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Förord 
Denna uppsats avser vårt examensarbete, utfört höstterminen 2005, vid Institutionen för 
industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Avdelningen för Systemvetenskap, Luleå 
Tekniska Universitet. Uppsatsen behandlar vilka aktiviteter en förvaltningsorganisation 
utför samt om och i så fall vilka skillnader som finns mellan en organisation som förvaltar 
system för egen räkning och en organisation som gör det på uppdrag åt en extern kund. 
 
Med detta förord vill vi passa på att tacka de personer som varit involverade i denna upp-
sats. Först och främst vill vi tacka vår handledare Sören Samuelsson, samt vår seminarie-
grupp, för konstruktiv kritik och uppmuntran. Vi vill också tacka respondenterna vid de 
respektive organisationerna för att de har tagit sig tid att medverka. 
 
Luleå, 2005-04-07 
 
 
Tommy Lindgren    Kenneth Ohlsson 



  

Sammanfattning 
Avsikten med vårt arbete är att undersöka vilka aktiviteter som en förvaltningsorganisation 
utför på sina IT-system och om det finns några skillnader i dessa beroende på om orga-
nisationen förvaltar åt sig själva eller om det utförs för kunds räkning. Detta som ett led i 
att ge de som arbetar med, eller kommer att arbeta med, systemförvaltning en inblick i 
eventuella skillnader mellan förvaltning av egna system och förvaltning av en eller flera 
kunders system. 
 
De slutsatser vi dragit ur denna undersökning är att det inte förekommer skillnader i vilka 
aktiviteter som ingår i förvaltningsarbetet, däremot varierar det i vilken utsträckning man 
väljer att utföra dem. 



  

Abstract 
The purpose of this research is to investigate which activities a maintenance organization 
performs on their IT systems and if there are any differences in these activities depending 
on whether the organization is maintaining their own systems or maintaining a system for a 
customer. The reason for this is to give those who work, or will work, with software 
maintenance an insight in possible differences between organizations that do maintenance 
on their own systems and organizations that do maintenance for one or several customers. 
 
The conclusions that have been reached are that there are no differences in which activities 
that are included in the maintenance of software systems, there are however differences in 
the way they are performed. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer en introduktion till uppsatsen att ges i vilken bakgrund, problem-
område, forskningsfråga och syfte presenteras. Vidare kommer uppsatsens avgränsningar 
och disposition tas upp. 

1.1 Bakgrund 
Under vår utbildning har vi mestadels behandlat systemutvecklingsdelen i livscykel-
modellen och endast flyktigt berört förvaltningsfasen. I samband med en projektuppgift i 
årskurs tre läste vi en artikel om en flygplanskollision över den tyska staden Überlingen 
[BUN02]. Orsaken till denna kollision var till stor del det faktum att underhållsarbete pågick 
på flygledningssystemet, och trots nedsatt kapacitet i systemet hade organisationen inte 
ökat sin bemanning för manuell behandling. I och med denna artikel blev vi intresserade 
för hur förvaltningsarbete utförs hos olika organisationer vilket då leder oss till det 
problemområde som vi ser inom detta ämne. 

1.2 Problemområde 
Peder Brandt [BRA98] påpekar att satsningar på kvalitet har gjorts inom många områden med 
påtagligt gott resultat. Dessa satsningar har hitintills skett främst inom vissa delar av 
systemutvecklings- och systemförvaltningsområdet och har gått ut på att genom olika 
tekniker upptäcka fel innan programmering och systemdiagnos för att inhämta den berörda 
personalens åsikter. I en artikel i Dagens Industri som Brandt refererar till uppges att 
kostnaderna för kvalitetsfel i svenskt näringsliv uppgår till ungefär tjugo procent av 
omsättningen, detta motsvarar ca 120 miljarder som förloras på grund av bristande kvalitet. 
Brandt fortsätter med att nämna vikten av att ledningen håller i och driver kvalitetsarbetet, 
med detta menar han att ledningen måste ta fram en formell policy. Detta resonemang för 
han med utgångspunkt i traditionella system, han behandlar med andra ord inte system i 
kritiska miljöer. 
 
I våra litteraturstudier har vi kommit fram till att av ett systems livscykelkostnad är det 
endast en liten del som upptas av utvecklingen. Merparten av de kostnader och resurser 
som ett system kräver går till underhåll av systemet efter att det är implementerat, det vill 
säga under förvaltningsfasen. [RÉV92] 
 
När en organisation har någon form av kritiskt system är det av extra stor vikt att under-
hållet av systemet sköts på bästa möjliga sätt. Det finns enligt Neil Storey [STO96] bevis från 
flera håll att dåligt genomförda underhållsaktiviteter kan leda till risk för nya hazarder.  En 
hazard är enligt Storey ”en situation i vilken det föreligger verklig eller potentiell fara för 
personer eller omgivningen” [STO96:33]. Dessa dåligt genomförda underhållsaktiviteter är det 
som ligger till grund för vår definition av underhållsrelaterade fel. 
 
I ett verksamhetskritiskt system kan en hazard medföra att verksamheten blir oförmögen 
att genomföra sin dagliga verksamhet. Med det menas att funktionen hos systemet antingen 
blir nedsatt i väsentlig grad eller att det slutar fungera helt. Mer om detta finns att läsa 
under avsnitt 3.1.3 Kritiska system. 
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Med detta i åtanke är det lätt att inse att våra framtida jobb sannolikt till stor del kommer 
att bestå av förvaltningsarbete, därför är det intressant att studera organisationers inställ-
ning till underhållet av sina kritiska system. För att få en djupare förståelse för hela 
förvaltningsfasen kommer vi att utföra denna undersökning sett från både ledningens nivå 
samt den operativa nivån. Med organisation menar vi förvaltningsorganisationen, och med 
system menar vi system av verksamhetskritisk natur. Dessa kommer vi att studera närmare 
med hänsyn till den förvaltning som utförs. 

1.3 Forskningsfråga 
Vilka aktiviteter vidtar en förvaltningsorganisation för att minimera uppkomsten av under-
hållsrelaterade fel? 
 
Skiljer sig dessa aktiviteter åt beroende på om organisationen förvaltar sina egna system 
eller om de utför förvaltning för kunds räkning?  

1.4 Syfte 
Vi vill med denna uppsats ge de som arbetar med, eller kommer att arbeta med, system-
förvaltning en inblick i eventuella skillnader mellan förvaltning av egna system och 
förvaltning av en eller flera kunders system. Detta vill vi göra genom att studera de två 
förvaltningsformerna och jämföra dem med avseende på skillnader och likheter. Genom 
detta vill vi bidra till att skapa förutsättningar för ett bättre förvaltningsarbete.  

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer enbart att fokusera på verksamhetskritiska system för vår studie. I ett kritiskt 
system förekommer det ofta även olika typer av mätinstrument och liknande, vi har dock 
valt att inte inkludera denna typ av utrustning i vår studie. Vi kommer inte behandla fel 
som beror på externa faktorer, exempelvis åska eller elavbrott. 

1.6 Disposition 
Inledningsvis följer den metod som vi valt att arbeta med. Därefter beskrivs de teorier som 
behandlar förvaltningsarbete och organisation. Sedan följer ett avsnitt där vi redovisar vår 
empiri. Efter det presenteras en analys av empirin. Därefter följer ett kapitel där slut-
satserna presenteras. Slutligen ges en diskussion om den valda metoden och de slutsatser 
som dragits. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskriver vi arbetssätt och arbetsgång med avseende på metod, data-
insamling och analys. Vi tar även upp begreppen reliabilitet och validitet samt vad vi har 
tagit i beaktande i samband med dem. 

2.1 Metodval 
Nedan följer en kort genomgång av positivistisk kontra hermeneutisk vetenskapsteoretiska 
traditioner, induktiv och deduktiv ansats samt en diskussion om vilka val vi gör av dessa. 

2.1.1 Positivism kontra hermeneutik 
Enligt den positivistiska vetenskapstraditionen skall en undersökning för att vara menings-
full resultera i ett verifierbart resultat. Med detta menas att det skall vara möjligt att 
verifiera den empiriskt, en annan benämning för detta är enligt Wallén [WAL93] verifierbar-
hetstesen. Inom denna tradition är utgångspunkten enligt Simon Rubenowitz [RUB80] att 
endast den kunskap som kan erhållas genom mätning och registrering av objektiv data kan 
äga sanning. Den logiska empirismen som ovanstående resonemang bygger på har sin 
grund i deskriptiva och jämförande undersökningar och experiment för att samla in 
kvantitativ data som behandlas statistiskt. Som motpol till detta finns den hermeneutiska 
vetenskapstraditionen som till sin natur är mer av det tolkande slaget. Denna tradition 
härstammar ursprungligen från vetenskapen om den rätta tolkningen av texter och då inte 
minst bibliska källtexter.  
 
I mitten av 1900-talet togs denna tradition upp av filosofer och beteendevetare, dessa 
vände sig enligt Rubenowitz [RUB80] mot den metodologiska sterilitet som de upplevde 
fanns inom positivismen. Det som framfördes som argument var att för att få en menings-
full tolkning och en sann bild måste det till en intuitiv inlevelse i de texter, händelser, ut-
talanden och beteenden som skall undersökas. Rubenowitz [RUB80] fortsätter sitt resonemang 
med att inom hermeneutiken hävdar förespråkarna att det är möjligt att tolka förhållanden 
på ett mer fullständigt och rättvisande sätt och därigenom även uppnå en mer precis 
omvandling av informationen till logiska strukturer än om det sker genom traditionella 
statistiska metoder för analys. 
 
Grundansatsen i vårt arbete är den hermeneutiska vetenskapstraditionen, detta val baserar 
vi på att vi inte avser att genomföra mätningar av exempelvis effektiviteten i förvaltnings-
arbetet eller genomföra några statistiska sammanställningar av det insamlade materialet. 
Istället är det vad respondenterna upplever som viktigt eller problematiskt med 
förvaltningsarbetet som står i fokus när analysen av den insamlade materialet sedan ska 
genomföras.  

2.1.2 Induktion och deduktion 
Det finns två olika sätt att gå till väga när det gäller att dra slutsatser ur en undersökning, 
antingen via induktion eller via deduktion, se figur 2.1. 
 
Enligt Wallén innebär ett induktivt arbetssätt att undersökningen börjar med insamlande av 
data, ur det materialet dras sedan generella och teoretiska slutsatser. I sammanhanget 
betonas ofta att datainsamlingen skall vara helt förutsättningslös, detta menar kritikerna 
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inte är helt möjligt eftersom det redan i urvalet av forskningsfrågan sker någon form av 
teoretiskt ställningstagande. [WAL93]  
 
Deduktion är det dominerande arbetssättet inom de naturvetenskapliga områdena, där 
utgångspunkten är en eller flera hypoteser som via logisk slutledning leder fram till 
observationer. [WIE87]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kommer i denna undersökning att följa det deduktiva arbetssättet, orsaken till detta val 
är att vi utgår från teori och ställer upp vår forskningsfråga. Sedan inleds arbetet med 
insamling av data med hjälp av intervjuer, när det är genomfört vidtar en analys som 
kommer ge oss ett underlag ur vilket vi kommer dra våra slutsatser. 

2.2 Urvalsgrupp 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi väljer ut de respondenter som ingår i under-
sökningen. 

2.2.1 Val av organisation  
Vi har för avsikt att genomföra vår undersökning på organisationer som utför förvaltning 
på informationssystem av verksamhetskritisk karaktär. I undersökningen inkluderas två 
organisationer, en organisation som själv ansvarar för underhållet samt en organisation 
som utför detta som en tjänst. Dessa val gör vi eftersom dessa kan ge oss den empiriska 
grund vi behöver för att få svar på vår forskningsfråga. 

TEORI 

generalisering 

observationer 

hypoteser 

observationer

VERKLIGHET 

Induktiv ansats Deduktiv ansats 

 
Figur 2.1 - Deduktiv och Induktiv ansats [WIE87:128] 
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2.2.2 Val av undersökningsgrupp 
Inom de organisationer vi inkluderar i vår undersökning kommer vi att göra ytterligare ett 
urval. Orsaken till detta är att vi önskar studera underhållsaktiviteterna sett från både 
ledningsnivå och operativ nivå för att få en fylligare bild av hur underhåll utförs under hela 
förvaltningsfasen. Detta leder fram till att vi vill intervjua de personer som är ansvariga för 
underhåll av systemet, samt även representanter för de som rent praktiskt utför 
förvaltningen på den operativa nivån för att se om deras åsikter skiljer sig från de på 
ledningsnivå. 

2.3 Datainsamling 
Detta avsnitt tar upp och beskriver på vilket sätt vi ämnar genomföra vår datainsamling. Vi 
tar upp både inhämtning av information från befintlig litteratur och den empiriska studien. 

2.3.1 Litteraturstudier 
I inledningsfasen av vårt arbete med denna uppsats kommer vi att studera litteratur som ger 
oss en introduktion till ämnet vi ska undersöka, detta ses som en god början av Jan 
Hartman [HAR98] eftersom det kan vara ett sätt att hitta annan litteratur som det refereras till i 
denna litteratur. 
 
Hartman [HAR98] tar vidare upp att det finns två olika sorters litteratur, dels primärlitteratur 
och dels sekundärlitteratur. Primärlitteratur är exempelvis forskningsrapporter, det vill säga 
att det är en beskrivning av en undersökning som författaren själv har utfört. Sekundär-
litteratur är sådan litteratur som behandlar ett ämne, dock är inte denna typ av litteratur en 
undersökning i sig. I denna andra typ av litteratur fås sällan en tillräckligt grundlig 
beskrivning av utförandet av undersökningarna som den grundar sig på. Sekundär-
litteraturen är ofta även vinklad då det är svårt att vara fullständigt objektiv i den 
summering som görs.  
 
Vi kommer i vårt arbete att förlita oss på både primär- och sekundärlitteratur. Den teori 
som vi avser att använda oss av är dels forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och 
facklitteratur. All litteratur kommer att läsas med ett kritiskt öga för att om möjligt för-
hindra att vi själva för in några felaktigheter i uppsatsen. 

2.3.2 Empirisk studie 
Empiriskt arbete beskrivs av Wallén [WAL93] som undersökandet av verkliga, faktiska objekt 
eller företeelser, om det inte finns några teoretiska antaganden är det svårt att veta vad som 
skall undersökas. Med datainsamling menas att olika egenskaper identifieras och objekt 
som har samma egenskaper räknas samman. 
 
Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson [WIE87] finns det en del allmänna metodproblem som 
kan uppstå vid insamlande av data 

• Precisering av problem och syfte – Det är viktigt att innan insamlingen av data 
påbörjas veta vad undersökningen ska leda fram till 
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• Observationsenhet och undersökningsgrupp – Att bestämma vad som ska under-
sökas, till exempel organisationer eller enskilda personer och hur undersöknings-
gruppen ska avgränsas 

• Teknik för materialinsamling – När problemet och syftet är klargjort och under-
sökningsgruppen är bestämd gäller det att bestämma vilken teknik som skall 
användas för att få bästa möjliga resultat 

• Frågeformulär – Vid framtagning av frågeformuläret måste följande beaktas. Vad 
vill vi veta, vilken information ska svaren ge oss. Inriktning på frågorna och 
formulering av dessa. Frågorna skall ej kunna missförstås. Utformningen av 
frågeformuläret, layout, är speciellt viktigt vid enkäter 

• Bearbetning – När svar från frågeformulär erhållits finns det en del saker som 
måste kontrolleras för att det skall vara användbart i undersökningen. Är det rätt 
person som besvarat formuläret, har respondenten besvarat alla frågor på ett korrekt 
sätt. Om dessa kriterier inte är uppfyllda kan en förnyad kontakt med respondenten 
eventuellt ordna detta. När det gäller själva bearbetningen av den insamlade datan 
beror tillvägagångssättet på vilket problem som skall lösas och hur det skall 
presenteras 

Genom att vi har kännedom om dessa problem möjliggör det för oss att vidta mått och steg 
för att undvika dem. Som exempel kan nämnas att vi innan arbetet med att samla in data 
påbörjas bestämmer oss för vad vi vill att vår undersökning skall leda fram till. 

2.3.3 Kvalitativ datainsamling 
Begreppet kvalitativ innebär att det inte går att mäta det som studeras. Wallén [WAL93] 
menar att det inte går att göra en utfrågning i form av en standardiserad intervju eller enkät. 
I stället bör intervjun genomföras på ett sådant sätt att det är möjligt att anpassa frågorna 
efter respondenten genom att följa upp en fråga med fördjupningsfrågor. 
 
I boken Att utreda och rapportera av Wiedersheim-Paul och Eriksson [WIE87] tar de upp ett 
antal för och nackdelar med besöksintervjuer, några av dessa är följande 

• Det går relativt fort att genomföra 

• Det finns möjlighet att följa upp frågor, vilket kan vara väldigt viktigt om intervju-
aren märker att respondenten inte riktigt förstått frågan 

• Till nackdelarna med besöksintervjuer räknas bland annat att det kan vara svårt att 
ställa känsliga frågor och att det kan vara svårt att få möjlighet att träffa 
respondenterna 

Intervjuerna kommer att vara av den semistrukturerade typen, med detta menas [YIN03] att 
intervjuaren skall ha en i förväg konstruerad frågeguide med stödpunkter som 
respondenten skall besvara. I motsats till den strukturerade intervjun har intervjuaren 
möjlighet att formulera frågorna utifrån respondentens bakgrund och uppfattning av dem. 
En nackdel med den semistrukturerade intervjun är att det kan vara svårt för intervjuaren 
att verkligen få svar på alla frågor, i den strukturerade intervjun finns det en ordning att 
följa och alla frågor är färdiga att läsa upp. Eftersom vi genomför en kvalitativ under-
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sökning väljer vi att i största möjliga mån formulera intervjufrågorna med frågeordet 
”hur”. 
 
Vid konstruerandet av intervjufrågorna för enkäter och intervjuer nämner Frey och Oishi 
[FRE95] bland annat följande riktlinjer som bör beaktas. 

• Ledande frågor som antyder för respondenten att det ena svaret är mer rätt än det 
andra bör undvikas 

• Undvik användandet av tekniska termer och förkortningar som eventuellt kan 
missförstås 

• Försäkra dig om att fakta som nämns i frågan är korrekt 

• Använd korrekt grammatik och meningsbyggnad, undvik till exempel dubbel 
negation 

• Undvik ord som alltid och aldrig 

• Frågorna bör vara konkreta, specifika och enkla. Skriv frågorna med utgångspunkt 
från respondenten, inte från dig själv. Detta på grund av att det inte kan förutsättas 
att respondenten är lika insatt i ämnet som du 

Dessa punkter kommer att tas i beaktning för att erhålla en hög reliabilitet (se avsnitt 2.5.2 
Reliabilitet). 

2.4 Analys av insamlad data 
Taylor och Bogdan [TAY98] anser att det finns ett antal specifika aktiviteter som ingår i data-
analysen. Den första aktiviteten är fortlöpande undersökning, med detta menar de att 
forskaren skall analysera insamlad data allteftersom insamlingen sker. Forskaren bör hela 
tiden söka förståelse för den data de för tillfället har, och därigenom se om de behöver 
utvidga sitt urval av respondenter. 
 
Den andra aktiviteten omfattar sammanställning av insamlad data och förfining av 
forskarens förståelse för ämnet. Taylor och Bogdan [TAY98] anser att det är en god idé att 
påbörja sammanställningen i direkt anslutning till slutförandet av datainsamlingen. Om det 
får gå för lång tid blir det svårare att kontakta respondenterna för att komplettera med för-
tydliganden. De tar även upp att det kan vara lämpligt att låta respondenterna läsa igenom 
sina svar för att kontrollera att forskaren har förstått dem rätt. Slutligen bör forskaren söka 
förståelse för den insamlade datan i den omgivning som den samlades in.  
 
Heléne Thomsson [THO02] tar i Reflexiva intervjuer upp att det är bättre att utföra ett mindre 
antal intervjuer och analysera dem grundligt, än många intervjuer som analyseras 
försumligt. Den metod som Thomsson tar upp i sin bok innebär att det först genomförs en 
lodrätt analys, med det menas att varje respondents svar analyseras separat. Efter att det är 
klart vidtar en vågrät analys, i denna fas sker analysen mellan alla, eller ett flertal av, 
respondenterna för varje fråga var för sig. Dessa två faser behöver inte ske i nämnd 
ordning, de kan dessutom vara iterativa. 
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Analysarbetet kommer att utföras enligt Thomssons tillvägagångssätt för denna fas i 
arbetet. Som Taylor och Bogdan påpekar är det av vikt att påbörja sammanställningen av 
insamlad data direkt efter dess insamling, detta har vi för avsikt att göra för att vi inte skall 
gå miste om information som går att tolka ur exempelvis respondentens kroppsspråk. 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Vid genomförandet av en undersökning är det viktigt att ta validiteten och reliabiliteten i 
beaktande. I detta avsnitt kommer vi att ge en förklaring till begreppen samt vilka steg vi 
kommer att vidta för att hålla dessa på en hög nivå. 

2.5.1 Validitet 
Detta är det krav som anses som viktigast av Wiedersheim-Paul och Eriksson [WIE87]. 
Definitionen av validitet är enligt dem. ”Ett mätinstruments förmåga att mäta det som man 
avser att det ska mäta” [WIE87:23]. Är det kostnader som mäts i undersökningen är det också 
det som resultatet ska ge svar på. 
 
Det finns två typer av validitet, inre och yttre. Med inre validitet menas de begrepp som tas 
upp i teorin och skall stämma överens med de operationella definitionerna av desamma. 
För att få en giltig definition av ett begrepp måste empiriska kriterier överensstämma med 
en rimlig uppfattning av begreppets betydelse. [WIE87] 
  
Yttre validitet är den mer allmänt kända varianten av validitet. Wiedersheim-Paul och 
Eriksson definierar yttre validitet enligt följande. ”Överensstämmelsen mellan det 
mätvärde man får när man använder en operationell definition och verkligheten”. [WIE87:24] 
 
Enligt detta sätt att se det beror den yttre validiteten på hur det empiriska materialet ser ut 
och var det samlats in. Om det empiriska materialet samlats in från felaktiga eller ofull-
ständiga källor ger detta en låg yttre validitet. 
 
Orcis definition av ett kritiskt system (se avsnitt 3.1.2 Kritiska system) och den uppdelning 
han gör leder till att respondenternas system kommer att kunna hänföras till att vara av 
verksamhetskritisk karaktär. Detta eftersom det är en förutsättning för den organisation 
som nyttjar systemen att de fungerar. Om någonting händer med systemen under en längre 
tidsperiod, vilket kan vara allt från en timme till en dag, drabbas den användande organisa-
tionen av ekonomiskt lidande. 
 
För att vår undersökning skall hålla en hög validitet kommer vi ta följande i beaktning vid 
arbetet med insamlingen av data. 

• Respondenterna skall ha en förförståelse för ämnesområdet 

• Organisationen ska förvalta ett egenutvecklat verksamhetskritiskt system 

2.5.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson [WIE87] att de mätinstrument 
som används ska vara tillförlitliga och ge stabila utslag. Detta innebär att andra under-
sökare ska kunna komma fram till samma resultat, under förutsättning att de använder sig 
av samma angreppssätt. För att uppnå hög reliabilitet skall metoden eller angreppssättet 
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vara oberoende av undersökaren och av undersökta enheter, det sistnämnda beror dock på 
hur pass generella resultat som önskas. 
 
Trost [TRO01] tar upp följande fyra komponenter som ingår i begreppet reliabilitet. 

1. Kongruens – rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. 

2. Precision – hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar; det kan natur-
ligtvis också vara fråga om hur den svarande kryssar i rutorna i ett enkätformulär. 

3. Objektivitet – har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera – om de 
registrerar samma sak likadant är objektiviteten hög. 

4. Konstans – tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden, eller 
vad det kan vara fråga om, inte ändrar sig. 

När det gäller reliabiliteten kommer följande riktlinjer följas för att ge en god reliabilitet. 

• För att få en djupare kunskap om respondenternas förfarningssätt vid system-
underhåll kommer vi genomföra kvalitativa intervjuer 

• Vi kommer att ta de punkter som framkommer under avsnitt 2.3.3 Kvalitativ 
datainsamlingFel! Hittar inte referenskälla. i beaktning vid utformandet av 
intervjufrågorna 

• På grund av den snabba utvecklingen inom IT-branchen är det möjligt att det 
angreppssätt som vi använder oss av ej är lämpligt för framtida studier inom detta 
område 
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3 Teori 
I detta kapitel behandlas de teorier som ligger till grund för den senare analysen. Det 
börjar med ett inledande avsnitt om olika typer av system, sedan följer avsnitt om system-
förvaltning, underhåll av system, systemens livscykel, förvaltningsmodellen, förvaltningens 
aktiviteter och till sist ett avsnitt om dokumentation. 

3.1 System 
Detta avsnitt tar upp ett systems livscykel, olika typer av system samt en beskrivning av 
vad som kännetecknar kritiska system. 

3.1.1 Livscykel 
Ett systems livscykel kan definieras som den tid som förflyter från om med att en idé om 
att genomföra en systemutveckling förs på tal tills systemet är avvecklat. I denna livscykel 
upptar systemförvaltningen den största delen. Ett systems livscykel är uppdelat i tre olika 
faser, utveckling, drift och förvaltning samt avveckling. I utvecklingsfasen hanteras hela 
systemutvecklingen från problemdefinition till implementering. Drift och förvaltningsfasen 
är den tidsmässigt längsta fasen och är som namnet antyder den fas under vilket systemet 
är i drift, här återfinns de aktiviteter som försäkrar att rätt utdata produceras på ett korrekt 
sätt. Bland dessa aktiviteter ligger även vidareutveckling, i det begreppet ligger större 
förändringar av systemet, denna aktivitet är ett komplement till förvaltningen. Slutfasen för 
ett system är avveckling, den innefattar de åtgärder som krävs för att avveckla systemet på 
ett korrekt sätt. [RÉV92] 

Vidare-
utveckling

System-
avveckling

Drift

Ny-
utveckling

System-
förvaltning

Utvecklingsfas Drift och
förvaltningsfas

Avvecklingsfas

 
 Figur 1 Riksdataförbundets livscykelmodell [RÉV92:18] 

3.1.2 Typer av system 

Enligt Brandt, Carlsson och Nilsson [BRA98b] är det möjligt att urskilja fyra olika typer av 
system. Dessa är standardsystem, egenutvecklade system, ”Joint-venture”-system samt 
manuella system varav de tre första är exempel på ADB-system.  

Ett standardsystem är en färdig programvara som efter en viss anpassning kan 
utnyttjas i ett företags verksamhet, det kan betraktas som en paketerad 
systemlösning. Det utgör ett redan existerande informationssystem som måste 
ha utnyttjats tidigare på ett annat håll. [BRA98b:10] 
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Egenutvecklade system är system som har utvecklats inom den egna organisationen, 
utvecklingen läggs med andra ord inte ut på utomstående leverantörer. 
 
”Joint-venture”-system definieras av Brandt et al [BRA98b] som ett kombinerat system av 
både standardsystem och egenutvecklade system, det är ofta ett samarbete mellan den egna 
organisationen och en utomstående leverantör för att bygga ett gemensamt system. 

3.1.3 Kritiska system 
Enligt István Orci [ORC95] är ett system kritiskt om det för att undvika förlust av liv eller 
skador på hälsa eller miljö, garantera organisationens överlevnad eller undvika stora 
ekonomiska förluster krävs att systemet fungerar korrekt. 
 
Det finns tre olika typer av kritiska system, verksamhetskritiska, säkerhetskritiska samt 
trygghetskritiska [ORC95]. Verksamhetskritiska system är sådana som är av vikt för 
organisationens dagliga verksamhet, exempelvis processkontrollsystem. Trygghetskritiska 
system kan till exempel vara telemedicinska system, säkerhetskritiska system kan 
exemplifieras med ett betalningssystem. 
 
Verksamhetskritiska system kan delas upp i olika kategorier som till exempel administ-
rativa och operativa för att nämna ytterligheterna. Ett administrativt verksamhetskritiskt 
system kan till exempel vara ett faktureringssystem, organisationen är beroende av det för 
att få in pengar för utförda tjänster eller sålda varor. Den andra ytterligheten är operativt 
verksamhetskritiska system, dessa kan till exempel vara processtyrning i en tillverknings-
industri. Enligt Storey [STO96] är hög tillgänglighet ett mycket vanligt mål för design i 
system som inte är säkerhetskritiska, exempel på sådana system är tidsdelningssystem, 
banksystem och telefonväxlar. I dessa system är ofta hög tillgänglighet viktigare än hög 
tillförlitlighet eftersom ett fel i sig inte är ett problem under förutsättning att det går fort att 
åtgärda. 

3.2 Systemförvaltning 
I detta avsnitt behandlas vad systemförvaltning är, vilka olika former förvaltningen kan 
skötas i, vilka olika åtgärder som ingår i begreppet, positiva effekter av förvaltningen samt 
olika begrepp som hör samman med den. 

3.2.1 Inledning 
Systemförvaltning (eng. System Maintenance) definieras som alla förändringar som utförs 
på operationella applikationssystem för att korrigera fel, anpassa till en förändrad 
omgivning, förbättra prestanda eller andra attribut. [IEEE98] Dessa förändringar är 
nödvändiga och avgörande eftersom det säkerställer att applikationssystemet vilket skall 
stödja organisationens nyckelprocesser förblir konsekvent med interna och externa förut-
sättningar och villkor. Enligt Révay [RÉV92] syftar förvaltning till att uppnå förväntad nytta i 
organisationen samt hög teknisk kvalitet på det utvecklade systemet. Detta görs bland 
annat genom att korrigera felaktigheter och brister och genom kontinuerliga anpassningar 
till nya situationer. 
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Peder Brandt [BRA98] tar upp att det under de senaste 30 åren framkommit ett antal olika 
definitioner på systemförvaltning som varit mer eller mindre bra. Brandt ger utifrån de 
tidigare definitionerna denna definition. 

Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att styra, administrera 
och verkställa förändringsarbetet av existerande objekt och stödja 
användandet. [BRA98:11] 

Hur en organisation på bästa sätt tar vara på, underhåller och vidareutvecklar sitt 
förvärvade system är det som vanligen inkluderas i benämningen förvaltning. Förvaltning 
är den kontinuerliga process som pågår under ett systems livslängd, och startar i och med 
att systemet tagits i drift. Eftersom denna process pågår under hela systemets livslängd är 
det inget konstigt med att det finns en överlappning mellan utveckling och förvaltnings-
fasen. Det innebär bland annat att det redan under utvecklingsfasen planerats för förvalt-
ningen av systemet. [RÉV92] 

3.2.2 Åtgärdstyper 
För att klassificera systemförvaltningsarbetet använder sig Péter Révay [RÉV92] av fyra typer 
av åtgärder. 

• Korrigering – Innebär att de åtgärder som utförs medför att olika fel i systemet 
kommer att avlägsnas. Felen kan ha uppstått redan då systemet nyutvecklades eller 
i samband med att någon ändring i systemet utförts 

• Anpassning – Detta är sådana åtgärder som uppkommer genom olika förändringar i 
systemets omgivning. Omgivningen kan vara den primära verksamheten som 
betjänas av systemet eller i den tekniska miljö som utnyttjas i systemet 

• Förbättring – Är sådana aktiviteter som ger effektivisering eller utvidgning av de 
nyttofunktioner som systemet ställer till förfogande för användarna. Det kan också 
gälla effektivisering av systemets utnyttjande av datorsystemets eller den generella 
stödprogramvaran och gälla förbättring av dokumentation etc. 

• Sanering – Åtgärder som avser att avlägsna sådana komponenter i systemet och 
dess användning som inte längre är motiverade exempelvis på grund av att 
förändringar i den betjänade verksamheten gjort dem överflödiga 

 
Brandt [BRA98] utökar dessa definitioner med ytterligare två typer. 

• Användarstöd – Åtgärder för att kunna ge svar av olika slag som ställs av 
användarna, men även ge svar till dem som arbetar i systemförvaltnings-
organisationen 

• Övrigt – Övriga åtgärder som inte passar in på någon av de ovanstående 
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3.2.3 Förvaltningens former 
Brandt [BRA98] beskriver tre typer av förvaltning, dessa är då de sätt på vilka en organisation 
kan bedriva sin förvaltning.  

• Passiv – Denna form av förvaltning innebär att ingenting görs åt systemet eller dess 
dokumentation. Kan vara lämplig när det börjar vara dags att byta ut eller avveckla 
systemet. 

• Normal – Om denna form av förvaltning bedrivs innebär det att förvaltnings-
åtgärder genomförs på initiativ av kunden och eller systemägaren. Mellan 80 och 
90 procent av all förvaltning är av denna typ.  

• Aktiv – I denna form bedrivs mer förebyggande förvaltning än vid normal 
förvaltning. Detta kan ske genom exempelvis mätning av tillgänglighet, 
användarsupport och dokumentation 

3.2.4 Förvaltning inom organisationen eller outsourcing 
Systemförvaltning kan antingen ske inom organisationen eller vara utkontrakterad (eng. 
outsourcing) på en extern part.  

Egen förvaltning 
När det gäller förvaltning inom den egna organisationen finns det enligt Sissi Ingman och 
Elisabeth Lundqvist [SYS87] i huvudsak två olika modeller. Det ena är att förvaltnings-
organisationen fungerar som ett dotterbolag vilket medför att det finns ett kund-leverantör-
förhållande, det andra är att den är mer integrerad med den övriga organisationen. 
 
Modellen som innebär att förvaltningsorganisationen fungerar som ett dotterbolag har 
enligt Ingman och Lundqvist [SYS87] ett antal egenskaper. Den tvingar ”kunden” att göra 
noggranna överväganden om kostnaderna för systemutvecklingen är försvarbara i 
förhållande till de intäkter eller besparingar som systemet kommer att producera. Som en 
följd av detta blir det mer genomtänkt prioritering och planering av uppdragen. En annan 
egenskap är att risken för införande av omotiverade datorstödda rutiner minskar på grund 
av att lönsamhetskravet medför att utredningarna blir grundligt utförda. 
 
En integrerad förvaltningsorganisation har även den ett antal egenskaper. Till dessa räknar 
Ingman och Lundqvist [SYS87] förbättrad användardialog genom högre användarmedverkan, 
en annan egenskap är att det tack vare mindre ekonomiskt styrda uppdrag finns en större 
vilja att pröva osäkra projekt som kan vara väldigt lyckosamma. 

Outsourcing 
Om ett uppdrag sträcker sig över en längre tidsperiod är det vanligt att kalla det för 
outsourcing, eller det svenska uttrycket ”utkontraktering”. Med utkontraktering menas 
enligt Statskontoret att verksamhet, som tidigare utförts inom en organisation, kontrakteras 
till en extern organisation. En sådan utkontraktering kan gälla både varor och tjänster. 
Statskontoret menar även att utkontraktering av tjänster inte bör räknas till konsult-
begreppet eftersom det i allmänhet inte gäller tidsbegränsade åtaganden och tjänsterna 
tillgodoser ett löpande behov. Exempel på tjänster som kan utkontrakteras är städning, 
blomvattning, bevakning, systemutveckling och datordrift. [STA01] 
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I likhet med Statskontorets definition säger Nationalencyklopedin att outsourcing är.  

…att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar av 
funktioner som tidigare legat inom det egna företaget, t.ex. tjänster som 
telefonväxel och städning, stödfunktioner som redovisning och data samt 
huvudfunktioner som tillverkning och distribution. [NE] 

Enligt Augustson och Bergstedt Sten finns det tre olika tolkningar av begreppet 
outsourcing som dominerar. Dessa är följande. 

1. Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter. 

2. Outsourcing som inköp. 

3. Outsourcing som relation. 

Den första tolkningen innebär att begreppet betyder att överlåta en befintlig aktivitet på en 
extern leverantör. Om outsourcing tolkas som inköp innebär det att förutom det som 
nämndes i den första tolkningen även att det kan handla om inköp av nya aktiviteter som 
organisationen inte haft internt innan. Den sista tolkningen är en kombination av de tidigare 
tolkningarna, den förutsätter att organisationen haft aktiviteten internt innan och att det 
finns en samarbetsrelation mellan de två parterna. En sådan outsourcingrelation är oftast 
långsiktig, vanligen kontrakt på två till fem år.[AUG99] 

3.2.5 Service Level Agreement 
Vid förvaltning är det lämpligt att skriva servicenivåavtal, hädanefter benämnt SLA 
(Service Level Agreement). Detta är enligt Augustson och Bergstedt Sten [AUG99] ett avtal 
mellan ägarna av systemet och förvaltningsorganisationen för att i detalj reglera längre 
åtaganden. I detta avtal specificeras vilken innehållet i den tillhandahållna tjänsten och hur 
den ska tillhandahållas. I kontraktet anges i regel också vanliga driftfrågor som till exempel 
svarstider, tillgänglighet, prestanda och helpdesk-funktionalitet. 
 
Genom att i SLA specificera olika parametrar, vilka kan användas som mätpunkter, ges 
avtalsparterna möjlighet att verifiera det verkliga utfallet mot dessa. I de fall leverantören 
inte klarar av att leverera det som avtalats i SLA-vilkoren skall det i SLA finnas angivet 
hur avvikelser skall hanteras och vilka påföljder som det inträffade skall få. [AUG99] 

3.2.6 Förvaltningens effekter 
Att utföra förvaltning på ett effektivt och fungerande sätt menar Révay [RÉV92] kan vara 
lönsamt. Däremot anser han att vissa av de effekter som kan utläsas kan vara svåra att 
mäta, medan andra direkt ger resultat. Några effekter som han tar upp och som kan leda till 
resultat är. 

• Ökad nytta – Det vill säga att det kommer att ge en avkastning på de investeringar 
som läggs ner under utvecklingsfasen angående den efterföljande förvaltningen 

• Mindre störningar – Att det genom en god och disciplinerad förvaltning erhålls en 
god och hög kvalitet på allt arbete. Detta för att, om de ingrepp som sker leder till 
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störningar och problem blir stämningen snart irriterad och problemen därigenom 
accelererar 

• Längre livslängd – Genom att vårda systemet kan det bevaras längre samt att en 
längre livslängd medför att utvecklingskostnader kan fördelas på fler år 

• Nöjdare användare – Ett effektivt system, och en störningsfri drift leder till ett gott 
klimat och nöjda användare 

• Lägre kostnader – Att använda effektivare hjälpmedel och mer genomtänkta 
metoder kan leda till ett effektivare arbete, vilket i sin tur ger lägre kostnader 

3.3 Underhåll av system 
Detta avsnitt tar upp begreppen underhållbarhet, systemdesign med underhåll i åtanke och 
slutligen underhållsrelaterade fel. 

3.3.1 Underhållbarhet 
Hur hög kvalitet ett mjukvarusystem än har kan det aldrig bli fullt immunt mot haverier av 
olika slag. Inte kan det heller i förväg vara designat för att komma att känna till framtida 
krav och behov som kommer genom förändringar i exempelvis trender. Om systemet då 
skall kunna behålla sin höga kvalitet är en viktig faktor i denna ekvation att systemet är 
underhållbart. Underhållbarhet innebär enligt Martin och McClure [MAR83] att systemet är 
konstruerat på ett sådant sätt att förändringar efter nya önskemål eller reparationer efter 
systemfel kan utföras på ett smidigt och problemfritt sätt. Martin och McClure definierar 
underhållbarhet som. 

…the ease with which a software system can be corrected when errors or 
deficiencies occur, and can be expanded or contracted to satisfy new 
requirements [MAR83:43] 

Underhållbarhet definieras av Orci [ORC95] som. 

• Testbarhet – Med testbarhet avses graden av lätthet med vilken ett IT-system kan 
testas med avseende på funktionalitet och prestanda. Testbarhet är ett subjektivt 
mått som är svårt att kvantifiera 

• Reparerbarhet M(i,t) – Definieras som sannolikheten att systemet kan 
repareras/korrigeras inom i tidsenheter vid tidpunkten t 

• Ändringsbarhet – Med ändringsbarhet avses graden av lätthet med vilken ett IT-
system kan ändras/vidareutvecklas. Ändringsbarhet är ett subjektivt mått som beror 
på flera faktorer såsom tillämpade konstruktionsprinciper (t.ex. modulär 
programmering) eller dokumentationstekniker 

Underhållbarhet är enligt Neil Storey [STO96] förmågan hos ett system att bli underhållt. 
Storey menar att underhållbarhet kan behandlas på två sätt, kvalitativt och kvantitativt. De 
senare av dessa sätt uttrycks ofta i termer som medeltid till reparation (eng. mean time to 
repair) av systemet vid händelse av fel. Att detta har relevans till Safety, ”En egenskap hos 
ett system genom vilken det inte kommer att utsätta mänskligt liv och omgivning för fara.” 
[ORC95], är lätt att se eftersom tillgängligheten hos ett system inte endast beror på hur ofta 
systemet havererar utan även på den tid som det tar att återställa den till operativt läge. 



 Teori 

- 16 - 
Institutionen för Industriell ekonomi och Samhällsvetenskap 

Avdelningen för Systemvetenskap 

Storey menar vidare att underhållet av Safety-kritiska system påverkas i allra högsta grad 
av dess natur, det vill säga att underhållet i vissa fall kan utföras medan systemet är i drift, 
medan det i andra fall bara kan utföras när systemet temporärt tagits ur drift.  

3.3.2 Systemdesign med underhåll i åtanke 
Steven Alter [ALT96] ger följande exempel på varför det är viktigt att tänka på 
underhållsmässigheten hos ett system redan under utvecklingsfasen. 

Alla som någon gång har försökt sig på att renovera ett hus känner till värdet 
av att system byggs för att vara underhållsmässiga. Svårigheterna med 
husrenoveringar beror på vad du hittar innanför väggarna när du öppnar dem. 
Arbetet blir mycket lättare om du har en korrekt ritning eller kopplingsschema 
eftersom du då vet var du ska leta och vad du kan förvänta dig. [ALT96:545] 

Det som Alter vill säga med detta är att det vid konstruktionen av ett system krävs att det 
noggrant dokumenteras samt uppdateras när ändringar sker. Grunden för detta påstående 
lägger han i att många system utvecklas för att användas under många år och måste med 
detta vara möjligt att underhålla långt efter det att de som ursprungligen utvecklade 
systemet gått vidare till andra jobb. 
 
Förvaltningsarbetet kan ta sig olika former beroende på hur förvaltningsorganisationen är 
strukturerad. Antingen har organisationen både utvecklat systemet och sköter förvaltningen 
av detta själva, vilket troligtvis ger fördelar genom att de personer som varit involverade i 
utvecklingen på ett enkelt sätt kan konsulteras vid behov i förvaltningen, eller om 
förvaltningen sköts åt en kund som utvecklat eller köpt ett system från någon annan 
leverantör. Det finns ytterligare en variant och det är när det handlar om förvaltning av 
standardsystem, i ett sådant fall har förvaltningsorganisationen sällan tillgång till källkoden 
för systemet, därigenom minskar möjligheterna att utföra underhåll. [ALT96] 

3.3.3 Underhållsrelaterade fel 
Något som ofta förbises enligt Neil Storey [STO96] när det gäller underhåll av kritiska system 
är underhållsrelaterade fel (eng. maintenance-induced failures). Det finns underhålls-
relaterade fel inom både hårdvara och mjukvara. När det gäller hårdvaran finns det 
beräkningar grundade på statistik som anger hur länge respektive del förväntas fungera 
beroende på slitage. Mjukvara däremot är lika felfri oberoende av hur länge den varit i drift 
som den dag den installerades, en nackdel är däremot att ett fel kan ligga latent för att 
uppträda vid vissa tillfällen eller kombinationer av händelser. 
  
Det finns ett antal bakomliggande faktorer när underhållsrelaterade fel uppstår. Frågan är 
om organisationerna anser det värt att lägga ner mer resurser på att undvika detta, eller om 
de anser att det blir billigare att ta hand om sådana fel när de väl uppstår. Detta resonemang 
bygger till stor del på huruvida deras verksamhet klarar av att hantera sådana händelser. 
Om systemet är verksamhetskritiskt är det sannolikt att de ej har möjlighet att resonera på 
ett sådant sätt. 
 
Det finns enligt Storey bevis från flera håll att dåligt genomförda underhållsaktiviteter kan 
leda till risk för nya hazarder, Storey anser att det mycket väl kan vara i systemdesignen 
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som är orsaken till detta. Han menar vidare att ett system som är svårt att underhålla 
sannolikt leder till mer problem än ett system där underhållet har tagits i beaktande vid 
design och utveckling. 
 
Ett antal källor har visat att det finns en stor sannolikhet att underhållsaktiviteter inte 
kommer att bli fullständigt lyckade, och att effekterna av undermåligt underhåll kan 
producera nya hazarder systemet. Underhållsrelaterande fel kan till stor del härledas till 
svagheter i systemets design. Och ett system som är svårt att underhålla kommer troligen 
att producera fler problem inom detta område än i ett system som underhållbarheten 
noggrant beaktats. [STO96] 

 
Ytterligare aspekter på detta problem med underhållsrelaterade fel uppkommer enligt 
Storey när försök att förbättra underhållbarheten hos ett system reducerar dess Safety. Som 
exempel på detta fenomen tar han upp system som har inbyggda system för att utföra 
självdiagnostik så kallade built-in test equipment (BITE). Syftet med BITE är att snabba 
upp och underlätta underhållet på ett system genom att förenkla uppgiften med att 
lokalisera fel. Detta kan emellertid leda till att den hårdvara och eller mjukvara som behövs 
ökar komplexiteten hos systemet och därigenom reducerar systemets tillförlitlighet. Även 
om tillförlitlighet inte direkt är synonymt med Safety, kan en reduktion av tillförlitligheten 
betyda att även den övergripande Safety-nivån sjunker. 
 
Allt vi nämnt ovan om underhåll kommer i slutändan att innebära att det är människor som 
skall utföra underhållet. I och med detta kommer den mänskliga faktorn att bli en del av 
underhållet och det är då en del av källorna till underhållsrelaterade fel kommer in i bilden. 
Enligt Smith [SMI97] är enda sättet att minimera riskerna med detta att se till att det finns god 
dokumentation (se avsnitt 3.5 Dokumentation) och att personalen erhåller lämplig träning 
(se avsnitt 3.4.4 Personalens behov av utbildning och information). 

3.4 Förvaltningens aktiviteter 
Syftet med förvaltningen av ett system är enligt Péter Révay [RÉV92] femfalt. 

• stödja och hjälpa dem som arbetar med systemet, användarna 

• övervaka teknik och system för att minimera störningar 

• aktivt söka åtgärder för att öka systemets nytta 

• utbilda och informera berörd personal 

• administrera förvaltningsbibliotek på ett fullgott sätt 

Révay menar att en aktiv förvaltning (se avsnitt 3.2.3 Förvaltningens former) innebär en 
positiv förvaltning. Med det menar han att nyttan med systemet bevakas genom att ta 
initiativ, följa upp och kontrollera att systemet är fullkomligt och att alla möjligheter med 
systemet utnyttjas. 

3.4.1 Stöd och hjälp till användarna 
Användarna av ett system behöver oftast någon form av assistans någon gång. Hur detta 
ska organiseras är en fråga som får olika svar för varje organisation, något som däremot är 
viktigt är sambandet mellan nivån på den assistans som erbjuds och hur kritiskt systemet 
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är. Assistansen kan delas in i nivåer i form av exempelvis tillgänglighet, kapacitet och 
snabbhet. Eftersom assistansen kostar pengar är det upp till systemägaren att väga 
kostnaderna mot de potentiellt skadliga effekterna. Om användarna arbetar i en kritisk 
verksamhet dygnet runt är det enligt Révay [RÉV92] nödvändigt att de också har tillgång till 
assistans dygnet runt.  
 
Ibland är det inte tillräckligt med en bra användarhandbok och gedigen utbildning och 
träning, det är då assistansfunktionen träder in och utreder situationen och svarar på de 
aktuella frågorna. Om någon typ av fråga blir frekvent förekommande kan detta ses som ett 
tecken på att det finns ett behov av att vidta åtgärder och bedöma felet. Eftersom det är i 
princip omöjligt att konstruera ett helt felfritt system, oavsett hur väl skrivna specifika-
tionerna är, oavsett konstruktion och testning av systemet kommer det sannolik att inträffa 
fel. Dessa fel skall utredas och korrigeras, är det ett verkligt fel, ett missförstånd eller ett 
felaktigt handhavande. För att få svar på detta är det lämpligt att diskutera och kontrollera 
med användaren om situationen. Enligt Révay [RÉV92] måste konsekvenserna utredas om det 
visar sig vara ett ”verkligt fel”, detta för att få en förståelse för vilken insats som är 
nödvändig. För att kunna lokalisera orsaken till felet är det viktigt att samla in all relevant 
information som finns, om det inte är möjligt att återupprepa felet. 
 
Om det uppstår ett fel i systemet är det viktigt att informera berörda användare för att skall 
kunna undvika felet om möjligt. Detta eftersom det kan hända att det inte är möjligt eller 
nödvändigt att göra en akut insats för att reparera systemet, utan användarna kanske måste 
leva med felet en tid. När felet sedan är åtgärdat är det lika viktigt att meddela användarna 
detta. 

3.4.2 Teknik- och systemövervakning 
Med teknik- och systemövervakning menar Révay [RÉV92] att funktionen hos systemet 
gentemot tekniken skall fungera på ett smidigt sätt. Tekniken representeras av datorparken, 
generell systemprogramvara och övriga tekniska hjälpmedel. 
 
En del organisationer har en gemensam maskinpark för flera olika system, de kan även ha 
en separat organisation för underhåll av den gemensamma utrustningen. 
 
I andra organisationer disponerar förvaltningsorganisationen utrustningen på egen hand. 
Om detta är fallet kan förvaltningsorganisationen inte förlita sig på en effektiv drifts-
organisation som tar hand om alla tekniska uppgifter, dessa arbetsuppgifter måste då vara 
införlivade i systemförvaltningen. 

3.4.3 Att öka systemets nytta 
Om en organisation bedriver en aktiv förvaltning utförs enligt Révay [RÉV92] olika 
aktiviteter för att söka efter ändringsbehov, dessa behov kan ha uppkommit genom att 
förutsättningarna för systemet gradvis har förändrats. Behoven kan ha sitt ursprung i dolda 
fel, möjligheter till förbättring eller anpassningskrav mot nya situationer. 
 
I samband med en aktiv systemförvaltning ökar som regel också engagemanget i 
förvaltningsarbetet. Eftersom förvaltning som bedrivs på ett aktivt sätt dels är ett medel för 
förvaltningsutveckling och dels ger ett större urval av arbetsuppgifter. Révay [RÉV92] menar 
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att eftersom arbetet fokuserar på de viktiga systemen och sker under kontrollerade former 
bidrar det till ett positivt samarbete mellan användare och förvaltare. 
 
Effekten av en aktiv förvaltning kan enligt Révay [RÉV92] bli att kostnaderna sjunker 
eftersom aktivitets- och ambitionsnivån höjs genom ökat engagemang. 

Systemgenomgång 
En aktiv förvaltning innebär att det finns både en kontinuerlig och en periodisk cykel. Det 
måste vid olika tillfällen ske en genomgång av systemet för att fastställa dess status. 
Lämpliga tillfällen för detta är enligt Révay [RÉV92] 

• I samband med att nästa års budget tas fram, detta eftersom de behov förvaltnings-
organisationen troligen kommer att ha kan skönjas i den problemlista som tas fram 
vid en systemgenomgång. 

• Systemets ålder kan delas in i intervall då det kan vara behövligt att kontrollera 
dess status. 

• Om det sker förändringar i personalstyrkan kan en systemgenomgång vara ett bra 
sätt för nytillträdda att skapa sig en uppfattning om systemet. 

• Slutligen kan det vara lämpligt att passa på att göra en systemgenomgång vid 
lugnare perioder, detta eftersom det då finns tillgängliga resurser. 

Arbetssteg i förvaltningen 
Péter Révay [RÉV92] delar in förvaltningen sex steg, dessa kommer att beskrivas kort nedan. 

1. Avgränsa förvaltningsområdet och identifiera kritiska aspekter. 

För att göra detta måste hela förvaltningsområdet överblickas och definieras, det 
gäller även att koncentrera sig på väsentligheter. I systemet finns det med största 
sannolikhet ett antal faktorer i systemet som är kritiska för huruvida de uppsatta 
målen skall nås. Exempel på sådana faktorer kan vara stundande kapacitetsbrist, 
skenande driftskostnader, speciella säkerhetskrav med mera. Genom identifiering 
av dessa faktorer är det möjligt att välja det angreppssätt som ger störst effekt i 
varje särskilt fall. 

Även om det kan vara lätt att fördjupa sig i att försöka lösa de kritiska faktorerna är 
det viktigt att ha helhetsbilden klar. Det kan vara lämpligt att använda sig av en 
rullande planering, övervakning och kontroller då det kan vara för arbetsamt att gå 
igenom hela systemet vid varje period. Vad som skall kontrolleras vid de olika 
tillfällena specificeras i den planen, exempel på sånt som kan ingå är förvaltnings-
rutiner, användarkunskap, systemnytta, laglighet med mera. 

2. Välj lämpligt datainsamlingssätt. 

Här nämner Révay att ett naturligt sätt att skaffa sig information är att använda sig 
av checklistor och besiktningsprotokoll för att fråga användarna. Han kategoriserar 
fyra olika sätt att för informationsinsamling, dessa är. 

• Rapportsystem – Bygga upp system som samlar all relevant data 
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• Diagnosinstrument – Ger inte absoluta värden utan dessa måste tolkas och 
diskuteras för att skapa en gemensam uppfattning av situationen. 

• Händelsebevakning – Om det är någon händelse utanför systemets kontroll 
som initierar en händelse är det inte lämpligt att vänta med diagnos och 
beslut till nästa diagnostillfälle utan det är bättre att bemöta händelsen 
direkt. 

• Involvering – Mycket information kan inhämtas genom att knyta personliga 
kontakter med dem som arbetar med systemet. Detta kan vara allt från 
rykten och irritationsmoment till signaler om okunskap och felaktig 
användning av systemet. 

3. Samla in och sammanställ information kring området. 

I detta steg är det dags att sammanställa den information som samlades in under 
steg två för att få en indikation om behövs djupare analys eller om det krävs direkt 
aktion för att lösa en akut situation. 

4. Identifiera åtgärder som förbättrar lösningen. 

Efter sammanställningen i steg tre är det möjligt att föreslå både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder, dessa kan vara av olika karaktär som till exempel utbildnings-
behov och tillrättaläggande av upptäckta fel. 

5. Analysera problem och sök möjligheter som förhindrar att problemen återuppstår. 

När ett problem är åtgärdat kan det vara lämpligt att se över förvaltningsrutiner, 
hjälpmedel och ansvar för att undvika att problemet återuppstår. 

6. Förfina sättet att upptäcka brister. 

Under en förvaltningsperiod kan det vara lämpligt att reflektera över om det finns 
möjlighet att förbättra de instrument som används, detta för att om möjligt kunna 
förebygga eller upptäcka brister i systemet tidigare. 

3.4.4 Personalens behov av utbildning och information 
Enligt Péter Révay [RÉV92] kan det uppstå ett behov av utbildnings- och informationsinsatser 
under förvaltningsfasen av ett flertal anledningar. Rättning av fel, införsel av förbättringar 
samt att nya idéer och råd behöver spridas och diskuteras. Detta gör det nödvändigt med 
löpande information till berörd personal, det kan hända att de glömmer funktioner och 
möjligheter som finns i systemet eller använder det felaktigt. Genom att driva en aktiv 
förvaltning kan detta utbildningsbehov identifieras. 
 
Det sker förändringar i personalstyrkan under en förvaltningsperiod genom att till exempel 
befattningshavare byts ut, de nya har då inte samma kunskap om arbetssättet. Dessa 
behöver då någon form av utbildning för att inhämta den kunskap som övriga fått tidigare. 
Om systemet genomgår en större förändring som inverkar på arbetssättet är det nödvändigt 
att utbilda hela personalstyrkan för de nya förutsättningarna. De situationer som nämndes 
ovan pekar på att det i stort sett finns tre olika insatstyper, löpande information, special-
insatser och användning av utbildningspaket. [RÉV92] 
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Löpande information 
Förvaltning är en kontinuerlig aktivitet som samspelar med flera olika grupper och kan 
därför inte bedrivas isolerat. Förvaltningen ska generera löpande information, denna kan 
presenteras i muntlig eller skriftlig form. Fördelen med muntlig information är att det 
möjliggör en dialog och kontroll att mottagarna tagit till sig informationen. Skriftlig 
information är däremot både snabbare, billigare och mer strukturerad, den är lämplig att 
använda vid meddelanden om till exempel störningar, teknikbyten med mera. 

Specialinsatser 
Denna typ av utbildning är lämplig när det inte finns befintliga kurspaket som passar eller 
om det inte är lönsamt att utveckla ett. Ett exempel på detta är om det enbart är en 
befattningshavare som är i behov av utbildningen eller om det är en akut situation.  
 
Specialinsatserna initieras av tre olika källor, aktiv förvaltning, assistans till användare och 
ändringsverksamheten, hanteringen av insatserna sköts genom ändringshanteringen som 
bedömer åtgärderna och beslutar om utveckling av ett eventuellt kurspaket. 

Paketutbildning 
En paketutbildning består som regel av avgränsade helheter (paket), dessa delas enligt 
Révay [RÉV92] in i nivåer från grundkurs till mer avancerade nivåer och är även anpassade 
för olika befattningar. 
 
Denna form av utbildning är lämplig för nya befattningshavare och för att fräsch upp 
kunskaper som fallit i glömska hos befintliga befattningshavare. 

3.4.5 Administrera förvaltningsbibliotek 
Dokumentationsfrågan skall ägnas stor uppmärksamhet i utvecklingsfasen eftersom det 
som missas där är svårt att korrigera i efterhand. ”En fullgod dokumentation är en 
fundamental förutsättning för att man ska lyckas med förvaltningsuppgiften.” [RÉV92:77] 

 
Det som är viktigt att tänka på vid arbetet med dokumentationen är enligt Révay [RÉV92] 
följande punkter. 

• En klar och genomtänkt struktur för att den ska vara lätt att överblicka och göra det 
möjligt att hitta detaljerad information 

• Ge möjlighet till korsreferenser för att finna samband med olika systemdelar 

• För att underlätta förståelse för dokumentationen är det viktigt med en enhetlig 
uttrycksform 

• Ta fram hjälpmedel för att underlätta hantering och generering av dokumenta-
tionen, exempelvis ändring, lagring och sökning 

För att dokumentationen inte ska bli alltför otymplig att arbeta med krävs det att 
ambitionsnivån vid framtagning av den överensstämmer med beskrivningskraven (vad 
behöver dokumenteras för att göra förvaltningen personoberoende) och hanterings-
möjligheterna (genom användandet av bra hjälpmedel kan dokumentationen nå en högre 
standard). [RÉV92] 
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Intressenter 
Dokumentationen finns till för tre olika typer av intressenter, användare, system-
konstruktörer och förvaltare. Dessa kategorier ställer olika krav på dokumentationen och 
dess innehåll, detta beskrivs nedan. [RÉV92] 
 
Användare 

• Pedagogisk 

• Möjlig att distribuera i stort antal 

• Välstrukturerad 

• Alltid finnas till hands 

 
Systemkonstruktörer 

• Viktigare att den är korrekt än pedagogisk 

• Ge både överblick och detaljerad nivå 

• Möjliggöra ett flertal ingångar (sökvägar) för olika situationer 

• Återge systemet korrekt även efter genomförda förändringar i systemet 

Förvaltare 

• Måste beskriva gjorda ingrepp och systemanvändning för att gör det möjligt att 
analysera trender och spåra orsaker 

• Möjliggöra planering för framtiden, både på kort och på lång sikt 

• Beskriva rutiner för ändringsverksamheten 

• Beskriva organisationen och nyckelpersoner 

• Beskriva regler för dokumentationen 

• Säkerhetsregler  

3.5 Dokumentation 
En viktig del i ett systems underhållsarbete är dokumentationen. Enligt Martin och 
McClure [MAR83] är det en i högsta grad bidragande faktor till höga kostnader för underhåll 
av ett system. De menar att dokumentationen är både dyr och tidskrävande att ta fram och 
att den fort blir inaktuell på grund av förändringar i mjukvaran. Inaktuell dokumentation är 
inte bara värdelös enligt deras åsikt, den kan även vara ett hinder för förvaltningen 
eftersom den kan försvåra och förvirra det redan svåra förvaltningsarbetet. 
 
Enligt Péter Révay [RÉV92] är dokumentationen av ett system inte något som kan ses som 
statiskt. I takt med att det tillkommer nya krav från intressenterna och genom 
verksamhetens utveckling måste även dokumentationen förändras. Om detta inte sker finns 
det en stor risk att det uppstår problem med förvaltningen av systemet, och därigenom får 
dokumentationen en minskad trovärdighet. Révay menar även att en bra dokumentation 
måste vara anpassad för revideringar, det vill säga nyupplägg, ändring och borttagning av 
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delar. Vidare anser han att dokumentationen helst skall lagras på ett maskinellt medium 
med ambitionen att inget ytterligare medium skall behövas. Han menar även att det är 
viktigt att tänka på återanvändningsmöjligheterna, detta kräver att dokumentationssystemet 
har en tydlig namnsättning och struktur.  
 
I boken Systemförvaltning [SYS87] skriver Sissi Ingman och Elisabeth Lundqvist att 
dokumentationen har stor betydelse för systemförvaltningen. Vidare skriver de att om 
underhållaren som ska utföra arbetet med att ändra i systemet inte förstår vad, hur eller 
varför ett program gör som det gör, snabbt sänker dennes chanser att utföra ett gott arbete. 
De nämner att det är viktigt att dokumentationen utförs under systemutvecklingsarbetet för 
att den skall bli av hög kvalitet, om dokumentationen sker efter att utvecklingen är klar 
upplevs den ofta som ett tungt och tidskrävande arbete. En anledning till att det är bra om 
dokumentationen sker under utvecklingens gång är att efteråt är personalen oftast trött både 
på och av utvecklingsarbetet, detta kan leda till att det slarvas med dokumentationen eller 
att den inte görs över huvud taget. De menar även att underhållaren alldeles för ofta 
erhåller ingen, för lite eller inkorrekt information om systemet från dem som ursprungligen 
utvecklade det. Ingman och Lundqvist sammanfattar behovet av god dokumentation i en 
mening. ”För att kunna underhålla eller vidareutveckla ett system är det så gott som 
nödvändigt att ha en bra dokumentation att arbeta efter.” [SYS87:24]. Mer om dokumentation 
finns att läsa i avsnitt 3.4.1 samt 3.4.5. 

3.5.1 Att arbeta med dokumentation 
För att förvaltningsbiblioteket skall vara aktuellt krävs det enligt Révay [RÉV92] disciplin. 
För att det skall vara möjligt att hålla dokumentation ajour är det viktigt utnyttja de 
tekniska hjälpmedel som finns till hands. Exempel på detta kan vara att införa spärrar i 
systemet som gör att det inte är möjligt att driftssätta systemet innan ändringarna har 
dokumenterats. En annan möjlighet är att antingen generera dokumentationen ur systemet 
eller generera systemet ur dokumentationen. 
 
Dokumentationsansvaret skall följa ansvaret för drift och förvaltning av systemet. Det 
måste alltid finnas en huvudansvarig för hela förvaltningsbiblioteket, det bör även finnas 
delegerat ansvariga för exempelvis driftsdokumentationen. 
 
I system som redan är i drift anser Révay det ganska orealistiskt att det skulle vara möjligt 
att göra om systemet helt och hållet. Däremot anser han det väsentligt att anpassa rutinerna 
för förvaltning i mesta möjliga mån. Aktiviteter som kan vara lämpliga är. 

1. Gå igenom all befintlig dokumentation och kasta bort all dokumentation som inte är 
uppdaterad. Felaktig dokumentation kan vara farligare än ingen dokumentation alls 
då den lockar till en falsk säkerhet 

2. Tänk igenom situationen och fastställ minsta godtagbara standard. Vad måste 
dokumentationen minst omfatta för att tillfredsställa lägsta kraven och möjliggöra 
ett förvaltningsarbete 

3. Starta arbetet med att uppnå minsta godtagbara nivå 

4. Se över rutinerna och hjälpmedlen så att den dokumentation som nu tas fram 
kommer att bevaras intakt 
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5. Starta en förstudie för att utröna vilka möjligheter som finns att öka effektiviteten i 
dokumentationsarbetet (och därmed förvaltningen) med hjälpmedel 

Révay avslutar sin genomgång av förvaltningsaktiviteter med att konstatera ”En effektiv 
förvaltning kräver också att man har väl utarbetade rutiner. Man måste både ha gedigna 
kunskaper om systemet som förvaltas och om tekniken som används.” [RÉV92:85] 

3.6 Insamling och informationsspridning 
Mikael Sjöstedt et al [SYS87] skriver att förändringar på mjukvaran kan komma från 
användare, utvecklarna, underhållarna och ledningen. Vi skulle även vilja inkludera 
externa intressenter, exempelvis EU-direktiv eller regeringen i denna lista. Oberoende av 
vart begäran av förändringen kommer ifrån eller vilken typ av förändring det är, måste det 
enligt Sjöstedt et al noga övervägas om förändringen ska resultera i en modifiering av 
mjukvaran. Alla förändringsförslag som kommer in kan inte rättfärdigas utifrån systemets 
eller organisationens mål samt att det vid varje förändring i mjukvaran finns en risk att nya 
fel introduceras. Det sätt som författarna tar upp för att ta ställning till om förändringen är 
rättfärdigad är att ett bestämt förfarande måste följas, en given procedur för olika 
förändringskrav. De skriver att ändamålet med en formell procedur är att. 

• Registrera varje förslag på förändring, i syfte att studera hur mjukvara förändras 
och planera för behovet av stöd 

• Kunna följa upp varje förslag med en rapport till initieraren av förändringen om 
den planerade mjukvaruförändringen kan planeras och schemaläggas 

• Erhålla en försäkran om att förändringar planeras och schemaläggs, vilket medför 
att underhållsaktiviteterna kan planeras och schemaläggas 

Sjöstedt et al nämner att användarsamordnare tar upp de olika önskemålen om förändringar 
från olika grupper inom organisationen och utom organisationen och registrerar dessa. En 
utvärdering görs och förändringsförslaget ges en status, beroende på vilken prioritet den 
tilldelats. Genom att den så kallade samordnarfunktionen finns, bland annat som en 
uppsamlingsplats för och beredning av förändringskrav, undgår underhållsgruppen att bli 
överbelastad av en jämn ström av nya förändringsförslag. Detta medför att resurser kan 
frigöras för andra ändamål. Mer om insamling och informationsspridning finns beskrivet 
under avsnitt 3.4.2, 3.4.3 samt 3.4.4. 

3.7 Metoder och rutiner 
I detta avsnitt behandlas en del olika verktyg för underhåll av mjukvarusystem samt hur 
skydd mot fel i mjukvara kan implementeras. 

3.7.1 Underhållsverktyg 
Sjöstedt et al [SYS87] definierar underhållsverktyg som datorprogram som används vid 
utveckling, analys, testning, underhåll och hantering av andra datorprogram och deras 
dokumentation. Nedan följer en del av de verktyg som de tar upp. 

• Korsreferenser – I stora system kan det vara svårt att bestämma vilka moduler som 
anropas eller används av andra program och var i systemet en specifik modul eller 
parameter används. Denna information kan erhållas genom att använda sig av cross 
referens generator, som underlättar spårning och bestämning var ett fel uppstår 
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• Simulatorer och emulatorer – Används för att bestämma ett systems prestanda. Vid 
underhåll kan detta utnyttjas för att mäta prestandan efter en förändring av systemet 

• Komparatorer – Detta är verktyg som accepterar minst två set av inputdata och 
skapar utifrån detta en rapport över de skiljaktigheter som finns i de olika 
datasetten, vilken sedan kan användas för att hitta förändringar i exempelvis 
källkod, inputdata eller utdata från programmet. Denna information är värdefull för 
underhållaren som måste konstatera om en förändring får systemet att fungera som 
det var tänkt eller inte 

• Online-dokumentationsbibliotek – Under underhållsprocessen finns det behov att 
kunna konsultera eller uppdatera dokumentationen. Detta kan då göras genom att 
ha den tillgänglig online på ett enkelt sätt genom vad författarna kallar för ett 
dokumentationsbibliotek 

3.7.2 Skydd mot fel i mjukvara 
Mätning av kvalitet i ett system kan göras på två sätt. Det första sättet är att använda sig av 
tillförlitlighet, vilket är sannolikheten att systemet kommer att leverera en begärd tjänst 
under en given kontinuerlig tid utan avbrott. Det andra sättet är att använda sig av tillgäng-
lighet hos systemet, vilket är hur stor del av den totala tiden som stilleståndstiden svarar 
mot. För att minimera de fel som kan uppträda måste utvecklarna redan under system-
konstruktionen ta hänsyn till feltolerans och bestämma sig för vilka fel som det måste 
finnas skydd emot. Detta är orsaker som innebär att det är nästan intill omöjligt att 
komplettera ett redan igångsatt system. De fel som kan inträffa kan vara både fysiska fel 
eller fel som uppkommer av mänskliga misstag. Fysiska fel kan vara exempelvis en 
joniserande strålning som får laddningen i en minnescell att ändra sitt värde. Mänskliga fel 
kan vara av en hel del olika typer, och som exempel på dessa kan bland annat 
konstruktionsfel i både maskin och programvara som handhavandefel vilka uppträder då 
någon ger ett felaktigt kommando nämnas. [SYS87] 
 
Enligt Hemming [SYS87] är det traditionella sättet att skydda sig mot fel i system och 
program att ha hög beredskap på underhållspersonal och att göra kontinuerliga 
säkerhetskopior. Hon skriver vidare att modernare system använder sig av decentraliserade 
datorer, dubblerade databaser, loggning av transaktioner och diverse återhämtningsrutiner 
(eng. Recovery routine). En annan metod som hon tar upp för att undvika fel i programvara 
och då speciellt i distribuerade system är att använda sig av redundans i sin konstruktion. 
Det vill säga att arbetet diversifieras, att det utnyttjar flera alternativa men likvärdiga 
konstruktioner. Arbetet går till på det sättet att oberoende konstruktionsgrupper arbetar 
fram en lösning efter en och samma specifikation. En fallgrop med detta sätt enligt 
Hemming är om än ganska liten att alla grupper gör identiska misstag. Enligt en under-
sökning från Amerikanska universitetet UCLA i Los Angeles som Hemming tar upp visar 
experiment på att felen inte slumpvis fördelade, utan en del av felen beror på felaktiga 
specifikationer. 
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Hemming skriver att det finns två grundprinciper för att hantera multipla versioner av ett 
system. 

• Den första är Recovery Blocks, detta bygger på principen att det finns en 
huvudversion av systemet och en eller flera underversioner vilka i tur och ordning 
tar över operationen av systemet om den föreliggande skulle haverera.  

• Den andra är N-version programming. Denna princip bygger på att alla 
programversionerna exekveras parallellt och en jämförelse sker mellan de olika 
versionerna. Om ett av resultaten skulle avvika från de andra kan denna version 
anses som felaktig. 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att ge en sammanfattning av de intervjuer som genomförts i form 
av två tabeller, vidare ges en kort beskrivning av de undersökta organisationerna samt en 
mer ingående redogörelse för de svar som erhållits. 

4.1 Organisationsbeskrivningar 
I detta avsnitt följer en beskrivning av de valda organisationerna. 

4.1.1 Organisation A 
Denna organisation är en del av ett större statligt verk med spridning över hela landet. 
Organisationen förvaltar en del stora system av verksamhetskritisk natur men bedriver 
även förvaltning av standardsystem. Organisationens verksamhet består till största del av 
utveckling och underhåll av system inom huvudorganisationen, de räknar sig som 
leverantör till huvudorganisationen och därigenom har de ett kund/leverantörsförhållande 
även om det är internt. Kunder till organisationen är de som vill ha system utvecklade, 
förändrade eller förvaltade. 

4.1.2 Organisation B 
Majoriteten av de uppdrag som organisation utför åt sina kunder är förvaltningsuppdrag. 
Själva förvaltningsarbetet har de delat upp i två grupper, de som utför drift och underhåll 
på hårdvara, och de som utför drift och underhåll på mjukvara. De förvaltar både 
verksamhetskritiska system som standardsystem. Förvaltningen sker på distans, det vill 
säga att de inte handhar den fysiska delen av förvaltningen hos kund, det ligger på en 
annan part. 

4.2 Sammanfattning av empiri 
De två tabeller som presenteras i detta avsnitt visar de sammanfattningar av genomförda 
intervjuer på ett mer överskådligt sätt. De fullständiga sammanfattningarna redovisas i 
avsnitt 4.2 och 4.3. 
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4.2.1 Tabell över frågor på ledningsnivå 
Här följer en tabell som innehåller sammanfattningar av de frågor och svar finns på 
ledningsnivå. 
 

Ledningsnivå Organisation A Organisation B 
Dokumentation 

Har ni krav på underhåll av 
dokumentationen? 

Ja Ja 

Har ni någon typ av 
metodstöd för underhåll av 
dokumentationen? 

Nej Ja 

Hur tillhandahåller ni 
dokumentationen till de som 
ska utföra underhållet? 
(elektroniskt/papper) 

Elektroniskt Elektroniskt 

   
Insamling och informationsspridning 

Samlar ni in information 
från användarna med flera? 

Ja Ja 

Använder ni någon form av 
diagnosverktyg? 

Nej Nej 

Utbildar ni berörda inför en 
förändring? 

Ja Ja 

   
Metoder och rutiner 

Har ni någon etablerad rutin 
för ert förvaltningsarbete? 

Ja Ja 

Har ni förhöjd beredskap 
under driftstopp eller 
liknande? 

Ja Ja 

Går ni igenom systemet för 
att fastställa dess status 
(aktiv/passiv förvaltning)? 

Nej Nej 

Använder ni något verktyg 
för att kontrollera dess 
status? 

Nej Nej 

Använder ni något/några 
underhållsverktyg? 

Nej Nej 

Tabell 1 Sammanställning av frågor på ledningsnivå 
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4.2.2 Tabell över frågor på operativ nivå 
Här följer en tabell som innehåller sammanfattningar av de frågor och svar finns på 
operativ nivå. 
 

Operativ nivå Organisation A Organisation B 
Dokumentation 

Har ni krav på underhåll av 
dokumentationen? 

Nej Ja 

Har ni någon typ av 
metodstöd för underhåll av 
dokumentationen?  

Nej Ja 

Har ni tillgång till 
dokumentation när ni utför 
underhållet? 

Ja Ja 

Ser systemdokumentationen 
olika ut beroende på var och 
av vem den används? 

Nej Nej 

   
Insamling och informationsspridning 

Utbildar ni berörda inför en 
förändring?  

Ja Nej 

   
Metoder och rutiner 

Har ni någon etablerad rutin 
för ert förvaltningsarbete? 

Ja Ja 

Går ni igenom systemet för 
att fastställa dess status 
(aktiv/passiv förvaltning)?  

Nej Ja 

Använder ni något verktyg 
för att kontrollera dess 
status?  

Nej Nej 

Använder ni något/några 
underhållsverktyg?  

Nej Nej 

Utför ni underhållet på olika 
sätt beroende på om 
systemet är kritiskt eller ej? 

Nej Nej 

Använder ni er av några 
metoder för att skydda er 
mot fel i programvaran? 

Ja Nej 

Tabell 2 Sammanställning av frågor på operativ nivå 
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4.3 Organisation A 
I detta avsnitt följer en djupare beskrivning av de svar som erhölls av organisation A. 

4.3.1 Ledningsnivå 
Sammanfattning av intervju med en sektionschef för Effektiv handel. 

Dokumentation 
När det gäller dokumentationen angav respondenten att de beslut som ligger till grund för 
vilka förändringar som ska göras och när, är väl dokumenterade. Genom denna 
dokumentation är det möjligt att spåra vem som tog beslutet och när det togs. Däremot 
menade respondenten att det vid en kontroll av systembeskrivningen kan misstämma mot 
det som ligger ute i produktion, detta ansågs olyckligt. 
 
Respondenten uppgav att organisationen inte har något direkt metodstöd för underhåll av 
dokumentationen. När det gäller vilka dokument som skall tas fram i samband med 
utvecklingen av ett nytt system styrs detta genom att de använder Rational Unified Process, 
RUP. Enligt respondenten är de relativt nya när det gäller att använda RUP, men de 
försöker bli bättre på det eftersom det finns beslut på att de ska använda RUP. För en 
djupare förståelse av RUP, se Fyra rundor med RUP av Hans Lunell [LUN03]. 
 
Respondenten uppgav att de förmedlar dokumentationen i form av kataloger som ligger 
sparade i utforskaren, en för varje system, dessa är sedan uppdelade på undersystem, 
dokumentation och så vidare. Det är dock sällan driften konsulterar 
systemdokumentationen, de får istället ett överlämningsdokument som projektgruppen 
överlämnar när systemet driftsätts. Allt som krävs av driftavdelningen finns beskrivet i 
överlämningsdokumenten, detta dokument kan ses som en överenskommelse mellan 
driftavdelningen och systemsidan hos organisationen som har drivit projektet och utvecklat 
systemet. I den meningen finns det dokumentation, tyvärr inte för de gamla systemen, men 
för alla nya finns det överlämningsdokument. I dessa dokument beskrivs vilka maskiner 
som ska gå, vad som behöver sättas upp och så vidare, huruvida det behövs dygnet-runt-
beredskap på systemet eller om det bara är ett dagtidssystem. 

Insamling och Informationsspridning 
Hos kunderna finns det ett antal personer som kallas för ”funktionella representanter”, när 
det framkommer önskemål om förändringar av systemen är det dessa personer som 
bearbetar förslagen och sammanfattar det i en uppdragsbeskrivning. I denna beskrivs 
problemet och förslag på förändringar som kan åtgärda problemet. När sedan denna 
uppdragsbeskrivning kommer in till organisationen uppskattar de kostnaderna för 
förändringen, allt detta sammanställs till ett dokument. Organisationen använder sig enligt 
respondenten inte av någon form av diagnosverktyg för att samla in information om 
systemets funktionalitet utan får vetskap om önskade förändringar via felanmälningar och 
önskemål från kunderna. Detta kan kortfattat beskrivas enligt nedan. 
 
Kunden ringer avdelningen för kundstöd som är bemannad dygnet runt. Där tas felanmälan 
eller önskemålet emot och en felrapport skrivs, i och med detta skapas ett ärende av det. 
Därefter klassas det beroende på vilken prioritetsnivå det har, om det är riktigt hög prioritet 



 Empiri 

- 31 - 
Institutionen för Industriell ekonomi och Samhällsvetenskap 

Avdelningen för Systemvetenskap 

eller om det är ett medelprioriterat ärende och bedömer om det här måste åtgärdas snarast 
eller om det kan vänta till en planerad uppdatering. Direkt en felanmälan inkommit går det 
ut ett mail till de som förvaltar det aktuella systemet och de ”funktionella representanterna” 
(beställarna/ägarna). 
 
Kundstöd har en mall de fyller i, i denna för de in hur och var felet uppstod, vem som 
rapporterar det och telefonnummer för att kunna återrapportera när problemet är åtgärdat. 
Efter detta kontrollerar de om det verkligen är ett fel, om användarna gjort fel eller vad 
felet beror på. Många gånger kan kunden ha uppfattat systemet fel, eller missat något, och 
gör fel. I dessa fall sker återrapportering tillbaka till kunden med en förklaring av vad som 
orsakade problemet, andra gånger kan det vara ett verkligt fel i systemet, dessa leder till 
korrigeringar av detsamma. De verksamhetskritiska systemen har varit igång relativt länge 
då de utvecklades i början på 90-talet, detta gör att de fungerar ganska bra och stabilt. 
 
När en förändring genomförts på ett system informeras först och främst avdelningen för 
kundstöd eftersom de svarar på frågor om systemen. Detta gör att de är i behov av aktuell 
information om systemen. Korrigeringar, rättningar av fel, som går ut i produktion måste 
de få veta direkt. Därefter meddelar kundstöd den kund som har ringt in att felet är under 
bearbetning och när det är driftsatt, rättat och så vidare. De ”funktionella representanterna” 
går sedan ut med en allmän information till alla berörda hos dem, antingen via 
interninformation eller genom att lägga ut det på Internet beroende på vem som skall ha 
tillgång till informationen. 
 
Projektgruppen genomför även utbildning, dels med driftavdelningen, men framför allt 
med avdelningen för kundstöd när det gäller nya system. Informationsspridningen sker 
oftast ganska tätt inpå driftsättning, kanske två veckor innan driftsättning. Om det är ett 
nytt system börjar utbildningen i god tid med utbildningen då det ofta är många att utbilda 
på systemet. När det gäller utbildning av nytillträdda befattningshavare uppgav 
respondenten att de till en början får gå bredvid och jobba, på det viset kommer in ganska 
bra i systemen. Det är dock bara muntlig information de får plus att de får vara med och 
lära sig i processen. Någon nedskriven information som de kan läsa in sig på finns däremot 
inte inom organisationen. 

Metoder och rutiner 
Respondenten uppgav att de inte har någon uttalad rutin för arbetet i testmiljön, däremot 
finns det checklistor med vilka steg som ska utföras när det gäller driftsättningen. Det är 
framförallt i testmiljöerna bristerna finns och det är lätt att det uppstår missar. 
Respondenten ansåg att det borde vara möjligt att överföra checklistorna som fungerar bra 
i produktionen till testmiljöerna. Respondenten upplevde dessa missar i testmiljön som ett 
stort problem. 
 
På frågan vilka rutiner de har för att klara av eventuella problem som kan uppkomma i 
samband med de driftstopp som genomförs uppgav respondenten att organisationen har 
höjd beredskap när det gäller bemanning, antingen med personal på plats eller i form av 
beredskap i hemmet. Respondenten uppgav att organisationen håller på att införa Service 
Level Agreements (SLA) för att få klara direktiv på vad som ingår i förvaltningen. 
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När det gällde vad som anses som förändring respektive förbättring angav respondenten att 
det tyvärr inte finns någon bra definition. Det kan vara en förändring eller en förbättring i 
ett befintligt system som är på flera hundra mantimmar. Däremot uppgav respondenten att 
om det börjar bli flera hundra mantimmar, lyfter man ut och driver det som ett eget 
uppdrag, lite mer i projektform, i övrigt ingår det i förvaltningsrutinen. 
 
Organisationen bedriver enligt respondenten förvaltning av normal karaktär. Det vill säga 
att de inte genomför någon form av genomgång av systemen, utan alla ändringar som 
genomförs har framkommit genom påpekanden och felanmälningar från kunderna. 
 
De förändringar som införs i systemet sker huvudsakligen i form av versionshantering. 
Detta sker i form av att de samlar ihop förändringarna och efter att de testats 
produktionssätts de vanligen en gång på hösten och en gång på våren. Felkorrigeringar som 
är av akut art förs dock in i systemet kontinuerligt, detta eftersom det inte finns möjlighet 
att vänta med dessa till en ny version införs. 
 
När en förändring har blivit godkänd att genomföras är det systemavdelningen som utför 
den, därefter tar driftavdelningen vid och lägger ut förändringen, först i en testmiljö där 
den testas av innan den läggs ut i produktion. Organisationen har även en fixmiljö som 
speglar produktionsmiljön exakt. Är det bara fråga om en liten korrigering, då körs den i 
fixmiljön där det kontrolleras att de ändringar som gjorts utifrån felanmälan stämmer. Efter 
det tar driftavdelningen och lägger ut den i produktion. I testmiljön körs de förändringar 
som samlas ihop eller projekt, de befinner sig i testmiljön mycket längre tid och genomgår 
noggranna tester innan de driftsätts. 
 
Eftersom de system som finns hos respondenten i regel har varit i drift väldigt länge och 
genomgått noggranna tester innan de driftsatts är det enligt respondenten näst intill 
otänkbart att en applikation går ner på grund av ett fel i den. Däremot kan det hända att 
någon disk går sönder eller att det uppstår avbrott i kommunikationen, ett sådant fel är det 
driftavdelningen som har hand om och de har jour dygnet runt. 

4.3.2 Operativ nivå 
Intervju med en systemutvecklare på operativ nivå. Respondenten arbetar som 
systemutvecklare på systemenheten på effektiv handel och handhar där en del i ett större 
system. Respondenten har även andra arbetsuppgifter som CM (eng. configuration 
manager). Respondenten utför förvaltningsarbete ända nere på kod och scriptnivå. 

Dokumentation 
Angående frågan om hur dokumentation skall ske svarade respondenten att de inte hade 
några kravdokument på hur detta skulle gå till. Respondenten angav att systemen skall 
dokumenteras men att det är något som fick komma i sista hand. Personligen tyckte 
respondenten att dokumentering bör göras men att det tyvärr ofta kom att bli lågt 
prioriterat. Respondenten angav vidare att de hade ganska mycket dokumentation om deras 
system men genom att systemen hela tiden förändras blir det inte att dokumentationen 
prioriteras och uppdateras i samma takt. 
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Respondenten angav att de saknade metodstöd för hur dokumentering skulle ske, det enda 
som de hade var olika mallar i MS Word på hur exempelvis en uppdragsbeskrivning skulle 
skrivas, vilka delar som ska ingå i en sådan. 
 
Respondenten angav att de hade tillgång till programvara som kunde extrahera och göra 
dokumentation ur källkoden och att de hade använt sig av denna en gång tidigare men att 
det inte var något som de gör på en reguljär basis. 
 
På frågan om vilken dokumentation som de hade tillgång till svarade respondenten att det 
var själva uppdragsförändringen, lite flödesscheman om hur ”batchar” fungerar samt att de 
har tillgång till själva källkoden med dess kommentarer, där det bland annat för varje 
funktion finns ett huvud som ger en kort beskrivning om vad funktionen gör, in och 
utparametrar och dylikt. Dokumentationen som respondenten hade till gång till fanns på 
gemensamma diskar. Respondenten sa att i alla fall hennes delsystem hade rutiner för hur 
denna kommentering skulle ske, men att det inte fanns något som täckte alla system. I det 
fall det inte fanns någon dokumentation, exempelvis om det var ett nytt program, skrevs 
det en programförutsättning, vad det är programmet skall göra. 
 
Angående frågan om systemdokumentationen såg annorlunda ut beroende på vem som 
skulle läsa den svarade respondenten att det inte fanns några skillnader, däremot skiljde sig 
användardokumentationen lite mer åt från systemdokumentationen. 
 
Angående frågan om för vem som dokumentationen skrivs svarade respondenten att den 
bör göras för både ens egen del och för andras. Hon angav att det kanske är viktigare att 
dokumentera de bitar som direkt påverkar andra personer, medan resterande bitar kanske 
inte dokumenteras lika ingående, ibland endast i koden.  

Insamling Och Informationsspridning 
På frågan om de fick information om förändringar i andra system än sitt eget svarade 
respondenten att de till viss del får information, de sitter tillsammans i projektmöten där de 
får veta vad som är på gång, vad andra gör. I alla fall om det är några större förändringar, 
vid mindre förändringar är det inte säkert att denna information sprids på samma sätt. 
 
Utbildning av de personer som berörs av en förändring, och då främst slutanvändaren sker 
genom nyhetsblad samt att det läggs upp information på deras hemsida. Det skrivs även 
ihop ett mail som innehåller vad ändringen innebär och när den träder i kraft. Detta mail 
går ut till de som anmält att de vill ha del av de förändringar som sker. 
 
Angående frågan om hur respondenten hade blivit informerad i de rutiner som gällde 
svarade denne att hon inte jag blev direkt informerad, utan det var mer sånt som man fick 
lära sig efter hand, sånt som växte fram. 

Metoder och rutiner 
På frågan om deras fasta rutiner svarade respondenten att de har en 
förvaltningsorganisation som är uppbyggd på det sättet att de har tekniska förvaltare för 
alla system samt att de i de flesta fallen försöker vara två personer för att kunna avlasta 
varandra. Internt inom organisationen finns det även en funktionell motpart, en person som 
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ställer krav på programmen. När det kommer ett sådant krav skriver de en 
uppdragsbeställning där det kort står vad förändringen innebär och även en 
tidsuppskattning. I tidsuppfattningen ska allt ingå, allt från att skriva uppdragsbeställningen 
till att genomföra förändringen, tester, uppdatera dokumentationen eller att upprätta 
dokumentationen om den inte finns. När de skrivit uppdragsbeställningen har de ett 
beredningsmöte där de säger om den kan genomföras eller inte. Respondenten sa att det 
ibland händer att uppdraget blir godkänt men inte inplanerat att genomföras för att de tar 
för lång tid. Hon nämnde även att det finns sådana förändringar som måste utföras, 
exempelvis lagförändringar, förändringar från Bryssel.  
När de skall göra driftsättningar av systemen brukar de oftast klumpa ihop ett antal 
uppdragsbeskrivningar från olika system. Driftsättningarna sker oftast på lördagar eller 
söndagar vilket gör att de ibland får lov att jobba en sådan dag för att kunna verifiera att 
det system som de ansvarar för går som det ska.  
 
Respondenten berättade om att de hade någonting som kallas för STOP funktionen 
(Samordning Test Och Produktionssättning) där hon satt med som CM ansvarig. Hon 
berättade att alla som ska göra förändringar ska anmäla till STOP för att de skall kunna 
planera in när systemtester och produktionssättningar kan utföras. Vidare funktioner för 
STOP var att inför produktionssättningar ha möten för att kolla om allt är tänkt på, testat av 
för att produktionssättningen kan genomföras på ett smidigt sätt och med om möjligt lite 
mindre fel. 
 
Respondenten sa att de hade en kundstödsfunktion som tar emot ärenden från kunder som 
ringer in. Klarar inte kundstöd av frågan bollas den vidare till den enhet som ansvarar för 
just den delen. 
 
Respondenten hade den åsikten att det i en intern organisation aldrig blir mindre 
förvaltningsobjekt, utan att det oftast bara utvecklas fler och fler system. Hon menade 
vidare att det är sällsynt att det plockas bort något system, vilket gör att förvaltnings-
åtagandena bara ökar. 
  
Vid sanering i mjukvaran tar de bort sådant som inte ska vara kvar, men respondenten 
menade att koden ändå finns kvar i någon av de äldre versionerna som ligger i arkiven, där 
de inte rensar bort kod. Däremot menade respondenten att denna sanering dock inte var 
något som skedde kontinuerligt. 
 
På frågan om respondenten såg några problem med det sätt på vilket de arbetar svarade 
hon att det ibland kunde tyckas vara en väl tungrodd process, att det tar sådan tid. Hon 
menade att hade de inte gjort dessa uppdragsbeställningar som ska bli godkända i 
beredningsmötena och inplanerade, hade de nog hunnit genomföra i alla fall en liten 
förändring innan den processen är klar. Vidare pekade hon på dessa uppdragsbeställningar 
som skrivs och ibland blir godkända men ändå inte får genomföras. 
 
Ytterligare problem som respondenten ser i sitt arbete är att de system som de förvaltar är 
väldigt hårt knutna till varandra vilket gör att en liten ändring i ett delsystem gör att det 
även måste köras en testomgång genom hela systemet för att försäkra sig om att det inte 
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slagit någonstans där de inte tänkt på. Detta kan då enligt respondenten göra att det kan bli 
otroliga testomgångar med mycket folk inblandade. 
 
På frågan om de hade någon gräns mellan vad som är nyutveckling eller förändring 
svarade respondenten att de inte hade någon klar gräns. 
  
Respondenten sade att de saknade något verktyg för att fastställa systemets status. Om 
systemet inte fungerade märkte de det genom att deras användare helt enkelt ringde in till 
deras helpdesk och klagade. 
  
På frågan om hur de går tillväga för att installera en ändring svarade respondenten att det 
kan se lite olika ut beroende på vad det är för typ av ändring. Hon sa att om det var en 
större systemutgåva det handlade om hade de rutiner för denna typ. Det som ingår i 
rutinerna i en sådan utgåva var enligt respondenten bland annat, hur leverans går till och att 
det är ett antal dokument som ska fyllas i för detta samt vad som skall levereras vart. 
 
En mindre ändring har lite förenklat denna arbetsgång enligt respondenten. Ändringen 
utförs i koden av en förvaltare. Den ändrade källkoden läggs ner i arkivet. Information 
skrivs ner i en leveransfil där det står att den och den filen är ändrad. Förvaltaren ber den 
som ansvarar för byggandet av applikationen (kompilationen) att bygga en ny version. 
Lägger sedan ut den nya versionen i testmiljön samt ber testaren att testa av den 
förändringen som finns ute. Testaren testar av den förändrade versionen och kollar om den 
är godkänd för att lägga ut i produktion. Säger testaren att det är bra lämnar förvaltaren en 
lapp till dem som ansvarar för att lägga ut den nya versionen i produktionsmiljön, applika-
tionsdriften. 
 
På frågan om förvaltningsarbetet skiljer sig åt om det systemet i fallet är kritiskt eller inte 
svarade respondenten att det inte är någon skillnad i deras arbetssätt. Men respondenten 
menade vidare att om systemet är väldigt kritiskt måste de kanske göra en enkel rättning 
först bara för att få igång systemet igen, och vid ett senare tillfälle utreda vidare. Hade det 
varit ett mindre kritiskt system hade de nog enligt respondenten kanske gjort allt på en 
gång, väntat och sökt reda på felet mer noggrant. 
 
Angående vilka metoder de hade för att skydda sig mot fel i programvara svarade 
respondenten att de använder sig av olika testbänkar, att de kör noggranna tester i olika 
miljöer, olika typer av tester. Respondenten beskrev även att de på systemsidan inte hade 
behörighet till produktionsmiljöer, att de inte själv kan lägga ut någonting utan allt måste 
lämnas på lappar och dokumenteras. Hon angav att de hade läsrättigheter på databasen men 
om de ville förändra något i den fick de skriva ett script och lämna lappar till applikations-
driften om att de ska köra det scriptet. 
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4.4 Organisation B 
I detta avsnitt följer en djupare beskrivning av de svar som erhölls av organisation B. 

4.4.1 Ledningsnivå 
Sammanställning av intervju med en person som är Team Manager inom organisationen. 

Dokumentation 
Respondenten sa att de använder sig bland annat av olika checklistor när systemet kommer 
till acceptanstest i testningsfasen där den ska kontrolleras innan den skickas till kund för 
implementation. Respondenten sa att de hade olika krav på hur dokumentationen skall se ut 
för att de överhuvudtaget ska kunna ta över ett förvaltningsuppdrag från en kund eller 
annan part. När de har genomfört en förändring dokumenteras denna direkt.  
 
De utför en typ av internkontroll, vilken kallas för Audits. Dessa Audits som både kan vara 
interna och externa genomförs av dem själva och brukar ofta skrivas in i de kontrakt de gör 
med kunden om att de genomför kontroller/audits en gång per år eller en gång i halvåret, 
där kvalitetsavdelningen går igenom hur processer och rutiner fungerar i uppdraget som de 
har sagt att de ska leverera, detta för att kunna säkerställa kvaliteten på det uppdrag som de 
åtagit sig. 
 
För att stödja underhållsarbetet tillhandahålls ett service repository som är en katalog på 
det interna nätverket vilken beskriver rutiner och processer i själva serviceleveransen. 
Respondenten angav att de inte tillhandahöll några automatiska bromsar vilka gör att en 
release kan hindras från att skickas ut om dokumentationen inte är korrekt utförd. 
 
Systemdokumentation hanteras enligt respondenten i ett av uppdragen med hjälp av 
konfigurationshanteringsverktyg. De använder sig av ett system som heter PVCS där all 
dokumentation rörande systemet, teknisk dokumentation finns konfigurationsstyrt. 
Respondenten kunde inte i detalj ange hur dokumentationen tillhandahölls eftersom han 
inte arbetade på operativ nivå. 
 
Respondenten ansåg att den viktigaste faktorn för att undvika att fel introducerades i 
systemet var kompetens hos underhållarna, och att det var mindre viktigt att dokumentera 
och skriva ner varje ändring som de gör för att kunna kan gå tillbaka och spåra dem. Han 
ansåg att detta nog sitter i huvudet på ett antal personer. 

Insamling och informationsspridning 
När servicedesk tar emot ett ärende har de ett ärendehanteringssystem som tar emot, 
klassar och tilldelar ärenden olika status, ansvarig person med mera. Sedan är det i 
backoffice som själva ändringen utförs. De utför inte förvaltningen på system som har 
tusentals användare det vill säga callcenterverksamhet utan de har ett mindre definierat 
antal utsedda användare hos kunderna som har rättigheter att skicka in ärenden. Dessa 
användare kan vara exempelvis superusers, analytiker eller förvaltare. De har även en 
serviceledare som är kontaktytan mot beställaren, det vill säga de som har det övergripande 
ansvaret hos kunden, affärsansvaret. 
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Respondenten kunde inte ge något konkret svar på vilka som skulle informeras vid olika 
typer av förändringar. Han nämnde bara att informationen tillbaka till kunden gavs i 
samband med den acceptanstestning som kunden gör på systemet innan leverans. 
Respondenten sa att de inte utförde någon utbildning av slutanvändaren utan endast av de 
utsedda representanterna hon kunden. Denna utbildning är en an de aktiviteter som 
servicedesk utför enligt respondenten. 
  
När en nyanställd person skall introduceras till arbetet eller när en medarbetare skall 
introduceras i ett nytt uppdrag har de en process som kallas för Onboarding. Denna process 
har en del aktiviteter, en är exempelvis interutbildning i vilka processer och metoder som 
de använder och de andra var sådant som respondenten kallade ryggsäcksaktiviteter, där 
den nya personen får gå bredvid. 

Metoder och rutiner 
Ett normalt förfaringssätt enligt respondenten skulle kunna vara att kunden kommer med 
en förfrågan och då lämnar vi från oss en Change request, ett förslag på en förändring som 
ska möta upp mot deras förfrågan. Godtar de sedan vårt förslag kommer de tillbaka med en 
beställning som vi accepterar, vi utför sedan jobbet och levererar. 
 
Vad som ska utföras i förvaltningsarbetet i ett uppdrag är specificerat och styrt i olika 
SLA:er (eng. Service Level Agreement). En viktig sak enligt respondenten är att vara 
lyhörd för vad som är viktigt för stunden, att kunna lägga olika vikt på olika SLA:er vid 
olika tider i uppdragen, exempelvis om vi befinner oss i början av ett uppdrag kan en viss 
typ av krav vara dominerande medan det är andra krav som är mer viktiga när vi bedrivit 
förvaltningen ett antal år åt kunden. 
 
För förvaltningsarbetet använder organisationen inga specifika metodiker. Vanligt är att de 
ingår som en liten del i ett större projekt med flera förvaltningsobjekt, och där de då har ett 
av dessa objekt, och vid sådana tillfällen blir det oftast att rätta sig efter vilken 
utvecklingsmetodik som råder. Respondenten sa att de för vidareutveckling kunde använda 
egentligen vilka metoder de ville. Var det sådant som de hade koll på själva använde de 
deras egna metoder, medan om det var sådant som de var beroende av kunden, att kunden 
styrde projektet, använde de det som kunden ville att de skulle använda. 
 
Uppdatering hos kund utförs inte av dem själva, utan det åligger en driftleverantör att 
utföra detta, att göra uppdateringen och köra igång systemet igen. När uppdateringar utförs 
i de olika uppdragen har de förhöjd beredskap i form av att de är kontaktbara och kan svara 
på frågor som kan uppkomma. Respondenten menade att det verkade som kunden ibland 
kunde glömma bort hur kritiskt deras system egentligen var, att de inte var direkt villiga att 
betala för hur kritiskt deras system är. Han pratade vidare om att det är svårt att se 
kopplingen mellan pengar och att systemets tillgänglighet. 
 
Det som respondenten tyckte var oerhört viktigt med förvaltning var biten som handlar om 
test och testprocedurer, det viktiga var att kunden verkligen tar emot förändringar på ett 
vettigt sätt, acceptanstestar ordentligt, och har kompetens för att göra det, detta är kanske 
inte helt självklart för kunden enligt honom. Att de utförde test innan leverans var en 
självklart för honom, men vid överlämnandet krävs det enligt skolboken att det måste 
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acceptanstestas av den som tar emot det. Detta kunde det väl vara ”lite si och så” med 
ibland. Och enligt honom är det oerhört viktigt, och han trodde att många missade det 
faktiskt. Han tar vidare upp att det även finns en ansvarsbit, att det alltid ska föregås en 
leveranskontroll mellan en kund och en leverantör. Att det finns någon sorts leverans-
kontroll kvar som säkerställer att man fått rätt funktion. 
 
Att helt kunna förlita sig till att olika typer av checklistor kommer att eliminera underhålls-
relaterade fel tycker respondenten är en sanning med modifikation. Att allt går att styra 
med checklistor eller dylikt, bygger alltid på kompetens. För ska du åtgärda ett fel kan du 
inte gå efter en checklista i de flesta fallen, utan då är det erfarenhet och kompetens som 
gör att du kan lösa problemet. 
 
Angående det som kunde ses som problem med förvaltningen nämnde respondenten 
processen för att göra överenskommelser. Som exempel gav han personer hos kunderna 
som HELA tiden försöker flytta gränserna och få mer för pengarna än vad de betalat för. 
Att det hela blir ett givande och tagande, att ibland görs det lite mer och en annan gång lite 
mindre för samma pengar. Det blir alltså enligt honom hur man hanterar denna relation 
som kan vara ett problem. Han menar att det oftast är på det viset med förvaltning att 
kunden tidigare skött underhållet själva, och att det är först nu på senare år kunderna börjar 
välja att lägga förvaltningen på en extern part. Respondenten menade med detta att det kan 
blir problematiskt när man inte har någon fler kund än den egna organisationen, att det då 
kanske blir mer ”hemsnickrade” lösningar. 
 
När det gällde de systemen som var av en mer kritisk natur sa respondenten att 
förvaltningen av dessa var mera styrt i rutiner och processer hur systemet måste fungera. 
Däremot sa han att det även fanns en del problem med dessa system, och det kunde ha göra 
med bland annat att det fanns saker som inte fanns beskrivet i de olika SLA:erna. 
Exempelvis att kritiska fel ska vara åtgärdade inom två timmer, eller vad som ska göras om 
ett sådant fel uppträder under en helg, för de olika tider de talar om handlar mest om 
kontorstid. Annat kan vara hur ett krisläge beskrivs. Respondenten tyckte att det kändes 
som om kunden ibland inte ansåg att deras system egentligen var särskilt kritiskt, han 
menade dock att om det nu skulle ”bränna till” kunde det få stora konsekvenser. 
 
På frågan om det fanns några rutiner för hur ett katastrofläge hanteras svarade 
respondenten att det fanns, men vi fick inget konkret svar på hur de såg ut. 
 
Angående hur de drar gränsen mellan vad som är att klassa som förvaltning och vad som 
blir vidareutveckling nämnde respondenten att de har en ungefärlig gräns, men att det alltid 
kommer att bli gränsdragningar beroende på vilka överenskommelser som finns med 
kunden. Att denna gräns måste dras från uppdrag till uppdrag. En förändring som innebär 
att en kund exempelvis vill ha ut en ny rapport ur ett system blir vidareutveckling. 
Respondenten gav en ungefärlig gräns där arbeten under 40 timmar definieras som 
förebyggande underhåll. Och större saker exempelvis över 100 timmar definieras som 
vidareutveckling. 
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Respondenten klassade sin organisation som en aktiv förvaltare. Enligt honom var det 
oftast kunden som kom med förändringsförslaget, men det kunde även vara de som sa åt 
kunden att de borde göra på ett visst sätt för att det skulle bli mycket bättre på det viset. 
 
De använder några verktyg som hjälpmedel i sin förvaltning men inte några av den 
självdiagnostiserande typen. De använder sig dock mest av manuella rutiner som bygger på 
stickprovskontroller, att indata är korrekt, att den information som kommer in är den som 
förväntas komma in. Han nämner att mycket bygger på kompetens, kunskap som byggts 
upp om hur systemet ska fungera och kunna läsa in avvikelser utifrån det. Det enda som 
respondenten kunde tänka sig gick under kategorin verktyg var de sql-snurror, dvs. kod 
som genomsöker det datawarehouse som fanns i en av deras uppdrag efter i detta fall 
dubbletter av informationen och tar bort dessa. Respondenten sa att de utförde dess 
kontroller kontinuerligt i förvaltningsuppdragen. 
 
Man skulle kunna tro att förvaltning bara är att vidmakthålla nånting, men det är väldigt 
mycket förändringar som vi definierar som rena utvecklingsprojekt. Mer än bara 
rutinkollar och felrättningar. 
 
När det gällde releaseplanering nämnde respondenten att de samlar de förändringar som är 
gjorda, att de inte lägger ut nya releaser var och var annan minut utan man samlar ihop 
dessa och släpper större uppdateringar cirka fyra releaser per år. De har även något som de 
kallar veckodroppar där de sprider ut uppdateringar på veckobasis. 

4.4.2 Operativ nivå 
Här följer en sammanfattning av intervjun med en respondent på operativ nivå. De 
arbetsuppgifter som respondenten har i organisationen är exempelvis korrigering av fel, 
utveckling av nya funktioner samt framtagning av specifikationer för dessa. Respondenten 
har kontakt med systemförvaltarna på kundens sida. Dessa systemförvaltare har till uppgift 
att kanalisera felen från kunden, med det menas att de samlar in fel och ändringsönskemål 
för att sedan vidarebefordra dem till förvaltningsorganisationen. 

Dokumentation 
Respondenten uppgav på frågan om vilka krav som finns på dokumentationen att det inom 
organisationen finns det ett antal steg som skall genomföras vid varje förändring, bland 
dessa steg finns det en mängd olika dokument som ska skrivas. Exempel på sådana 
dokument är bland annat change notes och change requests. 
 
När det gäller frågan om organisationen har något metodstöd för framtagningen av 
dokumentationen uppger respondenten att det inte finns något automatiskt stöd för detta. 
Däremot har de stöd i form av de riktlinjer som finns för dokumentationen skall innehålla 
när de dokumenterar förändringar i systemen. 
  
På frågan om vilken dokumentation som de hade tillgång till i förvaltningsarbetet svarade 
respondenten att de hade tillgång till ett Service Repository som finns för varje system. De 
har även tillgång till andra systems Repositories vilket gör att de kan se hur någon annan 
förvaltare kanske implementerat en viss lösning. Detta tyckte respondenten var en väldig 
bra tillgång. 
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På frågan om dokumentationen ser olika ut beroende på vem och var den används uppgav 
respondenten att systemdokumentationen ser likadan ut för alla användare inom 
organisationen. Däremot är den information som går ut till användarna förenklad för att 
göra den mer lättläst för dem. 

Insamling och informationsspridning 
För varje system som organisationen förvaltar finns det en grupp om en till fyra personer 
som är ansvariga. De sitter även nära varandra vilket innebär att det är lätt att kommunicera 
inom gruppen angående förändringar på systemen. Enligt respondenten är det tack vare att 
dokumentationen är väl strukturerad lätt att hoppa in och hjälpa till på ett annat system om 
det skulle vara nödvändigt. När det gäller den information de får om förändringar på 
systemen kunde respondenten inte se att den skulle skilja sig åt beroende på typen av 
förändring. 
 
Enligt respondenten erhåller de information om systemen i form av att organisationen har 
produktionsmöten varje dag, på dessa möten medverkar berörd personal från förvaltnings-
organisationen, driftförvaltningen och kundens organisation. På detta sätt hålls alla 
informerade om vad som sker med systemet, eventuella problem och liknande. 
 
Respondenten uppgav som svar på frågan om hur och när de genomför utbildning av 
berörda inför en förändring att deras organisation inte utbildar användarna. Eftersom 
kunden har en systemansvarig i sin organisation är det denna som ser till att användarna får 
den utbildning som krävs. 
 
På frågan om hur respondenten blev informerad om de rutiner som gäller för utveckling 
och underhåll i samband med att påbörjandet av sin anställning uppgav hon att hon först 
fick gå några utbildningar, bland annat om hur biblioteksstrukturen för dokumentationen 
skulle se ut. Sen uppgav respondenten även att hon lärde sig en hel del under tidens gång, 
som exempel på detta nämnde hon att hon brukade kontrollera med kollegor om de gjort 
samma sak tidigare och därigenom lära sig. 

Metoder och rutiner 
På frågan om organisationen har någon etablerad rutin för förvaltningsarbetet uppgav 
respondenten att det finns rutiner både för själva förvaltningsarbetet och för dokumenta-
tionen som skall ske i samband med det. 
 
Felanmälningar som kommer in till organisationen gör det via systemförvaltaren på 
kundens sida, denne samlar in fel och önskemål från användarna och vidarebefordrar dem 
sedan till förvaltningsorganisationen. Dessa fel kategoriseras i tre olika klasser hos kunden 
innan de kommer in till förvaltningsorganisationen. 
 
De problem som respondenten kunde se med det sätt på vilket organisationen utförde 
förvaltningsarbete var att det kunde uppfattas som aningen tungarbetat för en nytillträdd. 
Grunden till detta ansåg hon vara att det är mycket att lära sig på en gång, bland annat 
biblioteksstrukturen för dokumentationen och att det måste skrivas stora mängder 
dokumentation även för en liten förändring. Efter att ha jobbat ett tag inom organisationen 
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såg dock respondenten fördelarna med, bland annat ansåg hon att det är lättare att hitta i 
dokumentationen om den är väl strukturerad. Ytterligare en fördel som hon såg var att 
förvaltningsarbetet inte blir lika personberoende som om personalen skulle hålla 
information om systemen i huvudet. 
 
När det gäller gränsdragning mellan vad som betraktas som förbättring/förändring kontra 
nyutveckling uppgav respondenten att det inom organisationen inte finns någon tydlig 
gränsdragning mellan vad som skall betraktas som en förändring eller som nyutveckling. I 
båda fallen tas ett kostnadsförslag fram som överlämnas till kunden tillsammans med ett 
lösningsförslag. 
 
När det gäller hur organisationen går igenom systemet för att fastställa dess status och om 
de använder några verktyg för detta säger respondenten att det inom den delen av 
organisationen där hon jobbar har de inte några verktyg för att automatiskt kontrollera 
statusen på systemet. All övervakning sker på manuellt vis, exempelvis kan tekniker 
kontrollera databaserna med avseende på effektiviteten hos index med mera. Merparten av 
de åtgärder som genomförs i förvaltningsarbetet uppkommer på grund av att det har 
kommit indikationer från kunderna om att allt inte står rätt till. 
 
På frågan om hur organisationen genomför ni installation av ändringar, med tanke på själva 
arbetsstegen gav respondenten följande beskrivning. 
 
När det har blivit dags att implementera en förändring av systemet använder sig organisa-
tionen av versionshantering för att hålla reda på vad som har förändrats mellan de olika 
versionerna, tack vare detta är det möjligt att backa en version om det skulle visa sig att 
något går fel med en ny version. Själva implementeringen går till på följande vis, 
utvecklarna meddelar driftorganisationen att de har gjort en förändring och vilket paket den 
ligger i, sen ser de till att förändringen hamnar på rätt nivå och att den kommer i drift. 
Innan förändringen kommer till driften har den först genomgått ett antal tester dels som 
fristående komponent och i samverkan med de system som den påverkar. 
 
Respondenten gav som svar på frågan om underhållet utförs på olika sätt beroende på om 
systemet är kritiskt eller ej att det utförs på samma sätt för alla system, oavsett om de är 
kritiska eller ej. För alla system som de förvaltar finns det Service Level Agreements 
(SLA) som stipulerar vilka kriterier som gäller just det systemet, exempel på det kan vara 
tid för åtgärd. 
 
På frågan om vilka metoder använder organisationen använder sig av för att skydda sig 
mot fel i programvaran uppgav respondenten att de inte använder sig av några metoder för 
att skydda sig mot fel i programvaran. 
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5 Analys 
Detta kapitel kommer att presentera den analys vi har gjort av insamlad data. Vi har valt 
att redovisa analysen efter den struktur som återfinns i empiriavsnittet. 

5.1 Bakgrund 
De organisationer som har deltagit som respondenter i denna undersökning kan enligt 
Ingman och Lundqvist (se avsnitt 3.2.4 Förvaltning inom organisationen eller outsourcing) 
delas in i två klasser. Organisation A är en organisation som förvaltar sina system själva. 
Organisation B däremot sköter förvaltningen av sina kunders system, kunderna har alltså 
utkontrakterat förvaltningen av sina system till organisation B. 

De system som har varit föremål för denna studie kan enligt Brandt klassificeras till att 
vara egenutvecklade (se avsnitt 3.1.1 Typer av system). Antingen kan de vara utvecklade 
av den förvaltande organisationen, av dem som kontrakterat ut förvaltningen eller av en 
tredje part. De kan dock inte hänföras till standardsystem även om de är utvecklade av 
tredje part då de är specialsystem för en viss verksamhet. 

I enlighet med Brandts definition av de olika formerna av förvaltning (se avsnitt 3.2.3 
Förvaltningens former) klassas respondenternas organisationer till att de utför normal 
förvaltning. 

Hos de organisationer som deltagit i denna undersökning finns det två olika 
förhållningssätt till driften av hårdvaran i systemen. Hos organisation A finns det en 
särskild avdelning som sköter om den delen, hos organisation B däremot ligger driften av 
hårdvaran på en utomstående part. Dessa två olika förhållningssätt diskuteras av Révay (se 
avsnitt 3.6.2 Teknik- och systemövervakning) där han påpekar vikten av att systemet och 
tekniken fungerar tillsammans på ett smidigt sätt. 

5.2 Dokumentation 
Vid arbetet med dokumentation är det enligt Révay (se avsnitt 3.6.5 Administrera 
förvaltningsbibliotek) viktigt att se till att dokumentationen har en klar och genomtänkt 
struktur och en enhetlig uttrycksform för att den ska vara lätt att överblicka och göra det 
möjligt att hitta detaljerad information. Organisation A hade endast olika mallar i MS 
Word vilka innehöll de rubriker som skulle ingå i en uppdragsbeskrivning, organisation B 
hade olika krav på hur dokumentationen skall se ut vid ett övertagande av förvaltnings-
uppdrag från en kund eller annan part, samt olika riktlinjer för dokumentationen vid 
förändringar i mjukvaran. Organisation B tillhandahöll vidare olika Service Repositories 
som är ett antal kataloger på det interna nätverket som beskriver rutiner och processer i 
själva service leveransen för ett visst system. Förvaltaren på operativ nivå i organisation B 
ansåg att eftersom de hade tillgång till andra systems Repositories kunde de se hur andra 
förvaltare implementerat en viss lösning och ansåg detta vara en väldig bra tillgång.  
 
Révay menar vidare att det är av vikt att ta fram olika hjälpmedel för att underlätta 
hantering och generering av dokumentationen (se avsnitt 3.6.5 Administrera 
förvaltningsbibliotek) för att exempelvis kunna göra ändringar, lagringar och sökningar 
bland densamma. Ingen av organisationerna ansåg sig ha något sådant hjälpmedel. 
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Däremot har de enligt den definition som Sjöstedt et al (se avsnitt 3.2.8 Underhållsverktyg) 
ger sin dokumentation tillgänglig i form av Online-dokumentationsbibliotek, detta ger då 
att bägge organisationerna har åtminstone en form av hjälpmedel. 
 
För att dokumentationen skall vara givande för den som läser den ska det enligt Révay 
finnas olika typer av dokumentation för samma system som tillgodoser de olika 
intressenternas krav på innehåll (se avsnitt 3.6.5 Administrera förvaltningsbibliotek). 
Bägge organisationerna hade delat upp dokumentationen i systemdokumentation och 
användardokumentation, däremot hade ingen av organisationerna delat upp system-
dokumentationen ytterligare. 
 
Martin och McClure (se avsnitt 3.7 Dokumentation) och Révay (se avsnitt 3.7.1 Att arbeta 
med dokumentation) menar att inaktuell dokumentation inte bara är värdelös utan den kan 
även vara ett hinder för förvaltningen eftersom den kan försvåra och förvirra det redan 
svåra förvaltningsarbetet. Organisation A ansåg att dokumentering bör göras, dock var 
denna process lågt prioriterad. Som orsak till detta gav de att deras system hela tiden 
förändras vilket gör att dokumentationen inte prioriteras och uppdateras i samma takt vilket 
gör att det vid en kontroll av systembeskrivningen kan misstämma mot det som ligger ute i 
produktion. Organisation B har ett antal steg som genomförs vid varje förändring, bland 
dessa steg finns det en mängd olika dokument som ska skrivas. Révay anser (se avsnitt 3.7 
Dokumentation) i likhet med Martin och McClure att dokumentationen i takt med 
verksamhetens utveckling måste förändras. Han menar att om detta inte sker finns det en 
stor risk att det uppstår problem med förvaltningen av systemet, och därigenom får 
dokumentationen en minskad trovärdighet. 
 
Dokumentationen skall enligt Révay (se avsnitt 3.7 Dokumentation) helst lagras på ett 
maskinellt medium med ambitionen att inget ytterligare medium skall behövas. Han menar 
även att det är viktigt att tänka på återanvändningsmöjligheterna, detta kräver att 
dokumentationssystemet har en tydlig namnsättning och struktur. Både organisation A och 
organisation B förmedlar dokumentationen i form av en katalogstruktur som är tillgängliga 
genom nätverket, en för varje system, dessa är sedan uppdelade på undersystem, 
dokumentation med mera. Respondenterna på organisation A angav att det dock var sällan 
som denna dokumentation konsulteras. 

5.3 Insamling och informationsspridning 
Péter Révay nämner att det finns lika många varianter på organisationen av assistans för ett 
system som det finns organisationer (se avsnitt 3.6.1 Stöd och hjälp till användarna). 

Organisation A förvaltar ett system som måste vara i drift dygnet runt, i och med detta har 
de även en kundtjänstfunktion som har bemanning dygnet runt. Kundtjänsts uppgift är att 
ta emot felanmälningar på systemen och svara på frågor från kunderna. Detta stämmer väl 
överens med det Révay (se avsnitt 3.6.1 Stöd och hjälp till användarna) tar upp om att ett 
system med dygnet runt-verksamhet också måste ha assistans tillgänglig dygnet runt. 
Organisation B däremot har inte bemanning dygnet runt på sin kundtjänst, om det inte är 
någon större uppdatering som skall genomföras. 
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Hos både organisation A och organisation B sker utbyte av information mellan 
förvaltningspersonalen dels på möten och via informell kommunikation mellan kollegorna. 
Denna form av informationsutbyte kategoriseras av Révay som löpande information (se 
avsnitt 3.6.1 Stöd och hjälp till användarna), denna kan enligt honom presenteras i både 
skriftlig och muntlig form där den senare enligt honom är att föredra då den möjliggör en 
dialog. 

Enligt Révay är det viktigt att nya befattningshavare får ta del av den kunskap som finns 
om arbetssättet i organisationen (se avsnitt 3.6.4 Personalens behov av utbildning och 
information). Det är även viktigt att utbilda hela personalstyrkan om det är större 
förändringar som genomförts. Detta kan ske på tre olika sätt, löpande information, 
specialinsatser och användning av utbildningspaket. Hos organisation A sker intro-
duktionen för nytillträdda i form av att de får en introduktionstid där de får arbeta 
tillsammans med exempelvis den person de ska efterträda. Denna form av utbildning faller 
under det som Révay kallar specialinsatser. Inom organisation B sker introduktionen 
genom att personen i fråga först får genomgå en internutbildning och sedan får de arbeta 
tillsammans med någon. Den internutbildning som sker kan klassas som paketutbildning 
enligt Révay medan den senare delen av introduktionen liksom i organisation A faller 
under specialinsatser. 

 5.4 Metoder och rutiner  
De två organisationer som ingått i denna undersökning arbetar utifrån Service Level 
Agreements för att ha klara direktiv på hur systemen ska förvaltas och vilka krav det ställs 
på förvaltningen. Organisation A håller på att införa Service Level Agreements för de 
system som förvaltas, när intervjuerna genomfördes var tre system på väg att få dessa 
dokument. De systemen skulle sedan statuera exempel för de övriga system som 
förvaltades av organisationen. Den andra organisationen, organisation B, har Service Level 
Agreements för alla system som de förvaltar. Enligt Augustson och Bergstedt Sten (se 
avsnitt 3.2.5 Service Level Agreement) är det lämpligt att upprätta denna typ av kontrakt 
då det ger möjlighet att mäta och verifiera den utförda förvaltningen mot det som är 
avtalat. 
  
Enligt Sjöstedt et al (se avsnitt 3.2.7 Rättfärdigade förändringar) är det en god idé att 
använda sig av någon form av användarsamordnare för att undvika att förvaltnings-
organisationen blir överbelastad av förändringsförslag. Detta är något som både 
organisation A och B har införlivat i sitt arbete, även om de har olika namn för 
befattningen. De som har denna funktion är egentligen inte en del av förvaltnings-
organisationen utan det är personer som finns ute bland användarna. Sjöstedt et al menar 
att det är dessa samordnare som skall utvärdera och sätta prioritet på förslagen, hos 
organisation B är det på det viset medan det hos organisation A är kundtjänst som utför den 
aktiviteten. 
  
Sjöstedt et al anser att alla förslag skall behandlas enligt en formell procedur (se avsnitt 
3.2.7 Rättfärdigade förändringar). Som argument för detta anför de att det annars kan 
finnas risk att det förs in onödiga förändringar eller förändringar som bidrar till att nya fel 
introduceras. Organisation A gör detta genom att när ett förändringsförslag inkommit 
skriver de en uppdragsbeställning som sedan blir genomgången på något som de kallar 
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beredningsmöten där det bestäms om uppdragsbeställningen skall verkställas. Organisation 
B har ett liknande förfarande där de skriver något som kallas changenotes, dessa diskuteras 
sedan på de dagliga möten som hålls med kunden och driftsförvaltningen. 
 
Underhållsverktyg är enligt Sjöstedt et al (se avsnitt 3.2.8 Underhållsverktyg) 
datorprogram som används vid utveckling och förvaltning av andra datorprogram och 
deras dokumentation. Ingen av de organisationer vi intervjuade sade sig använda någon 
form av underhållsverktyg, men som nämndes i avsnitt 5.2 Dokumentation visade det sig 
att de använder sig av Online-dokumentationsbibliotek. 
 
Enligt Hemming är det viktigt att skydda sig mot fel i mjukvaran (se avsnitt 3.2.9 Skydd 
mot fel i mjukvara) och det bästa sättet enligt henne är att redan under konstruktionen ta 
hänsyn till vilken feltolerans som kan godkännas samt bestämma sig för vilka fel det måste 
finnas skydd mot. Ingen av de tillfrågade respondenterna uppgav dock att deras respektive 
organisationer använde sig av någon av de tekniker Hemming tar upp.          
 
Enligt Révay (se avsnitt 3.6.3 Att öka systemets nytta) innebär en aktiv förvaltning att det 
finns både en kontinuerlig och en periodisk cykel. Det måste vid olika tillfällen ske en 
genomgång av systemet för att fastställa dess status. Detta var dock inget som de i denna 
undersökning ingående organisationerna uppgav sig ha. 
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6 Slutsatser 
Vi inleder kapitlet med att repetera forskningsfrågan och syftet med uppsatsen, därefter 
följer de slutsatser som dragits ur den analys som vi utfört. 
 
De forskningsfrågor som vi sökte svar på lyder ”Vilka aktiviteter vidtar en förvaltnings-
organisation för att minimera uppkomsten av underhållsrelaterade fel?” samt ”Skiljer sig 
dessa aktiviteter åt beroende på om organisationen förvaltar sina egna system eller om de 
utför förvaltning för kunds räkning?”. Anledningen att vi valde dessa forskningsfrågor var 
att vi ville ge de som arbetar med, eller kommer att arbeta med, systemförvaltning en 
inblick i eventuella skillnader mellan förvaltning av egna system och förvaltning av en 
eller flera kunders system. 
 
De slutsatser som vi kunnat dra utifrån de intervjuer som genomförts är uppdelade i två 
delar. Som svar på del ett av vår forskningsfråga skall vi svara på vilka aktiviteter som de 
olika organisationerna utför. 
 
Det fanns inga aktiviteter som bara utfördes av den ena organisationen, utan de aktiviteter 
som fanns exempelvis i organisation A fanns även i organisation B. De aktiviteter som 
följer nedan är de som i stora drag utförs i förvaltningsarbetet utöver själva förändringen i 
exempelvis mjukvaran. Punkterna har ingen inbördes ordning. 

• Underhåll av dokumentation 

• Distribuering av dokumentation 

• Insamling av förändringsförslag 

• Introduktionsutbildning 

• Möten för att hålla förvaltningspersonalen ajour 

• Specificering av vad som ingår i förvaltningsuppdraget 

• Klassificering av förändringsförslag 

• Nyttjande av användarsamordnare 

Som svar på del två av vår forskningsfråga kan vi utifrån ovanstående dra slutsatsen att det 
inte förekommer några skillnader i vilka aktiviteter som utförs. Däremot har det i vår 
undersökning framkommit att det sätt på vilket organisationerna väljer att utföra den 
specifika aktiviteten kan skilja sig åt beroende på om förvaltningen utförs som en 
outsourcingtjänst eller som en tjänst inom den egna organisationen. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel förs först en diskussion om den metod som vi valt att arbete efter, därefter 
diskuterar vi de slutsatser som vi dragit och sist förs en allmän diskussion. 

7.1 Metoddiskussion 
I och med att vi har haft möjlighet att utföra undersökningen som den var tänkt från början 
anser vi att vi erhåller en god reliabilitet och validitet.  
 
Enligt den analys som genomfördes i avsnitt 5.1 Bakgrund anser vi att valet av 
respondenter varit korrekt. Dock kunde vi ha intervjuat fler personer på operativ nivå då 
det kan föreligga en risk att de svar som fås från ledningsnivån kan vara vinklade av deras 
uppgift att se till organisationens bästa. En högre reliabilitet kunde eventuellt ha erhållits 
om vi genomfört de ytterligare intervjuerna eller ytterligare organisationer. 
 
Vidare för att stärka validiteten i uppsatsen har vi låtit de respondenter som har deltagit 
vara anonyma. Genom detta tror vi att de i sina svar har varit mer ärliga med sina åsikter 
eftersom respondenterna inte behöver fundera om deras svar kan inverka på deras arbets-
situation. 
 
Ett sätt för att öka kvaliteten på de intervjuer som vi genomförde hade varit att göra en 
pilotintervju för att säkerställa att vi erhöll de svar vi var ute efter. Istället för detta 
angreppssätt valde vi att efter den första intervjun revidera vår frågeguide för att lättare få 
svar på våra frågeområden samt i efterhand komplettera den första intervjun. 

7.2 Diskussion kring slutsatser 
Slutsatsen om att det inte är någon skillnad mellan vilka aktiviteter som ingår i 
förvaltningsarbetet baserar vi på att det utifrån analysen av intervjuerna med 
respondenterna inte framkom några aktiviteter som var specifika på de ena eller den andra 
organisationen. Vi tycker att detta inte var något direkt överraskande resultat då de teorier 
som finns inom ämnet inte ger utrymme för särskilt många olika tillvägagångssätt att 
utföra underhåll av mjukvara. Om de undersöka organisationerna har studerat underhålls-
teorier eller om de aktiviteter som de genomför fallit sig naturliga kan vi inte svara på i 
denna undersökning. 
 
Vad som däremot framkommit under analysarbetet är att de olika organisationerna väljer 
att lägga olika mycket resurser på de aktiviteter som de utför vilket då betyder att 
aktiviteterna kommer att se olika ut. Som exempel på detta kan nämnas den introduktions-
utbildning som organisationerna utför. Organisation B lägger mer resurser på att ge den 
nyanställde utbildning i de metoder och rutiner som de använder sig av, medan 
organisation A valt att lägga mindre resurser på detta. 
  
Eftersom organisation B har som affärsidé att tillhandahålla förvaltning på externa kunders 
mjukvarusystem ligger det i deras intresse att kunna visa på vilka aktiviteter som ingår i 
deras ”paket”. Vi tror att de utifrån denna utgångspunkt genomför de olika aktiviteterna 
mer noggrant/genomtänkt eftersom de är mer beroende av att få intäkter och nöja kunder. 
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7.3 Allmän diskussion 
Något som vi ställt oss frågande till efter att ha studerat en hel del teori inom detta område 
är frånvaron av användandet av de olika tekniker som idag finns tillgängliga för att över-
vaka och minimera avbrott i mjukvarusystem. Att använda de olika teknikerna är alltid en 
avvägning mellan vilken nivå av säkerhet som tekniken kan tillföra mot vilken nivå av 
ökad komplexitet eller risk det innebär att implementera tekniken. Detta avvägande kan 
innebära att införandet av dessa tekniker kan komma att bli ett tidsmässigt långt och 
resurskrävande arbete vilket vi tror är en av orsakerna till varför organisationer i dagsläget 
inte infört dem i någon större utsträckning. 

7.4 Vidare forskning 
Uppslag till vidare forskning som vi sett under arbetet med denna uppsats är. 

• Att undersöka för och nackdelar med att spärra releaser av system om 
dokumentation för den releasen inte är utförd.  

• Undersöka vilka för och nackdelar de olika teknikerna för att övervaka och mini-
mera avbrott i mjukvarusystem kan ha vid användande. 
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Bilaga A 

Frågeguide - Ledningsnivå 
1. Hur har ni organiserat förvaltningsfunktionen? 

o Har ni delat förvaltningen i mjuk och hårdvara? 

2. Har ni någon etablerad rutin för ert förvaltningsarbete, hur ser den ut? 

o Har ni förhöjd beredskap under driftstopp eller liknande? 

3. Ser du några problem med/i de aktiviteter som ni utför i förvaltningen? 

4. Hur/var drar ni gränsen mellan vad som är förbättring/förändring kontra 
nyutveckling? 

5. Kan du ge en ungefärlig fördelning av de olika typerna av förvaltningsåtgärder, 
(KAFS)? 

o Korrigering (Åtgärda fel),  

o Anpassning (pga. förändringar i omgivning),  

o Förändring (effektivisering, nyttoeffekter),  

o Sanering (borttagning av ej använda funktioner). 

6. Hur och när går ni igenom systemet för att fastställa dess status? (aktiv/passiv 
förvaltning) 

o Använder ni något verktyg för att kontrollera systemet exempelvis BITE 
(built-in test equipment)? 

o Använder ni något/några underhållsverktyg? 

onlinedokumentation 

simulatorer 

komparatorer 

cross referenser 

7. Hur samlar ni in information från användarna med flera, använder ni någon form av 
diagnosverktyg? 

8. Hur hanterar ni införande av ändringar (kontinuerlig-/versionshantering) 

9. Hur genomför ni installation av ändringar, med tanke på själva arbetsstegen? 

10. Hur styr ni vilka som ska informeras vid olika typer av förändringar? 
(För att inte information och utbildning skall glömmas bort är det bra om man till varje 
system har en matris eller lista på vilka personer som skall informeras vid en förändring av 
det aktuella systemet. Man kan även koppla åtgärdsstorlek och utbildningssätt….) 

11. Hur sprider ni denna information (möten, skriftligt etc.)? 
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12. Hur och när genomför ni utbildning av berörda inför en förändring? 
(Man skall inte utbilda/informera alltför tidigt, en vecka innan kan vara lämpligt….) 

13. Vilka rutiner har ni om systemet skulle gå ner helt? 

14. Hur underhåller ni dokumentationen, vilka krav har ni på detta? 

o Har ni någon typ av metodstöd? 

o Hur tillhandahåller ni dokumentationen till de som ska utföra underhållet? 

15. Vilka rutiner har ni för att introducera nyanställda? 

o Får de gå någon kurs, tränas i underhåll? 

o Går bredvid under ett tag? 

16. Vilken typ av kritiska system är det ni har hand om? 

17. Är det något du anser vi missat som du vill ta upp? 
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Frågeguide – Operativ nivå 
1. Vilka är dina uppgifter i förvaltningsarbetet?  

 
2. Har ni någon etablerad rutin för ert förvaltningsarbete, hur ser den ut?  

 
3. Ser du några problem med/i de aktiviteter som ni utför i förvaltningen?  

 
4. Hur/var drar ni gränsen för vad som är förbättring/förändring kontra nyutveckling?  

 
5. Hur och när går ni igenom systemet för att fastställa dess status? (aktiv/passiv 

förvaltning)  
 

i. Använder ni något verktyg för att kontrollera dess status (BITE)?  
 

ii. Använder ni något/några underhållsverktyg?  
 

6. Hur genomför ni installation av ändringar, med tanke på själva arbetsstegen?  
 

7. Blir ni informerade vid införandet av förändringar? 
 

8. Skiljer sig den information ni får beroende på typen av förändring?  
 

9. Hur erhåller ni denna information (möten, skriftligt etc.)?  
 

10. Hur och när genomförs utbildning av berörda inför en förändring?  
(Man skall inte utbilda/informera alltför tidigt, en vecka innan kan vara lämpligt….) 

 
11. Kan du beskriva hur ni underhåller dokumentationen? 

i. Vilka krav har ni på detta?  
 

ii. Har ni någon typ av metodstöd?  
 

iii. Vilken dokumentation har ni tillgång till när ni utför underhållet? 
 

iv. Ser systemdokumentationen olika ut beroende på var och av vem 
den används? 

 
12. Hur blev du informerad om de rutiner som gäller för utveckling och underhåll i 

samband med att du började din anställning? 
 

13. Utför ni underhållet på olika sätt beroende på om systemet är kritiskt eller ej? 
 

14. Vilka metoder använder ni er av för att skydda er mot fel i programvaran? 
 
15. Är det något du anser vi missat som du vill ta upp? 
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