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Sammanfattning 
Systemförvaltning är en viktig strategisk fråga för organisationer eftersom det säkrar ett 
kontinuerligt och effektivt stöd för den avsedda verksamheten. Men systemförvaltning är 
komplext eftersom många organisatoriska parter är inblandade och det finns behov att skapa 
ordning och reda bland dem genom effektiv styrning. Intresset och behovet av att strukturera 
förvaltningen av den komplexa IT-infrastrukturen har uppmärksammats under de senaste åren 
i många organisationer. 
 
Det finns olika definitioner av vad IT-infrastruktur anses vara ur tekniskt och organisatoriskt 
perspektiv. IT-infrastruktur är ett för brett begrepp för att kunna vara applicerbart ut ett 
förvaltningsperspektiv. Därför används begreppet grundläggande IT-infrastruktur istället för 
IT-infrastruktur för att tydliggöra vilka delar av IT-infrastrukturen som studien fokuserar. Ur 
ett förvaltningsperspektiv lyder definitionen; Förvaltningsobjekten av grundläggande IT-
infrastrukturell karaktär innehåller en gemensam teknisk bas bestående av nödvändiga IT-
komponenter som vid vidareförädling, genom förvaltningsorganisationens kompetenser, 
resulterar i olika produkter som nyttjas av objektverksamhetens parter. Det finns två 
förvaltningsobjekt som är av grundläggande IT-infrastrukturell karaktär IT-arbetsplats och 
Teknisk plattform. 
 
Förvaltningsobjekt bör avgränsas utifrån den objektverksamhet som den stödjer. 
Förvaltningsobjektet IT-arbetsplats är avgränsad utifrån dess objektverksamhet som består av 
genomförande av arbetsuppgifter t.ex. handläggande av administrativa ärenden, bedrivande av 
affärsstödjande verksamhet, utveckling och förvaltning etc. Förvaltningsobjektet Teknisk 
plattform är avgränsad utifrån dess objektverksamhet som består av teknisk förvaltning och 
tillgängliggörande av övriga förvaltningsobjekt inom en organisation samt nyutveckling (av 
de mer verksamhetsnära IT-komponenterna) som hanteras inom projekt. 
 
Förvaltningsobjektet IT-arbetsplats bör innehålla IT-komponenter så som olika typer av 
hårdvara och standard mjukvara som de anställa inom organisationen nyttjar samt 
förvaltningsprodukter som kan bestå av olika typer av paketerade utbud (t.ex. standard- och 
tilläggsutbud), paketerings- och distributionstjänst samt olika typer av målgruppsanpassade 
kunskapsstöd. Förvaltningsobjektet Teknisk plattform bör innehålla IT-komponenter som kan 
härröras till lagring, beräkningskraft och kommunikation samt förvaltningsprodukt Säker 
åtkomst och anslutning till den tekniska plattformen enligt överenskommelse (t.ex. SLA eller 
OLA). 
 
Det är viktigt att förvaltningsprodukter är paketerade på ett sätt som gör dem köpbara. Därför 
bör förvaltningsorganisationens leverans betraktas som produkt (en tjänsteprodukt). Med 
produkt avses förvaltningsorganisationens tjänsteresultat. Förvaltningsprodukten bör därför 
vara tydligt definierad.  
 
Nyckelord: Förvaltningsobjekt, IT-infrastruktur, grundläggande IT-infrastruktur, 
Produkt/Tjänst.
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen, varför förvaltning av IT-infrastrukturen är 
ett viktigt område att undersöka, syfte och frågeställning. Vidare redogör kapitlet även 
målgrupp och genomförda avgränsningar samt en översikt över uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund och problemområde 
 
Denna uppsats handlar om systemförvaltning och grundläggande IT-infrastruktur där teorin 
Affärsmässig förvaltningsstyrning tillämpas på grundläggande IT-infrastrukturella 
förvaltningsobjekt. 
 
Systemförvaltning är en viktig strategisk fråga för organisationer eftersom det säkrar ett 
kontinuerligt och effektivt stöd för den avsedda verksamheten (April et al, 2005). Men 
systemförvaltning är komplext eftersom många organisatoriska parter (interna och 
interorganisatoriska) är inblandade och det finns behov att skapa ordning och reda bland dem 
genom effektiv styrning (Nordström, 2005).  
 
Systemförvaltning är ett etablerat begrepp inom svenska organisationer. Det finns dock olika 
definitioner och syn på vad systemförvaltning innebär. ISO/IEC 14764 (2006) har en teknisk 
syn på begreppet och menar på att systemförvaltning handlar om modifikationer i mjukvaran 
(efter leveransen) i syfte att förbättra prestanda eller att anpassa den till befintlig miljö. 
Zvegintzov and Parikh (2005) skriver att systemförvaltning handlar om krav som leder till 
ändring av mjukvara utifrån funktionella och tekniska ändringsbegäran, fel och 
användarsupport. Nordström och Welander (2007) menar att begreppet avser det som görs i 
en systemförvaltningsverksamhet och definierar systemförvaltningsverksamhet som ”arbetet 
med att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra 
förvaltningsprodukter i syfte att säkerställa avsedd nytta i objektverksamheter” (Nordström & 
Welander, 2007, s.50). Enligt Nordström & Welander (2007) är det som förvaltas 
förvaltningsprodukter och IT-system och benämns förvaltningsobjekt. Utgångspunkten i 
denna uppsats är den sistnämnda definitionen som härstammar från teorin Affärsmässig 
förvaltningsstyrning enligt Nordström och Welander (2007). Affärsmässig 
förvaltningsstyrning (Nordström, 2005; Nordström & Welander, 2007) har används som 
teoretisk grund i denna studie. Detta eftersom jag har byggt vidare kunskap om en specifik typ 
av förvaltningsobjekt. Denna uppsats innehåller en tillämpning av Styrbar systemförvaltning 
och syftar till att utveckla kunskap inom ett avgränsat område nämligen förvaltning av 
grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt. 
 
IT-infrastruktur är en förutsättning för alla IT-system inom en organisation, därför är det 
viktigt att den fungerar väl och levererar nytta på ett effektivt sätt. Syftet med en organisations 
IT-infrastruktur är att tillhandahålla en stabil bas bestående av tillförlitliga tjänster som enkelt 
kan anslutas och förändras, i syfte att tillgängliggöra IT för affärsprocesser (Weill et al, 1994). 
IT-infrastrukturen är gemensam för en hel organisation. Det är det karaktärsdrag som skiljer 
den från annan IT (t.ex. IT-system) som direkt kan härröras till en viss verksamhet då den 
direkt utför en viss verksamhetsprocess (Weill, 1992). Det är detta karaktärsdrag som även 
skiljer och komplicerar förvaltningen av IT-infrastrukturen jämfört med förvaltning av andra 
förvaltningsobjekt inom en organisation. Den gemensamma IT-infrastrukturen har ett 
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förhållande till alla IT-system då den tillgodoser driften av alla IT-komponenter inom en 
organisation.  
 
Intresset för och behovet av att strukturera förvaltningen av den komplexa IT-infrastrukturen 
har uppmärksammats under de senaste åren i många organisationer. Detta har blivit tydligt för 
mig i min konsultroll1 där ansvaret av förvaltning av IT-infrastrukturen och samverkan med 
andra förvaltningsobjekt är en ständigt återkommande fråga. Behovet har också blivit tydligt 
inom ramarna för Kunskapsinitiativet om systemförvaltning (Nordström & Axelsson, 2008) 
som är ett samarbete mellan näringsliv och Linköpings universitet där yrkesverksamma 
systemförvaltare initierat behov av vidare forskning avseende IT-infrastruktur som 
förvaltningsobjekt. 
 
Det finns behov av att närmare undersöka IT-infrastruktur som förvaltningsobjekt, genom att 
bl.a. fastställa vilka tekniska komponenter det är effektivt att förvalta tillsammans, vad 
leveransen från IT-infrastrukturen är samt vilken nytta den tillför vilken verksamhet. I min 
konsultroll har jag uppmärksammat att det upplevs vara svårt att få en kontrollerad styrning 
av den gemensamma IT-infrastrukturen, detta har bl.a. berott på att det i många organisationer 
upplevs vara svårt att göra effektiva avgränsningar. Ofta förvaltas många små 
förvaltningsobjekt (som är väldigt teknikfokuserade tex. e-postsystem) var för sig och det 
saknas ett gemensamt ansvar för det totala området. Då det saknas ett gemensamt ansvar och 
styrning av IT-infrastrukturen är det svårt att se till helheten och organisationens bästa och 
risken blir att det uppstår suboptimering. 
 
I dagsläget saknas befintlig teori avseende hur förvaltning av den grundläggande IT-
infrastrukturen kan hanteras. Därför finns det behov av att skapa teori avseende IT-
infrastrukturen ur ett förvaltningsperspektiv samt klargöra de olika begreppen som enligt min 
förförståelse kan härröras till just förvaltning av den grundläggande IT-infrastrukturen (t.ex. 
IT-infrastruktur, grundläggande IT-infrastruktur samt tjänster).  
 
Ytterligare en observation i min profession är att begreppet produkt eller tjänst är vanligt 
förekommande men otillräckligt definierat för att vara praktiskt användbart. Detta är inte helt 
trivialt i dagens verklighet då många organisationer arbetar med införande av IT Infrastructure 
Library (ITIL), Service Oriented Architecture (SOA) och Affärsmässig 
förvaltningsstyrning/pm³, dvs. införande av olika modeller där begreppet tjänst/produkt 
varierar. Jag har upptäckt att definition av tjänst/produkt varierar vid diskussioner med olika 
organisationer och olika individer inom organisationer. Att ha en gemensam syn/definition på 
vad en produkt/tjänst innebär anser jag är viktigt vid fastställandet av användbara leveranser 
från förvaltningsorganisationen och är en förutsättning för att kunna implementera IT-
infrastrukturella förvaltningsobjekt. Jag avser därför att teoretiskt undersöka de olika 
definitionerna av tjänstebegreppet.  
 
IT-verksamhet har traditionellt sett varit indelad i utveckling, förvaltning och drift (Nordström 
& Welander, 2007) enligt livscykelmodellen. Livscykelmodellen beskriver ett systems 
livscykel och består av följande faser: förändringsanalys, systemutveckling, förvaltning och 
drift samt avveckling (Andersen, 1994). Den tekniska utvecklingen har bidragit till att 
skillnaden mellan IT-drift och förvaltning suddas ut mer och mer (Nordström & Welander, 
2007). Många organisationer delar idag på ansvaret mellan teknisk förvaltning och IT-drift. 
Nordström (2005) konstaterar att systemförvaltning och IT-drift är intimt sammankopplade 
och väldigt beroende av varandra. På praktikfältet har Nordström & Welander (2007) ofta 
                                                 
1 Jag arbetar som konsult och är anställd av På i Stockholm AB. 
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funnit att IT-drift per definition blir synonymt med de aktiviteter som IT-driftaktören 
genomför vilket innebär en sammanblandning mellan verksamhet och organisation. 
Fördelningen mellan IT-drift och förvaltning är någorlunda tydlig så länge det handlar om IT-
drift av stordatorsystem, men i takt med den tekniska utvecklingen ökar komplexiteten och 
det blir svårt att dra tydliga gränser mellan dessa (ibid).  
 
Det finns behov av att genom teori och empiri skapa kunskap i syfte att aktivt bidra till att 
skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning av den grundläggande IT-infrastrukturen som 
kan leverera nytta till alla verksamheter inom en organisation. Detta ställer höga krav på 
organisering av förvaltningsverksamheten med tydliga roller, ansvar samt kontaktvägar. Min 
förhoppning med denna uppsats är att framställa en användbar kunskap till praktikfältet som 
kan leda till ordning och reda inom förvaltning av IT-infrastrukturen. 
 

1.2 Syfte, mål och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett teoretiskt och empiriskt grundat behov, påvisa 
vikten av en organiserad förvaltning av den grundläggande IT-infrastrukturen. Vidare är mitt 
mål att tillhandahålla teori- och praktikbaserad rekommendation på hur det kan åstadkommas 
en effektiv förvaltning av den gemensamma IT-infrastrukturen inom en organisation. Min 
förhoppning med denna uppsats är att uppnå ett vidareförbart resultat som är applicerbart 
inom organisationer (som nyttjar IT och i sin tur IT-infrastrukturen) oavsett bransch. 
 
Utifrån ovanstående syfte har följande huvudfråga formulerats: 
• Vad bör grundläggande IT- infrastrukturella förvaltningsobjekt innehålla och hur ska de 

avgränsas för att stödja övriga förvaltningsobjekt?  
 
Med utgångspunkt i huvudfrågan kommer följande delfrågeställningar att leda till besvarande 
av huvudfrågan. 

- Vilka typer av grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt finns det? 
- Vad bör ett IT-infrastrukturellt förvaltningsobjekt innehålla? 
- Vilka faktorer påverkar indelning/avgränsning av IT-infrastrukturella 

förvaltningsobjekt? 
- Vad är definition på en tjänst ur ett IT-infrastrukturellt sammanhang?  

 

1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats kan kategoriseras inom området systemförvaltning av IT-infrastruktur. Inom 
forskningsområdet systemförvaltning finns det få teoretiska studier utförda (Nordström & 
Axelsson, 2008). Min erfarenhet är att när man pratar om systemförvaltning idag är det många 
som tänker på IT Infrastructure Library (ITIL). Fler och fler organisationer inför ramverket 
ITIL i syfte att styra IT-verksamheten. Jag avser inte fördjupa mig i och analysera teorin kring 
ITIL. Dock kommer jag att förhålla mig till ITIL i avseende att undersöka 
produkt/tjänstebegreppet. ITIL2 är ett processorienterat ramverk för IT-verksamheter och 
fokus på uppsatsen ligger inte på IT-verksamhetens processer, därför görs denna avgränsning.  
 
Många organisationer bygger idag sin arkitektur baserat på Service Oriented Architecture 
(SOA). SOA kan kortfattat beskrivas som ett sätt att organisera och integrera en organisations 

                                                 
2 För vidare läsning av relationen mellan ITIL och Affärsmässig förvaltningsstyrning rekommenderas rapporten Affärsmässig 
förvaltningsstyrning och ITIL (ITSM) – en jämförande analys (Jonsson & Nordström, 2006). 
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IT-stödda processer där tjänstebegreppet är väldigt centralt (Erl, 2004). Syftet med uppsatsen 
är inte att undersöka arkitektur inom organisationer, därför avgränsas även teori och analys av 
SOA3 från denna uppsats. Dock upplever jag det viktigt att titta på tjänstebegreppet även i 
SOA i syfte att definiera och enhetligtgöra vad som avses med en tjänst/produkt i strävan att 
hitta en hållbar leverans från förvaltningsobjektet. 
 
Under mina år som konsult har jag sett att det finns förvaltningsobjekt av annan 
infrastrukturell karaktär än grundläggande IT-infrastruktur som t.ex. ärende- och 
dokumenthantering, kanal (intranät och extern webb, utdata som hanterar utskrift till kunder) 
osv. Dessa förvaltningsobjekt anser jag inte vara av grundläggande IT-infrastrukturell 
karaktär eftersom de inte utgör förutsättningsteknik för alla förvaltningsobjekt. Därför gör jag 
en avgränsning från att närmare undersöka dessa typer av förvaltningsobjekt. 
 
Eftersom denna uppsats handlar om grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt 
samt deras innehåll görs en avgränsning avseende detaljerad teknisk förvaltning, dvs. metoder 
för vidareutveckling samt vidmakthållande av enskilda IT-system.  
 

1.4 Målgrupp 
Denna uppsats har ett antal intressenter. Först och främst Linköpings universitet, Nätverket 
Kunskapsinitiativet om systemförvaltning och dess medlemmar som har väckt intresset till 
denna uppsats, CSN som har agerat som fallstudieorganisation samt På AB som har agerat 
finansiär. Uppsatsen riktar sig likväl till alla som är intresserade av systemförvaltning; 
studenter, forskare, de som arbetar med systemförvaltning och i synnerlighet alla som arbetar 
med att förvalta grundläggande IT-infrastruktur inom olika organisationer.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i 8 kapitel. Nedan följer en kort beskrivning av uppsatsens upplägg: 
 
Kapitel 2 Forskningsstrategi och val av metod – beskriver uppsatsens vetenskapliga 
förhållningssätt samt min forskningsprocess dvs. de olika metodval som görs i uppsatsen.  
  
Kapitel 3 Teori – behandlar den befintliga teorin om de grundläggande begreppen i denna 
uppsats nämligen förvaltning och IT-infrastruktur. Jag gör en utvikning från IT-infrastruktur 
till att närmare undersöka tjänstebegreppet. Detta eftersom jag har upptäckt i litteraturen att 
IT-infrastruktur anses bestå av tjänster. Även i praktiken uppfattar jag att det är otydligt vad 
som avses med en tjänst avseende IT-infrastruktur. I detta kapitel lägger jag förvaltnings-
perspektivet på IT-infrastruktur i syfte att få ett teoretiskt underlag avseende förvaltning av 
IT-infrastruktur som jag kommer att nyttja i avsnitt 5 Analys och diskussion där teori och 
empiri möts. 
 
Kapitel 4 Empiri – beskriver uppsatsens fallstudie, delstudie A och B. Delstudie A redogör 
en analys av sekundärdata från olika konsultuppdrag. Delstudie B redogör för en beskrivning 
av nulägessituationen inom fallstudieorganisationen CSN. 
 

                                                 
3 För vidare läsning av relationen mellan SOA och Affärsmässig förvaltningsstyrning rekommenderas rapporten Att förvalta SOA lösningar 
med hjälp av pm³ - pm³ som del av SOA Governance model (Nordström, 2008). 



   5

Kapitel 5 Analys och diskussion – här presenteras mötet mellan teori och empiri. Förädling 
och analys av det insamlade materialet från fallstudien jämförs med den befintliga teorin och 
diskussioner baserade på analysen redovisas. 
 
Kapitel 6 Slutsatser – här besvaras huvudfrågan genom ett redovisat resultat i form av en 
slutsats. Kapitlet redogör även metodkritik, egna reflektioner samt förslag på fortsatt 
forskning.  
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2 Forskningsstrategi och val av metod 
Detta kapitel utgör en redovisning av olika vägval som jag har ställts inför vid val av 
metodiskt tillvägagångssätt. Här presenteras den väg jag har valt vad gäller det praktiska 
genomförandet av min undersökning.  
 

2.1 Vetenskaplig ansats  
Vetenskapen söker sanning och går alltid framåt antingen genom att nya fakta läggs till eller 
genom att gamla åsikter förkastas. Det finns två huvudsakliga vetenskapliga strategier för att 
komma nära sanningen, positivism och hermeneutik (Wallén, 1993). 
 
Hermeneutikens kunskapskälla är förståelse, motsatsen till den positivistiska ansatsen som är 
av mer naturvetenskaplig karaktär. Enligt den hermeneutiska kunskapsteorin finns det ingen 
absolut sanning. En hermeneutiker använder sig av sina egna minnen, egna upplevelser och 
förförståelse för att bevisa att någonting är sant (Thurén, 1996). Med andra ord, de kunskaper 
en uttolkare redan har blir bakgrunden till dennes tolkning av ett fenomen. Det är viktigt att 
förstå ett meningsfullt fenomen i den kontext det förekommer i, exempelvis det samhälle och 
den tid som en viss text skrevs i, menar hermeneutikerna. Inom denna ansats betonar man 
vikten av att se till helheten då studerande av enskildheter inte är giltiga för totaliteten. Denna 
helhet står för något helt annat än de enskilda elementen var för sig (Patel & Tebelius, 1987). 
 
Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse. Förförståelse bygger på vår enskilda 
uppfattning och tolkning av olika fenomen inom oss själva och i vår omgivning (Lindholm, 
1999). Att skriftligt redogöra sin förförståelse i en undersökning är också viktigt för andra 
människor som läser undersökningen. En läsare kan bättre förstå forskaren och dennes 
tankesätt vad gäller det resultat av undersökningen när denne är på det klara med forskarens 
förförståelse. Val av förhållningssätt vid forskning måste förklaras för att andra människor ska 
ha en möjlighet att begripa den nya eller utvecklade kunskapen och anse att den är tillräckligt 
hållbar för att bygga vidare på (Thurén,1991). 
 
Den andra huvudsakliga vetenskapliga ansatsen är positivism vars ontologiska 
grundantagande är att det finns en sann verklighet. Genom att iaktta denna kan vi få vetskap 
om hur världen fungerar. Värderingar, religiösa uttalanden och känslor hör inte till 
vetenskapen enligt positivismen eftersom dessa inte kan bekräftas genom verkligheten. Enligt 
ansatsen finns det enbart två källor till kunskap nämligen observation och det som logiskt kan 
beräknas (Wallén, 1993). Data eller fakta är observerbara genom något mätbart eller 
registrerbart instrument (Alvesson och Sköldberg, 1994). 
 
I valet av den vetenskapliga ansatsen inom mitt kunskapande är den hermeneutiska strategin 
mest lämpad eftersom jag använder mig av mina upplevelser och min förförståelse för att 
komma fram till en sanning. Jag anser att jag har haft fördel av min roll som konsult inom 
förvaltningsområdet och denna kunskap utgör en bakgrund (förförståelse) till min tolkning av 
de olika fenomenen inom uppsatsens område. Att vara välinsatt inom området kan uppfattas 
både som en fördel och som en nackdel. Gummesson (1985) skriver att en forskare/konsult 
kan utveckla sin förförståelse genom bl.a. att arbeta med många icke repetitiva 
förändringsprojekt och på så sätt skaffa sig en erfarenhet. Vidare menar Gummesson (1985) 
att det är viktigt att kunna arbeta under ledning av och tillsammans med erfarna 
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forskare/konsulter. Eftersom jag är insatt i problematiken som min undersökning behandlar 
och arbetar med förändringsprojekt nästan dagligen kan jag snabbt sätta mig in i 
förvaltningssituationen inom olika organisationer och jag tror att detta har varit positivt för 
mitt forskningsarbete och mitt förförståelse. En annan fördel som jag har haft är att jag har 
haft möjlighet att diskutera och kvalitetssäkra min undersökning med min handledare Malin 
Nordström som är en forskare och konsult inom systemförvaltningsområdet. Att vara väldigt 
insatt i studieområdet skulle också kunna vara en nackdel och jag har fått tänka och fokusera 
på att vara öppen för nya tankebanor. Gummesson (1985) skriver om att forskaren/konsulten 
måste vara lyhörd för ny information och kunna byta paradigm i syfte att vara öppen för nya 
fenomen.  
 
Eftersom jag skriftligt redovisar mitt förhållningssätt till det fenomenet jag undersöker ger jag 
möjlighet för läsaren att förstå mitt perspektiv avseende den utvecklade kunskapen. Jag har 
under studien varit medveten om riskerna med blockerande förförståelse men jag anser att jag 
har haft ett öppet förhållningssätt och ansträngt mig för att inte vara hindrad av min 
förförståelse. Att observera fenomen eller utföra logiska beräkningar som kan härröras till den 
positivistiska ansatsen anser jag inte har varit applicerbara inom mitt kunskapande eftersom 
det undersökta området inte har varit kvantitativt mätbart. Valet av den hermeneutiska 
ansatsen baserades också på min vilja att undersöka en helhet genom analys av befintlig data i 
syfte att generera teori som ligger till grund för praktisk prövning innan dessa fastställdes. 
Detta innebär ett iterativt arbetssätt som också har genomsyrat mitt arbetssätt.  
 
Relation mellan teori och empiri 
För att kunna generera verklighetsnära teori måste en forskare samla in information om den 
delen av verkligheten som undersöks (empiri). Patel & Davidson(2003) påpekar att det är ett 
centralt problem inom allt vetenskapligt arbete att relatera teori och verklighet till varandra. 
Induktion, deduktion och abduktion är tre alternativa angreppssätt för en forskare att skapa 
relationer mellan teori och empiri. 
 
Induktion och deduktion utgör två huvudsakliga och motsatta strategier i vetenskapligt arbete 
(Backman,1998). Dessa är dock inte de uteslutande alternativen i fråga om 
förklaringsmodeller. Abduktion är den tredje möjliga modellen som i verkligheten används 
vid många fallstudiebaserade undersökningar (Alvesson och Sköldberg, 1994). 
 
Enligt en induktiv strategi utvecklas en teori för att förklara ett fenomen. Utifrån en mängd 
enskilda fall observeras ett samband i samtliga och generella slutsatser dras utifrån empiriska 
fakta (Alvesson och Sköldberg, 1994). Deduktiv strategi, i motsats till den induktiva strategin, 
använder sig av redan existerade teorier för att göra förutsägelser och dra logiska slutsatser 
(Lundahl och Skärvad, 1999).  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att det inte enbart är den induktiva eller enbart den 
deduktiva ansatsen som används i verkligheten. Den ansatsen som används mest i 
verkligheten är abduktion. Abduktion utgår ifrån empiriska fakta (induktion) och kombineras 
med teorier som kan hittas i litteraturen (deduktion), vilket kan fungera som en 
inspirationskälla för nya upptäckter som kan ge mer förståelse för det undersökta fenomenet, 
se figur 1 (Alvesson och Sköldberg, 1994).  
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Figur 1 Deduktion, induktion och abduktion (Alvesson och Sköldberg, 1994, s.45) 
 
Datakällor kan indelas i primärdata och sekundärdata. Primärdata är sådana data som 
utredaren själv har samlat in medan sekundärdata är data som är insamlad av andra personer. 
Tryckta källor t.ex. böcker, tidningsartiklar, forskningsrapporter, årsredovisningar o.s.v. 
räknas vanligtvis som sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 1999). Inom delstudie A har jag 
samlat in och analyserat ett tämligen unikt material från konsultuppdrag genomförda av På 
AB. Genom min yrkesroll har jag haft tillgång till material (sekundärdata) från 12 s.k. 
objektkartläggningar4 (i form av objektkartläggningsrapporter) som har genomförts inom 12 
olika organisationer, inom olika branscher. Organisationer där dessa uppdrag har genomförts 
behandlas anonymt i denna uppsats.  Själv har jag varit inblandad genom min yrkesroll i tre 
av dessa 12 uppdrag. Jag har även studerat skrivna förvaltningsplaner som jag har haft 
tillgång till genom konsultföretaget i syfte att undersöka avgränsning och innehåll av 
grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt (för mer detaljerad redovisning och 
analys av delstudie B se avsnitt 4.1 Delstudie A – Analys av sekundärdata). Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2001) förespråkar att en utredare ska ta del av uppgifter som redan finns 
tillgängliga i första hand.  
 
Jag har även använt mig av CSN:s interna dokument under delstudie B. Detta i syfte att lära 
mig mer om den aktuella situationen på CSN. Dokument så som organisationsbeskrivning, 
systemlista samt andra beskrivande dokument som behandlar systemförvaltningen av den 
grundläggande IT-infrastrukturen inom CSN har används. 
 
Fallstudien inom denna uppsats består av två delstudier. Delstudie B genomfördes på CSN där 
resultatet från delstudie A prövades. 
 
När befintliga data inte räcker till får en utredare komplettera med nya data. Detta eftersom 
insamling av primärdata är både dyrare och tar längre tid. Primärdata inhämtas vanligtvis 
genom muntliga källor t.ex. intervjuer eller observationer (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Delstudie A användes som underlag för prövning på fallstudieorganisationen, där jag data 
inhämtades genom intervjuer samt gruppdiskussioner.  
 
CSN är medlem i Kunskapsinitiativet om systemförvaltning och det visade sig att CSN hade 
behov av att undersöka och strukturera förvaltningen av den grundläggande IT- 
infrastrukturen som matchade väl med min forskningsfråga (se avsnitt 1.2 Syfte och 
frågeställning). CSN arbetar inte enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning/pm³ och företaget 

                                                 
4 Objektkartläggning innebär en indelning av en organisations förvaltningsobjekt. 
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På AB har inte haft uppdrag inom organisationen, vilket var urvalskriterie vid val av 
fallstudieorganisation.  
 
Syftet med delstudien på CSN har inte varit att CSN ska arbeta enligt Affärsmässig 
förvaltningsstyrning. Snarare har fokus varit på att med hjälp av Affärsmässig 
förvaltningsstyrning få inspiration kring hur förvaltningen av den grundläggande IT-
infrastrukturen kan förbättras.  
 
Delstudie B som utfördes på CSN baseras på nio genomförda intervjuer och en workshop med 
13 utvalda personer inom CSN. Deltagarna representerade olika parter inom CSN på olika 
nivåer. Varje intervjutillfälle pågick mellan en till två timmar (intervjuerna genomfördes på 
CSN:s huvudkontor i Sundsvall från och med 18:e till och med 20:e maj 2009) och 
workshopen genomfördes under en dag (3:e juni 2009). Deltagarna valdes baserat på deras 
roller i samråd med en CSN representant Isabelle Isaksson. 
 
Intervjuerna genomfördes med utvalda personer med: 
- styrande ansvar avseende den grundläggande IT-infrastrukturen (Enhetschefer för 

Systemdriftsenheten och Arkitektenheten) 
- ett operativt ansvar för de olika delarna av den grundläggande IT-infrastrukturen 

(Leveransansvariga)  
- kravställar-/beställarperspektiv av den grundläggande IT-infrastrukturen 

(Kundleveransansvariga) 
 
Syftet med intervjuerna var att få en nulägesbild av CSN avseende bl.a. 
förvaltningsverksamheten och de begrepp som används inom organisationen för detta 
ändamål. CSN arbetar inte enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning. Syftet med denna studie 
ur CSN:s perspektiv har varit att få inspiration till hur förvaltningen av grundläggande IT-
infrastruktur kan förbättras inom organisationen.  
 
Workshopen genomfördes i syfte att diskutera förslag på avgränsning och innehåll av IT-
infrastrukturella förvaltningsobjekt. Deltagarna i workshopen bestod av de intervjuade 
personerna samt kompletterades med ytterligare personer som arbetade på operativ nivå (för 
en mer detaljerad redovisning genomförandet av workshopen se avsnitt 4.2 Delstudie B). 
 
Jag har utgått från en induktiv ansats i delstudie A och kombinerat den med teorier som jag 
har inventerat genom diverse tryckta forskningsartiklar som behandlar nyckelbegreppen 
avseende den grundläggande IT-infrastrukturen samt produkt/tjänsteteori. Övergången till den 
deduktiva ansatsen har fungerat som en inspirationskälla för nya upptäckter som gav mig mer 
förståelse för tjänstebegreppet och IT-infrastruktur. Vidare har jag utifrån delstudie A och 
teorin prövat min tes inom en fallstudieorganisation, delstudie B. Sammanfattningsvis ser jag 
att jag har utgått från den induktiva ansatsen och kombinerat den med den deduktiva ansatsen 
vilket innebär att jag har använt mig av en abduktiv ansats inom detta kunskapande, se figur 
1.  
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2.1.1 Aktionsforskning som huvudsaklig forskningsmetod 
Det har funnits en efterfrågan inom området informationssystem att göra forskningen mer 
praktiskt applicerbar. Som gensvar på detta har aktionsforskning inom IS-området blivit 
alltmer accepterad och använd som forskningsmetod. Aktionsforskning som metod innebär att 
forskaren gärna vill lösa praktiska problem samtidigt som denne utökar sin vetenskapliga 
kunskapsbas. Till skillnad från andra forskningsmetoder där forskaren studerar olika 
organisatoriska fenomen utan att förändra dessa, vill aktionsforskaren skapa organisatorisk 
förändring samtidigt som de olika fenomenen studeras (Baskerville & Myers, 2004). Jag har 
därför valt att använda mig av aktionsforskning som den huvudsakliga forskningsmetoden i 
syfte att skapa teori som är applicerbar i praktiken. 
 
Aktionsforskning medför en två-stegsprocess som kan beskrivas som en diagnostiseringsfas 
och terapeutisk fas. Diagnostiseringsfasen medför att en kollaborativ analys av situationen 
genomförs (fasen involverar både forskaren och forskningsföremålen) i syfte att formulera 
teorier som kan härröras till forskningsområdet (Baskerville & Myers, 2004). I min delstudie 
B har jag insamlat information genom intervjuer med utvalda personer på CSN som arbetar 
med förvaltning av IT-infrastrukturen på olika nivåer eller är beroende av denna teknik, dvs. 
de som agerar som kravställare. Första utkastet av de framtagna kategoriseringarna under 
delstudie A har justerats efter datainsamlingen på CSN.  
 
Den andra fasen av aktionsforskningen är av terapeutisk karaktär och omfattar förändring 
genom kollaboration, där förändringar introduceras och effekterna av den studeras 
(Baskerville & Myers, 2004). Efter genomförandet av den första fasen hade jag en nulägesbild 
över fallstudieorganisationen och dess aktörer. Detta resulterade i att jag visste hur jag skulle 
förhålla mig till de olika fenomenen inom CSN och kunde ”tala CSN-språk”. Detta anser jag 
var viktigt när jag i form av en workshop testade de framtagna kategorierna från den 
sekundära empirin (delstudie A) som användes som underlag. Workshopen kan ses som en 
prövningsmetod som bestod av CSN kompetenser som jag ledde genom anpassade 
gruppdiskussioner och övningar. Denna studie kan dock inte sägas beskriva en full action 
research då effekterna av förändringen inte har studerats inom ramen för min studie. 
 
Teorigenerering inom aktionsforskning sker av både forskaren och klienten då båda kan 
komma med relevanta synvinklar genom sin specifika kunskap. Aktionsforskare har med sig 
en kunskap om aktionsforskning och de mer generella teorierna och klienten bidrar med den 
praktiska kunskapen (Baskerville & Myers, 2004). Jag har kunskap och erfarenhet av praktisk 
tillämpning av grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt och om teorin 
Affärsmässig förvaltningsstyrning genom min profession och det är den kunskapen jag har 
bidragit med under gruppdiskussionerna. Alla deltagare i workshopen har haft möjlighet att 
påverka diskussionen genom sina erfarenheter av att jobba med systemförvaltning. Det var 
viktigt för mig att deltagarna kände att våra diskussioner om grundläggande IT-
infrastrukturella förvaltningsobjekt (och innehållet) är genomförbara i praktiken. 
 

2.1.2 Val av teori 
Teorin Affärsmässig förvaltningsstyrning används som en utgångspunkt i uppsatsen. Detta 
innebär att jag har använt mig av de olika begreppen och grundtankarna inom denna teori och 
analyserat IT-infrastruktur utifrån ett Affärsmässigt förvaltningsstyrningsperspektiv. Under 
min insamlingsfas har jag inte funnit att systemförvaltning ur ett affärsmässigt perspektiv 
behandlats utanför Skandinavien. Inom den Skandinaviska skolan inom systemutveckling 
finns ett fåtal teorier om systemförvaltning t.ex. avhandlingen Hur bedriver man 
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systemförvaltning av Peder Brandt och avhandlingen Corrective Maintenance Maturity 
Model: Problem Management av Mira Kajko-Mattsson. Dessa berör dock inte affärsmässighet 
och effektiva förvaltningsobjekt och har därför inte kunnat appliceras inom min studie. 
 
Syftet med uppsatsen har inte varit att ifrågasätta fenomenet förvaltningsobjekt snarare 
betraktas det som ett axiom i detta fall. Jag har avsiktligt valt denna teori eftersom den 
behandlar de grundläggande begreppen inom förvaltningsområdet som jag tillämpar och 
använder som avstamp i min studie i syfte att undersöka en effektiv förvaltning av 
grundläggande IT-infrastruktur.  
 
Kompletterande teorier om IT-infrastruktur har också använts. Forskningsartiklar från bl.a. 
Weill, Hanseth och Datta et al har inhämtats i syfte att beskriva IT-infrastruktur (se avsnitt 3.2 
IT-infrastruktur och avsnitt 3.4 Innehåll i IT-infrastruktur begreppet). Dessa namn var ständigt 
återkommande under insamlingsfasen då de återkom allt som oftast genom bl.a. referenser 
från andra artiklar.  
 
Vidare har teorier avseende produkter och tjänster används i kunskapsutvecklingen, där 
produkt/tjänstebegreppet jämförs och analyseras. Analysen jämför olika förespråkares 
definition på tjänst/produkt. Förespråkarna som analyseras är generell produktteori, 
Affärsmässig förvaltningsstyrning, ITIL och SOA. Eftersom tiden har varit en begränsande 
faktor i min undersökning har jag valt att använda mig av en redan skriven analys (i form av 
en publicerad artikel av Röstlinger & Goldkuhl från 1998 - Produktbegreppet: en 
praktikteoretisk innebördsbestämning) av produktbegreppet. Det andra alternativet hade varit 
att göra en litteraturstudie avseende produktbegreppet som eventuellt kunde utmynnat i en 
annan uppsats med ett annat fokus, eftersom  produkt- och tjänsteteori i sig är ett omfattande 
område. 
 

2.1.3 Kvalitativ fallstudie som metod 
Med fallstudie menas en undersökning som oftast omfattar en avgränsad miljö som studeras 
mer detaljerat och är den vanligaste formen för kvalitativa undersökningar (Repstad, 1999, 
Lundahl & Skärvad, 1999, Merriam, 1994). Fallstudien är en metod som kan hantera många 
olika typer av empiriskt material t.ex. dokument, artefakter, intervjuer och observationer 
(Merriam, 1994).  
 
Eftersom uppsatsen använder sig av en kvalitativ ansats faller det sig naturligt att använda 
fallstudie som datainsamlingsmetod. Vid användning av fallstudie är utgångspunkten ett 
helhetsperspektiv för att få så täckande information som möjligt. Denna metod är lämplig när 
processer och förändringar studeras (Repstad, 1999; Patel och Davidson, 2003).  
 
En fallstudie ger en detaljerad undersökning av ett specifikt fenomen. Det specifika 
fenomenet kan t.ex. vara en individ, en grupp av individer eller en organisation. I ett större 
forskningssammanhang används fallstudie för att samla in information av olika karaktär för 
att ge en mer nyanserad bild av det aktuella fallet samt att utveckla begrepp och teorier 
(Repstad, 1999).  
 
Inom ramen för uppsatsen görs det en kvalitativ fallstudie som består av två delstudier; 
delstudie A och delstudie B. Delstudie A prövas inom CSN och vidareförädlas i delstudie B 
(för mer detaljerad beskrivning av delstudie A och B se avsnitt 4 Empirisk undersökning). 
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2.2 Datainsamling  
Vid alla undersökningar förekommer det någon typ av datainsamling. Det finns många olika 
sätt att samla in den information som behövs till en viss studie. En forskare använder sig av 
s.k. datainsamlingstekniker. Vilken datainsamlingsteknik som väljs beror på vilken ansats 
som används i undersökningen, d.v.s. kvalitativ eller kvantitativ (Lundahl och Skärvad, 1999). 
 

2.2.1 Kvantitativ eller kvalitativ ansats  
Vid forskning kan man använda sig av två huvudsakliga metodteorier, nämligen kvalitativ 
eller kvantitativ teori. Vad man väljer att undersöka påverkas av vad som är mätbart. En 
kvantitativ undersökning (t.ex. en enkät) är lättare att genomföra än en intervjuundersökning 
när man vill täcka in ett stort antal individer, men det går att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Valet beror på vad det är man avser att undersöka (Patel & Davidsson, 
2003).  
 
Kvalitativa metoder är av humanistisk karaktär och går huvudsakligen ut på att tolka. 
Undersökaren försöker att förstå människor och deras livsvärld. Lundahl och Skärvad (1999) 
menar att ”vid renodlat kvalitativa undersökningar är forskaren inte intresserad av hur 
världen är, utan hur den uppfattas vara” (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 101). Kvalitativ 
undersökning lämpar sig bäst vid undersökningar som syftar till att ta reda på och förstå hur 
människor förhåller sig till olika fenomen i sin omgivning. Fenomen såsom lönesystem, 
arbetsorganisation o.s.v. Vidare hävdar Lundahl och Skärvad (1999) att den kvalitativa 
metodteorin handlar om undersökare som utgår ifrån studier av beteende och tolkar sig fram 
till en teori. Teorier som genereras fram på detta sätt hjälper till att förklara varför människor 
handlar som de gör och hjälper till att förutsäga hur dessa människor kan komma att handla i 
olika situationer. Insamlingen av data med kvalitativ karaktär sker t.ex. genom intervjuer och 
observationer (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Kvantitativa metoder är av naturvetenskaplig karaktär och går ut på att mäta. Denna mätning 
används för att beskriva eller förklara. Kvantitativa data hämtas vanligtvis från dokument av 
olika slag t.ex. böcker, rapporter, årsredovisningar m.m. (Lundahl & Skärvad, 1999). 
  
En kvalitativ ansats lämpar sig bäst för min studie eftersom jag huvudsakligen har tolkat olika 
typer av insamlad information i syfte att komma fram till ett resultat. För att resultatet av min 
studie ska vara applicerbar inom olika organisationer är det viktigt att jag är insatt i och 
förstår olika förvaltningssituationer, i synnerhet den i min fallstudieorganisation CSN. Jag har 
prövat hur målgruppen för undersökningen förhöll sig till de olika indelningskategorierna 
genom en diskussion avseende IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt och det nya föreslagna 
arbetssättet/förhållningssättet. Eftersom studien gick ut på att tolka och pröva teorier anser jag 
att den kvantitativa metoden inte var ett lämpligt alternativ.  

2.2.2 Datainsamling och urval 
Nedan redogörs olika datainsamlingsmetoder och urval som har gjorts under framtagandet av 
denna uppsats. 
 
Intervjuer 
Det finns tre olika typer av intervjutekniker; standardiserade, semistandardiserade och 
ostandardiserade (Lundahl och Skärvad, 1999). Intervjuerna genomfördes som 
ostandardiserade för att uppnå en högre grad av flexibilitet. Jag var flexibel under 
intervjuerna, eftersom min erfarenhet visar att det är ett bra sätt att få intervjupersonerna att 
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förstå frågorna och att de känner sig friare att berätta om sin situation utan att vara helt styrda. 
Detta anser jag resulterade i att respondenten fick ett mer naturligt berättarflöde. Även 
Repstad (1999) konstaterar att intervjuhandledningen bör vara flexibel. Vanligtvis har 
forskaren en mall för sina frågor som denne avser att följa, men att det är viktigt att mallen 
inte följs slaviskt i syfte att försöka få ett mer naturligt samtal med respondenten. Ett val som 
intervjuaren måste göra vid intervjuer är om svaren förväntas vara strukturerade (dvs. då 
respondenten kan välja mellan på förhand bestämda svarsalternativ) eller fria då respondenten 
själv formulerar sina svar (Lundahl och Skärvad, 1999), jag valde det senare alternativet.  
 
Vid genomförande av intervjuer finns det både fördelar och risker med att använda 
inspelningsmedia. Fördelen med inspelning av intervjuer är att det medför fullständig 
registrering av de redovisade svaren (Lundahl & Skärvad, 1999). Jag har valt att inte spela in 
de genomförda intervjuerna eftersom jag inte ville hämma respondenten från att tala fritt 
(Patel & Davidson, 2003). Jag har genomfört 13 intervjuer och fått tillgång till en mängd 
interna dokument i syfte att kartlägga nulägessituation avseende förvaltning av grundläggande 
IT-infrastruktur på CSN. Vidare har jag kvalitetssäkrat min tolkning av CSN situation genom 
en skriven sammanfattning som har skickats till min kontaktperson på CSN, där hon har 
justerat materialet. Det är den kvalitetssäkrade sammanfattning som används i uppsatsavsnitt 
4.2 Delstudie B – Fallstudieorganisation CSN. 
 
Alternativ till intervju och dokument som insamlingsmetoder hade varit enkätundersökningar 
och/eller observationer. Eftersom jag inte var intresserad av att få fram mätbara resultat anser 
jag att enkäter inte var en relevant teknik för denna undersökning. Vad gäller observationer 
anser jag att det inte är lämpligt att använda då jag inte var intresserad av att studera sociala 
samspel inom organisationen. Snarare har syftet varit att diskutera effektiv förvaltning av den 
grundläggande IT-infrastrukturen och pröva delstudie A för att se om dess resultat är 
applicerbar inom CSN. För att kunna utföra detta ville jag vara inblandad i diskussionen och 
agera som ledare, inte som observatör.  
 
Triangulering 
Vid undersökningar finns det alltid en risk att forskaren missuppfattar eller feltolkar resultatet 
(Repstad, 1999). För att kvalitetssäkra och höja validiteten i en undersökning kan en forskare 
använda sig av triangulering. Konceptet med triangulering bygger på att varje metod har dess 
begränsningar och därför måste vanligtvis flera metoder användas (Campbell enl. Patton, 
2002) för att få ett bredare dataunderlag (Repstad, 1999).  
 
Triangulering är ett ideal menar Patton (2002). En studie har vanligtvis en begränsad budget 
och tidsram som påverkar resurserna. Det är därför viktigt att vara medveten om detta menar 
Repstad (1999) som vidare påpekar att en forskare måste ”…vara klar över att datamängden 
kan bli ohanterligt stor och projektet så tidskrävande att uppläggen spräcker de praktiska 
ramarna” (Repstad, 1999, s.21). 
 
I min studie har jag använt mig av olika källor och datainsamlingsmetoder i syfte att höja 
undersökningens validitet. Både primär och sekundärdata har använts inom fallstudien. I 
delstudie A användes 12 framtagna objektkartläggningsrapporter och 17 förvaltningsplaner. I 
delstudie B användes intervjuer och CSN interna dokument. Primärdata har använts i 
delstudie B då intervjuerna på CSN genomfördes samt diskussionerna avseende IT-
infrastrukturella förvaltningsobjekt fördes baserat på en analys av sekundärdata (delstudie B).  
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Vidare har flera teorier används vid sammanställningen av litteraturstudien avseende IT-
infrastruktur där flera författare och teorier har undersökts och analyserats. 
 

2.3 Vidareförbarhet av studiens resultat 
Inom kvalitativa studier diskuterar man vidareförbarhet av studiens resultat snarare än 
generalisering. Begreppet vidareförbarhet skulle kunna uppfattas som ett 
samhällsvetenskapligt alternativ till generalisering då generalisering anses passa bättre till 
studier av naturvetenskaplig karaktär. Anledningen till att begreppet uppstod är att det 
uppfattas vara svårt att generalisera i samband med samhällsvetenskaplig forskning. Med 
vidareförbarhet menas att teorierna är tillämpbara i olika kontexter, vilket ställer krav på att 
det aktuella forskningsresultatet har en relevans för en viss kontext utan att vara begränsad till 
en specifik situation (Goldkuhl, 1992 b). 
 
Målet med uppsatsen är att skapa en vidareförbar teori som är applicerbar på organisationer 
oberoende av branschen de verkar i eftersom förvaltning av IT-infrastrukturen hanteras på 
olika nivåer inom alla organisationer som är beroende av IT. Kategorierna av IT-
infrastrukturella förvaltningsobjekt och dess innehåll som är ett resultat av min studie anser 
jag är vidareförbar även om de är prövade på en fallstudieorganisation. Anledningen till att 
jag ser det som möjligt är p.g.a. den sekundära empirin som bygger på erfarenhet av IT-
infrastrukturella förvaltningsobjekt samt mina egna erfarenheter av arbete med just denna typ 
av förvaltningsobjekt inom ett flertal organisationer som verkar både på pannordiskt och 
nationellt plan. 
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3 Teori 
Detta kapitel behandlar den befintliga teorin om de grundläggande begreppen i denna 
uppsats nämligen förvaltning och IT-infrastruktur. Jag gör en utvikning från IT-infrastruktur 
till att närmare undersöka tjänstebegreppet. Detta eftersom jag har upptäckt i litteraturen att 
IT-infrastruktur anses bestå av tjänster. I detta kapitel lägger jag förvaltningsperspektivet på 
IT-infrastruktur i syfte att få ett teoretiskt underlag avseende förvaltning av IT-infrastruktur 
som jag kommer att nyttja i avsnitt 5 Analys och Diskussion där teori och empiri möts. 
 
Systemförvaltning är en viktig strategisk fråga för organisationer eftersom det säkrar ett 
kontinuerligt och effektivt stöd för den avsedda verksamheten (April et al, 2005). Men 
systemförvaltning är komplext eftersom många organisatoriska parter (interna och 
interorganisatoriska) är inblandade och det finns behov att skapa ordning och reda bland dem 
genom effektiv styrning (Nordström, 2005).  
 
Systemförvaltning är ett etablerat begrepp inom svenska organisationer. Det finns dock olika 
definitioner och syn på vad systemförvaltning innebär. ISO/IEC 14764 (2006) har en teknisk 
syn på begreppet och menar på att systemförvaltning handlar om modifikationer i mjukvaran 
(efter leveransen) i syfte att förbättra prestanda eller att anpassa den till befintlig miljö. 
Zvegintzov and Parikh (2005) skriver att systemförvaltning handlar om krav som leder till 
ändring av mjukvara utifrån funktionella och tekniska ändringsbegäran, fel och 
användarsupport. Nordström och Welander (2007) menar att begreppet avser det som görs i 
en systemförvaltningsverksamhet och definierar systemförvaltningsverksamhet som ”arbetet 
med att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra 
förvaltningsprodukter i syfte att säkerställa avsedd nytta i objektverksamheter” (Nordström & 
Welander, 2007, s.50). Inom denna uppsats används systemförvaltningsbegreppet enligt 
Nordström och Welanders definition. 
 
I följande avsnitt (3.1 Affärsmässig förvaltningsstyrning) presenteras teorin Affärsmässig 
förvaltningsstyrning vilket kan betraktas som en redovisning av uppsatsens grundantaganden 
avseende förvaltning.  
 

3.1 Affärsmässig förvaltningsstyrning 
Affärsmässig förvaltningsstyrning har, som namnet antyder, ett affärsmässigt perspektiv på 
förvaltning vilket innebär att systemförvaltning betraktas som en affär mellan de parter som 
nyttjar IT-systemen och IT-parter (se avsnitt Förvaltningsverksamhet). Det är viktigt att 
klargöra respektive parts åtaganden och författarna formulerar detta som ”ett gemensamt 
ansvar men för skilda delar i förvaltningsaffärer” (Nordström & Welander 2007, s. 23).  
 
Teorin Affärsmässig förvaltningsstyrning består av fyra grundbegrepp som har visat sig vara 
centrala vid framgångsrik organisering av arbetet med systemförvaltning: 
förvaltningsuppdrag, förvaltningsobjekt, förvaltningsorganisation och förvaltningsaktiviteter. 
Dessa begrepp är relaterade till organiseringsbegreppet genom att de tre förstnämnda utgör 
medel för att organisera systemförvaltningsverksamhet (Nordström, 2005).  
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3.1.1 Förvaltningsaktiviteter och förvaltningsverksamhet 
Förvaltningsverksamhet avser det som görs inom ramen för (system-)förvaltning. Verksamhet 
är ett begrepp som används för de aktiviteter som utförs med eller utan hjälp av IT-system. 
Nordström & Welander (2007) gör en tydlig distinktion mellan verksamhet (det som görs) och 
organisation (vem som gör). Detta har visat sig vara en förutsättning för att göra 
systemförvaltning styrbar samt skapa en verksamhet som är mindre känslig för 
organisationsförändringar t.ex. vid omorganisationer. 
 
Nordström & Welander (2007) använder sig av underkategorier av verksamhetsbegreppet för 
att beskriva systemförvaltning (se figur 2) nämligen objektverksamhet, 
förvaltningsverksamhet samt IT-verksamhet. Objektverksamhet är ett generiskt begrepp som 
kan appliceras på vilken verksamhet som helst beroende på förvaltningsorganisationens 
uppdrag. Exempelvis för ett ekonomiobjekt är ekonomiadministration och ekonomistyrning 
exempel på aktiviteter som utförs inom objektverksamheten. IT-verksamhet är de tekniskt 
orienterade aktiviteter som genomförs för att hantera IT-systemen. Förvaltningsverksamheten 
betraktas som en subverksamhet till objekt- och IT-verksamhet. Konsekvensen av detta är att 
både objektverksamhet- och IT-verksamhet får delverksamheter i form av verksamhetsnära 
förvaltning och IT-nära förvaltning. Verksamhetsnära förvaltning (fält B) och IT-nära 
förvaltning (fält D) tillsammans med en gemensam styrning (fält C) utgör 
förvaltningsverksamhet enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning, figur 2. Den gemensamma 
styrningen av förvaltningsverksamheten finns till för att säkerställa att hänsyn tas till både 
objektverksamhetens och IT-verksamhetens perspektiv (Nordström & Welander, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Relation mellan objekt-, förvaltnings- och IT-verksamhet. (Nordström & Welander, 2007, s.38)   
 
Förvaltningsverksamheten enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning är definierad till att 
innehålla fyra huvudaktiviteter (Nordström & Welander, 2007);  
 
Förvaltningsstyrning – avser aktiviteter för att styra och förbättra förvaltningsverksamheten 
huvudsakligen genom verksamhetsplanering av systemförvaltningsverksamheten samt 
operativ styrning och ledning under pågående förvaltningsperiod.  
 
Användarstöd – avser aktiviteter för att stödja och utbilda användare så att dessa kan nyttja de 
i förvaltningsobjektet ingående stöden på ett effektivt sätt. 
 
Ändringshantering – avser åtgärder från att ett ändringsbehov har uppstått tills att ändringen 
är införd. 
 
Daglig IT-drift och underhåll – avser aktiviteter som syftar till att bedriva IT-drift (drift av IT-
systemen och den tekniska plattformen) t.ex. övervakning och backup av den tekniska 
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infrastrukturen som kan härröras till varje specifikt förvaltningsobjekt. Det handlar om det 
som ibland kallas för förebyggande underhåll eller preventive service, som vanligtvis löper 
genom manuella eller maskinella rutiner. Denna huvudaktivitet resulterar i tillgänglighet till 
IT-systemen (Nordström, 2005). 
 
Inom huvudaktiviteten daglig IT-drift och underhåll ingår i praktiken IT-driftleverantörens 
dagliga åtaganden avseende den tekniska infrastrukturen och IT-systemen samt även de 
dagliga IT-driftsåtgärder som objektparten5 i vissa fall utför. Aktiviteten daglig IT-drift och 
underhåll pågår ständigt till skillnad från aktiviteterna användarstöd och ändringshantering 
som uppstår vid någon form av initiering. Daglig IT-drift och underhåll hanteras vanligtvis 
genom någon form av mer eller mindre automatiserade och maskinella flöden, rutiner och 
arbeten. Problem som uppstår och hanteras inom den dagliga IT-driften kan resultera i 
ändringshanterings- och/eller användarstödsaktiviteter (Nordström, 2005). 
 
Förvaltningsuppdrag 
Nordström & Welander (2005) påpekar vikten av att skapa tydliga förvaltningsuppdrag, (se 
avsnitt Affärsmässig förvaltningsstyrning) då det ofta har visat sig att problemen inom 
förvaltning tenderar att uppstå till följd av en oklar uppdragssituation. Dagens verksamheter är 
komplexa och ofta organisationsöverskridande vilket gör att uppdragssituationer för 
förvaltning också blir komplexa. Förvaltningsuppdraget agerar som en garant för hög 
verksamhetsnytta. När förvaltningsorganisationen betraktas som uppdragstagare med en 
tydlig uppdragsgivare motverkas att förvaltningsverksamheten blir självgenererande med låg 
verksamhetsnytta (ibid). 
 

3.1.2 Förvaltningsobjekt 
Förvaltningsobjekt i Affärsmässig förvaltningsstyrning är det viktigaste medlet för att 
avgränsa förvaltningsorganisationens ansvarsområde. Förvaltningsobjekt beskriver det som 
ska förvaltas och består av förvaltningsprodukter och IT-system. Traditionellt sett har 
förvaltningsobjekt utgått ifrån ett systemperspektiv och innehållit ett eller flera IT-system. 
Denna indelning kan dock leda till låg verksamhetsnytta då IT-systemens roll i verksamheten 
inte tydliggörs. För att koppla förvaltningsobjekt till verksamhetsnytta är det viktigt att 
tydliggöra det stöd IT-systemen (skikt 3) tillhandahåller till verksamheten i form av 
förvaltningsprodukter (som också benämns för verksamhetsstöd, se skikt 2), se figur 3. Några 
exempel på förvaltningsprodukter är automatiserade arbetsflöden, effektiva arbetssätt, 
kunskapsstöd i form av lathundar och användarmanualer samt olika typer av formulär och 
specifikationer (Nordström & Welander, 2007). 
 

                                                 
5 Med objektpart menas parter i en specifik förvaltningsorganisation se figur 2 (a, b). 



   18

                                            

IT-stöd
1 2 3 4

1) Objektverksamhet
2) Verksamhetsstöd
3) IT-system
4) Teknisk plattform

 
Figur 3. Objektmodell - Förvaltningsobjektets beståndsdelar (Nordström & Welander, 2007, s.94). 
 
I objektmodellen (figur 3) är objektverksamhet (skikt 1) samt teknisk plattform (skikt 4) 
streckade vilket innebär att dessa inte ingår i förvaltningsobjektet. Det är dock viktigt att 
åskådliggöra att förvaltningsobjektet har beroenden till dessa (ibid).  
 
Skikt 1 representerar objektverksamheten, dvs. den verksamhet som förvaltningsobjektet ska 
stödja. Objektverksamhet ingår inte i förvaltningsobjektet men det är viktigt att klargöra den 
för att säkerställa relationer till nyttjande parter samt att förvaltningsorganisationen levererar 
den avsedda nyttan (ibid).   
 
Skikt 4 representerar den tekniska plattformen, eftersom IT-systemen driftas på olika tekniska 
plattformar. Den tekniska plattformen ingår inte heller i förvaltningsobjektet men är en 
förutsättning för att de ingående IT-systemen ska vara tillgängliga och fungera (ibid). 
 
”När förvaltningsverksamhet är styrbar innehåller förvaltningsobjekt verksamhetsstöd och 
IT-system (skikt 2 och 3).” (Nordström & Welander, 2006, s.5). 
 
Vid framtagning av objektmodellen (figur 3) har Nordström (2005) haft fokus på 
verksamhetsförvaltningsobjekt, det kan uppfattas genom att skikt 4 i objektmodellen består av 
den tekniska plattformen. I denna uppsats undersöks skikt 4 i objektmodellen som ett 
förvaltningsobjekt i sig. 
 
Objektfamilj 
Närliggande förvaltningsobjekt i en organisation är avgränsade i relation till varandra. De 
skapar en objektfamilj med gemensam styrning. Karaktäristiskt för en objektfamilj är att den 
har en gemensam styrgrupp som kan prioritera mellan de ingående förvaltningsobjekten. 
Detta innebär att varje förvaltningsobjekt har sin egen förvaltningsorganisation men att 
rollerna på budgetnivån (figur 4) ingår i objektfamiljens styrgrupp.  
Förvaltningsobjekt inom en organisation kan enligt Nordström (2009) härröras till två 
huvudtyper som kan bilda objektfamiljer; 

- Kärnverksamhetsobjekt 
- Stödverksamhetsobjekt 

o Försäljnings- och marknadskommunikationsverksamhet   
o Affärs-/Uppdragsstödsverksamhet 
o Informations- och kommunikationsteknologi verksamhet (IKT-verksamhet) 
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3.1.3 Förvaltningsorganisation 
Förvaltningsverksamheten eller förvaltningsaktiviteterna genomförs av 
förvaltningsorganisationen, vilken består av ansvarsroller som avser att komplettera de 
ordinarie befattningarna. Det är vanligt att systemförvaltningsverksamheten hanteras i 
linjeorganisationen. Att nyttja linjeorganisationen som medel för att skapa en styrbar 
systemförvaltningsverksamhet är svårt eftersom linjeorganisationen huvudsakligen stödjer de 
hierarkiska styrformerna och separerar de olika kompetenserna enligt Nordström & Welander 
(2007). Systemförvaltningsorganisationen är däremot en mikroorganisation uppbyggd av 
ansvarsroller som verkar i olika fora. Systemförvaltningsorganisationen syftar till att 
organisera samverkan mellan objektverksamheten och IT-verksamheten (se avsnitt 3.1.1 
Förvaltningsaktiviteter och förvaltningsverksamhet). Organisationsformen för en 
systemförvaltningsorganisation som Nordström & Welander (2007) förespråkar kan ses som 
en hybrid av olika organisationsformer i syfte att för att uppnå ett specifikt behov.  
 

Part
Nivå

Verksamhetsnära 
förvaltning

IT-nära 
förvaltning

Denna nivå
skapar basen i

Budgetnivå Objektägare IT-systemägare Styrgrupp

Beslutsnivå Objektansvarig IT-systemansvarig Förvaltningsgrupp

Operativ nivå Objektspecialist m.fl. Driftansvarig, 
Applikationsansvarig
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Operativ nivå Objektspecialist m.fl. Driftansvarig, 
Applikationsansvarig  

Figur 4. Förvaltningsorganisation enligt Nordström & Welander (2007, s.125) 
 
 
Förvaltningsstyrning  
För att skapa en styrbar systemförvaltning är uppdraget en viktig komponent. ”Styrning 
innebär att man vill påverka det som görs i organisationen så att mönstret av handlingar blir 
målinriktat, samordnat och effektivt” (Nordström & Welander, 2007, s. 143). 
 
Det finns ett antal styrmedel som används inom ramen för förvaltningsuppdrag. De vanligaste 
är målstyrning, handlingsstyrning och självstyrning. Nordström & Welander (2007) menar att 
det är vanligt att alla tre används i olika omfattning i en förvaltningsverksamhet.  
 
När man tillämpar målstyrning är utgångspunkten att de som är närmast problemen vet bäst 
hur dessa ska lösas. Det är viktigt att önskat resultat och mätning av resultatet definieras 
tydligt. En vanlig situation i olika organisationer är att systemförvaltningsverksamheten som 
sådan saknar uttalade mål och delmål. Då det ofta saknas gemensamma mål för 
förvaltningsarbete och prioriteringsunderlaget är bristfälligt medför det svårigheter vid 
prioritering. I de fall där det finns måldokument är dessa många, t.ex. är det vanligt att varje 
organisatorisk part har sitt eget måldokument i form av t.ex. en verksamhetsplan. Eftersom 
systemförvaltningsverksamheten ofta berör flera olika enheter med olika mål kan detta leda 
till att det uppstår målkonflikter. Systemförvaltningsverksamheten tangerar både 
objektverksamhet och IT-verksamhet (se avsnitt 3.1.1 Förvaltningsaktiviteter och 
förvaltningsverksamhet). Därför är det viktigt att komma överens om hur man ska förvalta 
(Nordström & Welander, 2007). 
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Den mest direkta styrformen som inriktas på själva arbetsmetoden är handlingsstyrning. 
Handlingsstyrning används för att säkerställa att medarbetarna utför handlingar som är till 
organisationens fördel, till detta används oftast olika typer av metoder och modeller i någon 
form (Nordström & Welander, 2007).  
 
Självstyrning är sällan en medveten styrningsstrategi för systemförvaltningsverksamheter, det 
är snarare en konsekvens av saknad mål- eller handlingsstyrning. Självstyrning innefattar en 
stor handlingsfrihet och finns i olika omfattning alltid inom förvaltningsverksamheten 
(Nordström & Welander, 2007). 
 

3.2 IT-infrastruktur 
Definitionen av vad IT-infrastruktur är varierar bland både teoretiker och praktiker. Ett 
exempel som visar detta bland praktikerna är en genomförd studie (av Weill, 1992) som 
undersökte synen på definition av IT-infrastruktur bland IT chefer inom olika organisationer. 
Studien visade att intervjupersonerna hade en gemensam och generell syn på IT-
infrastrukturen nämligen att den avser IT som används och delas av hela organisationen. En 
mer detaljerad definition avseende vad som är IT-infrastruktur varierade. Vad som ansågs 
vara IT-infrastruktur berodde på antalet affärsenheter inom den aktuella organisationen samt 
var IS funktionen låg placerad inom företaget (Weill, 1992).  
 
Syftet med en organisations IT-infrastruktur är att tillhandahålla en stabil bas bestående av 
tillförlitliga tjänster i syfte att tillgängliggöra IT för verksamhetsprocesser som enkelt kan 
anslutas och förändras (Weill et al, 1994). 
 
Det är användbart att skilja mellan den gemensamma IT-infrastrukturen för hela företaget och 
verksamhetsområdenas infrastruktur. Den gemensamma IT-infrastrukturen delas av alla 
verksamhetsområden och tillhandahålls av företagets gemensamma IT-funktion. 
Verksamhetsområdens infrastruktur är lokal. Den delas och nyttjas av funktionella områden 
inom en affärsenhet och kan tillhandahållas av affärsenheten eller företagets gemensamma IT- 
funktion (Weill, 1992).   
 

3.2.1 Olika definitioner av IT-infrastruktur begreppet 
IT-infrastruktur är den möjliggörande bas bestående av gemensamma IT-resurser som hela 
verksamheten är beroende av. Att IT-infrastrukturen är gemensam är ett karaktärsdrag som 
skiljer den från annan IT (t.ex. andra IT-system) som direkt kan härröras till en viss 
verksamhet eftersom den stödjer en viss verksamhetsprocess (Weill, 1992). 
 
Weill (1992, s.8) sammanfattar sin definition av IT-infrastruktur som följande6: 
”The base foundation of IT capability budgeted for and approved by the information systems 
function and shared accross multiple business units or functional areas. The IT capability 
includes both the technical and managerial expertise required to provide reliable services.” 
 
Utifrån ovanstående definition kan följande huvuddrag av IT-infrastruktur urskiljas (Weill, 
1992, s.8): 

                                                 
6 Fritt översatt från eng. ”Basen av IT-komponenter/kompetenser budgeterade och godkända av IS funktionen som används av många 
affärsenheter eller funktionella områden. IT-komponenter/kompetensen inkluderar både de nödvändiga tekniska och den styrande expertisen 
som krävs för att tillhandahålla tillförlitliga tjänster ”. 
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- Används av de flesta funktionella områden eller affärsenheter 
- Budgeteras och tillhandahålls av IS-funktionen  
- Är en nödvändig investering som affärsenheterna eller funktionella områden inte gärna 

gör 
- Investeringar är oftast stora, långsiktiga och nyttjar stordriftsfördelar 
- Möjliggörande bas för applikationssystem som stödjer verksamhetsprocesser 
- När infrastrukturen är på plats är den kostsam att förändra (både finansiellt och politiskt) 
 
Weill (2002) har vidareutvecklat sin definition av IT-infrastruktur till en mer tjänstecentrerad 
sådan och menar att IT-infrastruktur bör betraktas som tjänster, eftersom verksamhetscheferna 
har svårare att värdera teknik och de mänskliga komponenterna av IT-infrastruktur avseende 
t.ex. servrar, databaser och nätverk. Tjänster så som tillhandahållande av fullt underhållen 
bärbar dator med access till alla företagets system och Internet, menar Weill et al (2002), kan 
verksamhetscheferna lättare ta till sig och värdera. Sådana tjänster kan specificeras, mätas och 
kontrolleras genom ett Service Level Agreement, SLA (Weill et al, 2002).  
 
Weill och Ross (2004, s.34) beskriver IT-infrastruktur som ”the foundation of planned IT 
capability (both technical and human) available throughout the business as shared and 
reliable services and used by multiple applications7”. 
 
Weill & Broadbent (1998) menar att IT-infrastrukturen innehåller flera beståndsdelar, se figur 
5. Längst ner i pyramiden finns IT-komponenter så som t.ex. datorer, skrivare, routrar, 
databashanterare, operativsystem och skannrar. IT-komponenterna omvandlas med hjälp av 
det som man benämner för mänsklig IT-infrastruktur bestående av kunskap, färdighet, 
policies, standarder och erfarenhet till delade IT-tjänster. Dessa består av tjänster som är mer 
stabila över tid så som storskaliga processorer (t.ex. servrar och stordatorer), hantering av 
delade kunddatabaser, telecom nätverkstjänster, forskning och utveckling (FoU) samt intranät. 
Fler och fler företag har ytterligare ett skikt bestående av standardapplikationer som används 
av alla verksamhetsavdelningar. Dessa benämns för delade och standardiserade IT-
applikationer och ändras inte regelbundet, här ingår t.ex. affärssystem (ERP), CRM system, 
supply chain management system (SCM) samt funktionella system som stödjer delade tjänster 
så som ekonomi, budgetering och HR (Weill & Broadbent, 1998; Weill & Ross, 2004). 
 

                                                 
7 Fritt översatt från eng. ”Grunden av den planerade IT-förmågan (både den tekniska och mänskliga) som är tillgänglig i form av delade 
tillförlitliga tjänster som används av många applikationer” 
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Figur 5. IT-infrastruktur enligt Weill och Broadbent (1998, s. 86) 
 
Hanseth (2002) har en liknande syn på IT-infrastruktur som Weill et al (2002) men använder 
benämningen informationsinfrastruktur (II). Han skriver att IT-lösningar som utvecklas idag 
signifikant skiljer sig från traditionella informationssystem. Detta eftersom de IT-lösningar 
som utvecklas i dag består av integrationer mellan flera system och överskrider både 
organisatoriska gränser och de geografiska. Därför bör nutida IT-lösningar ses som 
informationsinfrastrukturer. Denna förändring av karaktären på IT reflekteras även i allmänna 
teknologiska diskussioner där begreppet IT har ersatts av IKT (Informations- och 
kommunikationsteknik) i syfte att belysa sammanslagningen mellan informations- och 
kommunikationstekniken (Hanseth, 2002).  
 
Hanseth & Lyytinen (2004, s.213) definierar Information Infrastructure (II) som ”a shared, 
evolving, heterogeneous installed base of IT capabilities among a set of user communities 
based on open and/or standardized interfaces”8.  
 
Även Datta et al (2007, s.3482) har en liknande definition av IT-infrastruktur som Weill et al 
(2002) och menar att IT-infrastruktur är ”a service-driven heterogeneous portfolio of modular 
and configurable services consisting of technologies, applications, people and IT-enabled 
routines (processes)”9.  
 
Utifrån ovanstående definition kan följande huvuddrag urskiljas (Datta et al, 2007, s.3482); 
 
- IT-infrastruktur är tjänstebaserad 
- IT-infrastruktur är en portfölj av modulära och konfigurerade tjänster 
- IT-infrastruktur omfattar tekniker och mänskliga tjänster 
 

                                                 
8 Fritt översatt från eng. ” En installerad bas av IT-förmågan som är delad, utvecklande och heterogen, nyttjad av ett flertal 
användarcommunities, baserad på öppna och/eller standardiserade gränssnitt”. 
9 Fritt översatt från eng. ”En tjänstebaserad heterogen portfölj av modulära och konfigureringsbara tjänster bestående av tekniker, 
applikationer, människor och IT-möjliggörande rutiner (processer)”.  
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3.3 Produkt/tjänsteteori 
Eftersom det är populärt i både teori och praktik att tala om IT-infrastruktur ur ett 
tjänsteperspektiv följer här ett avsnitt om produkt/tjänsteteori.  
 
Inom tjänsteteorin finns det en traditionell uppdelning mellan varor och tjänster. Röstlinger 
och Goldkuhl (1998) anser dock att denna uppdelning är otillräcklig vid avgränsningen av 
fenomenet och dess innebörd. Inom tjänsteteorin (t.ex. Grönroos, Norman, Arnerup-Cooper & 
Edvardson) anges ofta ett antal grundkaraktäristika för tjänster som är ofta återkommande 
(Röstlinger och Goldkuhl, 1998, s.3): 
 
- Tjänster är immateriella (intangibla) 
- Tjänster produceras, levereras och konsumeras ofta samtidigt 
- Kunden deltar ofta som medproducent 
- Tjänster är heterogena företeelser 
 
De fyra ovanstående kriterierna för tjänster kan inte ses som hållbara eftersom ingen av dessa 
kan ses som utmärkande för tjänster. Dessa är dock relevanta för kategorisering av produkter 
menar Röstlinger och Goldkuhl (1998). Författarna menar alltså att dessa är viktiga inom 
produktteorin men inte på samma sätt som tjänsteteoretikerna avser. 
 
Röstlinger och Goldkuhl (1998) menar att tjänst som avgränsat fenomen inte samtidigt kan 
betyda aktiviteter utförda av tjänsteproducenter och upplevelser hos klienter. Vidare menar 
författarna att det finns behov av att tydligt skilja på handling, resultat av handling och 
effekter av handling/resultat. 
 
Efter en analys av olika tjänstedefinitioner (av författare som Grönroos, Norman, Arnerup-
Cooper & Edvardson) sammanfattar Röstlinger och Goldkuhl (1998) att det finns en stor 
oklarhet med tjänstebegreppet. Tjänstebegreppet står för flera olika saker (Röstlinger och 
Goldkuhl, 1998, s.7); 
 
- Tjänsteaktivitet, dvs producentens utförande av handling 
- Tjänsteresultat, dvs resultat som klienten erhåller från producentens tjänsteaktivitet 
- Tjänsteeffekt, dvs kundens nyttjande av resultat och den tillfredställelse och upplevelse 

som detta leder till  
 
Det primära intresset för kunden är producentens handlingsresultat inte producentens handling 
som aktivitet, även om det finns något enstaka exempel där producentens aktivitet direkt kan 
upplevas av klienten. Budskapet som Röstlinger och Goldkuhl (1998) för fram är att man bör 
skilja mellan tjänade handlingar och resultatet av dessa handlingar. ”När man talar om tjänst 
som produkt så bör man avse resultatet av (tjänste) handlingarna och inte handlingarna i sig” 
(Röstlinger och Goldkuhl, 1998, s.8).  
 
Röstlinger och Goldkuhl (1998, s.22) definierar produkt som: ”något som avsiktligt framställs 
av någon och som är avsett att brukas av någon på något sätt”. Detta innebär att produkt 
betraktas som varor såväl som tjänster. Produkt ses som ett resultat av utförda handlingar, dvs. 
något som redan är framställt t.ex. en tjänst är något som är gjort istället för något som görs.  
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Resultatet som framställs av en producent dvs. en produkt som nyttjas av en klient skapas 
utifrån följande förutsättningar (Röstlinger och Goldkuhl, 1998, s.23); 
 
- Uppdrag från uppdragsgivare 
- Underlag från försörjare 
- Kunnande, normer, instrument 
- Ersättning från finansiärer  
 
Produkten bör betraktas utifrån dess kontext av producent/produktion och klient/konsumtion, 
därför bör den ha sådana egenskaper att både producentens behov i produktionsprocessen 
tillgodoses likväl som klientens behov i konsumtionsprocessen (Röstlinger och Goldkuhl, 
1998). 
 

3.3.1 Tjänst enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning 
En viktig grundsyn inom Affärsmässig förvaltningsstyrning är att all verksamhet bör resultera 
i en eller flera användbara produkter. Detta för att undvika att förvaltningsverksamheten blir 
självgenererande. Produkt ses som resultat av en verksamhet och innefattar både produkter 
och tjänster (Nordström & Welander, 2007). Det som förvaltningsorganisationen levererar till 
sin objektverksamhet benämns förvaltningsprodukt (eller verksamhetsstöd). Verksamhetsstöd 
definieras som ”Resultatet från förvaltningsverksamheten som används av specifika 
objektverksamhetsparter. Utgörs såväl av verksamhetsdelar som IT-system” (Nordström & 
Welander, 2008, Bilaga 1). Detta innebär att förvaltningsprodukt i Affärsmässig 
förvaltningsstyrning står för förvaltningsorganisationens tjänsteresultat. 
 

3.3.2 Service management och ITIL 
Publika ramverk och standarder är attraktiva i dagsläget och används bl.a. inom 
organisationer i syfte att vinna konkurrensfördelar. Inom området Service management finns 
det utvecklade best practices för att hjälpa organisationer att leverera kvalitetssäkrade IT-
tjänster avseende IT-infrastruktur. Standarden ISO/IEC 20000 nyttjas av organisationer i syfte 
att revidera och certifiera sin kompetens inom Service management. I syfte att uppnå ISO/IEC 
20000 standarden används ITIL. ITIL står för Information Technology Infrastructure Library 
och är ett ramverk bestående av processer, rutiner och guidelines baserade på en internationell 
praxis. Ramverket ITIL version 3 består av 23 processer och 5 funktioner. Processerna är 
basen i ITIL och det är dessa som möjliggör handlings-/processtyrning som är den främsta 
styrningsformen (itSMF Sweden). Ramverket innehåller definierade ansvarsroller och fora. 
 
ITIL ramverket etableras med organisatorisk utgångspunkt i hela eller delar av IT-
organisationer. IT-organisationens parter har ett ansvar för att kunden och användaren är 
nöjda med den levererade tjänsten. IT-organisationen producerar, levererar och äger tjänsten 
som tillhandahålls kunden. Service Level Manager som är leveransansvarig är kundens 
kontaktperson i IT-organisationen (Office of Government Commerce, 2001). 
 
Inom ITIL talas det om Service management som " a set of specialized organizational 
capabilities for providing value to customers in the form of services10 " (Office of Government 
Commerce,  2007 s. 11). 
 

                                                 
10 Fritt översatt från eng. ”Ett antal specialiserade organisatoriska förmågor som tillhandahåller kundnytta genom olika tjänster”. 



   25

Med den organisatoriska förmågan avses funktioner och processer som hanterar en tjänst 
inom dess livscykel. Denna förmåga innefattar och representerar tjänsteorganisationens 
kapacitet, kompetens och tilltro för den utförda handlingen (Office of Government 
Commerce, 2007). 
 
Inom ITIL används följande definition av en tjänst: 
"A service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes customers 
want to achieve without the ownership of specific cost and risks11 "(Office of Government 
Commerce, 2007 s. 11). 
 
Utifrån ovanstående definition kan följande huvuddrag av en tjänst urskiljas: 
- Ett medel för att tillhandahålla värde till kund 
- Främjar det resultat som kunden vill uppnå  
- IT-organisationen äger tjänsterna som tillhandahålls  
- Alla risker och kostnader för en IT-tjänst är ett ansvar för IT-organisationen  
 
Detta innebär att en tjänst inom ITIL består av olika aspekter nämligen tjänsteresultat, 
tjänsteaktivitet och tjänsteeffekt.  
 

3.3.3 SOA – Service oriented architecture 
SOA står för Service oriented architecture och är en konceptuell verksamhetsarkitektur. SOA 
medför att verksamhetens funktionalitet (dvs. applikationslogik) görs åtkomlig för SOA 
användare som t.ex. kan vara utvecklare, arkitekter, analytiker eller kunder (kan vara både 
interna och externa) i form av delade, återanvändbara tjänster inom ett IT-nätverk (Marks och 
Bell, 2006). En tjänst kan utföra en specifik verksamhetsuppgift men kan även vara en del av 
en aggregerad tjänst dvs. tillsammans med en eller flera andra tjänster utföra en större 
verksamhetsuppgift (Marks och Bell, 2006). Tjänster inom SOA innefattar alltså både 
verksamhets- och tekniska lösningar som är avgränsade utifrån någon form av meningsfullhet.  
Den nytta man ser att SOA ger är att organisationer inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt 
vid varje förändring. Istället ska man organisera IT-system i syfte att underlätta 
återanvändning genom delning av data och resurser (Earl, 2005). 
 
SOA governance model är ett koncept som innefattar nödvändiga aspekter, så som 
organisation, processer, regelverk och mätmetoder, för att övergripande styra en 
tjänsteorienterad arkitektur på ett framgångsrikt sätt dvs. möta de definierade affärsmålen 
(Marks & Bell, 2006). Däremot uttalas inte den organisatoriska aspekten inom SOA. 
Vilket innebär att en tjänst enligt SOA definitionen består av tjänsteresultat. 
 

                                                 
11 Fritt översatt från engelska:” En tjänst utgör ett medel för att tillhandahålla värde till kunderna genom att underlätta  det resultat som 
kunderna vill uppnå, utan ägande av specifika kostnader och risker”.  
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3.3.4 Jämförande analys av produkt-/tjänstebegreppet 
Baserat på teori om Affärsmässig förvaltningsstyrning (AMFS), ITIL och SOA följer nedan 
en sammanfattning av begreppet produkt/tjänst där jag närmare analyserar dimensionerna på 
produkter/tjänster bland de tre förespråkarna. 
 
Tabell 1. Sammanfattning av dimensioner på tjänster. 

Analys-
parameter 

 
 
Förespråkare 

Tjänsteleverans Parter som agerar 
producent –klient 

Tjänsten ur ett 
organisatoriskt 
perspektiv 

Syn på 
tjänstebegreppet 

AMFS Tekniken finns ”inbakad” i 
förvaltnings-
organisationens leverans. 

Förvaltnings-
organisationen levererar 
till  objektverksamhetens 
parter 

Förvaltningsobjektet  
avgör tjänstens 
avgränsning (ingående 
teknik och förvaltnings-
organisationens 
ansvarsområde i 
växelverkan) 

Tjänsteresultat 

ITIL Tekniken finns ”inbakad” i 
IT-organisationens 
leverans. 

IT-organisationen 
levererar till 
verksamhetsparter  

IT-organisationens 
ansvarsområde avgör 
tjänstens avgränsning 

Tjänsteaktivitet 
Tjänsteresultat 
Tjänsteeffekt 

SOA Teknikens innehåll avgör 
tjänstens avgränsning och 
innehåll. 

IT-verksamhetsparter 
levererar till 
objektverksamhetens 
parter 

Organisationen är 
underordnad 

Tjänsteresultat 

 
Samtliga ovan nämnda förespråkare (se tabell 1) har det gemensamt att det ska vara en 
meningsfull avgränsning, med syfte att öka verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet. Syftet 
med detta tjänsteteoretiserande i praktiken är att tydliggöra och påvisa vad olika förespråkare 
avser med sin definition av tjänst. Eftersom organisationer använder flera modeller samtidigt, 
som kan ha olika utgångspunkter i tjänstebegreppet, kan detta ibland utlösa motstridiga 
tjänstepaketeringar. Min förhoppning är att ovanstående analys kan vara till hjälp för att förstå 
varför detta uppstår. Att ha en gemensam syn på vad en produkt/tjänst innebär är viktigt vid 
fastställandet av användbara leveranser från förvaltningsorganisationen och är en förutsättning 
för att kunna implementera IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt, vilket är en viktig del i 
denna uppsats. 
 
Röstlinger & Goldkuhl (1998) menar man ska tala om varor och tjänster som produkter. 
Produkt ses som ett resultat av utförda handlingar, dvs. något som redan är framställt. En 
tjänst är något som är gjort istället för något som görs. Resultatet som framställs av en 
producent nyttjas av en klient utifrån vissa förutsättningar (Röstlinger & Goldkuhl, 1998). I 
denna analys utgår jag från att betrakta en tjänst som produkt dvs. resultatet av 
tjänstehandlingar i enlighet med Röstlinger och Goldkuhl.  
 
Nordström (2007) har samma syn på produkter eftersom Affärsmässig förvaltningsstyrning 
bygger på produkt/tjänsteteorier från Röstlinger och Goldkuhl. Inom Affärsmässig 
förvaltningsstyrning talar man om produkt som resultat av en verksamhet. 
Förvaltningsorganisationen som producent, framställer och levererar förvaltningsprodukter till 
sin objektverksamhet som består av ett flertal objektverksamhetsparter och utgör klienten. En 
förvaltningsprodukt tydliggör förvaltningsorganisationens vidareförädlingsvärde och baseras 
på IT-komponenter som utgör en ingående del.  
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Enligt ITIL har IT-organisationens parter ett ansvar för att kunden och användaren är nöjda 
med den levererade tjänsten. IT-organisationen (intern eller extern) producerar, levererar och 
äger tjänsten som tillhandahålls kunden - även här är tekniska komponenter ofta integrerade i 
leveransen. Det är IT-organisationens ansvarsområde som avgör tjänstens avgränsning. I 
jämförelse med produktteorin innebär detta att en tjänst inom ITIL består av tjänsteresultat 
(dvs. producentens resultat av handling), tjänsteaktivitet (dvs. resultat som klienten erhåller 
från producentens tjänsteaktivitet) och tjänsteeffekt (dvs. kundens nyttjande av resultat och 
den tillfredställelse och upplevelse som detta leder till). Enligt Röstlinger och Goldkuhl 
(1998) är det precis detta som gör att tjänstebegreppet kan bli oklart eftersom det primära 
intresset för kunden är producentens handlingsresultat. 
 
Inom SOA består en tjänst av verksamhets- och tekniska lösningar avgränsade utifrån en eller 
flera verksamhetsuppgifter/verksamhetsfunktioner beroende på om man ser en SOA- tjänst ur 
mikro- eller makroperspektiv. Den organisatoriska aspekten i SOA är inte tydligt uttalad, men 
med användare avses olika målgrupper inom en organisation t.ex. utvecklare, arkitekter, 
analytiker samt kunder som kan vara interna och externa. I denna analys anser jag att det är 
lämpligt att använda Nordströms generiska begrepp objektverksamhet (för definition av 
begreppet se avsnitt 3.1.1 Förvaltningsaktiviteter och förvaltningsverksamhet), 
objektverksamhets parter (dvs. parter som utför objektverksamhet) och IT-verksamhetsparter 
(dvs. parter som utför IT-verksamhet) för att beskriva de inblandade parterna dvs. det 
Röstlinger & Goldkuhl (1998) benämner för klient och producent. IT-verksamhetsparter 
producerar och levererar SOA tjänst/-er till objektverksamhetens parter som i detta fall kan 
bestå av t.ex. IT-enheten där utvecklare och arkitekter kan härröras till (IT-organisationen/IT-
enheten ses då som en objektverksamhetspart), samt interna kunder som kan tillhöra en eller 
flera interna verksamhetsenheter eller en extern kund. 
 

3.4 Innehåll i IT-infrastruktur begreppet 
Weill et al (2002) menar att en tjänst integrerar de tekniska och de mänskliga komponenterna 
av IT-infrastrukturen. Fördelen med tjänstekonceptet för IT-avdelningen är att 
infrastrukturella tjänster förblir relativt stabila när de tekniska komponenterna förändras 
(Weill et al, 2002). 
 
En integrerad IT-infrastruktur kombinerar alla företagets IT-komponenter och kompetenser 
till en elektronisk plattform som möjliggör att alla företagets affärer kan hanteras elektronisk. 
En integrerad infrastruktur består av följande tio grupper innehållande IT-infrastrukturella 
tjänster: integrerade elektroniska kanaler, säkerhet och riskhantering, kommunikation, 
datahantering, infrastrukturella applikationer, IT-facilitetshantering, IT-styrning, IT-arkitektur 
och standarder, IT-utbildning samt IT Forskning och utveckling, se figur 6 (Weill & Ross, 
2004). 
 
Genom elektroniska kanaler bygger företag länkar mot sina externa partners med hjälp av 
olika typer av överenskomna standarder (se figur 6). Externa affärspartners får elektronisk 
tillgång via integrerade elektroniska kanaler (Weill & Ross, 2004). Vanligtvis inkluderar 
kanaler en kombination av fysiska kontakter (tex. point-of-service inom bankbranschen) 
webbsidor, e-mail, inskannad fysisk post, IVR12, trådlösa anordningar och uttagsautomater. 
Strävan är att integrera alla kanaler för att kunna leverera en enhetlig och sammanställd 

                                                 
12 Interactive voice responce – interaktiv teknik som möjliggör för en dator att detektera röst och/eller tagentbord/knappsats. 
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information till kunden. Många företag investerar i Data warehouse system, web services, 
middleware och översättningstabeller i syfte att leverera kanaltjänster (Weill et al, 2002).  
 
All kommunikation passerar genom säkerhets- och riskhanteringskomponenter och 
kompetenser. Dessa tillhandahåller säkerhet genom tekniker som t.ex. brandväggar och 
kryptering samt policies för t.ex. fjärranslutning, användning av lösenord och 
katastrofplanering. Interaktioner med kunder och partners hanteras ofta genom 
kommunikationstjänster som vanligtvis innefattar bredband, intranät och local area network 
LAN. Datahantering innefattar databashantering, middleware hantering och datautbyte (Weill 
& Ross, 2004). Företag strävar efter att hantera data oberoende av applikationer så att de kan 
vara tillgängliga genom hela företaget i syfte att lättare ansluta nya produkter och sälja över 
enhetsgränserna (Weill et al, 2002). 
 
Företagets applikationsinfrastruktur är nära sammankopplad med datahantering då 
applikationsinfrastrukturen fångar upp, uppdaterar och kommer åt företagets data (Weill & 
Ross, 2004). Dessa infrastrukturella applikationer är standardiserade genom hela 
organisationen och stödjer områden så som ekonomi, HR och budgetering. Vissa företag 
väljer ett affärssystem (s.k. ERP) och det blir en del av applikationsinfrastrukturen medan 
andra standardiserar och konsoliderar affärsområdenas applikationer och gör dem till en grupp 
av delade tjänster (Weill et al, 2002). 
 
Arbete och hantering av dessa applikationer bildar nästa grupp av infrastrukturella tjänster 
som är IT-facilitetshantering. Tjänsterna inom detta skikt sträcker sig över de andra grupperna 
inom det fysiska skiktet och har till uppdrag att koordinera dessa. Härifrån tillhandahålls 
tjänster så som server farmer, storskaliga processorer samt utvecklingsmiljöer. IT 
facilitetshantering tillför värde genom integration av dem fem fysiska infrastrukturella skikt 
och optimerar driften (Weill et al, 2002).  
 
 

 
Figur 6. Integrerad IT-infrastruktur bestående av 10 komponent-/kompetensgrupper. (Weill et al, 2002, s.60) 
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De första sex (ovan redovisade) grupperna bildar ett fysiskt skikt av den IT-infrastrukturella 
förmågan. De fyra resterande grupperingarna (redovisade nedan) representerar mer 
styrningsorienterad IT-förmåga (Weill et al, 2002). 
 
IT-styrningstjänster koordinerar den integrerade infrastrukturen och hanterar 
kommunikationen med verksamhetsenheterna. Exempel på typiska IT-styrningstjänster är IS 
planering, projektstyrning, Service Level Agreements (SLA) samt förhandling med 
leverantörer (Weill et al, 2002). 
 
Tjänster inom IT-arkitektur och standarder tillhandahåller migrationsplan för detaljerade 
standarder och är underliggande företagets arkitektur (Weill & Ross, 2004). Detta skikt 
spänner över hela det fysiska lagret av infrastrukturella tjänster eftersom IT-arkitektur 
kontinuerligt behöver granskas/kontrolleras för att möta de strategiska behoven. Att bestämma 
IT-arkitektur kräver engagemang från höga chefer eftersom det är komplext att samtidigt 
hantera olika ändringar från affärsverksamheten och ändringar inom tekniken. En bra 
arkitektur som utvecklas över tiden innehåller dokumenterade definitioner av 
rekommenderade standarder. Varje arkitekturellt beslut som leder till val av specifik teknik 
måste förena den underliggande affärslogiken så att standarder kan utvecklas när 
affärsreglerna ändras (Weill et al, 2002). 
 
Både IT-styrningstjänster och Arkitektur och standarder behöver integreras med Forskning 
och Utveckling (FoU) i syfte att upptäcka eventuella nya fördelaktigare tekniker (Weill et al, 
2002). 
 
IT-utbildning är en del av IT-infrastrukturen som ofta försummas menar Weill et al (2002). 
Här ingår utbildning i hur man använder företagsgemensamma tekniker och system. Vidare 
innefattar denna grupp utbildning av cheferna i hur de kan tänka framåt, investera i och 
använda IT för att skapa affärsnytta (Weill et al, 2002).  
 
IT Forskning och utveckling (FoU) inkluderar företagets förmåga att hitta nya sätt att använda 
IT för att skapa affärsnytta. Dessa tjänster är vanligtvis väldigt bransch- och företagsspecifika 
och bygger på en mer generell information framtagen av företag som specialiserar sig på 
tekniska trender (Weill et al, 2002). 
 
Hanseth (2002) påpekar vikten att betrakta IKT-lösningar som en infrastruktur och redogör 
för tre exempel av informations infrastrukturer (II) på olika nivåer. Det första exemplet är 
Global ”universell tjänst” infrastruktur (t.ex. Internet). Det andra exemplet är Electronic data 
interchange (EDI) och ”affärssektor” infrastruktur som innefattar lösningar för e-handel, så 
som extranät, telemedicinska nätverk etc. Det tredje exemplet är företagsinfrastruktur som 
handlar om integration mellan företag, dess kunder, leverantörer och strategiska partners 
(Hanseth, 2002). 
 
I takt med att organisationer har införskaffat fler och fler applikationer och datorer/hårdvara 
har det blivit lämpligt att skilja mellan applikationer och hårdvara med dess ”basmjukvara”. 
Denna typ av infrastruktur har växt i storlek och blivit mer betydande inom olika företag 
(Hanseth, 2002). Axelsson (1998, s.69) ser IT-infrastruktur som beståndsdelar i 
informationsteknisk grundstruktur bestående av hårdvara (i form av datorer, nätverk och 
periferiutrustning) och basprogramvara (dvs. operativsystem, databashanteringssystem, 
kommunikationssystem och liknande typer av grundläggande programvara). Dessa 
beståndsdelar nyttjas för att skapa en lämplig informationsförsörjning för verksamheten. 
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Datta et al (2007) beskriver också IT-infrastruktur som en tjänstebaserad företeelse och menar 
att IT-infrastruktur är en viktig möjliggörare och inte en stel teknikgrund. Den måste vara 
målorienterad och kunna erbjuda nödvändiga tjänster för sitt syfte. Datta et al (2007) menar 
att IT-infrastruktur innehåller tre huvudkategorier även s.k. modulära subsystem (se tabell 2): 
innehållsinfrastruktur (t.ex. databaser, hårddiskar), beräkningsinfrastruktur (t.ex. processorer, 
monitorer, programmeringsverktyg) och kommunikationsinfrastruktur (t.ex. routrar, 
operativsystem för nätverk). Som moduler av IT-infrastrukturen är dessa byggda genom en 
kombination av tjänster som är strukturellt oberoende av varandra, men fungerar ihop (Datta 
et al, 2007). 
 
Tabell 2. modulära subsystem enligt Datta et al (2007) 

Subsystem Innehåll 
Innehåll (informationsbaserade tjänster) Inkluderar alla data- och informationsrelaterade tjänster som styrs av 

företagets gemensamma IT-infrastruktur 
Beräkning (processorer och 
systembaserade tjänster) 

Inkluderar processorbaserade resurser med fokus på input/output, kontroll och 
behandling, OS- miljö, mjukvara för systemutveckling, tekniska standarder för 
hårdvara samt kompatibilitet mot flera leverantörer. 

Kommunikation (nätverksbaserade 
tjänster) 

Hanterar nätverksbaserade resurser som används i syfte att stödja 
kommunikation och tillhandahålla organisatorisk anslutning.   

 
Utöver dessa tre grundläggande subsystemen finns det enligt Datta et al (2007) ytterligare fyra 
som innehåller delmängder av de tre grundläggande subsystemen, se tabell 3. 
 
Tabell 3. Kombination av de tre grundläggande subsystemen enligt Datta et al (2007) 

Subsystem Innehåll 
Innehåll/Beräkning (information och 
systembaserade tjänster) 

Hanterar konvergering eller integration avseende innehåll och beräknings 
tjänster. 

Innehåll/Kommunikation (information och 
nätverksbaserade tjänster) 

Eftersom informationskällor blir allt som oftast idag distribuerade över 
nätverk finns det behov av att integrera informationen. Dessa tjänster 
innehåller stora relationsdatabaser i grunden med flexibla gränssnitt som 
är anslutna med hjälp av middleware. 

Beräkning/Kommunikation (system och 
nätverksbaserade tjänster) 

Hanterar tekniker som riktar sig till och hjälper att integrera system och 
nätverk (tex. Sun UltraSPARC III). 

Innehåll/Beräkning/Kommunikation 
(information, system och nätverksbaserade 
tjänster) 

Framväxten av affärssystem och behovet av företagsgemensamma 
tjänster har drivit integration av de tre subsystemen (innehåll, beräkning 
och kommunikation) genom förening av information, system och 
nätverksbaserade tjänster. Enterprise application integration (EAI) är ett 
exempel på kombination av processer, mjukvara, standarder och 
hårdvaran som resulterar i sömlös integration av flera system så att de 
kan agera som ett. 

 
Varje subsystem inom IT-infrastrukturen består av specifik teknik och mänskliga tjänster 
(human services). De tekniska tjänsterna består av t.ex. tekniska anordningar, applikationer, 
databaser och nätverk som kan vara paketerade komponenter eller utvecklade internt. Det 
tekniska subsystemet menar Datta et al (2007) är den installerade basen av IT-infrastruktur 
bestående av tjänster på operativ nivå och applikationsnivå. Tjänster på operativ nivå består 
huvudsakligen av hårdvara och anordningsspecifika tekniker. Tjänster på applikationsnivå 
består av programtekniker som ligger ovanpå den operativa plattformen. Tekniker på 
applikationsnivå är mer flexibla än de på operativ nivå eftersom dessa inte är proprietära i 
motsats till de på operativ nivå (se tabell 4). De mänskliga tjänsterna består av kunskap, 
kompetens och erfarenhet och binder ihop de tekniska IT-komponenterna i funktionella 
tjänster, dvs. de är kunskapsbasen i ett företags IT-infrastruktur. Datta et al (2007) 
exemplifierar ingående delar av varje subsystems enligt tabell 4. 
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Tabell 4. Exempel på innehåll av subsystem enligt Datta et al (2007). 

Subsystem Operativ nivå Applikationsnivå 

Innehåll  - Hårddiskar, 
- Lagringsmedia/lagringsenheter (tex. 

USB, CD, DVD) 

Inkluderar t.ex. databaser, kalkylprogram, 
ordbehandling  

Beräkning  - Hårdvara (tex. processor baserade 
system så som SUN, Unix, PC, mobila 
anordningar så som PDA och 
personliga sökare samt input/output 
anordningar så som tangentbord, 
monitorer, skrivare),  

- Utrustningsuppgraderingar  

Inkluderar t.ex. stand-alone utvecklar-
mjukvara så som kompilatorer, 
programmeringsverktyg och mjukvara för 
systemadministration så som 
backup/recovery, emulatorer, 
övervakningsmjukvara, applikationer för 
att hantera alla användare. 

Kommunikation    - Fysiska hårdvarutekniker (så som 
telefoner, fax maskiner och routrar) 

- Katalogtjänster (tex. ADSI, 
X.500/LDAP) 

- Anslutnings tekniker (tex. Gigabit 
Ethernet) 

- Nätverksarkitekturer (tex. LAN, 
klient/server, peer-to-peer) 

Applikationer som kan relateras till 
nätverksadministration (tex. 
nätverkslösningar, trafikhantering) 
nätverksprotokoll (tex. VoIP, DHCP, 
HTTP) och felsökning av nätverk. 
 
  

Innehåll/Beräkning  Resurser i form av beräkningshårdvara som 
tillhandahåller tillgänglighet till lagrad 
innehåll (tex. separata backup och lagrings 
anordningar) 

Applikationer som kan relateras till  
Administration av innehållet, heterogen 
lagringsintegration (tex. datamigration 
och synkronisering) och 
innehållsbehandling (tex. datalagring, 
informationsutvinning, behandling av 
dataförfrågningar)   

Innehåll/Kommunikation  Tekniker för behandling, gruppering och 
spridning samt hantering av innehåll över 
stora nätverk (t.ex. fil- och innehålls servrar, 
NAS och SAN)  

Inkluderar program som är relaterade till 
innehåll och säkerhet avseende nätverk, 
sökmotorer samt gränssnitt och 
standarder.     

Beräkning/Kommunikation  Tekniker som kan relateras till säkring av 
tillgänglighet till systemen, 
webbapplikationer, tunna klienter och 
terminaler samt nätverks OS.  

Inkluderar övervakning av distribuerade 
applikationer samt 
Heterogen systemanslutning (t.ex. 
CORBA, COM+/DCOM, middleware 
interoperabilitet)   

Innehåll/Beräkning/ 
Kommunikation 

Inkluderar tekniker som företagsservrar 
(Enterprise servers) och 
företagslagringssystem för bearbetning, 
hosting och betjäning av information från 
och till distribuerade källor och mottagare.  

Inkluderar samarbetsverktyg CRM, SCM 
och ERP-svit 

 
Olika organisationer har olika behov som behöver tillfredställas med IT-infrastrukturen, 
eftersom IT-infrastrukturen är designad specifikt för det aktuella företaget, är det viktigt att 
kunna leverera en tjänsteportfölj bestående av olika tjänster som kan vara utkontrakterade 
och/eller interna. I takt med förändrade strategier kommer det hela tiden krav på nya tjänster 
därför måste företagen flytta om, uppgradera och anpassa sina IT-infrastrukturella resurser 
(Datta et al, 2007). 
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3.5 IT-infrastruktur ur ett förvaltningsperspektiv 
Baserat på teori inom IT-infrastruktur (se avsnitt 3.2.1. Olika definitioner av IT-infrastruktur 
begreppet) finns det en generell definition av begreppet IT-infrastruktur, nämligen att det 
handlar om ett företags gemensamma tekniska bas som hela verksamheten är beroende av 
(Weill, 2002; Datta, 2007; och Hanseth, 2002). Det är viktigt att observera att ingen av 
författarna behandlar IT-infrastruktur ur ett förvaltningsperspektiv. I den befintliga teorin har 
jag uppmärksammat att det finns ett vidare perspektiv på IT-infrastruktur nämligen det 
strategiska, innehållande investering och utveckling (Weill, 2002; Datta, 2007; och Hanseth, 
2002). Den befintliga definitionen av begreppet är dessutom organisationsberoende. Därför 
finns det behov av att komplettera dessa befintliga teorier om IT-infrastruktur.  
 
Ett effektivt förvaltningsobjekt bör vara avgränsat utifrån den objektverksamhet det stödjer. 
Den objektverksamhet som stöds av ett förvaltningsobjekt måste anses vara meningsfull att 
betrakta som en verksamhet (Nordström, 2005). Exempel på förvaltningsobjekt vars 
objektverksamhet inte är meningsfull att betrakta som en verksamhet är olika typer av 
tekniska integrationer mellan de olika IT-systemen. Dessa tekniska integrationer bör inte 
betraktas som förvaltningsobjekt i sig, men de kan utgöra en del i ett eller flera 
förvaltningsobjekt för att det ska vara meningsfullt ur ett förvaltningsperspektiv. Nedan följer 
mitt resonemang avseende IT-infrastruktur ur ett förvaltningsperspektiv.  
 

3.5.1 Definition av IT-infrastruktur ur förvaltningsperspektiv 
Både Weill et al(2002) och Datta et al (2007) menar att IT-infrastruktur är tjänstebaserad och 
består av tekniker och mänskliga tjänster. Ur ett förvaltningsperspektiv stämmer detta överens 
då ett förvaltningsobjekt består av förvaltningsprodukter och IT-system (Nordström & 
Welander, 2007). De tekniska komponenterna vidareförädlas alltså genom mänsklig 
kompetens (förvaltningsorganisationen) och resulterar i en/flera 
förvaltningsproduktprodukter. Datta et al (2007) beskriver tekniska tjänster som IT-
komponenter. Jag anser dock att det är en fallgrop att prata om en teknik i sig som en tjänst 
vid beskrivning av ett förvaltningsobjekt. Jag ser IT-komponenterna (t.ex. server, databas) 
som verktyg som förvaltningsorganisationen nyttjar för att kunna leverera sina 
produkter/tjänster. Anledningen till att jag påpekar detta är eftersom Weill (Weill & 
Broadbent, 1998; Weill et al, 2002; Weill & Ross 2004) och Datta et al (2007) inte definierar 
vad som avses med en tjänst (se avsnitt 3.3.4.Jämförande analys av produkt/tjänstebegreppet).  
 
Hanseth (2002) går ifrån IT-begreppet och talar istället om informationsinfrastrukturer (II). 
Jag anser att Hanseths (2002) syn kan likställas med Weill & Broadbent (1998).Weill & 
Broadbent (1998) menar att IT-infrastruktur består av flera beståndsdelar; IT-komponenter (så 
som datorer, skrivare, routrar, osv.), mänsklig IT-infrastruktur, delade IT-tjänster samt delade 
och standardiserade applikationer. Även Hanseth (2002) skriver att II finns på olika nivåer 
inom ett företag och benämner dessa för global infrastruktur, EDI och affärssektor 
infrastruktur, företagsinfrastruktur samt en typ av basinfrastruktur. En typ av infrastruktur 
som Hanseth (2002) nämner har växt i storlek och blivit mer betydande inom olika företag är 
den som består av hårdvaran med dess basmjukvara. Även Axelsson (1998) skriver om 
samma typ av infrastruktur som hon benämner IT-infrastruktur. En annan typ av infrastruktur 
som har växt i storlek och blivit mer betydande inom olika företag är informationsteknisk 
grundstruktur som består av hårdvaran med dess basmjukvara som nyttjas för att skapa en 
lämplig informationsförsörjning för verksamheten (Hanseth, 2002; Axelsson, 1998). 
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Definition av IT-infrastruktur ur ett förvaltningsperspektiv – Slutsats 
IT-infrastruktur är ett för brett begrepp i teorin för att kunna vara applicerbart inom denna 
undersökning. Därför vill jag använda begreppet grundläggande IT-infrastruktur för att 
precisera vad denna kunskapsutveckling fokuserar och terminologiskt hålla isär begreppen IT-
infrastruktur och grundläggande IT-infrastruktur. Min syn på den grundläggande IT-
infrastrukturen är att IT-infrastrukturen är organisationens ”tekniska plattform” bestående av 
IT-komponenter i form av hårdvara tex. servrar, diskar, nätverkskomponenter, kablage mm, 
och mjukvara avseende tex. säkerhet, serverprogramvara, middleware m.m. Vidare 
fastställning av de ingående IT-komponenterna och förvaltningsprodukter analyseras och 
diskuteras i avsnitt 5 Analys och diskussion. Denna infrastruktur ser jag ingår som en 
beståndsdel i IT-infrastrukturen definierad av Weill & Broadbent (1998) och Hanseth (2002) 
och framförallt ligger väldigt nära Axelssons (1998) och Datta et al (2007) syn på IT-
infrastruktur. Ur förvaltningsperspektivet blir definitionen på grundläggande IT-infrastruktur 
följande; förvaltningsobjekten av grundläggande IT-infrastrukturell karaktär innehåller en 
gemensam teknisk bas bestående av nödvändiga IT-komponenter som vid vidareförädling 
(dvs. genom förvaltningsorganisationens kompetenser) resulterar i olika produkter/tjänster 
(t.ex. åtkomst och tillgänglighet till olika systemapplikationer) som nyttjas av 
objektverksamhets parter.  

 

3.5.2 Objektverksamhetsanalys av IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt  
Datta et al (2007) delar in IT-infrastruktur i tre huvudkategorier (se tabell 2) s.k. modulära 
subsystem: innehållsinfrastruktur (t.ex.databaser, hårddiskar), beräkningsinfrastruktur (t.ex. 
processorer, monitorer, programmeringsverktyg) och kommunikationsinfrastruktur (t.ex. 
routrar, operativsystem för nätverk). Denna syn finner jag mest tilltalande avseende innehållet 
av grundläggande IT-infrastruktur eftersom jag anser att författarna ger en överskådlig 
beskrivning av IT-komponenterna som IT-infrastrukturen består av på en bra nivå. Datta et al 
(2007) kategoriserar de tekniska tjänsterna i tjänster på operativ nivå och applikationsnivå, där 
den operativa nivån är en förutsättning för applikationsnivå. Jag anser att Datta et al (2007) 
beskriver det som jag menar är innehållet i en grundläggande IT-infrastruktur. Ur ett 
förvaltningsperspektiv vill jag dock klassa de tekniska tjänsterna enligt Datta et al (2007) som 
IT-komponenter som förvaltas inom grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt.  
 
För att få en djupare förståelse för IT-infrastruktur ur ett förvaltningsperspektiv följer nedan 
en objektverksamhetsanalys (se avsnitt 3.1.1. Förvaltningsaktiviteter och 
Förvaltningsverksamhet, figur 2) på Weill et al (2002) definierade tjänstegrupperingar som 
innehåller IT-infrastrukturella tjänster. Analysen presenteras som ett exempel av avgränsning 
av grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt. Denna analys är baserad på följande 
parametrar;  
- Kan dessa tjänstegrupper ingå i förvaltningsobjekten av grundläggande IT-infrastruktur? 
- Vad inom dessa grupper kan ses som förvaltningsverksamhet som kan härröras till och 

utföras inom grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt? 
 
Integrerade elektroniska kanaler (enligt Weill et al, 2002; Weill & Ross, 2004) innehåller 
integration mellan olika IT-komponenter mot externa parter. Ur ett förvaltningsperspektiv 
anser jag att denna integration framförallt kan härröras andra förvaltningsobjekt än de som 
kan härröras grundläggande IT-infrastruktur. Dessa förvaltningsobjekt är sådana som jag 
skulle kalla för kanalinfrastrukturella förvaltningsobjekt.  
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Säkerhet och riskhantering (enligt Weill et al, 2002; Weill & Ross, 2004) anser jag är ett 
område som är väldigt stort och påverkar hela organisationen. Alla förvaltningsobjekt inom en 
organisation är påverkade av säkerhet och riskhantering inte enbart grundläggande IT-
infrastrukturella sådana. Ett grundläggande infrastrukturellt förvaltningsobjekt anser jag 
innehåller tekniker som t.ex. brandväggar och kryptering. Att ta fram policies och förvalta 
dessa är däremot inte ett ansvarsområde för en förvaltningsorganisation. Detta är en fråga som 
är utanför förvaltningsorganisationens ansvarsområde och hanteras inom linjeverksamheten i 
en organisation. En förvaltningsorganisation påverkas dock och är ansvarig för att följa dessa. 
 
Kommunikationstjänster (enligt Weill et al, 2002; Weill & Ross, 2004) kan till viss del 
härröras till grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt bl.a. tillgängliggörande av 
bredband och LAN. Intranät och dess tjänster däremot bör förvaltas inom 
kanalinfrastrukturella förvaltningsobjekt eftersom den stödjer en annan objektverksamhet. 
 
Datahantering (enligt Weill et al, 2002; Weill & Ross, 2004) anser jag kan härröras till andra 
förvaltningsobjekt av infrastrukturell typ (t.ex. Grunddata förvaltningsobjekt som innehåller 
stöd för datahantering av t.ex. produkt- och kunddata) och inte till den grundläggande IT-
infrastruktur eftersom objektverksamheten för datahantering är annan än den som 
förvaltningsobjekten grundläggande IT-infrastruktur har som sin.  
 
Applikationsinfrastruktur (enligt Weill et al, 2002; Weill & Ross, 2004) anser jag kan indelas 
i olika förvaltningsobjekt dock inte av grundläggande IT-infrastrukturell karaktär eftersom 
dessa stödjer olika objektverksamheter. Applikationer som stödjer områden så som ekonomi, 
HR och budgetering, även om de är standardapplikationer, bör förvaltas i förvaltningsobjekt 
vars objektverksamhet består av t.ex. ekonomiaktiviteter och/eller HR-aktiviteter. 
 
IT-facilitetshantering (enligt Weill et al, 2002; Weill & Ross, 2004) är den grupp som 
innehåller flest tjänster som kan härröras till förvaltningsobjekten grundläggande IT-
infrastruktur. Här finns tillhandahållande av servrar, storskaliga processorer samt 
utvecklingsmiljöer. Alla dessa exempel på IT-komponenter som Weill et al (2002) ger anser 
jag kan härröras den grundläggande IT-infrastrukturen. 
 
De resterande fyra grupperna så som Weill et al (2002) beskriver dem är av styrnings och 
strategisk karaktär. Dessa kan alltså inte enligt min mening härröras direkt till operativ 
förvaltningsverksamhet. Dock utgör dessa stora påverkansfaktorer på alla 
förvaltningsobjekten inom en organisation då förvaltningsverksamheten är en del av 
objektverksamheten och IT-verksamheten och måste följa de interna styrnings- och 
strategiska direktiv. 
 
IT-styrning (enligt Weill et al, 2002; Weill & Ross, 2004) påverkar hela IT-verksamheten 
(linjeverksamhet) vilket medför att det påverkar alla förvaltningsobjekt då 
förvaltningsobjekten består av förvaltningsprodukter och IT-komponenter (Nordström, 2005) 
IT-arkitektur och standarder påverkar också alla förvaltningsobjekt då en organisation har 
gemensam och styrande IT-arkitektur. Dessa har påverkan på IT-nära förvaltning och dess 
aktiviteter som t.ex. vid tekniska ändringar och vidareutveckling. IT-styrning samt IT-
arkitektur och standarder påverkar inte enbart förvaltningsverksamheten som utförs inom alla 
förvaltningsobjekt utan även utvecklingsverksamheten och IT-verksamheten. 
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IT-utbildning och FoU så som Weill et al (2002) definierar det anser jag inte kan härröras till 
en förvaltningsverksamhet. Förvaltningsobjekt avgränsar det som ska förvaltas men det är 
förvaltningsverksamhet som definierar vad som görs inom ramen för (system-)förvaltning och 
innehåller fyra huvudaktiviteter; förvaltningsstyrning, användarstöd, ändringshantering samt 
daglig IT-drift och underhåll (Nordström & Welander, 2007). IT-utbildning och FoU kan 
snarare härröras till linjeverksamheten dvs. IT-verksamheten inom en organisation. Inom 
förvaltningsverksamheten anses det finnas en typ av utbildning som är avsedd för 
förvaltningsobjektets nyttjare. Vid sådana fall är förvaltningsorganisationen ansvarig för 
utbildning av de förvaltningsprodukterna som ingår i förvaltningsorganisationens 
ansvarsområde (detta gäller alla förvaltningsobjekt). Kompetensutveckling av personal kan 
inte härröras till förvaltningsverksamheten. 
 
Weill et al (2002) beskriver IT-verksamheten och tjänster som tillhandahålls ur ett IT- 
perspektiv. Utifrån tjänstegrupperna enligt Weill et al (2002) kan jag konstatera att IT-
infrastruktur finns på olika nivåer inom ett företag samt att vissa tjänster kan härröras till 
grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt och övriga till andra infrastrukturella 
sådana. Med ovanstående analys vill jag visa att alla tjänster som baseras på IT-infrastruktur 
inte hör hemma inom förvaltningsobjekten grundläggande IT-infrastruktur enligt min 
definition av begreppet (se föregående avsnitt 3.5.2 Definition av IT-infrastruktur ur 
förvaltningsperspektiv - Slutsats). Vidare vill jag påvisa vikten i att det är otillräckligt att prata 
om en IT-infrastruktur ur ett förvaltningsperspektiv, man måste skilja mellan olika typer av 
IT-infrastruktur för undvika begreppsförvirring. Slutligen vill jag påpeka att olika typer av 
aktiviteter som utförs i IT-infrastrukturen enligt Weill et al (2002) och Weill & Ross (2004) 
enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning kan anses utföras i både förvaltningsverksamheten 
och linjeverksamheten. 
 
Hanseth (2002) skriver om Informationsinfrastruktur som ett område bestående av olika 
infrastrukturer; global- affärssektor-, företags- och en slags applikations- och hårdvara 
infrastruktur. Weill et al (2002) har liknande perspektiv på IT-infrastruktur som Hanseth 
(även om han använder begreppet II istället för IT-infrastruktur), dock skiljer han inte mellan 
olika typer av IT-infrastruktur. Nordström (2008) skriver att förvaltningsobjekt inom en 
organisation kan härröras till två olika typer; kärnverksamhetsobjekt och 
stödverksamhetsobjekt. Denna indelning avseende typer av förvaltningsobjekt kan liknas II 
indelningen som Hanseth (2002) redovisar. Vid indelning av förvaltningsobjekt är det viktigt 
att tänka på den objektverksamhet som stöds och inte utgå från ett IT-perspektiv eftersom de 
flesta system inom en organisation har tekniska kopplingar till varandra framförallt till den 
grundläggande IT-infrastrukturen som alla förvaltningsobjekt är beroende av. 
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4 Empirisk undersökning  
 
Detta kapitel beskriver den inhämtade empirin som uppsatsen är baserad på. Kapitlet är 
indelat i två avsnitt kallade för Delstudie A som består av en analys av sekundärdata och 
Delstudie B som beskriver nulägessituationen inom fallstudieorganisationen, CSN . 

4.1 Delstudie A – Analys av sekundärdata 
I syfte att undersöka grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt analyserades 
resultat av 12 s.k. objektkartläggningar i form av 12 objektkartläggningsrapporter. En 
objektkartläggning innebär att en organisations totala mängd av förvaltningsobjekt beskrivs 
fastställs. Dessa var genomförda mellan åren 2003 och 2009, på uppdrag av olika 
organisationer (t.ex. kommuner, landsting, statliga myndigheter, bank, finans och försäkring). 
I syfte att bestämma och avgränsa grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt 
studerades även 17 förvaltningsplaner (genomförda mellan åren 2006 och 2009). Delstudie A 
genomfördes under mars 2009.  
 
Syftet med analysen var att undersöka hur många och vilka förvaltningsobjekt som anses vara 
av grundläggande IT-infrastrukturell karaktär enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning. 
Därför används begreppen så som objektkartläggning, förvaltningsetablering, 
förvaltningsobjekt och förvaltningsplan då de befintliga sekundärdata är baserad på teori och 
metodik knutet till Affärsmässig förvaltningsstyrning. Indelningen prövades sedan i en 
delstudie på CSN (delstudie B). 
 
Följande faktorer analyserades: 
- Grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt enligt befintligt material  
- Avgränsningar av grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt enligt befintligt 

material  
- Innehåll av förvaltningsobjekten som anses vara av grundläggande IT-infrastrukturell 

karaktär  
 
Sammanställningen av genomförda Objektkartläggningar13 och Förvaltningsetableringar13 
enligt konsultuppdrag såg ut som följande: 
 
Tabell 5. Sammanställning av Objektkartläggningar avseende grundläggande IT-infrastruktur. 
Förvaltningsobjektets namn  Antal förvaltningsobjekt Förvaltningsobjekt 

etablerade av På AB 
IT-arbetsplats 9 5 (3) 
Klient 1 1 (0)  
Gemensamma arbetsplatser 1 0 
Systemutveckling 1 0 
Teknisk plattform 9 4 (3) 
Plattform 1 1 (0) 
Infrastruktur 2 1 (0) 
Telefoni 2 0 

                                                 
13 Objektkartläggning och Förvaltningsetablering sker i konsultuppdragen enligt fastställda metoder som är en del av Affärsmässig 
förvaltningsstyrning och dess modell. En objektkartläggning resulterar i en objektkartläggningsrapport och en förvaltningsetablering 
resulterar i en förvaltningsplan. 
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Tabell 5 visar förvaltningsobjektens namn, antal förvaltningsobjekt per kategori samt antal 
förvaltningsobjekt som förvaltningsetablerades av konsultföretaget. Det förvaltningsobjekt 
som är etablerade av På AB har dokumenterade förvaltningsplaner vilka jag har haft tillgång 
till under analysen av grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt.  
 
Av dessa 12 Objektkartläggningsuppdragen har jag i min konsultroll själv varit inblandad i 
tre. Vidare har jag förvaltningsetablerat sammanlagt 6 förvaltningsobjekt. De 
förvaltningsobjekt som jag själv har etablerat finns redovisade i parentes under kolumnen 
Förvaltningsobjekt etablerade av På AB.   
 
Förutom Objektkartläggningsuppdrag har jag undersökt etablerade förvaltningsobjekt 
genomförda av konsultföretaget där jag själv har förvaltningsetablerat förvaltningsobjektet 
Integration. I tabell 6 redogörs övriga förvaltningsobjekt (utanför 
Objektkartläggningsuppdragen) av grundläggande IT-infrastrukturell karaktär. 
 
Tabell 6. Enskilt etablerade förvaltningsobjekt utanför ramen för Objektkartläggningsuppdrag.  
Etablerade förvaltningsobjekt av 
grundläggande IT-infrastrukturell 
karaktär 

Antal förvaltningsobjekt 

Integration 1 
e-post 1 
Infrastruktur 2 
Datorkraft 1 

 
Det som kan utläsas av sammanställningen är att det finns två förvaltningsobjekt som är 
återkommande (se tabell 5 och 6) och anses vara av grundläggande IT-infrastrukturell 
karaktär. Ett som i de flesta fall kallas för IT-arbetsplats och ett som i de flesta fall kallas för 
Teknisk plattform. Namnen på förvaltningsobjekten varierar men det jag har sett i de 
befintliga dokumenten som jag har haft tillgång till är att IT-arbetsplats och Klient avser 
samma innehåll, Tekniskt plattform, Plattform och Infrastruktur avser också samma innehåll 
men namnen på förvaltningsobjekten varierar. 
 
Förvaltningsobjekten Gemensamma arbetsplatser och Systemutveckling utgjorde ett alternativ 
till förvaltningsobjektet IT-arbetsplats. Detta innebär att den specifika organisationen har två 
stycken förvaltningsobjekt som kunde härröras till IT-arbetsplatsen.  
 
Det fanns en variation i enstaka fall avseende även den tekniska plattformen (se tabell 5 och 
6), t.ex. fanns förvaltningsobjekt Telefoni, Integration, E-post samt Datorkraft. Dessa 
förvaltningsobjekt kunde härröras till den tekniska infrastrukturen dvs. grundläggande IT-
infrastruktur. I de flesta fall (enligt förvaltningsplanerna) fördelades de ingående 
komponenterna av Telefoniförvaltningsobjektet, E-postförvaltningsobjektet samt 
Datorkraftförvaltningsobjektet mellan förvaltningsobjekten IT-arbetsplats och Teknisk 
plattform. Integrationsplattformen förvaltades också i de flesta fall inom förvaltningsobjektet 
Teknisk plattform. 
 
I syfte att innehållsbestämma grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt 
analyserades de återkommande förvaltningsobjekten mer ingående med hjälp av befintliga 
förvaltningsplaner. Nedan följer en sammanfattad beskrivning avseende innehållet av de två 
grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekten. 
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Det gemensamma i avgränsningen av ovanstående förvaltningsobjekt är att båda är 
avgränsade utifrån aktiviteter som utfördes i den verksamhet som förvaltningsobjekten direkt 
stödjer, dvs. de ingående IT-komponenterna grupperades utifrån den verksamhet som stöds.  
 

4.1.1 Förvaltningsobjekt IT-arbetsplats 
Förvaltningsobjektet IT-arbetsplats har i syfte att ge användarmålgrupperna tillgång till den 
funktionalitet som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Förvaltningsobjektets 
syfte är även att möjliggöra för andra förvaltningsobjekt att få sina applikationer tillgängliga 
för sina användare. Detta genom att de får sina applikationer paketerade av 
förvaltningsobjektet IT-arbetsplats.  
 
Användarmålgrupperna varierar inom olika organisationer, exempel på dessa är administrativ 
personal, systemutvecklare, handläggare och forskare.  
 
Förvaltningens leverans, dvs. produkten som dessa målgrupper nyttjar är åtkomst till olika 
typer av paketerade applikationer. Förvaltningsprodukten består exempelvis av följande 
paketeringar: 
- Åtkomst till bas standardutbud 
- Åtkomst till tilläggsutbud (tilläggsutbudet kunde bestå av olika målgruppsanpassade 

paketeringar) 
- Paketerings- och distributionstjänst 
- Målgruppsanpassade kunskapsstöd 
 
IT-systemen som dessa produkter är baserade på är olika typer av hårdvara (i form av t.ex. en 
stationär PC, utvecklardator, bärbar PC, lokala skrivare, mobiltelefon och fasttelefon) samt 
inköpta standardapplikationer som ingår i bas standard- alternativt tilläggspaket. 
 
Ovanstående användarmålgrupper är nyttjare/kravställare på förvaltningsobjektets olika 
paketeringar. 
 

4.1.2 Förvaltningsobjekt Teknisk plattform   
Förvaltningsobjektet Teknisk plattform syftar till att stödja sin objektverksamhet som utgörs 
av andra förvaltningsobjekt samt nyutveckling (som utfördes i projekt). Denna 
objektverksamhet behöver grundläggande IT-infrastruktur för att deras system ska kunna 
tillgängliggöras och fungera. 
 
Nyttjarna av Teknisk plattform utgörs följaktligen av andra förvaltningsobjekts IT-nära 
förvaltning samt IT-utvecklare som arbetar i olika utvecklingsuppdrag. Förvaltningsobjektet 
Teknisk plattform genererar och levererar följande produkt till sina målgrupper: 
 
Säker åtkomst och anslutning 
Verksamhetsstödet Säker åtkomst och anslutning består av följande; 
- Tillgänglighet, t ex att komma åt interna och externa applikationer 
- Beräkningskraft, t ex för att exekvera program 
- Lagring, t ex lagring av data på olika media och backup 
- Distribution t.ex. distribution av applikationer och patchar 
- Behörighet, t ex en personlig identitet för att ge åtkomst till nätverk, applikationer, lagring.  
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För att kunna leverera ovanstående förvaltningsprodukt behövs följande IT-komponenter: 
Hårdvara - bestående av servrar (och terminaler), diskar, nätverk dvs. 
switchar/hubbar/routrar och kablage, skrivare för central utskrift samt telefoniväxel. 
 
Mjukvara - bestående av: Säkerhet (här ingick brandväggar, virusskydd, intrångsdetektering, 
säkerhetskopiering (”backup”) och återläsning), Serverprogramvara (här ingick t ex 
operativsystem, filöverföringsprogram, webserver, applikationsserver, mailserver, 
utskriftsserver, databashanterare), Katalogtjänster, Middleware, Prestandaövervakning, 
Drivrutiner för centrala skrivare och Paketering/Distributionsprogram. 
 

4.2 Delstudie B – Fallstudieorganisation CSN 
Information i detta kapitel är inhämtad genom intervjuer, CSN interna dokument samt 
diskussioner genomförda i workshopsform. Under workshopen som genomfördes på CSN den 
3:e juni 2009, presenterades en teoribakgrund avseende Affärsmässig förvaltningsstyrning 
som bl.a. definierade förvaltning och förvaltningsobjekt. Efter det genomfördes en 
presentation av fallstudiens utgångspunkter stegvis i syfte att inhämta gruppens synpunkter 
samt föra diskussioner i frågan om förvaltning av den grundläggande IT-infrastrukturen. 
Workshopen bestod av grupparbeten/diskussioner med utgångspunkt i delstudie A. Nedan 
följer en nulägesbild avseende förvaltning på CSN med fokus på förvaltning av den 
grundläggande IT-infrastrukturen.  
 
CSN arbetar inte med Affärsmässig förvaltningsstyrning. Konsultföretaget På AB har inte 
haft några konsultuppdrag hos företaget i fråga. Syftet med delstudien på CSN har inte varit 
att CSN ska arbeta enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning. Snarare har fokus varit på att 
med hjälp av Affärsmässig förvaltningsstyrning få inspiration kring hur förvaltningen av den 
grundläggande IT-infrastrukturen kan förbättras.  
 
Delstudie B som genomfördes på CSN är inte att betrakta som ett konsultuppdrag som jag 
genomförde i min konsultroll. Båda delstudierna som redovisas i denna uppsats genomfördes i 
min roll som forskare där jag (i delstudie B) har studerat förvaltningssituationen på CSN och 
fört diskussioner baserat på delstudie A utan att göra några explicita rekommendationer om att 
CSN ska börja arbeta enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning som jag förespråkar som 
konsult. 
 
Kort om CSN  
CSN – Centrala studiestödsnämnden är en svensk myndighet som har till uppdrag att besluta 
om och betala ut det svenska studiestödet (till dem som studerar i Sverige och utomlands) 
samt hantera återbetalning av studielånen. Vidare ansvarar myndigheten för 
hemutrustningslån som är riktad till utländska medborgare (mestadels flyktingar) samt för den 
officiella studiestödsstatistiken. CSN har cirka 1000 anställda fördelade på 16 orter inom hela 
Sverige (csn.se). Huvudkontoret är placerat i Sundsvall där Delstudie B genomfördes.  
 

4.2.1 Grundläggande IT-infrastruktur ur förvaltningsperspektiv 
Begreppet förvaltning användes inte på CSN. Istället användes begreppen drift och underhåll 
av systemen, innebörden av dessa begrepp kan dock likställas. Med underhåll avsågs, på 
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CSN, små ändringar (av karaktären tvingande) max 500 timmar per aktivitet. Större ändringar 
50014 -10 000 timmar hanterades i projektform. 
 
På CSN var IT-systemen indelade i olika systemområden (se figur 11) beroende på vilken 
verksamhet dessa stödde. CSN:s systemområden kunde likställas med förvaltningsobjekt. 
Dessa grupperingar fanns gällande drift och underhåll av systemen som hade direkta 
användare. Med andra ord fanns det inte ett systemområde avseende drift och underhåll av IT-
infrastrukturen i samma utsträckning. 
 
Den grundläggande IT-infrastrukturen inom CSN var indelad i följande områden kallade för 
leveransområden; 
- Leveransområde Stordator (ZOS)  
- Leveransområde Server 
- Leveransområde Kommunikation (WAN och Internet) 
- Leveransområde Arbetsplats 
- Leveransområde Utdata 
- Leveransområde Webbdrift 
- Leveransområde Telefoni 
 
För varje leveransområde fanns en utsedd person som var leveransansvarig. Leveransansvarig 
(LA) agerade som kravställare och kontaktperson mot den externa leverantören, dvs. utgjorde 
länken mellan CSN och den externa leverantören eftersom största delen av driften av den 
tekniska miljön samt hårdvara var utkontrakterad till en extern leverantör. 
Kravställare/beställare av den tekniska infrastrukturen inom CSN gentemot LA utgjordes av 
projekt och de olika systemområdena.  
 
IT-infrastruktur inom CSN bestod av de utkontrakterade tekniska miljöerna samt systemnära 
applikationer som i de flesta fall fanns internt. Det var oklart var systemnära applikationer 
förvaltades samt vem som var ansvarig för paketering och leverans av dessa till de olika 
systemområdena internt inom CSN. Det fanns ett område som upplevdes fungera 
tillfredsställande mot systemområdena. Det området kallades för Webbdrift, där fanns en 
kontaktperson som ansvarade för systemnära applikationer samt teknikmiljön mot 
systemområdena. Relationen mellan projekt och den tekniska infrastrukturen upplevdes också 
fungera tillfredsställande.  
 
Baserat på min delstudie A presenterades förslag på indelning av grundläggande IT-
infrastrukturella förvaltningsobjekt. Indelningen av grundläggande IT-infrastrukturella 
förvaltningsobjekt borde enligt gruppen vara (jämfört med delstudie A, se avsnitt 4.1 
Delstudie A – Analys av sekundärdata): 
- Stordator 
- Server 
- Kommunikation 
- Utvecklararbetsplats 
- Handläggararbetsplats 

                                                 
14 Ändringar på 500 timmar paketeras till releaser och hanteras inom projekt, dvs. det finns inga projekt inom 
CSN som är enbart 500 timmar. 
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4.2.2 Arbetsplats inom CSN 
Arbetsgruppen ansåg att det inom CSN borde finnas två förvaltningsobjekt avseende 
arbetsplats, ett för utvecklare och ett för handläggare. Detta eftersom de ansåg att det var två 
olika verksamheter som nyttjade olika IT-komponenter. 
 
Följande typer av arbetsplatser fanns på CSN: 
- BAS Applikationer  
- Standard Handläggare Adm  
- Standard DW  
- Standard Gen  
- Standard RAD  
- EDH – Skanna och Tolka 
- Tillvalsapplikation  
 
Det fanns en nyutsedd kontaktperson inom CSN, som ansvarade för Arbetsplatsen. 
Kontaktpersonen ansvarade för följande applikationer gentemot nyttjarna; 
- Basapplikationer (dvs. alla applikationer som installeras på alla maskiner)  
- Standard Handläggare Adm (dvs. alla installerade applikationer på administratörs och 

handläggarmaskiner)   
- Tilläggsapplikationer (dvs. paketerade applikationer som kunde fås som tillval).  
 
Kontaktpersonen ansvarade för att koordinera Arbetsplatsen gentemot nyttjarna ute i 
organisationen bl.a. genom att hålla olika användarfora. Det fanns ingen utsedd ansvarig för 
de resterande typerna av arbetsplatser. 
 

4.2.3 Teknisk plattform inom CSN 
Under gruppdiskussionerna ansåg gruppen att inom CSN bör det finnas tre 
förvaltningsobjekt/systemområden istället för ett förvaltningsobjekt som är Teknisk plattform, 
enligt delstudie A. Gruppen ansåg att det (inom CSN) borde finnas följande 
förvaltningsobjekt: Stordator, Server och Kommunikation. Detta eftersom de ansåg att 
Teknisk plattform som ett förvaltningsobjekt är för stort område att förvaltas av en 
förvaltningsorganisation. Objektverksamheten som dessa förvaltningsobjekt stödjer kom vi 
fram till var nyutvecklingsaktiviteter samt tekniska förvaltningsaktiviteter inom de andra 
systemområdena. Användarna av dessa tre systemområden (dvs. stordator, server och 
kommunikation) bestod av utvecklingsprojekten och de resterande systemområdena. 
 
Gruppen tyckte att de föreslagna kategorierna avseende IT-komponenterna enligt delstudie A 
var ojämna. De menade att vissa av kategorierna (avseende mjukvara) var för generella 
medan andra var för detaljerade. Det uppkom inga synpunkter avseende förslaget kring 
hårdvara. Vid första diskussionen avseende IT-komponenterna tyckte några i gruppen att de 
som beskrevs i delstudie A liknar CSN:s arkitektur. Under diskussionerna insåg de dock att 
arkitekturkategorierna var för generella. Följande kategoriseringar av IT-komponenterna kom 
gruppen fram till: 
 
Hårdvara - bestående av servrar, diskar, nätverk dvs. switchar/hubbar/routrar och kablage. 
 
Mjukvara - bestående av Säkerhet (här ingick följande; brandväggar, virusskydd, 
intrångsdetektering, säkerhetskopiering (”backup”) och återläsning), Databashanterare, 
Transaktionshanterare, Integrationsapplikationer, Köhanterare, Webbservrar, Mailserver, 
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Applikationsserver, Katalogtjänster, CMS (avseende databas(metadatabas) och struktur), 
Lågnivå infrastrukturtjänster (t.ex. lastbalansering, DNS etc), Fileserver, Printserver. 
 
Inom CSN fanns det inga SLA eller OLA skrivna och överenskomna som kunde härröras till 
produkten som levererades från den grundläggande IT-infrastrukturen. Det fanns skrivna 
SLAer men dessa var på en mer övergripande nivå där inga IT-infrastrukturella tjänster 
definierades. Följaktligen fanns det inga paketerade tjänster som levererades avseende den 
grundläggande IT-infrastrukturen. Därför blev utgångspunkten i diskussionen delstudie A. 
Gruppen ansåg att följande tjänster borde levereras från de tre 
förvaltningsobjekten/systemområdena; 
- Kapacitet – t.ex. svarstid för verksamhetsapplikationer, lagringsutrymme, bandbredd etc. 
- Tillgänglighet – t.ex. öppettid, att säkerställa åtkomst inom givna SLA parametrar 
- Säkerhet – t.ex. åtkomst 
- Basfunktionalitet – t.ex. e-informationsutbyte med interna parter, transaktionshantering, 

lagring etc. 
 

4.2.4 Samverkan genom fora och styrandedokument  
Förvaltningsstyrning av grundläggande IT-infrastruktur inom CSN hanterades genom olika 
typer av fora på olika nivåer inom organisationen samt styrande dokument. 
 
Förvaltning inom CSN hanterades inom linjeverksamheten. Det fanns ingen 
förvaltningsorganisation avseende grundläggande IT-infrastrukturen. Det som fanns var olika 
fora på olika nivåer där olika typer av frågor avseende den grundläggande IT-infrastrukturen 
behandlades. 
 
Inom CSN ägdes IT-infrastrukturen av Arkitektenheten. Förvaltningen av den tekniska 
infrastrukturen genomfördes av enheten Systemdrift där alla avtal med den externa 
leverantören fanns. Att IT-infrastrukturen ägdes av Arkitektenheten innebär att 
Arkitektenheten var ansvarig för beslut avseende uppbyggnaden av IT-infrastruktur. De 
agerade också som kontakt mot utvecklingsprojekt. Arkitektenhetens representant (chef för 
arkitektenheten) förde dialog med verksamhetsområdena för att fånga upp verksamhetskrav 
på IT-plattformen. Systemdriftenheten agerade som rådgivande och hade ingen beslutanderätt 
i större frågor avseende utbyggnaden den tekniska infrastrukturen. Sammanfattningsvis kan 
man säga att den grundläggande IT-infrastrukturen ur förvaltningsperspektiv var ett 
ansvarsområde för Systemdriftsenheten och ur utvecklings- och strategiperspektiv ett 
ansvarsområde för Arkitektenheten.  
 
Roller avseende förvaltning av den grundläggande IT-infrastrukturen som fanns inom CSN 
var Leveransansvariga (LA) och Change Manager. 
 
Följande fora fanns inom CSN där grundläggande IT-infrastruktur diskuterades: 
 
IKT-Ändringsråd (INSIKT) 
IKT-Ändringsrådet hade till uppgift att synkronisera och måna om relationen mellan drift och 
underhåll och projekt avseende den grundläggande IT-infrastrukturen. Större ändringar som 
kräver investering diskuterades här, beslut på hur eventuella nya applikationer skulle tas in 
samt prioritering mellan de olika systemområdena. Införande av en ny applikation inom 
teknisk infrastruktur hanterades vanligtvis som ett arkitekturprojekt. INSIKT var ett styrforum 
och bemannades av ledningsgruppen. 
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Följande samverkansfora fanns inom CSN avseende den operativa förvaltningen av den 
grundläggande IT-infrastrukturen: 
 
Operativt forum 
Operativa möten hölls mellan CSN och extern leverantör månadsvis. Här deltog bl.a. chefen 
för Systemdriftsenheten och en representant från den externa leverantören för att diskutera 
incidenter och förändringar i miljön. Vidare följde de även upp SLA:er, med andra ord 
genomfördes uppföljning och planering för hela leveransen för båda parter. Detta avsåg enbart 
det som rymdes under basuppdraget enligt befintligt SLA.  
 
CAB 
Change Advisory Board (CAB) möten genomfördes avseende ändringar i driften av den 
tekniska IT-infrastrukturen. Leveransansvariga beredde ärenden från sina respektive områden 
inför beslut, lika så representanten från den externa leverantören. På dessa möten diskuterades 
ändringarna under ledning av en Change Manager. CAB-möten genomfördes en gång i 
veckan och resulterade i kravställningar mot den externa leverantören. Detta forum avsåg rena 
ändringar enligt ITIL processerna samt statusrapportering. Det dagliga arbetet för 
leveransansvariga innehöll inte enbart request for change som hanterades här utan även det 
löpande dagliga arbetet t.ex. akutunderhåll och enklare underhåll. 
 
Plattformsråd 
Plattformsråd genomfördes antingen för hela plattformen som köptes in eller per område t.ex. 
Arbetsplatsen. Arbetsplatsen hade egna plattformsråd bestående av systemansvarig 
arbetsplats, LA arbetsplats samt några representanter från den externa leverantören. Där 
diskuterades frågor som hade kommit upp på arbetsmöten eller om den externa leverantören 
ville lägga ut en ny version en standardapplikation (tex Internet Explorer). Syftet med dessa 
möten var att bereda och skapa underlag för förändring. Dessa fora sker mellan CSN och den 
externa leverantören. 
 
Användarforum 
Användarforum för Arbetsplatsen var planerad att regelbundet genomföras. Inom detta forum 
hanterades och diskuterades användarnas krav på IT-stödet. 
 
Vidarerapportering mellan de olika fora är åskådliggjort enligt figur 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Vidarerapportering mellan olika fora. 
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Användarforum fanns enbart avseende Arbetsplatsen, inte för de övriga områdena inom IT-
infrastrukturområdet. Anledningen till att IKT-ändringsråd är streckat enligt figur 7 är p.g.a. 
att det är ett strategiskt styrforum som påverkade alla systemområden och grundläggande IT-
infrastrukturella områden inom CSN. Detta forum var med andra ord inte ett grundläggande 
IT-infrastrukturellt förvaltningsforum på förvaltningsobjektsnivå. 
 
Styrande dokument avseende Teknisk infrastruktur 
Följande planer skrevs inom CSN som direkt påverkade förvaltningen av den grundläggande 
IT-infrastrukturen, se figur 8; 
 
Inom CSN skrevs en IKT-infrastrukturplan med arkitekturella riktlinjer. Denna plan avsåg 
IKT-arkitektur och var ett styrande dokument som påverkade utveckling, drift och underhåll 
av alla IT-komponenter inom CSN. 
 
Det skrevs även en operativ IKT-Infrastrukturplan (underhållsplan). Denna plan skrevs varje 
år och baserades på IKT-analys, verksamhetsplan för systemdriftsenheten samt 
projektstartarkitekturdokument för de aktuella projekten under året. Ansvarig för denna plan 
var Change Manager (som tillhörde Systemdriftsenheten). Varje år godkändes planen av 
chefen för Systemdriftenheten. De aktiviteter som fanns planerade i dokumentet genomfördes 
inom linjeverksamheten på Systemdriftsenheten. Arbetet utfördes enligt ITIL. Initierare av 
beställningar kunde vara projekt, systemdriftsenheten, arkitektenheten samt externa 
leverantörer.    
 
Alla projekt hade ett styrande projektdokument s.k. PSA(projektstartarkitektur) för tekniken 
som behövdes gentemot IT-infrastrukturen. Det fanns en PSA-mall som innehöll 
arkitekturriktlinjer som varje projektledare ansvarade för att följa. Kravställningen samt 
leveransen av den tekniska infrastrukturen upplevdes fungera bra. Något liknande kontrakt 
fanns inte mellan systemområdena och den IT-infrastrukturen. Avsaknaden av detta 
upplevdes vara ett problem för systemområdesansvariga (kallas för KLA- 
Kundleveransansvariga). KLA:erna ansåg att det i dagsläget var svårt att kravställa/göra 
beställningar på IT-infrastrukturen eftersom beställningen krävde en hög teknisk 
detaljeringsgrad. Dessa tekniska detaljer låg inte inom KLA:ernas kompetensområde. Ett 
önskeläge från KLA:erna var att detta förhållande kunde fungera bättre genom en tydligare 
paketerad leverans. På så sätt skulle de veta vad som kunde beställas.  
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Figur 8. Sammanfattande bild av förhållanden mellan de olika dokumentplaner som påverkar den grundläggande 
IT-infrastrukturen inom CSN. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel redogörs för mötet mellan teori och empiri. Förädling och analys av det 
insamlade materialet från fallstudien (delstudie A och B) jämförs med den befintliga teorin 
och diskussioner baserade på analysen redovisas.  

5.1 Grundläggande IT-infrastruktur ur förvaltningsperspektiv 
Jag har tidigare fört ett resonemang om hur jag ser på begreppet IT-infrastruktur (se avsnitt 
3.5. IT-infrastruktur ur förvaltningsperspektiv) och kommit fram till att man bör skilja mellan 
olika nivåer av IT-infrastruktur för att tydliggöra vad som avses. Detta är viktigt då det 
påverkar indelningen av förvaltningsobjekten inom en organisation. Även under diskussioner 
med CSN kunde jag tydligt se behovet av att tydliggöra begreppet och dess innebörd. Under 
workshopen diskuterades indelningen och avgränsningen av den grundläggande IT-
infrastrukturen mycket. För att effektivt kunna avgränsa IT-infrastrukturella 
förvaltningsobjekt (d.v.s. förvalta ett antal IT-komponenter avgränsade utifrån 
objektverksamhet som stöds) är det viktigt att börja med att enhetliggöra begreppet i syfte att 
minska risken för att man inte pratar förbi varandra. Ett exempel på detta är ett av 
leveransområdena som jag inte anser tillhöra den gemensamma grundläggande IT-
infrastrukturen nämligen Utdata. Detta område kan klassas som ett IT-infrastrukturellt område 
dock inte grundläggande IT-infrastruktur utan snarare av kanalinfrastruktur (se avsnitt 3.4 
Innehåll i IT-infrastruktur begreppet) och bör inte förvaltas i ett grundläggande IT-
infrastrukturellt förvaltningsobjekt då området har en annan objektverksamhet.  
 
IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt har en annan karaktär än övriga förvaltningsobjekt. 
Weill (1992) påpekar att IT-infrastruktur består av en möjliggörande bas av gemensamma IT-
resurser som hela verksamheten är beroende av, dvs. som alla förvaltningsobjekt är beroende 
av.  Delstudie A resulterade i slutsatsen att det finns två förvaltningsobjekt som kan härröras 
till den grundläggande IT-infrastrukturen, nämligen Teknisk plattform och IT-arbetsplats. 
Anledningen till att de är två är att de stödjer olika objektverksamheter. Effektiva 
förvaltningsobjekt är verksamhetsorienterade dvs. avgränsas utifrån den objektverksamhet 
som stöds (Nordström, 2005). Det som kan diskuteras här är namnen på dessa 
förvaltningsobjekt. Jag tror att dessa namn fungerar för vissa organisationer men inte för 
andra, beroende på befintlig begreppsflora inom den aktuella organisationen. Eftersom 
benämningarna IT-arbetsplats och Teknisk plattform har visat sig vara gångbara i ett flertal 
organisationer enligt delstudie A avser jag använda dessa i uppsatsen. Det finns dock inget 
som hindrar att dessa två kallas för något annat de namn som jag föreslår, vid en etablering.  
 
Inom CSN fanns det inget samlat ansvar för den grundläggande IT-infrastrukturen, den var 
istället indelad per leveransområde som har ansvar för var sin del av IT-infrastrukturen. Detta 
har lett till att vissa IT-komponenter, som CSN benämner systemapplikationer, inte har en 
tydliggjord tillhörighet. Det finns ingen utsedd ansvarig roll för förvaltningen av dessa. Detta 
är en fallgrop som jag upplever är vanlig i organisationer och ett argument för att man bör 
avgränsa effektiva förvaltningsobjektet och dess innehåll utifrån den objektverksamhet som 
stöds (Nordström & Welander, 2007). Om man bygger för små förvaltningsobjekt riskeras att 
ansvaret för vissa IT-komponenter kan ”falla mellan stolarna”. Av den anledningen bör det 
finnas ett ansvar för hela grundläggande IT-infrastrukturen.  
 
IT-driftorganisationer är mer vana att tänka i form av tjänster vid leverans än vad 
verksamhetsnära organisationer är. Min erfarenhet från driftorganisationer är att de har svårt 
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att redogöra för IT-komponenterna i ett Tekniskt plattformsförvaltningsobjekt eftersom allt på 
den Tekniska plattformen ansågs vara tjänster. Men jag menar att det finns en nytta av att 
redogöra för IT-komponenterna i form av just komponenter och inte tjänster i syfte att 
undvika missförstånd. På så sätt tydliggörs vilka IT-komponenter och tjänster som är 
förvaltningsorganisationens ansvar. Att det kan uppstå missförstånd tror jag kan härröras till 
att många driftorganisationer arbetar enligt ITIL. I avsnitt 3.3 Produkt/tjänsteteori och 3.3.4 
Jämförande analys av produkt/tjänstebegreppet har jag redogjort för vad en tjänst är enligt 
ITIL. Där har jag kommit fram till att en tjänst enligt ITIL består av tjänsteaktivitet, 
tjänsteresultat och tjänsteeffekt. Det som försvårar avgränsningen av en tjänst inom 
driftsorganisationer och förvaltningsorganisationen Teknisk plattform är just olika 
definitioner av en tjänst. Förvaltningsorganisationens förvaltningsprodukt bör bestå av 
tjänsteresultat vilket jag tror är ett nytt sätt för driftorganisationer att tänka på. Jag anser att 
det är viktigt att bevaka att det finns olika syn/innebörd på tjänstebegreppet vid etablering av 
förvaltningsobjektet Teknisk plattform i syfte att undvika missförstånd. 
 

5.1.1 Skillnader mellan delstudie A och delstudie B 
Det som divergerar mellan delstudie A och delstudie B är avgränsningen av 
förvaltningsobjekten dvs. antal förvaltningsobjekt av IT-infrastrukturellt karaktär varierar 
medan innehållet stämmer mer överens även om det är uttryckt i olika ord/begrepp.  
 
En annan skillnad som bör beaktas avseende delstudierna är att är genomförda utifrån olika 
förutsättningar för förvaltning t.ex. delstudie A är baserad på material från ett konsultföretag 
som arbetar enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning och förespråkar en grundsyn och ett 
arbetssätt medan CSN hanterar förvaltning enligt sitt arbetssätt. CSN behövde inspiration för 
hur de själva kan förbättra arbete med förvaltning av grundläggande IT-infrastruktur utan att 
anamma Affärsmässig förvaltningsstyrnings grundsyn. 
 
Inom CSN sker förvaltning inom linjeorganisationen. Detta skiljer sig från teorin 
Affärsmässig förvaltningsstyrning som inte förespråkar detta. Jag anser dock att CSN:s 
systemområden kunde likställas med förvaltningsobjekt och att det fungerar relativt bra för 
CSN att förvalta sina IT-system så som gjorde vad gäller de mer verksamhetsnära 
systemområdena. Det som fungerade mindre bra inom CSN var kontakten mellan dessa 
systemområden och den grundläggande IT-infrastrukturen. Huvudsakligen är detta ett 
problem för förvaltningsobjektet Teknisk plattform. Dock ansågs kontakten mellan 
utvecklingsprojekten och den tekniska plattformen fungera tillfredsställande. Att kontakten 
mellan de sistnämnda parterna fungerade berodde på att projekten hade ett styrande 
projektdokument (en mall) som innehöll och tydliggjorde vad projektet behövde från den 
Tekniska plattformen. Ett liknande dokument saknades mellan systemområdena och den 
tekniska plattformen. Inom CSN saknades tydligt definierade förvaltningsprodukter dvs. 
leveransen från den tekniska plattformen som kunde erbjudas systemförvaltningsområdena. 
Detta ledde till att systemområdena var tvungna att göra olika beställningar på detaljnivå till 
olika leveransansvariga, vilket i sin tur ställde stora krav på systemområdenas 
beställarkompetens.  
 
Kravställningen gentemot den externa leverantören fungerade bra inom CSN då det fanns 
olika samarbetsfora bildade för att hantera detta. Det som saknades var samverkan internt i 
organisationen för den Tekniska plattformen och delar av Arbetsplatsen. Den tekniska 
plattformen internt var något av en isolerad ö, där det saknades samverkansfora eller formella 
kontaktvägar med övriga systemområden.   
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Sammanfattningsvis fanns det följande problemområden inom CSN avseende förvaltningen 
av den grundläggande IT-infrastrukturen: 
 
- Avsaknad av helhetsansvaret för den grundläggande IT-infrastrukturen 
- Avsaknad av samverkan mellan den grundläggande IT-infrastrukturen och övriga 

systemområden  
 

5.2 Innehåll i grundläggande IT-infrastrukturella 
förvaltningsobjekt 

Innehållet i förvaltningsobjekten Teknisk plattform och IT-arbetsplats (av grundläggande IT-
infrastrukturell karaktär, enligt delstudie A och B) används i nedanstående analys där Datta et 
al (2007) kategorier appliceras. Datta et al (2007) skriver att IT-infrastruktur består av olika 
tjänster, men jag anser att dessa kategoriseringar bör ses som IT-komponenter ur ett 
förvaltningsperspektiv enligt tabell 7 exklusive de rödmarkerade områden15.  
 
Tabell 7. Analys av Datta et al (2007) kategoriseringar ur ett förvaltningsperspektiv. 

Benämning av Subsystem Operativ nivå Applikationsnivå 

Innehåll  - Hårddiskar, 
- Lagringsmedia/lagringsenheter (tex. USB, 

CD, DVD) 

Inkluderar t.ex. databaser, kalkylprogram, 
ordbehandling  

Beräkning  - Hårdvara (tex. processor baserade system 
så som SUN, Unix, PC, mobila anordningar 
så som PDA och personliga sökare samt 
input/output anordningar så som 
tangentbord, monitorer, skrivare) 

- Utrustningsuppgraderingar16  

Inkluderar t.ex. stand-alone utvecklarmjukvara 
såsom kompilatorer, programmeringsverktyg 
och mjukvara för systemadministration såsom 
backup/recovery, emulatorer, 
övervakningsmjukvara, applikationer för att 
hantera alla användare. 

Kommunikation    - Fysiska hårdvarutekniker (så som telefoner, 
fax maskiner och routrar) 

- Katalogtjänster (tex. ADSI, X.500/LDAP) 
- Anslutnings tekniker (tex. Gigabit Ethernet) 
- Nätverksarkitekturer (tex. LAN, 

klient/server, peer-to-peer) 

Applikationer som kan relateras till 
nätverksadministration (tex. 
nätverkslösningar, trafikhantering) 
nätverksprotokoll (tex. VoIP, DHCP, HTTP) 
och felsökning av nätverk. 
 
  

Innehåll/Beräkning  Resurser i form av beräknings hårdvara som 
tillhandahåller tillgänglighet till lagrad innehåll 
(tex. separata backup och lagrings anordningar) 

Applikationer som kan relateras till  
Administration av innehållet, heterogen 
lagringsintegration (tex. data migration och 
synkronisering) och innehållsbehandling (tex. 
datalagring, informationsutvinning, behandling 
av dataförfrågningar)  

Innehåll/Kommunikation  Tekniker för behandling, gruppering och 
spridning samt hantering av innehåll över stora 
nätverk (tex. fil- och innehålls servrar, NAS och 
SAN)  

Inkluderar program som är relaterade till 
innehåll och säkerhet avseende nätverk, 
sökmotorer samt gränssnitt och standarder .  

Beräkning/Kommunikation  Tekniker som kan relateras till säkring av 
tillgänglighet till systemen, webbapplikationer, 
tunna klienter och terminaler samt nätverks OS.  

Inkluderar övervakning av distribuerade 
applikationer, 
Heterogen system anslutning (tex. CORBA, 
COM+/DCOM, middleware interoperabilitet)   

Innehåll/Beräkning/ 
Kommunikation 

Inkluderar tekniker som företagsservrar 
(Enterprise servers) och företags lagringssystem 
för bearbetning, hosting och tillhandahållande av 
information från och till distribuerade källor och 
mottagare.  

Inkluderar samarbetsverktyg, CRM, SCM och 
ERP-svit 

 

                                                 
15 Det som är markerat med rödfärg anser jag inte tillhör grundläggande IT-infrastruktur. 
16 Utrustningsuppgraderingar anser jag är en aktivitet som förvaltningsorganisationen utför, och inte en IT-komponent.  
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Anledningen till att administration av innehåll, informationsutvinning och ERP-svit inte kan 
härröras till den grundläggande IT-infrastrukturen är att dessa är mer kopplade till en viss 
verksamhetslogik (dvs. en annan objektverksamhet). Exempelvis kan informationsutvinning 
härröras till informationsinfrastruktur snarare än grundläggande IT-infrastruktur och bör 
därför förvaltas i ett förvaltningsobjekt som hanterar datalager i syfte att utvinna information i 
olika typer av rapporter som efterfrågas av dess objektverksamhet. Vad gäller ERP-svit så bör 
den förvaltas av mer verksamhetsnära förvaltningsobjekt. T.ex. kan en ERP-svit innehålla 
olika typer av moduler så som supply chain management, CRM, HR, beslutsstöd etc. Dess 
moduler stödjer olika typer av verksamheter. 
 
Program som är relaterade till innehåll och säkerhet (se tabell 7 Innehåll/Kommunikation, 
Applikationsnivå) avseende nätverk, sökmotorer, gränssnitt och standarder kan i Datta et al 
(2007) mening relateras till integration av de olika systemen. Dessa tjänster enligt Datta et al 
(2007) innehåller stora relationsdatabaser i grunden med flexibla gränssnitt som är anslutna 
med hjälp av middleware. När ett förvaltningsperspektiv läggs på denna kategori vill jag påstå 
att denna beskrivning kan till viss del ingå i grundläggande IT-infrastrukturella 
förvaltningsobjekt men kan även härröras till ett förvaltningsobjekt för webbkanalen. Även 
webbapplikationer som består av en teknik som kan relateras till säkring av tillgänglighet till 
systemen kan härröras webbkanalen. Här är det viktigt att i varje enskilt fall (i varje 
organisation) utreda vilka komponenter som kan härröras till vilket förvaltningsobjekt. 
 
Samarbetsverktyg kan bestå av många olika typer av applikationer allt från chat, telefoni och 
videokonferens till dokument- och ärendehantering. Vissa applikationer tex. chat, telefoni och 
videokonferens anser jag kan förvaltas inom grundläggande IT-infrastrukturella 
förvaltningsobjekt men andra anser jag bör förvaltas i andra förvaltningsobjekt. Exempel på 
applikationer som inte bör förvaltas som grundläggande IT-infrastruktur är dokument-, 
ärendehantering och diarieföring. Dessa applikationer är kopplade till befintliga processer 
inom en organisation och därmed har en annan objektverksamhet än den som grundläggande 
IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt har. Sammanfattningsvis bör man tänka på att 
generella verktyg/applikationer som inte är bundna till en enskild process eller verksamhet 
bör förvaltas som grundläggande IT-infrastruktur, i detta fall förvaltningsobjektet IT-
arbetsplats.  
 

5.2.1 IT-arbetsplats – objektbeskrivning 
Objektverksamheten för förvaltningsobjektet IT-arbetsplats konstaterades bestå av utförande 
av arbetsuppgifter och förvaltning av andra förvaltningsobjekt. För att kunna utföra dessa 
arbetsuppgifter behöver de olika målgrupperna olika typer av verktyg. Nyttjarna av detta 
förvaltningsobjekt är alla anställda inom organisationen och övriga förvaltningsorganisationer 
som vill få sina applikationer paketerade och distribuerade. För att förtydliga kan de anställda 
härröras till olika målgrupper som beroende på sin uppgift får tillgång till olika paketeringar 
av verktygen. Det är vanligast att alla anställda har ett slags bas standardutbud bestående av 
bas standardapplikationer med t.ex. en PC, Officepaket etc. Utöver bas standardutbudet får 
målgrupperna, beroende på sitt uppdrag, tillgång till andra tilläggspaket. Målgruppen 
utvecklare har exempelvis tillgång till olika programmeringsverktyg som övriga målgrupper 
inte har. De övriga förvaltningsorganisationerna som också utgör en målgrupp får från 
förvaltningsorganisationen IT-arbetsplats sina applikationer paketerade och distribuerade till 
sina användare. 
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Förvaltningsorganisationens uppgift är att tillhandahålla de olika målgruppsanpassade 
hjälpmedlen som konstaterades bestå av åtkomst till olika målgruppsanpassade 
förvaltningsprodukter och IT-komponenter. Dessa bestod av inköpta standardprogramvara 
indelad i bas standard och tilläggsutbud (se avsnitt delstudie A). CSN hade fler kategorier än 
de två redovisade enligt delstudie A med jag anser att dessa kan anses vara underkategorier 
till standard och tilläggsutbud enligt tabell 8. 
 
Tabell 8. Applikationskategorier  
Delstudie A Delstudie B 
Bas standardapplikationer 
 

Basapplikationer 
 

Tilläggsapplikationer Tillvalsapplikationer 
Standardapplikationer för datawarehouse 
utvecklingsmaskiner 
Standardapplikationer för GEN-
utvecklingsmaskiner 
Standardapplikationer för RAD-
utvecklingsmaskiner 
Standard applikationer för handläggare och 
administratörer 
EDH – Skanna och Tolka maskiner och 
applikationer 

 
Inom CSN finns det ett nytt område som kallas för Arbetsplatsen, med en utsedd 
kontaktperson som vänder sig till nyttjarna och ansvarar för basapplikationer, 
standardapplikationer för handläggare och administratörer samt tillvalsapplikationer. För de 
resterande arbetsplatserna, dvs. utvecklararbetsplatserna saknades en utsedd kontaktperson 
mot nyttjarna. Under workshops diskussioner menade delar av gruppen att inom CSN finns 
det två Arbetsplats förvaltningsobjekt, en utvecklararbetsplats och en handläggararbetsplats. 
Jag anser att objektverksamheten för dessa (enligt CSN:s indelning) är densamma men att det 
är målgrupperna inom objektverksamheten som varierar. Att målgrupperna inom 
objektverksamheten är flera anser inte jag är ett argument för att bygga två förvaltningsobjekt. 
Det är effektivare att det finns ett ansvar för hela IT-arbetsplatsen även om målgrupperna 
varierar. Förvaltningsprodukten är samma oberoende av målgrupp. Enligt Affärsmässig 
förvaltningsstyrning (Nordström, 2005) bör förvaltningsobjekten avgränsas utifrån 
objektverksamheten som stöds. En objektverksamhet består oftast av flera organisatoriska 
parter som kan ha olika behov. Konsekvensen av att ha två förvaltningsobjekt med två 
förvaltningsorganisationer som erbjuder samma förvaltningsprodukt till en objektverksamhet, 
är inte effektivt och skulle inte enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning anses vara att bygga 
effektiva förvaltningsobjekt. 
 
Innehållet av IT-arbetsplatsen eller Arbetsplatsen enligt delstudie A/delstudie B och teorin 
enligt Datta et al är någorlunda lika (se bilaga 2). Det som divergerar mellan delstudie A och 
B är avgränsning av förvaltningsobjektet/förvaltningsobjekten eftersom enligt Affärsmässig 
förvaltningsstyrning är effektivare att förvalta ett förvaltningsobjekt i detta fall istället för två. 
Ett effektivt förvaltningsobjekt IT-arbetsplats kan beskrivas enligt nedanstående 
objektverksamhetsanalys. 
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En sammanfattande skiss (baserad på figur 2) över hur innehållet av förvaltningsobjektet IT-
arbetsplats kan se ut återfinns i figur 9. Skissen är baserad på analyserade förvaltningsplaner i 
delstudie A och till viss del inspirerad17 av delstudie B.  
 

A C EB D

Objekt-
verksamhet

Förvaltnings-
verksamhet

IT-verksamhet

A C EB D

Objekt-
verksamhet

Förvaltnings-
verksamhet

IT-verksamhet

 
 Fält A: 

Objektverksamhet 
Fält B, C och D: 
Förvaltningsverksamhet 

Fält E: 
IT-verksamhet 

Ex
em

pe
l p

å a
kt

ivi
te

te
r 

Genomföra 
arbetsuppgifter t.ex: 
- handlägga administrativa ärenden 
- bedriva affärsstödjande 

verksamhet 
- utveckla och förvalta 
- leda och styra 

 
- Förvaltningsstyra 
- Tillhandahålla användarstöd 
- Hantera ändringar 
- Genomföra daglig IT-drift och 

underhåll 
inom andra förvaltningsobjekt 

- Förvaltningsstyra 
- Tillhandahålla användarstöd 
- Hantera ändringar 
- Genomföra daglig IT-drift och underhåll 
 

- Förvalta teknisk plattform 
- Nyutveckling av IT-arbetsplatsen 

Pa
rte

r 

- Anställda inom organisationen tex. 
administratörer, handläggare, 
systemutvecklare  

- Andra förvaltningsorganisationer 

- IT-avdelning 
- Externa leverantörer 
- Verksamhetsavdelning X 

- IT-avdelning 
- Externa leverantörer 

Re
su

lta
t 

- Utförda arbetsuppgifter 
- Tillgängliga verksamhetssystem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsstöd/ 
Förvaltningsprodukt 
 
- Åtkomst till 

standardutbud 
 
- Åtkomst till tilläggsutbud 
 
- Paketerings- och 

distributionstjänst 
 
- Målgruppsanpassade 

kunskapsstöd 

IT-komponenter 
 
Hårdvara tex. 
Stationär PC 
Bärbar PC 
Utvecklardator 
Mobiltelefon 
Fasttelefon 
Lokala skrivare 
 
Bas standarapplikationer tex. 
Windows XP 
Officepaket (inkl 
kalkylprogram, ordbehandling 
etc) 
Adobe 
 
Tilläggsapplikationer tex 
Utvecklingsapplikationer (tex. 
java, dotnet, SQL etc) för 
systemutvecklare18 
Standardapplikationer som är 
åtkomliga för vissa 
målgrupper tex. handläggare 
 

- Tillgänglig Teknisk plattform 
- Utvecklad del av IT-arbetsplatsen 

överlämnad till 
förvaltningsorganisationen för IT-
arbetsplats 

Figur 9. Sammanfattning av innehållet – IT-arbetsplats.

                                                 
17 Jag använder begreppet inspirerad eftersom CSN inte arbetar enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning och objektgrundsynen. 
Objektgrundsynen är redovisad i figur 9. 
18 Det kan finnas olika utvecklarmålgrupper. På CSN är paketeringarna indelade enligt vilken tekniskmiljö utvecklaren arbetar med tex. DW, 
RAD, och GEN. Denna indelning ser olika ut i olika organisationer därför används begreppet utvecklingsapplikationer som ett 
applikationsområde här. 
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5.2.2 Teknisk plattform - objektbeskrivning 
Objektverksamheten för förvaltningsobjektet Teknisk plattform konstaterades bestå av 
tillgängliggörande och teknisk förvaltning av andra förvaltningsobjekt samt nyutveckling 
(enligt delstudie A och B). De direkta nyttjarna av förvaltningsobjektet Teknisk plattform är 
alla andra förvaltningsorganisationer samt utvecklingsprojekt19. Inom CSN kom vi under 
workshopen fram till att kravställarna/nyttjarna av den Tekniska plattformen var 
systemområdena och utvecklingsprojekt. 
 
Förvaltningsobjektet Teknisk plattform har ett makroperspektiv jämfört med de andra 
förvaltningsobjekten. Detta innebär att den har ett beroende till alla förvaltningsobjekt inom 
en organisation. Alla förvaltningsobjekt behöver Teknisk plattforms förvaltningsprodukt i 
syfte att få sina ingående komponenter att fungera och för att kunna leverera sina produkter 
till sina objektverksamheter, som är att tillgängliggöra sina förvaltningsobjekt. Utan 
tillgången till servrar, databaser etc. som härrörs till förvaltningsobjektet Teknisk plattform 
kan inte de andra förvaltningsobjekten fungera, vilket i sin tur innebär att 
verksamhetssystemen inte fungerar. 
 
Under diskussionerna med CSN ansåg gruppen att det bör finnas tre förvaltningsobjekt istället 
för ett förvaltningsobjekt som är Teknisk plattform. Följande förvaltningsobjekt identifierade 
gruppen; Stordator, Server och Kommunikation. Detta eftersom de ansåg att Teknisk 
plattform som ett förvaltningsobjekt är för stort område att förvaltas av en 
förvaltningsorganisation. Här vill jag föra samma resonemang som jag hade i tidigare 
diskussion (se avsnitt 5.2.1 IT-arbetsplats - objektbeskrivning) avseende varför det är 
effektivare med ett förvaltningsobjekt istället för flera i detta specifika fall. Det är inte 
effektivt att förvalta flera mindre förvaltningsobjekt som stödjer samma objektverksamhet var 
för sig, då det saknas ett gemensamt ansvar för det totala området. Då det saknas ett 
gemensamt ansvar och styrning av IT-infrastrukturen är det svårt att se till helheten och 
organisationens bästa och risken blir att det uppstår suboptimering.  
 
Indelning av dessa tre förvaltningsobjekt (Stordrift, Server och Kommunikation) anser jag 
inte är gjord utifrån objektverksamheten som stöds, snarare utifrån tekniskt perspektiv, dvs. 
IT-komponenterna har avgjort avgränsningen. 
 
Teknisk plattforms ingående IT-komponenter  
Det har varit utmanade att fastställa alla IT-komponenterna som förvaltas inom 
förvaltningsobjektet Teknisk plattform på en bra nivå. Man skulle kunna redogöra för alla IT-
komponenter i form av produktnamnen tex. Apache server, SQL server, Citrix server osv. Det 
anser jag de flesta organisationer (inkl. CSN) har i form av olika systemlistor där IT-
komponenterna kan ändras mer frekvent. Jag var ute efter en mer hållbar listning som 
beskriver IT-komponenterna på en mer övergripande nivå. Med denna kan 
förvaltningsorganisationens vidareförädlingsvärde byggas upp och definieras i 
förvaltningsprodukter. Det är svårt att fastställa hur redovisningen av IT-komponenterna bör 
se ut eftersom jag tror att det kommer att variera från organisation till organisation, beroende 
på gruppen som etablerar förvaltningsobjektet och deras viljor. Efter att ha genomfört en 
analys där teori (enligt Datta et al) har ställts mot delstudie A och delstudie B (se bilaga 1) 
kan jag konstatera att delstudie A är lite ojämn, precis som det framkom under workshopen på 
                                                 
19 Definitionsmässigt ses inte utvecklingsprojekt som en organisatorisk part, då projekt är en temporär företeelse. Men jag använder 
begreppet här för att åskådiggöra projektkrav/beställningar gentemot förvaltningsorganisationen Teknisk Plattform.  
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CSN. Även kategorierna som framkom under delstudie B anser jag är ojämna. Detta kan bero 
på att gruppen fastnade, till viss del, i mina begrepp och kategoriseringar utifrån delstudie A. 
Utifrån analysen (se bilaga 1) kan jag konstatera att det finns olika sätt/nivåer att beskriva IT-
komponenterna inom förvaltningsobjektet teknisk plattform. Jag kan vidare konstatera att alla 
kategorier som framkom under studie A och studie B kan härröras till de teoretiska 
kategorierna som Datta et al (2007) föreslår. Detta anser jag innebär att de teoretiska 
beskrivningarna av innehållet av den tekniska plattformen enligt Datta et al (2007) är på en 
bra nivå och kan användas i beskrivningssyfte, där man kan exemplifiera med kategorierna 
från delstudie A och delstudie B. 
 
IT-komponenterna i analysen (se bilaga 1) och resultatet av analysen (tabell 7) är relaterade 
till förvaltningsprodukten vilket bidrar till en bättre förståelse avseende den tekniska 
plattformen.  
 
Förvaltningsprodukt som tillhandahålls av Teknisk plattform 
Förvaltningsprodukten som förvaltningsorganisationen Teknisk plattform levererar behöver 
paketeras och göras köpbara för nyttjarna (Nordström & Welander, 2007). Vid paketeringen 
av förvaltningsprodukter bör man se en tjänst som en produkt enligt Röstlinger och Goldkuhls 
(1998) definition dvs. att se produkten som ett tjänsteresultat från förvaltningsorganisationen. 
Detta ställer i sin tur krav på att beskriva vad förvaltningsorganisationen levererar och 
erbjuder. Nordström & Welander (2007) förespråkar användning av förvaltningsplaner i syfte 
att tydliggöra förvaltningsorganisationens ansvarsområde. Inom CSN fanns det inga tydliga 
köpbara produkter som i dagsläget levereras till systemområdena. Att det finns paketerade 
produkter som systemområdena kunde köpa/använda var ett behov från KLA inom CSN. 
 
Utifrån min analys (se bilaga 1) anser jag att förvaltningsprodukten som 
förvaltningsorganisationen för Teknisk plattform bör leverera är i enlighet med Dattas et al 
(2007) förslag: innehåll, beräkning och kommunikation. Jag vill dock justera dessa 
benämningar så att de speglar innehållet ur förvaltningsperspektiv på ett bättre sätt. Innehåll 
skulle jag vilja kalla för lagring, eftersom begreppet innehåll kan missuppfattas. Det kan 
tolkas som att det är innehållet (dvs. information eller data) som förvaltas men här avses 
snarare lagring av innehållet, jag anser att ett förvaltningsprodukt bör kallas Lagring. 
Beräkning syftar till beräkningskraft och jag anser att begreppet beräkningskraft speglar 
innehållet i detta begrepp på ett bättre sätt. Kommunikation som begrepp anser jag är bra och 
ur förvaltningsperspektiv applicerbart. I delstudie A benämndes förvaltningsprodukten för 
Säker anslutning och åtkomst och den innehöll flera delkategorier. Denna övergripande 
benämning anser jag håller eftersom de nya delkategorierna av förvaltningsprodukt 
tillsammans kan tillhandahålla en produkt som är Säker anslutning och åtkomst som då består 
av lagring, beräkningskraft och kommunikation. Denna produkt levereras från 
förvaltningsorganisationen för Teknisk plattform enligt överenskomna avtal med dess 
objektverksamhet (tex. SLA eller OLA).   
 
Tabell 9 visar ett sammanställt resultat från min analys (se bilaga 1) avseende 
förvaltningsobjektets innehåll. Tabellen beskriver de ingående IT-komponenterna i 
förvaltningsobjektet Teknisk plattform samt deras relation till förvaltningsprodukten i syfte att 
erhålla en spårbarhet mellan dessa.   
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Tabell 9 Resultat av analys. Förvaltningsobjektet Teknisk plattforms ingående förvaltningsprodukter och IT-
komponenter  

 
I delstudie A och B har säkerhetsaspekten varit mer synlig, men jag anser att säkerhet är 
underförstådd och inbyggd i de olika IT-komponenterna rent tekniskt, det kan vara en 
anledning till att Datta et al (2007) inte bryter ut säkerhet som en kategori. Dock anser jag att 
säkerhet spänner över alla IT-komponenterna och är ett argument till att förvaltningsprodukt 
som tillhandahålls ska spegla säkerhet, dvs. Säker åtkomst och anslutning. 
 
Vid etablering av förvaltningsobjekten Teknisk plattform brukar det alltid finnas diskussioner 
om hur man ska beskriva den tekniska plattformen för att säkra att alla IT-komponenter finns 
representerade. Resultatet av analysen ovan anser jag bidrar till klargörande av hur den 
tekniska plattformen kan beskrivas. En sammanfattande skiss (baserad på figur 2) över hur 
                                                 
20 Kan också benämnas för servrar. 
21 Ytterligare exempel på vad som kan beskrivas som ingående delar är serverprogramvara, databashanterare, filöverföringsprogram, 
distributionsprogram, skrivare för centralutskrift och transaktionshantering. 
22 Här kan även en telefonväxel ingå då många företag idag använder sig av IP-telefoni. 
23 Det är viktigt att tänka på att här inkluderas den gemensamma grunden av affärssystem, inte verksamhetslogiken och applikationsnivån. 

Säker åtkomst och anslutning till 
den Tekniska plattformen genom; 
Lagring 
 

Beräknings-
kraft 

Komm-
unikation 

Exempel på IT-komponenter på 
operativ nivå 

Exempel på IT-komponenter på 
applikationsnivå 

X   - Diskar (hårdvara)  

 X  - Hårdvara (tex. processorbaserade 
system så som SUN, UNIX)20   

Mjukvara för systemadministration så som 
backup/recovery,  övervakningsmjukvara, 
applikationer för att hantera alla användare. 

  X - Fysiska hårdvarutekniker (så som 
routrar, switchar, hubbar, kablage) 

- Katalogtjänster (tex. ADSI, 
X.500/LDAP) 

- Anslutnings tekniker (tex. Gigabit 
Ethernet) 

- Nätverksarkitekturer (tex. LAN, 
klient/server, peer-to-peer) 

Applikationer som kan relateras till 
nätverksadministration (tex. 
nätverkslösningar, trafikhantering, 
prestandaövervakning, köhantering) 
nätverksprotokoll (tex. VoIP, DHCP, HTTP) 
och felsökning av nätverk. 

X X  Inkluderar resurser i form av 
beräknings hårdvara som 
tillhandahåller tillgänglighet till lagrad 
innehåll (tex. separata backup och 
lagrings anordningar). 

Inkluderar program som är relaterade till 
innehåll och säkerhet avseende nätverk, 
sökmotorer samt gränssnitt och standarder 
.    

X  X Inkluderar tekniker för behandling, 
gruppering och spridning samt 
hantering av innehåll över stora 
nätverk (tex. fil- och innehålls servrar, 
NAS och SAN)21 

 

 X X Inkluderar tekniker som kan relateras 
till säkring av tillgänglighet till 
systemen, tunna klienter, terminaler 
samt nätverks OS22  

Inkluderar övervakning av distribuerade 
applikationer, 
Heterogen system anslutning (tex. CORBA, 
COM+/DCOM, middleware interoperabilitet) 

X X X Inkluderar tekniker som 
företagsservrar (Enterprise servers) 
och företags lagringssystem för 
bearbetning, hosting och 
tillhandahållande av information från 
och till distribuerade källor och 
mottagare. 23 
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innehållet av förvaltningsobjektet Teknisk plattform kan se ut återfinns i figur 10. Skissen är 
baserad på analyserade förvaltningsplaner i delstudie A och till viss del inspirerad24 av 
delstudie B.  
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(som hanteras i projekt) 
 
 
 
 
 
 
 

- Förvaltningsstyra 
- Tillhandahålla användarstöd 
- Hantera ändringar 
- Genomföra daglig IT-drift och underhåll 
 

- nyutveckling av den tekniska 
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- Andra förvaltningsorganisationers 
IT-nära förvaltning eller 
motsvarande 

 
Om alla förvaltningsobjekt inte finns 
etablerade inom en organisation kan det 
beskrivas vilka de motsvarande parter är 
t.ex. kan det röra sig om följande parter 
inom en organisation: 
- IT-avdelningar 
- Förvaltningsavdelningar 
 

- IT-avdelning/IT-drift 
- Externa leverantörer 

- IT-avdelning/IT-drift 
- Externa leverantörer 
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t 

- Tillgängliga förvaltningsobjekt 
- Projektleverans 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhets-
stöd/Förvaltningsprodukt 
Säker åtkomst och anslutning 
till den tekniska plattformen 
genom följande tjänster; 
-Lagring 
-Beräkningskraft 
-Kommunikation 
 
Enligt överenskommelse (tex. 
SLA eller OLA)  

IT-komponenter avseende;  
- Lagring 
- Beräkningskraft  
- Kommunikation 
- Lagring/ Beräkningskraft 
- Lagring/ Kommunikation 
- Beräkningskraft/ 

Kommunikation 
- Lagring/ 

Beräkningskraft/ 
Kommunikation 

(för detaljerad beskrivning se 
tabell 7) 

- Nyutvecklad del av tekniska 
plattformen som är överlämnad 
till förvaltningsorganisationen för 
förvaltningsobjektet Teknisk 
plattform 

Figur 10. Sammanfattning av innehållet – Teknisk plattform.

                                                 
24 Jag använder begreppet inspirerad eftersom CSN inte arbetar enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning och objektgrundsynen. 
Objektgrundsynen är redovisad i figur 10. 
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5.3 Samverkan mellan grundläggande IT-infrastruktur och 
övriga förvaltningsobjekt 

Nordström och Welander (2007) menar att det finns ett antal styrmedel som används inom 
ramen för förvaltning och att de vanligaste är målstyrning, handlingsstyrning och 
självstyrning. För att skapa styrbarhet i förvaltningsverksamheten förespråkar Nordström och 
Welander (2007) användning av mål- och handlingsstyrning med förvaltningsuppdraget som 
bas. Inom CSN anser jag att det är främst handlingsstyrning som används och man arbetar 
enligt ITIL. Det finns dock måldokument inom CSN avseende den grundläggande IT-
infrastrukturen i form av operativ IKT-plan. Den kan liknas vid det Nordström och Welander 
(2007) benämner för förvaltningsplan som är förvaltningsorganisationens operativa 
styrdokument.  
 
Inom Affärsmässig förvaltningsstyrning finns det olika fora som förvaltningsorganisationen är 
aktiv inom; nämligen förvaltningsgrupp och styrgrupp. Dessa fora hanterar styrande frågor på 
olika nivåer. När förvaltningsplanen är framtagen är det förvaltningsgruppen som prioriterar 
mellan aktiviteterna och ansvarar för fördelning av aktiviteter till rollerna på operativ nivå 
(Nordström & Welander, 2007). Inom CSN finns det en Change Manager som samordnar 
ändringsaktiviteter, dock saknas det en ansvarig roll för hela förvaltningsområdet Teknisk 
plattform som kan arbeta både reaktivt och proaktivt. Detta har lett till att nyttjarna av den 
tekniska plattformen dvs. de olika Kundleveransansvariga upplever det svårt att kravställa 
mot den tekniska plattformen. I dagsläget måste dessa gå till olika Leveransansvariga och 
berätta vad de behöver. På CSN finns det behov av samordning av de olika delarna avseende 
den tekniska plattformen gentemot kravställarna/köparna av tekniska plattformstjänster. Det 
finns ett tydlig kravställningsförfarande, inom CSN, genom nyttjandet av projektstarts 
arkitektur mall för projekt. En motsvarande mall skulle kunna nyttjas av de olika 
systemområdena i syfte att skapa en tydligare kommunikation mellan förvaltningsobjektet 
teknisk plattform och de resterande systemområden. Kontaktpersonen för Arbetsplats har 
bildat användarforum för att samla in krav, detta kan också bli applicerbart på 
förvaltningsobjektet teknisk plattform. Vid etablering av varje specifik förvaltningsobjekt 
enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning kan man etablera flera olika operativa fora t.ex. olika 
arbets- och samverkansfora. Inom CSN finns det samverkansfora men enbart mot den externa 
leverantören. Tekniska plattformen intern inom CSN är som en isolerad ö gentemot 
systemområdena. Det finns behov av att skapa ett forum för interna nyttjare av de tekniska 
produkterna som tillhandahålls, se figur 11. 
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Systemområde STIS Gemensam

Systemområde STIS Återbetalning

Systemområde STIS Studiemedel

Systemområde STIS Studiehjälp

Systemområde DW

Systemområde Övriga system

Systemområde Arbetsplats

Systemområde Teknisk plattform

Deltagare:

-Förvaltningsledare för teknisk plattform
-Representanter för övriga förvaltningsobjekt

Samverkansforum för Teknisk plattform

Systemområde STIS Gemensam

Systemområde STIS Återbetalning

Systemområde STIS Studiemedel

Systemområde STIS Studiehjälp

Systemområde DW

Systemområde Övriga system

Systemområde Arbetsplats

Systemområde Teknisk plattform

Deltagare:

-Förvaltningsledare för teknisk plattform
-Representanter för övriga förvaltningsobjekt

Samverkansforum för Teknisk plattform

 
 
Figur 11. Samverkansforum mellan systemområden inom CSN och systemområde Teknisk plattform, ett börläge. 
 
På CSN ansåg gruppen att ett förvaltningsobjekt Teknisk plattform är ett allt för stort område 
för att hanteras av en förvaltningsorganisation. De ansåg att CSN bör fördela detta 
förvaltningsobjekt i tre förvaltningsobjekt. Jag anser att det finns möjlighet för CSN att 
förvalta ett förvaltningsobjekt som är Teknisk plattform i en förvaltningsorganisation. 
Lösningen är att bilda olika specialistfora, i CSN:s fall tre, och ha en 
koordinator/projektledrarroll som är en förvaltningsledare. Förvaltningsledaren 
(objektansvarig enligt Affärsmässig förvaltningsstyrning) kan administrera och ha ett 
övergripande ansvar för de olika områdena gentemot de andra systemområdena 
(förvaltningsobjekt), se figur 12. 
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Figur 12. Exempel på hur det kan se ut med rapportering mellan olika fora. 
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6 Slutsatser 
Här besvaras huvudfrågan i form av en slutsats avseende förvaltning av IT-infrastrukturella 
förvaltningsobjekt. Vidare ges en redogörelse av metodkritik av den genomförda studien 
samt förslag på fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med en reflektion avseende den utförda 
studien. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att, utifrån ett empiriskt grundat behov, påvisa vikten av en 
organiserad förvaltning av den grundläggande IT-infrastrukturen. Målet var att tillhandahålla 
teori- och praktikbaserad rekommendation på hur det kan åstadkommas en effektiv 
förvaltning av den gemensamma IT-infrastrukturen inom en organisation.  
 
Uppsatsens huvudfråga lyder ”Vad bör grundläggande IT- infrastrukturella 
förvaltningsobjekt innehålla och hur ska de avgränsas för att stödja övriga 
förvaltningsobjekt?”. Huvudfrågan besvaras genom nedan redovisade delfrågor och svar. 
 
Delfråga 1: Vilka typer av grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt finns det? 
Denna studie visar att det finns två grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt 
nämligen IT-arbetsplats och Teknisk plattform. Ett grundläggande IT-infrastrukturellt 
förvaltningsobjekt bör innehålla samma artefakter som de mer verksamhetsnära 
förvaltningsobjekten som Nordström(2005) behandlar i sin avhandling dvs. IT-komponenter 
och förvaltningsprodukter. Nedan beskrivs vad dessa två förvaltningsobjekt bör innehålla. 
 
Delfråga 2: Vad bör ett IT-infrastrukturellt förvaltningsobjekt innehålla? 
Förvaltningsobjektet IT-arbetsplats bör innehålla IT-komponenter så som; olika typer av 
hårdvara som de anställa inom organisationen nyttjar t.ex. PC, utvecklardator, mobiltelefon, 
lokala skrivare samt olika typer av standard- och tilläggsapplikationer. IT-komponenterna 
vidareförädlas genom förvaltningsorganisationens kompetens och blir till 
förvaltningsprodukter som är förvaltningsorganisationens paketerade leverans. 
Förvaltningsprodukter för IT-arbetsplats kan bestå av t.ex. Åtkomst till standardutbud, 
Åtkomst till tilläggsutbud, Paketerings- och distributionstjänst samt olika typer av 
målgruppsanpassade kunskapsstöd (se figur 9 Sammanfattning av innehållet – IT-arbetsplats).  
 
Förvaltningsobjektet Teknisk plattform bör innehålla IT-komponenter som kan härröras till 
lagring, beräkningskraft och kommunikation (för mer detaljerad beskrivning se tabell 7). IT-
komponenterna vidareförädlas genom förvaltningsorganisationens kompetens och blir till 
förvaltningsprodukt Säker åtkomst och anslutning till den tekniska plattformen genom 
produkt beståndsdelar Lagring, Beräkningskraft och Kommunikation enligt överenskommelse 
t.ex. SLA eller OLA (se figur 10 Sammanfattning av innehållet – Teknisk plattform). 
 
Delfråga 3: Vilka faktorer påverkar indelning/avgränsning av IT-infrastrukturella 
förvaltningsobjekt? 
Förvaltningsobjekt bör avgränsas utifrån den objektverksamhet som den stödjer. 
Förvaltningsobjektet IT-arbetsplats är avgränsad utifrån dess objektverksamhet som består av 
genomförande av arbetsuppgifter t.ex. handläggande av administrativa ärenden, bedrivande av 
affärsstödjande verksamhet, utveckling och förvaltning etc. (för detaljerad beskrivning se 
avsnitt 5.2.1 IT-arbetsplats - objektbeskrivning).  
 
Förvaltningsobjektet Teknisk plattform är avgränsad utifrån dess objektverksamhet som 
består av teknisk förvaltning och tillgängliggörande av övriga förvaltningsobjekt inom en 
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organisation samt nyutveckling (av de mer verksamhetsnära IT-komponenterna) som hanteras 
inom projekt (för detaljerad beskrivning se avsnitt 5.2.2 Teknisk plattform - 
objektbeskrivning). 
 
Delfråga 4: Vad är definition på en tjänst ur ett IT-infrastrukturellt sammanhang?  
Det är viktigt att förvaltningsprodukter är paketerade på ett sätt som gör dem köpbara. Därför 
bör förvaltningsorganisationens leverans betraktas som produkt. Med produkt avser jag 
förvaltningsorganisationens tjänsteresultat. Förvaltningsprodukten bör därför vara tydligt 
definierad.  
 
För att få styrning och kontroll samt undvika att särintressen styr den tekniska IT-
infrastrukturen, som upplevs vara ett av de stora problemen idag, finns det behov av att 
organisera förvaltningsverksamheten på ett effektivt och fungerande sätt. En analys av vilka 
parter inom en organisation som agerar eller bör agera som köpare och säljare av IT-
infrastrukturen samt hur dessa interagerar är nödvändigt att fastställa vid etablering av 
förvaltningsobjekten av grundläggande IT-infrastrukturell karaktär.  
 
Förhoppningen med denna uppsats har varit att uppnå ett vidareförbart resultat som är 
applicerbart inom organisationer (som nyttjar IT och i sin tur IT-infrastrukturen) och kan 
användas som inspiration i varje enskilt fall. Resultatet av denna studie behöver anpassas till 
varje specifik organisation förslagsvis genom en förvaltningsetablering där alla berörda parter 
tillsammans kan diskutera dessa frågor och komma överens om en fungerande förvaltning. 
Detta i syfte att säkerställa och förankra det nya arbetssättet. 
 

6.1 Metodkritik efter genomförd studie 
För att erhålla ett trovärdigt resultat i en studie är validitet och reliabilitet viktiga faktorer att 
säkerställa. Validitet och reliabilitet diskuteras i relation till de mätinstrument som har använts 
under undersökningen. Man uppnår en högre validitet och reliabilitet i och med att man 
analyserar sin undersökningsmetod genom att man tex. uppmärksammar de grundläggande 
begreppen i undersökningen, redovisar för hur man har samlat in, analyserat och tolkat 
information (Merriam, 1994)  
 
I syfte att höja validiteten och reliabiliteten i min studie har jag använt mig av triangulering 
där jag har använt olika datakällor (både primära och sekundära) och datainsamlingsmetoder. 
Sekundärdata är en stor del av min studie då jag har analyserat 12 genomförda 
objektkartläggningsrapporter och 17 skrivna förvaltningsplaner avseende indelningsgrunder, 
kategorier och innehåll av IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt (delstudie A). Delstudie A är 
prövad genom en studie på CSN där jag har haft tid med en grupp av människor att diskutera 
resultatet av delstudie A. Gruppen var sammansatt av noggrant utvalda kompetenser som 
kunde täcka hela undersökningsområdet. För att höja validiteten ytterligare anser jag att jag 
skulle ha haft mer tid för diskussioner med gruppen på CSN, men jag anser att jag har 
inhämtat de viktigaste delarna som jag var ute efter under workshopen på CSN. 
 
En annan faktor som jag anser har stärkt validiteten av denna studie är att jag efter studien har 
sammanfattat minnesanteckningar och säkerställt giltigheten med min kontaktperson på CSN 
genom att hon har läst och återkommit med synpunkter som behövde justeras. 
 
Kritiken som kan riktas mot mina metodval är just att de är mina, t.ex. valet av att ha 
Affärsmässig förvaltningsstyrning som referensmetod. Valet av denna teori är baserad på att 



   

   60

jag anser att Affärsmässig förvaltningsstyrning är den modell som är mest lämpad för att 
hantera de kartlagda problemen och ge förslag på förbättringar inom det området som denna 
uppsats behandlar, d.v.s. förvaltning av grundläggande IT-infrastruktur. Jag har inte upptäckt 
annan teori eller modell som hanterar just dessa problem både i teori och i praktik (d.v.s. i 
verkligheten) på samma nivå.   
 
Jag anser inte att vem som helst skulle ha kommit fram till samma resultat som jag eftersom 
jag har en förförståelse avseende förvaltningsområdet och Affärsmässig förvaltningsstyrning. 
Detta anser jag har påverkat studiens resultat på ett positivt sätt. Detta påstående kan bidra till 
att studiens resultat uppfattas ha låg reliabilitet, men jag menar att en person med liknande 
förförståelse och praktisk erfarenhet avseende studiens område skulle kunna komma fram till 
samma resultat. Dock inte en person som enbart har teoretiska kunskaper om Affärsmässig 
förvaltningsstyrning (dvs. en person som inte har en praktisk erfarenhet av arbetet med 
modellen) t.ex. en student. Risken av att bli färgad av sin förförståelse finns alltid, men jag 
anser att jag har haft ett öppet förhållningssätt och ansträngt mig för att inte vara hindrad av 
min befintliga kunskap och erfarenhet.   
 
En annan kritik som kan riktas mot denna uppsats är att Malin Nordström som har utvecklat 
teori Affärsmässig förvaltningsstyrning har agerat som handledare. Fördelen med att 
Nordstöm har agerat handledare i denna uppsats är att hon har hjälpt mig i sin handledarroll 
med att utveckla min förförståelse och agerat som en forskarkollega vid olika diskussioner. 
 
Uppsatsen är finansierad av konsultföretaget På AB där Malin Nordström är delägare och min 
arbetsgivare i min konsultroll. Kritiken som kan riktas är mot min objektivitet i denna studie 
baserat på denna förutsättning. Kraven på denna uppsats har varit högre än om jag inte har 
haft en finansiär. Jag anser att jag har fått ett stort förtroende både från min finansiär och 
Kunskapsinitiativet och detta har resulterat att denna uppsats håller en hög kvalitet. Vidare har 
jag redogjort för alla mina val och genomföranden inom denna uppsats vilket gör att jag anser 
att jag har varit ärlig med mina val och utgångspunkter. 
 
Eftersom resultatet av denna studie i sin helhet inte är prövat skulle jag gärna ha gjort en 
fallstudie till i syfte att pröva den reviderade innehållet av förvaltningsobjektet Teknisk 
plattform. 
 
Jag anser att mina val avseende studiens upplägg och metod är noggrant reflekterade där jag 
har haft ett stöd från min handledare och mina kollegor som har läst, ifrågasatt och 
kvalitetssäkrat resultatet av min studie samt genom diskussioner som vi har haft under 
studiens gång.   
 

6.2 Reflektioner 
Jag anser att resultatet av min studie är applicerbar i praktiken vid förvaltning av IT-
infrastrukturella förvaltningsobjekt i många fall. Förvaltningsobjekten IT-arbetsplats och 
Teknisk plattform är generiska d.v.s. de ser lika ut avgränsningsmässigt och existerar inom de 
flesta organisationer. Att uppsatsens resultat är generiskt medför också att denna lösning som 
är redovisad i uppsatsen inte direkt kan appliceras inom en organisation utan specifika 
anpassningar. T.ex. IT-komponenterna kommer att variera från fall till fall där organisationen 
specificerar sina IT-komponenter i form av produktnamn (som kan mappas in under min 
beskrivning av grundläggande IT-infrastrukturen), parterna inom en organisation som 
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ansvarar för och ”äger” de olika ingående delar i förvaltningsobjekten varierar, vilket också 
behöver anpassas o.s.v. 
 
Hur väl en förvaltning av IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt kan införas och fungera inom 
organisationen, tror jag, beror på många faktorer t.ex. organisationens mognad för förändring, 
organisations politik och beslutsfattande och användning av en enhetlig förvaltningsmodell. 
 
En annan reflektion som jag vill förmedla är avseende omfattningen av förvaltningsobjektet 
Teknisk plattform som är väldiskuterad inom olika organisationer. Jag inser att det finns 
begränsningar ur ett organisatoriskt perspektiv som påverkar denna omfattning t.ex. 
Nordström och Welander (2007) förespråkar att förvaltningsorganisationen inte bör överstiga 
20 personer på verksamhets sida och 20 personer på IT-sida. Detta eftersom en person (t.ex. 
en förvaltningsledare) inte kan förutsättas hantera/koordinera flera personer än så på operativ 
nivå. Denna omfattningsproblematik kan uppstå i stora organisationer så som stora koncerner. 
Förmodligen kommer dessa organisationers lösning (dvs. organisationer som har överstigande 
antal personer än 20 på varje sida som arbetar inom ett förvaltningsobjekt) se annorlunda ut 
än mitt föreslagna resultat. Dock har jag inte i min studie eller i mitt yrke ännu sett eller hört 
om så stora förvaltningsobjekt. Snarare har fallet varit omvänt, d.v.s. att det byggs för små 
förvaltningsobjekt som ur Affärsmässig förvaltningsstyrning inte kan anses vara effektiva och 
det är då problematiken med styrning uppstår (se avsnitt 1.1 Bakgrund och problemområde).     
 
Det är viktigt att beakta att förvaltningsprodukten i Teknisk plattforms förvaltningsobjekt inte 
beskriver ett Operation Level Agreement (OLA). Jag anser dock att OLA parametrar kan 
kategoriseras under min föreslagna förvaltningsprodukt för att säkerställa kopplingen mellan 
de interna avtalen; OLA och förvaltningsplan. Detta påstående är min reflektion men jag 
anser också att den interna avtalsbilden och förhållanden mellan avtalen är något som bör 
undersökas i en annan uppsats eftersom detta inte ligger inom ramen för mitt studieområde.  
 
Eftersom jag arbetar med förvaltningsobjekt och förvaltningsverksamheter i min yrkesroll är 
jag inte överraskad av resultat från min delstudie A eller delstudie B. De problem som 
upplevs på CSN är inte så olika de problemen som jag har sett genom min yrkesroll.  Denna 
uppsats har sitt ursprung i en generell problematik som ett flertal organisationer upplever då 
jag har fått input från de 40-tal organisationer som är medlemmar inom Kunskapsinitiativet 
om systemförvaltning. Tanken med denna uppsats är att den kan agera som vägledning och 
inspiration i strävan efter att få ordning och reda på förvaltning av grundläggande IT-
infrastruktur. 
 

6.2.1 Förslag på fortsatt forskning 
Efter att ha färdigställt denna undersökning anser jag att förslag till fortsatt forskning är 
följande: 
 
Klargjort intern avtalsbild 
Det bör genomföras en undersökning av den interna avtalsbilden avseende 
förvaltningsobjekten. Tex. hur förvaltningsprodukten påverkar skrivning och fastställning av 
SLAer och OLAer (inklusive prissättning) mellan de olika förvaltningsobjekten. I synnerhet 
relationen mellan grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt och de övriga 
förvaltningsobjekt som är beroende av förvaltningsprodukter som tillhandahålls från 
förvaltningsobjektet Teknisk plattform.  
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Finansiering av grundläggande IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt 
Många organisationer idag har problem med finansiering av förvaltningsobjekten av 
grundläggande IT-infrastrukturell karaktär eftersom de är gemensamma för hela 
organisationen och inte kan härröras till en specifik finansiär. Därför är mitt andra förslag på 
fortsatt forskning att undersöka den interna finansieringen av förvaltningsobjekten de av 
grundläggande IT-infrastrukturellt karaktär. 
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