt-
ningskontrakt, som styrgruppen som representanter för objekt-
part respektive IT-part, har godkänt/undertecknat. Så länge 
uppdragen ryms inom kontraktet sker avrop mellan objekts-
part och IT-part med objektansvarig och IT-systemansvarig 
som huvudsakliga aktörer. När ett uppdrag faller utanför kon-
traktet är det styrgruppen som skall fatta beslut om genomför-
ande med objektägaren som ytterst ansvarig. Om beslut om 
genomförande fattas skall nya resurser tillsättas alternativt 
skall befintliga resurser omprioriteras. I styrgruppen sker även 
samordning och prioritering mellan förvaltningsobjekten. För 
att säkerställa helhetsbilden kan styrgruppen vara gemensam 
för flera förvaltningsobjekt. Det är troligt att IT-systemägaren 
bemannas av samma person i flera objekt eftersom ansvaret för 
IT-systemen ofta är samlat organisatoriskt. På samma sätt sam-
ordnas förvaltningsobjekt för olika verksamheter på något som 
jag kallat för strategisk nivå och därmed kan prioritering och 
samordning ske mellan förvaltningsobjekt inom olika verksam-
hetsområden. Studierna av förvaltningsplanerna visar att den 
objektstrategiska nivån ofta sammanfaller med någon form av 
ledningsgrupp som redan finns i organisationen, och då kan 
lämpligen även dessa frågor tas upp i dessa fora. Antalet nivåer 

Figur 7.4  Operativ styrning av förvaltningsverksamhet 
efter teoretisk och empirisk grundning.

Tabell 5.9

Figur 7.4

Figur 6.9, 6.24

Figur 7.4
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ovanför styrgruppen kan variera i olika organisationer vilket 
oftast är beroende av hur stor organisationen är. Mot bak-
grund av beroendet mellan objektverksamhetens produkter och 
IT-system är det dock viktigt att dessa frågor integreras i den 
totala styrningen och inte hanteras i fora vid sidan av den ordi-
narie styrningen av objektverksamheten. På detta sätt skapas 
både en vertikal och horisontell styrning av förvaltningsobjekt 
och grupper av förvaltningsobjekt.

7.6 Sammanfattning
I detta kapitel har resultaten från avhandlingens 

teoretiska respektive empiriska studier analyserats vidare fram 
till ställningstaganden avseende organisering av systemförvalt-
ningsverksamheter. 

En referensdefinition av systemförvaltningsverk-
samhet har presenterats baserad på teori i avsnitt 3.3 och empiri 
i kapitel 5. Enligt referensdefinitionen innebär systemförvalt-
ningsverksamhet följande;

Arbetet med att kontinuerligt styra, stödja, vid-
makthålla och vidareutveckla permanenta förvaltningsproduk-
ter där IT-system ingår som delar, i syfte att säkerställa till-
gänglighet och avsedd nytta i objektverksamheten. 

Förvaltningsobjektet har analyserats avseende 
innehåll och avgränsning och slutsatsen är följande; Förvalt-
ningsobjektet bör innehålla IT-system och därmed permanenta 
förvaltningsprodukter, men avgränsas utifrån objektverksam-
hetens produkter. Förvaltningsverksamhetens behandlingspro-
dukter avser att behandla de permanenta produkter och IT-sys-
tem som ingår i förvaltningsobjektet. I anslutning till detta har 
en modell för avgränsning och definition av förvaltningsobjekt 
presenterats. Den teoretiska utgångspunkten för modellen är 
hämtad från PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1998) (se avsnitt 
3.1.2), och är anpassad till systemförvaltningsförhållanden efter 
resultatet av de empiriska studier som presenteras i kapitel 5 
och kapitel 6. 

Systemförvaltningsverksamheter har en komplex 
uppdragssituation (se avsnitt 3.1). Detta ställer krav på att 
samtliga identifierade uppdrag (se avsnitt 7.3); roll- och pro-
duktuppdrag inom och utom förvaltningsorganisationen tyd-

Avsnitt 3.3

Kapitel 5

Avsnitt 3.1.2

Kapitel 5 

Kapitel 6

Avsnitt 3.1

Avsnitt 7.3

liggörs i ett förvaltningskontrakt eller motsvarande. En styr-
process för operativ förvaltningsstyrning har presenteras som 
tydliggör ovanstående identifierade uppdrag.

Systemförvaltningsverksamhetens producent 
benämns förvaltningsorganisation och bemannas av represen-
tanter för respektive uppdrag. Organisationsformen är teore-
tiskt grundad i avsnitt 4.2.2. I detta kapitel har en förfining av 
organisationsmodellen presenterats i form av en uppsättning 
roller och en bemanningsdiskussion har getts speciellt utrymme 
eftersom bemanningens visat sig särskilt viktig för att lyckas 
med systemförvaltningsuppdraget (se fallstudierna i avsnitt 5.5). 

Avsnitt 4.2.2

Avsnitt 5.5
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8.
Sammanfattning och 
slutsatser

I kapitel 8 sammanfattas avhandlingens slutsatser och svar på 
forskningsfrågorna. Kapitlet är inledningsvis strukturerat kring 
forskningsfrågorna och därefter relateras avhandlingens fyra 
centrala begrepp; förvaltningsaktiviteter (se avsnitt 8.1), förvalt-
ningsobjekt (se avsnitt 8.2.1), förvaltningsuppdrag och förvalt-
ningsorganisation (se avsnitt 8.2.2) till varandra och närliggande 
begrepp i en begreppsgraf (se avsnitt 8.3). Kunskapsbidraget 
sammanfattas därefter (se avsnitt 8.4) och slutligen ges några 
reflektioner kring implikationer av forskningsresultatet (se 
avsnitt 8.5) och fortsatt forskning inom området (se avsnitt 8.6).

8.1 Aktiviteter i en systemförvaltningsverksamhet
Den inledande forskningsfrågan var en förutsätt-

ningsfråga till sin karaktär och syftade till att pröva resultaten 
från licentiatavhandlingen (Bergvall, 1995) samt dess vidareut-
veckling (Bergvall och Welander, 1996; Nordström och Welan-
der, 2002). 

– Fråga 1: Vad görs i en systemförvaltnings-
verksamhet?

Genom empirisk prövning (se kapitel 5) och teoretisk grund-
ning (se avsnitt 3.3) har jag identifierat att följande huvudaktivi-
teter genomförs i samband med systemförvaltningsverksamhet;

– kunskapsstöd
– ändringshantering
– förvaltningsstyrning
– daglig IT-drift och underhåll.

Avsnitt 8.1

Avsnitt 8.2.1

Avsnitt 8.2.2

Avsnitt 8.3

Avsnitt 8.4

Avsnitt 8.5
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Kapitel 5
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Även andra aktiviteter såsom tex; text- och bildhantering, 
registervård och statistikuttag visade sig förekomma i förvalt-
ningsverksamheter. Då dessa ofta är objektsberoende och säl-
lan förekommande har jag valt att inte karaktärisera dem som 
typiska för en förvaltningsverksamhet (se avsnitt 7.1.5). För 
huvudaktiviteterna har referensdefinitioner utvecklats enligt 
tabell 8.1. Analysen som lett fram till referensdefinitionerna 
beskrivs i avsnitt 7.1.5.

Utifrån dessa huvudkategorier och referensdefini-
tioner i tabell 8.1 har jag sedan skapat en referensdefinition för 
systemförvaltningsverksamhet:

– Arbetet med att kontinuerligt styra, stödja, vid-
makthålla och vidareutveckla permanenta förvalt-
ningsprodukter där IT-system ingår som delar, i 
syfte att säkerställa tillgänglighet och avsedd nytta 
i objektverksamheten.

8.2 Organisering av systemförvaltningsverksamhet
Den andra forskningsfrågan har varit avhand-

lingens huvudfrågeställning och berör förvaltningsobjektet och 
dess roll som medel vid organisering av systemförvaltningsverk-
samhet. 

– Fråga 2: På vilket sätt kan effektiva förvaltnings-
objekt vara ett medel i att organisera systemför-
valtningsverksamhet?

Till fråga två hör dessutom tre delfrågor:

–  Hur bör ett effektivt förvaltningsobjekt avgränsas? 
–  Vad bör ett effektivt förvaltningsobjekt innehålla? 
–  Hur kan systemförvaltningsverksamhet organise-

ras med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt?

8.2.1 Avgränsning och innehåll i förvaltningsobjekt
Delfråga ett och två berör effektiva förvaltnings-

objekts innehåll och avgränsning. Både när det gäller innehåll 
och avgränsning har produkter en central roll. När det gäller 

avgränsning har jag funnit att; ett effektivt förvaltningsobjekt 
bör avgränsas utifrån objektverksamhetens produkter för att 
möjliggöra tydliga förvaltningsuppdrag (se avsnitt 7.2.8). Ett 
tydligt förvaltningsuppdrag är nödvändigt för att ge förutsätt-
ningar för att verksamheten bedrivs enligt uppdragsgivarens 
intentioner (Goldkuhl och Röstlinger, 1998). 

När det gäller förvaltningsobjekts innehåll har 
IT-systemen en central roll. Förändringen av dessa utgör den 
huvudsakliga produkten från IT-parten till objektsparten, men 
eftersom jag har valt att studera förvaltningsverksamheten som 
sådan och vad den levererar till objektsparten har jag klassifi-
cerat förvaltningsprodukter som IT-system genererar och som 
används i objektverksamheten för att framställa dess produkter. 
Genom att lyfta fram förvaltningsprodukter som IT-systemet 
genererar strävar jag efter att undvika den teknikfokusering 
som präglar många systemförvaltningsverksamheter. En tek-
nikfokusering som kan leda till bristande objektverksamhets-
nytta (Bergvall, 1995). Jag har benämnt dessa förvaltningspro-
dukter för permanenta förvaltningsprodukter (se avsnitt 7.2.8) 
med följande subklasser;

– objektverksamhetens e-dokument
– objektverksamhetens e-aktiviteter
– IT-artefakter
– styr- och stöddokument.

Tabell 8.1 Referensdefinitioner för systemförvaltnings-
aktiviteter.

Huvudaktiviteter Referensdefinition

Kunskapsstöd Kunskapsstöd avser såväl reaktiva som proaktiva åtgärder för att ge förvaltnings-
organisationens klienter och producenter stöd i problemsituationer i form 
av att besvara frågor, samt information och utbildning i syfte att förebygga 
problemsituationer.

Ändringshantering Ändringshantering avser åtgärder från det att ett ändringsbehov uppstår till dess 
förvaltningsobjekt där IT-system ingår som central del är förändrat och fungerar på 
avsett vis.

Förvaltningsstyrning Förvaltningsstyrning avser åtgärder för att skapa förvaltningsuppdrag och styra 
förvaltningsverksamhet i syfte att uppnå överenskomna mål mellan uppdragsgivare 
och uppdragstagare avseende aktuellt förvaltningsobjekt.

Daglig IT-drift och 
underhåll

Avser åtgärder för kontinuerlig hantering av teknisk infrastruktur och IT-system i syfte 
att göra IT-systemet tillgängligt för klienter.

Avsnitt 7.1.5

Tabell 8.1

Avsnitt 7.1.5
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Avsnitt 7.2.8

Avsnitt 7.2.8
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I tabell 8.2 beskrivs de permanenta förvaltningsprodukter-
nas relation till IT-system (se avsnitt 7.2.8). De permanenta 
förvaltningsprodukterna utgör samtidigt förvaltningsverksam-
hetens främsta underlag, eftersom förvaltningsverksamheten 
är behandlande till sin karaktär. Det innebär att för att förvalt-
ningsverksamheten skall bli meningsfull måste ett underlag 
göras tillgängligt för förvaltning. Detta underlag blir därmed 
en viktig del av produkten som levereras. Behandlingen medför 
en statusförändring i underlaget. Resultatet av en förvaltnings-
verksamhet är bla ett förändrat förvaltningsobjekt. Detta inne-
bär att ändringen som sådan också blir en produkt från förvalt-
ningsverksamheten, men inte en självständig sådan utan som en 
delmängd av det förändrade förvaltningsobjektet. Denna typ av 
förvaltningsprodukter har jag benämnt behandlingsprodukter, 
och dessa är följande;

– stöd
– ändring
– styrning
– IT-drift och underhåll.

Slutsatsen avseende effektiva förvaltningsobjektets innehåll 
och avgränsning är således att de innehåller IT-system och där-
med permanenta förvaltningsprodukter, och avgränsas utifrån 
objektverksamhetens produkter. 

I teorigrafen i figur 8.1 har jag modellerat de 
utgångspunkter, följder, handlingar, resultat och effekter som 

Tabell 8.2 Permanenta förvaltningsprodukter och dess 
relation till IT-system.

Subklass Relation till IT-system

Objektverksamhetens 
e-dokument

Lyfter fram IT-systemens interaktionsgränssnitt och kan tex utgöras av 
objektsverksamhetens dokumentmapp som används för framställning av 
objektverksamhetens produkter.

Objektverksamhetens 
e-aktiviteter

Lyfter fram IT-systemens basfunktioner såsom tex lagrings- och 
kommunikationsaspekt, samt de aktiviteter i objektverksamheten som kan 
genomföras med hjälp av IT-systemet. 

IT-artefakter Utgör fysiska hjälpmedel som behövs för att tillgängliggöra övriga produkter, tex 
teknisk infrastruktur och persondatorer.

Styr- och stöddokument Beskriver IT-system eller styrning av desamma. Det kan tex vara 
användarhandledningar, systemdokumentation eller förvaltningsavtal.

Tabell 8.2

Avsnitt 7.2.8

Figur 8.1

jag grundar ovanstående slutats på. Slutsatsen om förvaltnings-
objektets avgränsning och innehåll grundar sig på det hand-
lingsteoretiska perspektivet på informationssystem (tex Gold-
kuhl, 1996), vilket innebär att IT-system är både artefakter 
och agenter i verksamheter. Detta innebär ett synsätt där det 
finns ett starkt beroendeförhållande mellan verksamheter och 
IT-system, eftersom IT-system realiserar delar av organisatio-
ners handlingar (ibid). Förändras verksamhetens handlingar 
måste IT-systemen troligen också förändras.  Systemförvalt-
ningsverksamhet utgör en subverksamhet till objekt- och IT-
verksamhet vilket ofta får till följd att gränsdragningen mellan 
objekt- och förvaltningsverksamhet är otydlig. Detta är något 
som jag själv fick erfara i mina fallstudier (se avsnitt 7.2.6). Sys-
temförvaltningsverksamhet involverar flera parter i en organi-
sation – från IT-personal till beställare av IT-system samt nytt-
jare av desamma (Nordström och Welander, 2002). Detta resul-
terar i att systemförvaltningsverksamhet ofta har en komplex 
uppdragssituation. Att då avgränsa förvaltningsobjekt utifrån 
objektverksamhetens produkter och låta dem innehålla IT-sys-
tem och permanenta förvaltningsprodukter bör leda till tyd-
liga förvaltningsuppdrag. Detta är något som är nödvändigt för 
att förtydliga att förvaltningsverksamheten bedrivs enligt upp-
dragsgivaren intentioner (Goldkuhl och Röstlinger, 1998), och 
därmed undvika problemet med självgenererande förvaltnings-
verksamhet (se avsnitt 5.1.1). Förvaltningsobjekt definierade på 
detta sätt bör kunna ta hänsyn till beroendeförhållandet mellan 
objektverksamheter och IT-system, samtidigt som gränsdrag-
ningen mellan objekt- och förvaltningsverksamhet tydliggörs. 
En önskvärd effekt av tydliga förvaltningsuppdrag är troligen 
en styrbar systemförvaltningsverksamhet som har förutsätt-
ningar att ge hög objektverksamhetsnytta och därmed bli mer 
verksamhetsutvecklande än idag. Kanske kan Riksdataförbun-
dets strävan från 1987 bli verklighet om en systemförvaltning 
som bidrar till verksamhetens måluppfyllnad och inte uppfattas 
som tärande (RDF, 1987). Om detta skall lyckas krävs dock en 
organisering av samverkan mellan förvaltningsuppdragets par-
ter för att tillgodose såväl behovet av förändring som stabilitet.

Avsnitt 7.2.6

Avsnitt 5.1.1
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8.2.2 Förvaltningsuppdrag och förvaltnings-
organisation
Delfråga tre handlar om förvaltningsobjektet som 

medel vid organisering av systemförvaltningsverksamhet i syfte 
att göra densamma styrbar. Två centrala begrepp i samband med 
organisering är förvaltningsuppdrag och förvaltningsorganisation.

Förvaltningsuppdrag
Förvaltningsverksamhet har ofta en komplex upp-

dragssituation (se avsnitt 3.1), men genom att skapa effektiva 
förvaltningsobjekt som avgränsas av objektverksamhetens pro-
dukter kan tydliga förvaltningsuppdrag skapas (se avsnitt 7.2.8.). 
Förvaltningsuppdrag som säkrar tillgängligheten till brukbara 
förvaltningsprodukter i objektverksamheten, och möjliggör att 
förvaltningsverksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. 
De förvaltningsuppdrag jag identifierat kan vara av fem typer 
(se avsnitt 7.3), och har använts som grund vid analysen av fall-
studierna (se kapitel 7). I tabell 8.3 presenteras dessa uppdrags-
typer tillsammans med vilka som identifierats som uppdragsgi-
vare och uppdragstagare i respektive uppdrag. Uppdragstyperna 
är hämtade från PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1998).

Samtliga av uppdragstyperna i tabell 8.3 bör 
beaktas vid organisering av systemförvaltningsverksamhet. 
Fallstudierna visar att det annars finns en stor risk att system-
förvaltningsverksamheten blir självgenererande, eftersom sys-
temförvaltningsorganisationer som funnits under en längre 
period tenderar att institutionaliseras (Berger och Luckmann, 
1967; Bergvall, 1995). Detta kan få till följd att rollinnehavarna 

Avsnitt 3.1

Avsnitt 7.2.8

Avsnitt 7.3

Kapitel 7

Tabell 8.3

Tabell 8.3

Tabell 8.3 Olika typer av uppdrag och dess uppdragsparter. 

Uppdragstyp Uppdragsgivare Uppdragstagare Riktning Ursprung

Rolluppdrag Ledning Förvaltnings-
organisation

Vertikal Extern

Vidarefört
rolluppdrag

Objektägare Objektansvarig Vertikal Intern

Produktuppdrag Objektspart IT-part Horisontell Extern

Produktuppdrag Nyttjare Förvaltnings-
organisation

Horisontell Extern

Vidarefört 
produktuppdrag

Objektansvarig IT-systemansvarig Horisontell Intern

Utgångspunkt:
IT-system är artefakter och 
agenter i verksamheter

Utgångspunkt:
SF-verksamhet är en 
subverksamhet till objekt- 
och IT-verksamhet

Utgångspunkt:
SF-verksamhet involverar 
flera uppdragsparter

Följd:
Det finns ett beroende-
förhållande mellan 
verksamhet och IT-system 

Följd:
Gränsdragning mellan 
objekt- och SF-verksamhet 
blir ofta otydlig

Resultat:
Tydliga förvaltningsuppdrag

Handling:
Avgränsa förvaltningsobjekt 
utifrån objektverksamhetens 
produkter och låt dem 
innehålla IT-system och 
permanenta SF-produkter.

Önskvärd effekt:
Styrbar förvaltningsverk-
samhet med hög 
objektverksamhetsnytta  
som har förutsättningar att 
bli verksamhetsutvecklande

Bieffekt:
Uppdragsparterna  måste 
organisera sin samverkan

Följd:
SF-verksamhet har en 
komplex uppdragssituation

Figur 8.1 Teorigraf avseende förvaltningsobjekts 
innehåll och avgränsning.
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inte längre representerar objekts- alternativt IT-parten på ett 
tillfredsställande sätt utan snarare representerar förvaltnings-
verksamheten som sådan. Överenskommelsen mellan parterna 
kan dokumenteras i ett förvaltningskontrakt som används som 
styrinstrument i förvaltningsverksamheten (se avsnitt 7.3). 

Förvaltningsorganisation
Att skapa en förvaltningsorganisation är ett sätt 

att organisera samverkan mellan objekts- och IT-parten. På 
grund av systemförvaltningens karaktär att garantera såväl för-
ändring som stabilitet (se inledningen av kapitel 1) finns behov 
av en organisering som kan hantera dessa båda aspekter (se 
avsnitt 4.2.2). Fallstudierna visar att systemförvaltningsverk-
samhet också är kunskapsstödjande vilket ställer krav på rollin-
nehavarnas kunnande avseende förvaltningsprodukter och IT-
system (se avsnitt 7.1.1). Detta tillsammans med den dagliga IT-
driften och underhållet som del av förvaltningsverksamheten 
visar att det finns ett behov av kontinuitet i förvaltningssamver-
kan. Förändringsaspekten ställer krav på en organisering där 
olika experter kommer samman för att lösa ett visst föränd-
ringsbehov. Min slutsats är därför att det finns behov av en för-
valtningsorganisation som är kontinuerlig över tiden, men sam-
tidigt kombinerar olika typer av kompetenser. Jag har valt att 
benämna detta för en mikroorganisation och den är främst att 
likna vid en hybridstruktur (se avsnitt 4.2.2). 

Slutsatsen avseende organisering av systemför-
valtningsverksamhet är därmed följande. Genom att;

– avgränsa effektiva förvaltningsobjekt utifrån 
objektverksamhetsprodukter

– låta förvaltningsobjekten innehålla IT-system, 
 och förvaltningsprodukter
– styra förvaltningsobjekten genom tydliga förvalt-

ningsuppdrag som dokumenteras i kontrakt som 
utgör styrmedel för förvaltningsverksamhet 

– organisera objekts- och IT-parters samverkan i en 
mikroorganisation som säkrar såväl förändring 
som stabilitet

Avsnitt 7.3

Kapitel 1

Avsnitt 4.2.2

Avsnitt 7.1.1

Avsnitt 4.2.2

kan en styrbar förvaltningsverksamhet åstadkommas som 
bidrar till att organisationers systemförvaltningsverksamhet blir 
verksamhetsutvecklande. 

8.3 Avhandlingens centrala begrepp
I avhandlingen har ett antal begreppskategorier 

genererats på olika abstraktionsnivåer.  I figur 8.2 har de mest 
centrala begreppen avseende organisering av förvaltnings-
verksamhet i syfte att göra den styrbar relaterats till varandra 
i en begreppsgraf. Begreppsgrafen beskriver de olika begrep-
pens relationer till varandra.  De övergripande begreppska-
tegorierna förvaltningsverksamhet och förvaltningsorganise-
ring saknas i grafen, eftersom dessa är övergripande katego-
rier. Grafen fokuserar organisering, men resultatet bör bli en 
styrbar systemförvaltningsverksamhet (jfr mål- och medeldis-
kussionen i avsnitt 1.2). De tre huvudbegreppen förvaltnings-
objekt, förvaltningsorganisation och förvaltningsuppdrag är 
samtliga gråmarkerade för att illustrera deras roll som medel 
vid organisering. I grafen finns dessutom ett antal begrepp som 
utgör referensbegrepp såsom tex objektverksamhet och IT-
verksamhet som inte ingår i resultat men som krävs för att det 
skall bli meningsfullt att tala om systemförvaltning. 

De centrala begreppen i avhandlingen (se avsnitt 
1.2) är gråmarkerade i figur 8.2 och jag väljer samma utgångs-
punkt i denna genomgång av grafen som jag valt i forsknings-
processen – förvaltningsverksamhet. Att hela tiden utgå från 
handlingarna har varit ett led i att skapa ett pragmatiskt ram-
verk för styrbar systemförvaltning. Förvaltningsverksamhet 
består av fyra huvudsakliga aktiviteter; kunskapsstöd, änd-
ringshantering, förvaltningsstyrning och daglig IT-drift och 
underhåll. Förvaltningsverksamhet är styrd av olika förvalt-
ningsuppdrag mellan två parter. Förvaltningsorganisationen 
är förvaltningsverksamhetens producent och bedriver förvalt-
ningsverksamhet. Förvaltningsorganisationen byggs av ansvars-
roller som är bemannade av fysiska personer som representerar 
förvaltningens parter. Förvaltningsorganisationen ansvarar för 
ett förvaltningsobjekt som avgränsas av objektverksamhetens 
produkter och innehåller IT-system och permanenta förvalt-
ningsprodukter. Förvaltningsobjektet utgör både ett underlag 

Figur 8.2

Avsnitt 1.2

Avsnitt 1.2

Figur 8.2
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för och ett resultat av förvaltningsverksamhet. Förvaltningsob-
jektet, förvaltningsorganisationen och förvaltningsuppdraget 
beskrivs i ett förvaltningskontrakt som styr förvaltningsorgani-
sationens arbete med förvaltningsverksamheten.

8.4 Sammanfattning av kunskapsbidrag
Nedan följer en sammanfattning av de kunskaps-

bidrag jag anser avhandlingsresultaten ger till forskningsom-
rådet systemförvaltning och i förlängningen därmed också till 
informatikämnet.

Det främsta bidraget är ett konceptuellt ramverk 
som ger möjlighet att förstå och tala om systemförvaltnings-
verksamheter på ett meningsfullt sätt, men också att använda 
normativt för att skapa en styrbar systemförvaltningsverk-
samhet. Ramverket består av flera delar, och en viktig del är 
begreppsutvecklingen i form av begreppskategorier. Dessutom 
innehåller ramverket; 

– en innebördsbestämning av systemförvaltnings-
begreppet

– en innehållsbestämning av förvaltningsobjekt
– en modell för avgränsning och definition av 

förvaltningsobjekt.

Systemförvaltningsbegreppet har innebördsbestämts utifrån 
såväl ett empiriskt som ett teoretiskt perspektiv. Det innebär 
att referensdefinitioner för en systemförvaltningsverksamhets 
ingående aktiviteter; kunskapsstöd, ändringshantering, för-
valtningsstyrning och daglig IT-drift och underhåll har utarbe-
tats. Baserat på den teoretiska utgångspunkten, den fyrdelade 
ändringsgrunden som systemförvaltningsteori har i dagsläget, 
föreslås en utveckling mot en mer pragmatisk indelning i vid-
makthållande och vidareutveckling för att möta systemförvalt-
ningsverksamhetens delvis motstridiga syften att hantera såväl 
stabilitet som förändring. 

Förvaltningsobjekt utgörs i dagsläget i huvudsak 
av IT-system (se avsnitt 4.1.2 och 5.4), även om fallstudierna i 
avhandlingen visar att dess produkter och finns mer eller mindre 
implicit i förvaltningsverksamheter. En avgränsning av förvalt-

Avsnitt 4.1.2, 

5.4

Figur 8.2 Begreppsgraf över avhandlingens centrala 
begrepp.
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ningsobjekt utifrån objektverksamhetens produkter, och innehål-
lande IT-system och permanenta förvaltningsprodukter föreslås 
som alternativ till isolerad IT-systemförvaltning i syfte att skapa 
effektiva förvaltningsobjekt. En modell för avgränsning och defi-
nition av förvaltningsobjekt har skapats. Modellen tar sin teore-
tiska utgångspunkt i PGM (Goldkuhl och Röstlinger, 1998). 

8.5 Implikationer av forskningsresultaten
Vilka implikationer kan då resultatet av forsk-

ningen få? För att göra denna analys har jag ytterligare precise-
rat de målgrupper som beskrivs i inledningskapitlet (se avsnitt 
1.4) i form av;

– andra kunskapsutvecklare
– organisationer som bedriver systemförvaltnings-

verksamhet
– utbildare.

För kunskapsutvecklare inom systemförvaltningsområdet anser 
jag främst att jag bidragit med möjligheten till ett nytt per-
spektiv på systemförvaltning – uppdragsperspektivet, och att 
utveckling av systemförvaltningsområdet i framtiden kan ske 
utan ständig jämförelse med systemutvecklingsområdet. Dess-
utom ger begreppskategorierna en möjlighet att utveckla vidare 
kunskap inom systemförvaltningsområdet, utan att behöva 
starta med grundläggande begreppsutveckling.   

För de organisationer som bedriver systemförvalt-
ningsverksamhet och är resultatens främsta målgrupp (dock 
inte själva avhandlingens) anser jag att den största effekten lig-
ger i möjligheten att skapa en förvaltningsverksamhet som är 
verksamhetsutvecklande. Referensdefinitionerna kan användas 
i organisationer för att öka förståelsen för vad som görs i för-
valtningsverksamheter. Modellen för avgränsning och definition 
av förvaltningsobjekt ger en möjlighet att lyfta fram systemför-
valtningsverksamhet, skilja den från objektverksamhet och där-
efter organisera förvaltningsverksamhet (se kapitel 7.2.10) och 
på så sätt göra den styrbar. 

För utbildare inom området, här avses främst uni-
versitet och högskolor, är min intention att avhandlingen kan 

bidra till att utbildning i systemförvaltning blir ett obligatoriskt 
inslag inom informatikämnet. På så sätt kan framtida medarbe-
tare i organisationer vara bra rustade inför en verksamhet som 
flera av dem troligen kommer att arbeta med.

8.6 Fortsatt forskning och utveckling
Syftet med avhandlingen har bland annat varit att 

finna ett meningsfullt sätt att förstå och tala om systemförvalt-
ningsverksamhet för att därmed också göra den mer styrbar. 
Detta syfte har fått till följd att avhandlingen är tämligen vid 
avseende begrepp och dess relationer till varandra, och att det 
finns behov av att fördjupa ramverkets delar. Som ett nästa steg 
vore det därför både intressant och naturligt att fördjupa delarna 
av ramverket, för att successivt utveckla detsamma. Nedan ges 
några idéer kring detta, som kan utgöra underlag för skrivandet 
av framtida konferensbidrag och/eller tidskriftsartiklar.

Jag har redan berört ett intressant ämne för 
vidare forskning och det är den avgränsning jag gjorde vid erfa-
renheter och kunnande i förvaltningsverksamheter. Uppfölj-
ningsintervjuerna med fallstudieorganisationerna visar tex att 
det kan vara svårt att få styrgrupper att fungera. Dessa tenderar 
att fokusera för detaljerade frågeställningar och därmed istället 
bli förvaltningsgrupper till sin karaktär. Det skulle vara intres-
sant att undersöka vad detta beror på och vad man kan göra åt 
det, både på individ- och organisatorisk nivå.

Permanenta förvaltningsprodukter lyfts fram i 
avhandling som ingående komponent i ett förvaltningsobjekt. 
Ett intressant fortsättningsarbete skulle vara att fördjupa kun-
skapen om dessa ytterligare både genom empiriska och teore-
tiska studier. Förvaltningsprodukterna utgörs i avhandlingen 
främst av informationsprodukter (tex specifikationerna på 
Kartmyndigheten och datamängden på Telekomföretaget), men 
studien slutar vid slutsatsen att det troligen är fruktbart att lyfta 
fram dessa för att tydliggöra förvaltningsuppdrag. Hur kan för-
valtningsprodukter, såväl permanenta som behandlande pake-
teras? Hur skall de marknadsföras och säljas? Detta kan vara 
två intressanta frågor för fortsatt forskning och utveckling. 

I anslutning till förvaltningsprodukten aktuali-
seras också frågan om klienter och uppdrag. I avhandlingen 

Avsnitt 1.4

Kapitel 7.2.10
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berörs uppdraget; såväl roll- som produktuppdraget och den 
speciella situation som föreligger när dessa uppdrag är interna. 
Att fördjupa uppdragsanalysen ytterligare för att utveckla 
kunskap avseende interna uppdrag i samband med systemför-
valtningsverksamheter är ett intressant ämne för nästa steg. 

Denna avhandling handlar om systemförvalt-
ning, men eftersom systemförvaltning utgör en stödverksam-
het till objektverksamhet måste systemförvaltningsverksamhe-
ten kunna organiseras och styras oberoende av vilken organi-
sationsform som valts för objektverksamheten som helhet. En 
studie avseende implementering av mikroorganisationer i olika 
typer av organisationsformer för att därefter uttala sig om styr-
kor och svagheter vore intressant att genomföra.

Redan i avgränsningarna i avsnitt 1.3 berörde jag 
den tekniska aspekten av systemförvaltning och nämnde att jag 
inte ämnade fokusera på detta i föreliggande avhandling. Men 
avhandlingens resultat som föreslår en förändring avseende 
förvaltning av IT-system till förvaltningsobjekt (där IT-system 
ingår som delar) får konsekvenser för den tekniska miljön. Hur 
säkerställs tex utvecklingen av IT-system om de ingår i olika 
förvaltningsobjekt? Hur påverkas den tekniska arkitekturen 
av den föreslagna förändringen? Kan ansvarsfrågan utgöra ett 
medel i att lösa detta? Detta är onekligen intressanta frågor för 
fortsatt forskning och utveckling.

En annan aspekt som har vidareutvecklingspoten-
tial är kanalen, inte minst mot bakgrund av att flera av kana-
lerna som identifieras i avhandlingen är elektroniska. Detta 
innebär att förutom att produkten skall vara anpassad till kana-
len i form av målgrupp och budskap så krävs också en teknisk 
integration. Vad innebär detta för förvaltningsverksamheten? 
Vad innebär det att IT-systemen är integrerade i objektverk-
samhetens produkter som tex i fallet på Banken där internetbe-
talningar utgör den produkt som ökar mest i volym?

Förutom att omsätta forskningsresultaten i prak-
tisk handling, och därmed pröva och utveckla ramverket ytter-
ligare, känns det angeläget att interagera på den internationella 
forskningsarenan. Detta är en aktivitet som fått stå tillbaka till 
förmån för avhandlingsarbete och konsultuppdrag under de 
senaste åren. Den engelska sammanfattningen (se bilaga 8) bör 

kunna utgöra underlag till en ett forskningsbidrag till den inter-
nationella konferensen International Conference on Software 
Maintenance (ICM) hösten 2005.    

Avsnitt 1.3

Bilaga 8
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Bilagor

Anpassad frågelista från PGM till fallstudier

Uppdrag
Vilka slags uppdrag baseras verksamheten på?
Vem ger uppdrag - vilka är uppdragsgivare?
Hur kommuniceras uppdrag?

Underlag
Vilka typer av underlag används för att skapa resultat?
Vilka förser verksamheten med dessa underlag?

Regler och förordningar
Vilka regler och förordningar påverkar verksamheten?

Normer/instrument
Vilka instrument använder producenten för att skapa resultat?
Finns det metoder/rutiner för arbetet? Var finns de beskrivna?
Vilka normer påverkar verksamheten?

Producent och handlingar
Vad görs i verksamheten, vilka handlingar utförs?
Vem/vilka gör något - vilka är producenter?
Hur många är de?
Vilka typer av handlingar utförs av olika producenter - hur är arbetet fördelat?

Resultat
Vilka resultat åstadkoms?
Vilken slags produkt skapas?
Vilket IT-stöd används för att uppnå resultatet?

Klient
För vem görs något?
Behöver klienten kompletterande produkter?
På vilket sätt är resultatet värdefullt för klienten? 
Vad ska klienten bruka resultatet till?

Bilaga 3.1
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Aktivitet Definition

Användarstöd Följa upp upplevd nytta
Användarstöd avser stöd till Ta fram och upprätthålla användardokumentation
användare (IT-org, slutanvändare, 
förvaltningsorganisation)

Informera om objektet
Svara på frågor
Registrera frågor och ge återkoppling
Tillhandahålla utbildning

Ändringshantering Identifiera fel och föreslå förbättringar
Rättningar Ta emot, kategorisera och hantera felrapporter
Anpassningar Planera ändringsaktiviteter
Förbättringar Prioritera ändring
Saneringar Felsöka

Kravfånga
Analysera krav
Designa ändring
Utforma och realisera beställd ändring
Utföra akut felrättning
Genomföra tester:
- funktionstest 
- acceptanstest
- enhets- och integrationstest
- produktionstest
- användbarhetstest
Upprätthålla systemdokumentation
Produktionsplanera och produktionssätta
Följa upp ändringsåtgärd

Förvaltningsstyrning Bevaka styrdokument
Förvaltningsstyrning avser Utforma mål och budget
aktiviteter som syftar till att Följa upp mål och budget
administrera och styra Beräkna resursbehov och säkra resurser
förvaltningsobjektet Godkänna förvaltningsplan

Uppdatera och revidera förvaltningsplanen 
Prioritera och besluta om ändringar inom ram
Besluta om ändringar utanför ram
Bevaka riktlinjer för förvaltning och utveckling av ÅP
Bevaka och upprätta strategier
Omvärldsbevaka, både internt och externt
Sammankalla och leda förvaltningsmöten
Sammankalla och leda styrgruppsmöten
Kvalitetssäkra förvaltningsarbetet
Hantera administrationsbehörighet
Informera om och planera förvaltningsarbetet
Upprätta överenskommelse om informationsutbyte

Produktion Planera och följa upp daglig drift
Produktion avser aktiviteter Bevaka och övervaka drift
för att säkerställa driften av Produktionsplanera (körordning)
förvaltningsobjektet Avstämma loggar

Utforma och utföra Back-up och restore rutiner 
Utforma leveransrutiner
Informera om produktion
Upprätthålla driftdokumentation
Teknisk omvärldsbevakning
Upprätthålla kontakt med externa leverantörer

Bilaga 5.1

Definitioner av systemförvaltning

Rolluppdragsgivare
Betalningsavdelningens 
ledning (vidarefört från 
Bankens ledning)

Produktuppdragsgivare
Bankens kunder och 
andra banker

Försörjare
Någon av kanalerna

Uppdrag
Utför beställda 
betalningar

Uppdrag
Fördela transaktionsinfo 
till rätt konto samt 
likvidavveckla - 
domistika och inter-
nationella betalningar

Underlag
Fil eller dokument med 
information om 
betalningsuppdrag

Kunnande
Teknisk kompetens
Verksamhetskompetens
Kommunikativ 
kompetens

Normer
Riksbankens tvingande 
krav
Regler och förordningar 
från Bankföreningen
Sveriges lagar
Bankens affärsidé
EU-direktiv

Instrument
IT-system

Producent
Enheten för betalningsproduktion och support

Handlingar
Betalningsproduktion (clearing och 
likvidavveckling)  i SEK och utländsk valuta.

Resultat
Bokförda transaktioner 
mellan konton, banker 
och andra betalnings- 
institut i Sverige och 
utlandet.

Extern kund
Andra banker  och  VPC

Slutkund
Bankkund

Resultat
Utförda betalningar

Instrumentmakare

Normställare

Kunskapsutvecklare

Bilaga 6.1

Bankens betalningsproduktion
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Rolluppdragsgivare
Betalningsavdelningens 
ledning (vidarefört från 
Bankens ledning)

Produktuppdragsgivare
Nyttjare

Försörjare
Försäljningsorganisationen, 
förvaltningsorganisationen

Rolluppdrag
Skapa en marknads-
anpassad produktportfölj 
för privat- och företags-
marknaden inklusive 
banker

Rolluppdrag
Förändra och supportera 
betalningsprodukter (inkl 
IT-system) enligt våra 
behov.

Underlag
Information om 
försäljning, kundbeteen-
den, produkten som 
sådan och andra 
produkter, samt 
IT-system. Konkurrentin-
formation.

Kunnande
Teknisk kompetens
Verksamhetskompetens
Kommunikativ kompetens

Normer
Policy för produktutveckling
Riksbankens tvingande krav
Regler och förordningar från 
Bankföreningen
Sveriges lagar
Bankens affärsidé
EU-direktiv

Instrument
Förvaltningsmodell
IT-system

Producent 
Enheten för affärs- och IT-utveckling

Handlingar
Produktutveckling och förvaltning av 
betalningsprodukter för privat- och företagsmar-
knaden inkl andra banker

Resultat
En ny eller förändrad betalningsprodukt

Kund
Kanalerna

Instrumentmakare

Normställare

Kunskapsutvecklare

Bankens produktutveckling/förvaltning

Bilaga 6.2

Rolluppdragsgivare
Betalningsavdelningens 
ledning (vidarefört från 
Bankens ledning)

Produktuppdragsgivare
Enheten för affärs- och 
IT-utveckling Produkthuset

Försörjare
Bankens ledning

Rolluppdrag
Skapa effektiva IT-system 
som stödjer produktport-
följen för privat- och 
företagsmarknaden 
inklusive banker.

Rolluppdrag
Utveckla, förvalta, stödja 
och tillgängliggöra 
IT-system för betalnings-
verksamheten.

Underlag
IT-systemen samt teknisk 
plattform

Kunnande
Teknisk kompetens
Verksamhetskompetens 
Kommunikativ kompetens

Normer
IT-strategi
Riksbankens tvingande krav
Regler och förordningar från 
Bankföreningen
Sveriges lagar
Bankens affärsidé
EU-direktiv

Instrument
IT-system

Producenter 
Enheten för affärs- och IT-utveckling (Bank-IT)
IT-service
IT-utveckling

Handlingar
Förvaltningsstyrning, ändringshantering, support 
och IT-drift

Resultat
Ett aktuellt och tillgängligt IT-system som stödjer 
produktportföljen

Kund
Enheten för affärs- och IT-utveckling (Produkthuset) 
Betalproduktion

Instrumentmakare

Normställare

Kunskapsutvecklare

Bankens IT-utveckling/förvaltning/IT-drift

Bilaga 6.3
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Rolluppdragsgivare
Betalningsavdelningens 
ledning (vidarefört från 
Bankens ledning)

Uppdragsgivare
Enheten för affärs- 
och IT-utveckling 
(produkthuset)

Försörjare
Försäljnings-
organisationen

Uppdrag
Möjliggöra försäljning 
och därmed uppnå 
satta säljmål

Uppdrag
Marknadsorientera 
produkten

Underlag
Information om 
produkten Marknads-
information

Kunnande
Teknisk kompetens
Verksamhetskompetens
Kommunikativ kompetens

Normer
Bankföreningens regler
EU-direktiv
Finansinspektionens direktiv
Marknadsföringslagen
Bankens affärsidé

Instrument
IT-system

Producent och handlingar
Marknadsorientera betalningsprodukter till utvalt 
segment samt göra marknadsanalyser 

Producent
Segmentsenheterna inom betalningsavdelningen  
(privat, företag, bank)

Resultat
En kanal- och segmentsanpassad köpbar produkt

Klient
Enheten för affärs- och IT-utveckling (Produkthuset)

Instrumentmakare

Normställare

Kunskapsutvecklare

Bankens marknadsorientering

Bilaga 6.4

Skiktförteckning Banken

Marknad Skikt 1 Skikt 2 Skikt 3

Segment Kanaler Produkter Funktioner IT-system

Privat Automat Autogiro privat & företag Utveckling/förvaltning Anslut via webkanal
Företag Lokal bank Skatter Produktion BGC-statistik
Bank Internet Utlandsbetalningar Support BGC Kodstomme

Telefon Lön och övriga utbetalningar Intern marknadsföring TSB (Täckningskontroll)
Bank i butik Svenska leverantörsbetalningar Paketering av produkter Företagssystem

Autogiro företag &privat Clearing/avveckling Girokonto
Girobetalningar Onlinefaktura
Kontoöverföringar Onlinelönelista
Överföringar från PG konto Onlinelönebesked
Girokonto Löneutbetalningar
Koncerninterna överföringar Automatiska debiteringar
Onlinefaktura Förändringsskydd
ID-kort Trade Finance System
Resevaluta Merva
Transaktionskonton ProSwitch
Bank-ID Utlandsbetalningar på fil
Kontanthantering Betsy
Dokumenttjänster RVA
Postväxlar Swift
Checkar MOPS/BIC
Kanaler BePe
Unicash, uppsamlingskonto, Cheri
Swedecash KUST
Stora kundbetalningar Privatgiro
Lorokonton Årssammandrag Giro (ABB)
Nostrokonton Överföringssystem
Internationella löneprodukter Internetbetalningar 
Trade Finance Autogiro

Clearingsystem Internationella
Clearingsystem Domistika
Dataclearing
Flödeskontroll system
Kontrolltal
PHT
TakeIT
Internetbank Ftg

Bilaga 6.5
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Banken

Försäljningsverksamhet Betalningsverksamhet IT-verksamhet

Marknadsorientering

Kanaler

Bank IT

IT Service

IT Utveckling

Betalningsverksamhet

Produktgruppsansvarig (PGA)

Produktgruppsledare (PGL)

Produktspecialist
Segmentspecialist
Support

Budget nivå

Beslutsnivå

Operativ nivå

IT-verksamhet

Förvaltningsledare 
Driftnära support

IT-ansvarig (ITA)

IT-ledare (ITL)

Betalningsproduktion

Produkthus

Från uppdragsparter till förvaltningsorganisation 
för Varuhuset

Bilaga 6.8

Banken

Försäljningsverksamhet Betalningsverksamhet IT-verksamhet

Marknadsorientering

Kanaler

Bank IT

IT Service

IT Utveckling

Betalningsverksamhet

Produktgruppsansvarig (PGA)

Produktgruppsledare (PGL)

Produktspecialist
Segmentspecialist
Support

Budget nivå

Beslutsnivå

Operativ nivå

IT-verksamhet

Förvaltningsledare 
Driftnära support

IT-ansvarig (ITA)

IT-ledare (ITL)

Betalningsproduktion

Från uppdragsparter till förvaltningsorganisation 
för Betalningsstöd

Bilaga 6.9



298 299

Produktgruppsansvarig (PGA)
Produktgruppsansvarig har det övergripande ekonomiska och funktionella ansvaret för förvaltningsobjektet 
samt för att förvaltningsobjektet uppfyller verksamhetens krav. 

Förvaltningsstyrning
- Ansvarar för att beslut om förvaltningsplan inklusive mål och budget fattas
- Ansvarar för att verksamhetsmässiga resurser säkras till förvaltningsarbetet
- Ansvarar för att styrgruppsmöten genomförs
- Tecknar tillsammans med IT-ansvarig  interna förvaltningsavtal
- Ansvarar för att förvaltningsobjektet följer lagar och förordningar inom uppdraget
- Ansvarar för att verksamhetens förvaltningspersonal har rätt kompetens
- Ansvarar för att fatta beslut om förvaltningsaktiviteter utom förvaltningsplan i samråd med IT-ansvarig

Produktgruppsledare (PGL)
Produktgruppsledare har ett löpande ansvar för att, i samråd med IT-ledaren, styra och samordna 
förvaltningsarbetet samt för att arbetet bedrivs inom tilldelade ramar.

Användarstöd
- Ansvarar för att det finns riktlinjer för behörighetsadministration avseende förvaltningsobjektet
- Ansvarar för att information om förvaltningsobjektet distribueras till användarna
- Ansvarar för att användardokumentation upprätthålls
- Ansvarar för att gemensamma användarträffar (erfarenhetsutbyte) hålls
- Ansvarar för att rutinen för användarstöd fungerar

Ändringshantering 
- Ansvarar för att initierade ändringar från förslagslådan omhändertas
- Ansvarar för att ändringsförslag bereds ur verksamhetsperspektiv
- Ansvarar för att beslut och prioritering av ändringsförslag sker i produktteamet 
- Ansvarar för att beslutsunderlag för ändringar utom ram presenteras för styrgruppen
- Ansvarar för utvecklingsaktiviteter ur objektverksamhetsperspektiv 
- Ansvarar för att förändringar har acceptanstestats innan driftsättning
- Ansvarar för information/utbildning om ändringen innan driftsättning 
- Ansvarar för att uppföljning av genomförda ändringar 
- Ansvarar för att rutinen för ändringshantering applikation och process fungerar

Förvaltningsstyrning
- Ansvarar för att förvaltningsplan inklusive mål och budget tas fram och upprätthålls
- Ansvarar för att förvaltningsplan inklusive mål och budget följs upp
- Ansvarar för att avvikelser från förvaltningsplan hanteras
- Ansvarar för att förvaltningsmöten genomförs
- Ansvarar för att rutinerna för förvaltningsstyrning fungerar
- Ansvarar för att objektverksamhetsmässiga förändringar i omvärlden bevakas
- Ansvarar för att normer, riktlinjer och styrdokument för förvaltningsarbetet bevakas
- Ansvarar för att förvaltningsobjektet marknadsförs internt inom organisationen

IT-ansvarig (ITA)
IT-ansvarig har det övergripande ansvaret för att de tekniska delarna (applikation och teknisk plattform) av 
förvaltningsobjektet fungerar. 

Förvaltningsstyrning
- Ansvarar för att tekniska resurser säkras till förvaltningsarbetet 
- Ansvarar för att avtal (leverans-, drift-, förvaltningsavtal) tecknas med externa leverantörer
- Ansvarar för att interna förvaltnings- och resursavtal tecknas
- Fattar i samråd med Produktgruppsansvarig beslut om förvaltningsplan inklusive mål och budget
- Deltar tillsammans med Produktgruppsansvarig i styrgruppen
- Fattar beslut om förvaltningsaktiviteter utom förvaltningsplan i samråd med Produktgruppsansvarig 
- Ansvarar för att det finns rätt teknisk kompetens hos förvaltningspersonalen

IT-ledare (ITL)
IT-ledaren har till uppgift att styra och samordna de tekniska förvaltningsaktiviteterna, såväl internt inom 
organisationen som tillsammans med externa leverantörer. Dessutom har IT-ledaren ett övergripande ansvar 
för applikationen samt för daglig IT-drift och underhåll. Dessutom ansvarar rollen för att förändringar passar in i 
organisationens tekniska miljö. 

Användarstöd
- Ansvarar för att teknik- och driftsrelaterade frågor inom förvaltningsorganisationen besvaras
- Ansvarar för behörighetsadministration och struktur för behörigheter

Bilaga 6.10

Rollbeskrivningar Banken

Ändringshantering 
- Ansvarar för att felanmälningar hanteras 
- Ansvarar för att övergripande relationer gentemot närliggande system och inom förvaltningsobjektet
           fungerar 
- Ansvarar för att beslut om driftsättning av nya versioner fattas i förvaltningsgruppen 
- Ansvarar för att driftsättning av nya versioner sker enligt beslut i förvaltningsgruppen 
- Ansvarar för att program- och systemdokumentation upprätthålls

Förvaltningsstyrning
- Ansvarar för att tekniska förändringar i omvärlden bevakas
- Ansvarar för att sårbarhets- och riskanalyser genomförs
- Ansvarar för att kommande versioner planeras
- Fattar tillsammans med Produktgruppsledaren beslut om förvaltningsaktiviteter 
- Deltar tillsammans med Produktgruppsledaren i produktteamet 

Drift
- Ansvarar för att felsökningar i applikation genomförs
- Ansvarar för att regelbunden rensning och arkivering av filer beställs
- Ansvarar för att tillgängligheten till förvaltningsobjektet säkerställs
- Ansvarar för att planerbara driftstopp planläggs
- Ansvarar för att katastrofplan upprättas över applikatorisk och teknisk drift
- Ansvarar för att driftsituationen koordineras med närliggande system 
- Ansvarar för att dokumentation över applikationsdrift upprätthålls
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Marknad Skikt 1 Skikt 2 Skikt 3

Segment Business Product groups Functions IT-system

Kund Datacom Kund Analys TotalDW
Produkt Mobil Produkt Uppföljning DatacomDL
Finans Fast linje Finans MobilDL
Produktion Internet Produktion Kund-UDL

PrognosDL
NätDL
Kund-DL
TotalDL-statistik
TotalDL-
kunduppföljning
TotalDL-Com
TotalDL-avtal
TotalDL-trafik
TotalDL-ProdA
TotalDL-ProdB
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Skiktförteckning Telekomföretaget
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Skiktförteckning Myndigheten
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Frågestruktur avseende verksamhetsdefinition för att 
avgränsa och definiera förvaltningsobjekt

Övergripande frågor
Vad görs i verksamheten, vilka handlingar utförs?
Vem gör det? Finns det flera producenter/aktörer?
Vad är verksamhetens produkt?
Vem/vilka är mottagare av produkten?

Uppdrag
Vilka slags uppdrag baseras verksamheten på? 
Vilka uppdragsgivare finns? 
Finns något särskilt rolluppdrag; vari består detta och vem är rolluppdragsgivare?
Hur kommuniceras uppdrag?
Hur är uppdrag formulerade?

IT-system
Vilka IT-system används för att framställa produkterna?
Finns IT-systemen beskrivna? Var?
Vilken/vilka tekniska plattformar körs IT-systemet på?
Vilka handlingar genomför/stödjer IT-systemet?
Vilka förser producenten med IT-system?

Underlag
Vilka typer av underlag används för att skapa produkten?
Vilka förser producenten med dessa underlag?
Hur styrs försörjningen av underlag?

Finansiering
Hur stor är objektets omsättning?
Vilken ersättning ges för verksamheten?
Vilka finansiärer finns? Finns olika typer av finansiärer?

Normer/instrument
Vilka normer, regler och förordningar påverkar verksamheten?
Finns det metoder/rutiner för arbetet? Var finns de beskrivna?
Används instrument (exkl IT-system) i verksamheten?

Producent och handlingar
Vad görs i verksamheten, vilka handlingar utförs?
Vem/vilka gör något - vilka är producenter?
Hur många är de?
Vilka typer av handlingar utförs av olika producenter - hur är arbetet fördelat?

Resultat
Vilka resultat åstadkoms?
Vilka typer av  produkter skapas?
Vilket IT-stöd används för att uppnå resultatet?

Klient
För vem görs något?
Behöver klienten kompletterande produkter?
På vilket sätt är resultatet värdefullt för klienten? 
Vad ska klienten bruka resultatet till?

Relationer mellan verksamheter
Vilka relationer finns till andra verksamheter?
Är denna verksamhet underlydande andra verksamheter? Vilka?
Består denna verksamhet av olika delar? Vilka?
Finns konkurrerande verksamheter i organisationen?

English Summary

1.1 Background and Problem Area
System maintenance is a rather large business in 

many organizations. Vast sums of money and vast amounts of 
time have been invested in computerizing businesses. Origi-
nally, the common purpose was to rationalize businesses and 
increase productivity, but with the passing of time, the purpose 
has more often become to increase the quality of decisions and 
administration (Falk and Olve, 2000). However, the value of 
IT-systems cannot be measured until they are in use, i.e. when 
the IT-system is in a maintenance situation. In use, the IT-sys-
tems must change at the same pace as the business they support 
(IEEE, 1998) – that is, be maintained at the same time as they 
support the current business. Thus, system maintenance can be 
something of a paradox. It must deliver stability to the ongoing 
business at the same time as it delivers change to support inter-
nal and external change processes (compare Thompson, 1967).

Since there are other things than IT-systems that 
are maintained, for instance roads, buildings and stock portfo-
lios, it is probably relevant to speak of objects in maintenance. 
In existing system maintenance theory (Pigoski, 1997; Kitchen-
ham et al 1999; Kajko-Mattsson, 2001) the IT-system per se is 
considered the maintenance object. In the subject area of Infor-
matics, it is customary to start with business analyses in deve-
lopment or change of IT-systems (Andersen, 1994; Krutchen, 
2002; Goldkuhl, 1993). This also goes for other change attempts 
such as Business Process Reengineering (Davenport, 1993) and 
in the Quality area (Bergman and Klefsjö, 1991; Axelsson and 
Bergman, 1999). In international system maintenance theory 
there is no such tradition, which may partly be explained by the 
development of system maintenance theory mainly having been 
conducted in the Software Engineering area. The business that 
the IT-systems support is implicit in the line of theory, Chapin 
too (2003, p 1) says, “…maintenance is a main way of making 
intentional changes in how organizations work”. If it is the main 
way may be questioned, but it certainly is one of the ways.

Bilaga 8.1
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out as a problem area in system maintenance literature, since 
the comparison seldom is in favour of system maintenance 
(Parikh, 1988). My view is that system maintenance deserves to 
be researched and knowledge-developed as a separate business 
and not automatically from a life cycle perspective. This would 
probably be easier if the metaphor for knowledge development 
in the system maintenance area is changed. This thesis presents 
a different metaphor – the assignment metaphor.

The organizing term is used in the thesis accor-
ding to Weick (1969), who said that organizing is something 
more than just organizational structures and management. He 
believed that organizing aims for reducing the number of events 
that can occur, and that the activities of organizing aim for 
establishing a working level of security – and thereby predic-
tability. The thesis is built on four central terms; maintenance 
assignment, maintenance object, maintenance organization and 
maintenance activities. They are all related to the organizing 
term through the three first being means of organizing main-
tenance. One may ask whether organizing is an objective or a 
means? Here, organizing is seen as an objective that aims to 
create manageable maintenance – and this makes organizing as 
such the knowledge contribution of the thesis. The thesis is to 
be read from a perspective where a manageable maintenance 
has no self-purpose, but is in turn a means for conducting well-
adapted maintenance that supports the intended business.

1.2 Maintenance Business
When the term business is used, it signifies what is 

done (Goldkuhl and Röstlinger, 1998), with or without IT-sys-
tems. However, the term business has often come to be used as 
a name for the organizational unit that conducts the business 
that the IT-system supports (Andersen, 1994). When speaking 
about economical business, one often refers to the economy 
department, even though economy activities are carried out in 
other parts of the organization. This mix of business and orga-
nization may have considerable consequences in system main-
tenance since the giver of the assignment and the performer of 
the assignment are often in the same organization. In order to 
analyze system maintenance businesses, I have had a need to 

The main purpose of the research process has 
been to contribute to the development of a conceptual frame-
work for organizing system maintenance with the help of effec-
tive maintenance objects. But also to increase the knowledge 
of maintenance for those interested in the subject, scientists as 
well as practitioners. A conceptual framework refers to a form 
of meta model that contains concepts and that may contain 
models, methods and tools (Jayaratna, 1994). The research pro-
cess has meant testing the results from my licentiate disserta-
tion (Bergvall, 1995) and the developments that are described 
along with the development of the concept of Business Oriented 
Maintenance Management (Affärsmässig Förvaltningsstyrning, 
Bergvall and Welander, 1996; Nordström and Welander, 2002). 
Since the licentiate dissertation was presented in 1995, I have 
worked as a consultant in helping organizations to organize sys-
tem maintenance. The practical work of helping organizations 
increase the manageability has made me reflect on what consti-
tutes effective maintenance objects in an organization. By effec-
tive, I mean what is appropriate to manage in order to achieve a 
high business value (Nordström and Welander, 2004). The prin-
cipal reason for my choosing to carry out the present research 
was that I could not find answers to my questions about the role 
of maintenance objects when organizing system maintenance.

The research process has had a qualitative 
approach with literary studies, source studies and case stu-
dies with an action research strategy as research methods. The 
source studies have meant studies of 180 maintenance plans 
that describe how maintenance should be organized for specific 
maintenance objects, while the case studies have been carried 
out in three Swedish organizations where system maintenance 
is a considerable part of the internal activities.

The research perspective in existing literature is 
often characterized by a life cycle reasoning (Kitchenham et 
al, 1999; Kajko-Mattsson, 2003) where system maintenance 
theory is based on a development metaphor. Moreover, there 
is an inclination to motivate the existence of system mainte-
nance based on how large share of the work that can be seen as 
development (Pigoski, 1997). This results in the alleged nega-
tive status of maintenance in organizations often being pointed 
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refine the concept of business through different sub categories. 
My problem has been that the language usage varies between 
organizations, which leads to a need for being generic and still 
distinct enough. The term object business is used here to des-
cribe a business – of any kind – and thus I am dependent on a 
generic term to be used irrespective of which business is inten-
ded (compare to Langefors, 1995, object system). The prefix is 
added in order to avoid the lack of distinction that I find in the 
field of practice concerning the business concept. By IT opera-
tions, I mean the technically oriented work that is carried out 
to handle the IT-systems. By maintenance business, I mean the 
work that is carried out in a maintenance situation. Figure 1.1 
shows the relations between these three types of businesses.

In the present thesis, maintenance is regarded as 
a sub business to object business and IT operations. This results 
in object business and IT operations having a sub category – 
business related maintenance (field B in figure 1.1) and techni-
cal operations (field D) that create the maintenance business. 
Field C is formed by a common management of field B and D 
that arises since maintenance is a sub business to the object 
business and IT operations (Bergvall, 1995). This activity is of a 
managing character (giving assignments).

The analysis of maintenance business (field B-
D in figure 1.1) has been made with practice theory as a star-
ting point, with the help of Theory of Practice (Goldkuhl and 
Röstlinger, 1998). ToP aims to describe businesses and their 
relations to their surroundings. A business is considered to be 
some kind of practice, which means that it is not only perfor-
med once, but is of a repetitive character. Further, a business is 
intentional, which means it aims for a result. The result is defi-
ned as the product of the business (ibid).

In the thesis, four activities are generated that can 
be seen as typical for a system maintenance business; support 
activities, change activities, maintenance management and tech-
nical operations. Possibly the most notable category is technical 
operations, since it is often treated as a separate business. In my 
analyses, I have found that the product (i.e. the result) of techni-
cal operations is availability to the maintenance products. Thus, 
from a users point of view, the other maintenance activities and 

Figure 1.1

Figure 1.1

Figure 1.1

Figure 1.1  The relationship between object-, IT- and 
maintenance business.

Business Maintenance IT Operations

A    Business except Maintenance

B    Business related Maintenance

C    Maintenance Management

D    IT Maintenance and Technical Operations

E    IT Development

A B C D E
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the base is found in a further development of the result (Bernts-
son and Welander, 1991). The motivation for this was that 
through a clear division of responsibilities, one could secure 
the knowledge about how to handle the IT-system. In order 
to make this manageable, the authors meant that the business 
should be divided into business areas and these and the IT-sys-
tems should be mapped out. Another study that stresses the 
importance of the business is Bendifallah and Scacchi (1987). 
They conducted a study of system maintenance from a user per-
spective and thereby studied the business processes and how 
they interact with the IT-systems. The conclusion was that in 
order to understand the problems of system maintenance, one 
must understand the surrounding business and the situation of 
the users and maintainers. 

In my licentiate work (Bergvall, 1995), and then 
in my continued work in the field of practice, I have discove-
red that object businesses seldom attract any attention in system 
maintenance. Instead, it is the IT-systems that are maintained, 
more or less isolated. Thus, the idea of maintaining “something 
more” than the IT-systems seems to have had little impact on 
the field of practice even though analyses of businesses in con-
nection with development of new systems is not a new phenome-
non. Hence, a central part of the research has been to define and 
find the basics for demarcating maintenance objects. Mainte-
nance products, i.e. the result of maintenance that is used by the 
object business, have a central role in the conclusion concerning 
definition. In order for a maintenance business to be meaning-
ful, there must be something to maintain and thus, maintenance 
products may form the basis for, as well as the result of, the 
business. The maintenance business itself will then result in a 
change of status in the base. This thesis presents a classification 
of products that divides maintenance products into permanent 
and processing products. The permanent products are often pro-
ducts that are generated from the IT-systems and that are used 
by the object business. Hence, the conclusion is that the perma-
nent maintenance products are part of the maintenance object 
together with the IT-system. This is illustrated in figure 1.2

The object model in figure 1.2 has its origins in 
Affärsmässig Förvaltningsstyrning (Nordström and Welander, 

Figure 1.2

Figure 1.2

technical operations are intimately connected since mainte-
nance products that are unavailable are unusable. From the refe-
rence definition of the sub activities and the business analysis of 
system maintenance in the thesis, I have created the following 
reference definition of the system maintenance concept:

The work of continually managing, supporting, 
preserving and further developing permanent maintenance pro-
ducts where IT-systems are integral parts, for the purpose of 
securing availability and the intended use in the object business.

This definition is meant to serve as a reference 
definition, since each specific maintenance business has a need 
for a pragmatic definition that also serves as a definition of the 
maintenance assignment at hand (Bergvall and Welander, 1996).

In system maintenance theory, there is a tradition 
to regard maintenance from the point of its underlying cause; 
corrections, adaptions, perfections and preventions (Lientz and 
Swanson, 1980; RDF, 1987; IEEE, 1998). Instead of the tradi-
tional change categories, I would like to recommend a classi-
fication of change activities that is based on the analysis of my 
empirical data, where maintenance can be divided in two main 
types, based on partly contradictory purposes; to guarantee sta-
bility as well as change. This would mean a classification of;

– preservation
– further development.

Thus, preservation guarantees the stability of maintenance pro-
ducts and IT-systems, whereas further development guaran-
tees the change of them (compare Thompson, 1967). The main 
area of interest should be how these activities are handled and 
managed in order to increase the use of the change, not mainly 
what caused the change.

1.3 Organizing System Maintenance Business
1.3.1 The Maintenance Object

The idea that the base should consist of “somet-
hing more” than only IT-systems originates from Riksdataför-
bundet (1987), which also included manual data treatment in 
the base. The first idea about businesses also being included in 
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plexity increases, since the involved parties get more assign-
ments to work within.  The thesis identifies five different types 
of maintenance assignments as shown in table 1.1

When organizing system maintenance, all assign-
ments should be clarified in order to create system mainte-
nance that is a continually developing business. Analyses in this 
thesis show that in cases where the maintenance assignments 
are treated as a forwarded version of the organizations exter-
nal assignments, self-generating maintenance businesses often 
occur. This risk also turned out to be present when the forwar-
ded product assignment was focused. The research results show 
that maintenance contracts can be productive means to use in 
managing maintenance businesses by assignments. Further, the 
thesis defines what these contracts should contain.

1.3.3 The Maintenance Organization
Many organizations that decide to organize their 

maintenance start by assigning responsibilities to individuals in 
a maintenance organization (Nordström and Welander, 2002). 
The system maintenance organization is a way of organizing 
the cooperation between object business and IT operations, for 
the purpose of operationalizing the maintenance assignment 
between the object party and the IT party. The theoretical ana-
lysis presented in this thesis shows that there is a need for a 
maintenance organization that is related to the kind of busi-
ness at hand. It has a hybrid structure that can be compared to 
the committee form (Robbins, 1990). A maintenance organiza-
tion is a kind of micro organization and is built from roles that 

Table 1.1

Table 1.1  Different types of assignments and their assign-
ment parties

Type of assignment Assignment giver Assignment taker Direction Origin

Role assignment Management Maintenance 
Organisation

Vertical External

Forwarded Role Assignment Object Owner Object Manager Vertical External

Product Assignment Object party IT party Horizontal External

User Maintenance 
Organisation

Horizontal External

Forwarded Product Assignment Object Manager IT System Manager Horizontal Internal

2002 p 11), and has been developed as a part of the research. 
Originally, the “piece of cake” in the object model was used as 
an alternative to isolated IT system maintenance. Instead of 
letting the maintenance object contain merely the IT system 
(layer 3), the object business was also included (ibid). The con-
tents and names of the layers have been tested empirically and 
theoretically in connection with the research, and the result 
is an object model with three layers (figure 1.2). The IT sys-
tem and the permanent maintenance products are a part of the 
object, whereas the object business products should demarcate 
the object. This may result in a maintenance object that con-
tains several IT systems, for instance, and that parts of an IT 
system may be included in different objects. The purpose is to 
consolidate the IT support for a certain object business. Thus, 
one can create maintenance objects that yield high business 
value. This thesis presents a model for demarcation and defini-
tion of maintenance objects.

1.3.2 System Maintenance Assignments
This thesis proposes the necessity of an assign-

ment perspective in system maintenance businesses, in order 
to secure that the maintenance is conducted according to the 
intentions of the assignment givers (Goldkuhl and Röstlinger, 
1998). The assignment situation in maintenance is of a complex 
character, since maintenance is a sub business to object busi-
ness and IT operations (figure 1.1).

The assignment in system maintenance is an 
assignment where actors in the object business are assignment 
givers, but since IT systems have a special character as agents 
in businesses, it is also necessary that actors in the object busi-
ness take part in the maintenance assignment as co-producers.  
They conduct the object related maintenance and together with 
actors in IT operations they conduct maintenance business. IT 
operations are assignment takers in the maintenance business. 
The maintenance assignment is given from the object party 
to the IT-party, but in order to put the assignment into opera-
tion, a maintenance organisation is formed, that represents the 
object business and IT operations. This means a clarification of 
the assignment situation but at the same time the overall com-

Figure 1.2

Figure 1.1
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conduct their work in various types of work groups and deci-
sion-making groups. Riksdataförbundet (1987) suggested that 
there should be a maintenance organization for each IT system. 
Against the background of my research results about mainte-
nance objects as means for reaching increased manageability in 
maintenance, I would like to take Riksdataförbundets recom-
mendations one step further and instead suggest that there 
should be one maintenance organization for each maintenance 
object. I have chosen a set of role names that I find appropriate 
based on the primary area of responsibility of the role in rela-
tion to the maintenance object. The maintenance organization, 
as shown in figure 1.3, follows the same principles as the assign-
ment managed organization model presented in Affärsmässig 
Förvaltningsstyrning (Nordström and Welander, 2002).

Here, it may also be appropriate to discuss the 
owner concept. The system owner concept was introduced 
by Riksdataförbundet (1987) as an element in their strive for 
increasing object businesses involvement in system mainte-
nance issues. System owning must today be seen as an establis-
hed concept in organizations, much in the same way as system 
maintenance. However, since this thesis delimits system main-
tenance as a form of internal business (i.e. the object related 
maintenance business is internal), I find that the owner concept 
is not quite relevant. It is rather about a responsibility that can 
be assigned to a role in an organization. For instance, a mana-
ger in the line organization is not called business owner, but he 
or she is responsible for a business. But since the owner concept 
is established in the area, I choose to use the term supplemen-
ted with the object concept. Because in the same way as main-
tenance can be directed towards different objects, the owner-
ship may be directed at different objects. Riksdataförbundets 
basic idea was to assign responsibility (ownership) for the IT 
systems to the object business in order to increase their invol-
vement. I would rather have it that the IT party owns the IT 
systems - and by that I mean is responsible for the IT systems 
and conducts well-defined assignments for the object business. 
In terms of the object model in figure 1.2, this means that each 
party owns its own layer, and perform assignments based on 
their products to other parties in the organization. This differs 

Figure 1.3

Figure 1.2

Figure 1.3  Maintenance organization after theoretical 
  and empirical testing.
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Figure 1.2 A further developed object model after empirical 
and theoretical testing.
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1.4 Summary of Central Concepts
As a result of the research process, a number of 

concept categories have been generated at different levels of 
generalization. The most central ones are briefly described in 
this summary. In figure 1.4, the concepts are related to each 
other in a concept graph. The concept graph is normative and 
describes the relations between the concepts. The overarching 
concepts maintenance business and maintenance organizing 
are left out of the graph, since it would become too overar-
ching otherwise. The graph focuses organizing, but the result is 
a manageable maintenance business (see the initial objective/
means-discussion).

The central concepts in this thesis are marked 
in grey in figure 1.4 and I choose the same starting point in 
going through the graph as I have done in the research pro-
cess – maintenance business. To continuously start out from the 
actions has been an element in creating a pragmatic framework 
for manageable system maintenance. Maintenance activities 
consists of four main activities: support activities, change activi-
ties, maintenance management and technical operations. Main-
tenance activities is managed by different kinds of maintenance 
assignments between two parties. The maintenance organiza-
tion is the producer of the maintenance business and conducts 
maintenance business. The maintenance organization consists 
of roles that are manned by individuals that represent the main-
tenance parties. The maintenance organization is responsible 
for a maintenance object that is demarcated by business pro-
ducts and contains IT systems and permanent maintenance 
products.  The maintenance object is base for as well as result 
of the maintenance business. The maintenance object, the 
maintenance organization and the maintenance assignment are 
described in a maintenance contract that is the steering docu-
ment for the work of the maintenance organizations, the main-
tenance business. 

1.5 Further Research and Development
The purpose of this thesis has among other 

things been to find a meaningful way of understanding and 
discussing system maintenance and thereby also make it more 

Figure 1.4

Figure 1.4

from the approach of Riksdataförbundet, where the ownership 
of the whole object was belonged to the object party. Howe-
ver, in order to clarify that it is the IT system that is referred 
to, I have added the prefix IT to the role name system owner in 
accordance with the distinction between business and IT system 
that is made in this thesis. Through this change there is a possi-
bility for the IT party to take a real responsibility for the techni-
cal development, without the object business parties regarding 
themselves as owners of parts of the technical environment.

Conducting system maintenance that is mana-
ged by assignments makes great demands on the manning of 
the maintenance organization. Thus, the manning discussion is 
given special attention.

1.3.4 Summary of Organizing
Maintenance objects, maintenance assignments 

and maintenance organization are means for organizing system 
maintenance businesses. Below, a short summary of the con-
clusions about how system maintenance should be organized is 
presented by;

– demarcating effective maintenance objects from 
object business products

– letting the maintenance objects contain IT systems 
and permanent maintenance products

– managing maintenance objects through well-defi-
ned maintenance assignments that are documen-
ted in contracts that in turn are instruments of 
control for the maintenance business

– organizing the cooperation between the object 
business party and the IT party in a micro organi-
zation that ensures change as well as stability

a manageable maintenance business can be achieved that 
contributes to giving system maintenance a business developing 
character.
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manageable. This purpose has resulted in a relatively wide 
scope concerning concepts and their relations to each other, 
and thus, there is a need for deepening the parts of the frame-
work. As a next step, it would be interesting and natural to dee-
pen the parts of the framework, in order to gradually develop it. 
This may for instance mean;

– deepening experiences and knowledge of 
maintenance businesses

– a deepened analysis of internal role- and product 
assignments

– strengths and weaknesses in the principle for 
maintenance organization in connection with 
different organization structures

– consequential analysis concerning IT systems that 
are parts of several maintenance objects

– trying the relevance of the channel concept in 
system maintenance businesses.

Apart from turning the research results into practical action, 
and thereby test and develop the framework further, I feel a 
need to interact on the international research arena. This is 
an activity that has been set aside for the purpose of perfor-
ming thesis work and consultancy assignments during the last 
few years. This summary should be appropriate as a base for 
a research contribution to the international conference Inter-
national Conference on Software Maintenance (ICSM) in the 
autumn of 2005.

Support
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