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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur man med hjälp av systemförvaltning kan hålla liv i ett 
gammalt informationssystem som ska klara av att stödja affärsverksamhetens föränderliga behov 
och krav. Vi ville också ta reda på hur organisationer undviker att deras informationssystem får 
problem som till exempel systemöar, spagettistruktur och rigida strukturer.

I denna uppsats har vi kommit fram till att man med en bra systemförvaltning kan undvika många  
av problemen som finns med gamla, stora och affärskritiska informationssystem. Vi har sett att man 
inte måste följa en specifik systemförvaltningsmodell för att kunna utföra systemförvaltning, men 
det verkar underlätta med en modell.

Centralisering verkar vara ett bra sätt att undvika lokala varianter med egna tillägg av funktionalitet  
i  informationssystemet.  Detta gör det  lättare  att  utföra support om man har  bara en version av 
informationssystemet och alla användare registrerar data på samma sätt.  COTS behöver inte bli  
billigare än ett egenutvecklat, detta beror mer på hur bra grund det är i det egenutvecklade och hur  
bra förvaltning man har haft på det. Sen måste man se vilka behov och krav verksamheten ställer på 
sitt informationssystem och hur mycket extra resurser som krävs för att lägga till dessa funktioner i 
ett COTS.



Abstract
The purpose of this paper is to find out how the use of system maintenance can keep an old 
information system alive, to be able to support changing business needs and requirements. We also 
wanted to find out how organizations avoid that their information systems have problems such as 
information islands, spaghetti structures and inflexible structures.

In this paper, we have come to the conclusion that organizations with good system maintenance 
may avoid many of  the problems that  exist  with  the  old,  big and business-critical  information 
systems. We have seen that you do not have to follow a specific maintenance model to perform 
system maintenance, but it seems easier with a maintenance model. Centralization seems to be a 
good way to avoid local variations of additional functionality in the information system. It is easier 
to  carry out  support  if  you have  only one version of  the  information  system and that  all  user 
registrates data in the same way. COTS does not need to be cheaper than a in-house developed 
information system, this depends on how good the ground structure of the system is and how good 
maintenance it has had over the years. Then you have to consider what the business needs and 
requirements the organization has on its information system and how much additional resources 
needed to add these features to a COTS.
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1 Inledning
Vi har valt att skriva om legacy system för att vi har hört om dem under föreläsningar på flera  
kurser. Vi blev intresserade av att ta reda på mer om hur man kan förvalta ett informationssystem så 
att det fortfarande kan användas i verksamheten 10 år, eller ännu längre, efter att det satts i drift. I 
dagens samhälle när utvecklingen av teknologi är snabb och de flesta system byts ut med korta 
intervaller. Med tanke på denna snabba utveckling anser vi att 10 år inom IT-branschen är mycket 
lång tid.

Många  organisationer  har  äldre  informationssystem  som  innehåller  värdefull  information. 
Informationssystemen har  med tiden  ofta  integrerats  med andra nyare  informationssystem. Nya 
applikationer  kan  också  ha  adderats  för  att  informationssystemet  ska  uppfylla  nya  krav  som 
utvecklingen av samhället och tekniken kräver. Nya krav kommer även från den verksamhet där 
systemet används. I litteraturen benämns dessa system som legacy system. 

Ett legacy system är ett äldre affärskritiskt informationssystem som ofta är komplext och därför 
resurskrävande att göra ändringar i. På grund av att det är integrerat med många andra informations-
system i verksamheten blir det svårt att byta ut det mot ett nytt. Ändringar på ett ställe i legacy 
systemet kan därför få oförutsedda konsekvenser i andra informationssystem. (Ransom et al 1998; 
Robertson 1997).

Bartels (2007) skriver att organisationer hellre uppgraderar sina gamla system istället för att skaffa 
nya, på grund av att nya system är dyrare att köpa in och anpassa än att uppgradera de gamla 
systemen. Brandt (2004) skriver att kostnaderna för att förvalta ett informationssystem är ungefär 
5–10% av nyutvecklingskostnaderna för systemet varje år. Nordström & Welander (2002) skriver 
att ca 80% av all tid som används av IT-avdelningen läggs på systemförvaltning.

1.1 Bakgrund och problem beskrivning
Dagens organisationer ställer mycket högre krav än tidigare på att informationssystemen ska vara 
flexibla för att kunna anpassa sig till organisationens ständigt förändrade krav. Dessa krav leder till 
att gamla legacy system nu måste förändras för att möta de nya informationssystemskraven. Ett 
exempel på ett sådant krav är att kunna kommunicera med andra system.

McGovern et al (2008) beskriver att problemet med legacy system och legacy applikationer är att 
det är svårt att ändra i dem på grund av att, om man gör en ändring på ett ställe så påverkar det  
resultatet på ett annat. Vilket kan få till följd att en ändring har effekt på många fler ställen än bara 
där man ville göra ändringen från början. Detta beror i de flesta fall på att ingen riktigt har koll på 
hur systemens struktur ser ut, på grund av att dokumentation saknas. En annan orsak är  att legacy 
systemen ofta är utbyggda med nya applikationer under flera års tid. I vissa fall finns inte original 
koden till  legacy systemen kvar utan endast en körbar version.  I  andra fall  är  legacy systemen 
skrivna i ett programeringsspråk som ingen längre behärskar. Dessa är några faktorer som försvårar 
direkta förändringar i legacy systemen.

Legacy system kan i en del fall flyttas över (migreras) till en modernare hårdvaruplattform när den 
befintliga hårdvaruplattformen börjar ge upp. En annan lösning kan vara att köra legacy system på 
en modernare hårdvaruplattform genom att emulera den äldre hårdvaruplattformen med mjukvara.
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En annan möjlighet är att lägga till stöd för nya sätt att komma åt funktionalitet i legacy system via 
till exempel webb applikationer är att kapsla in (wrapping) funktioner/moduler/applikationer/in- och 
utenheter till exempel en terminal i legacy systemet. 

Detta gör att man kan komma åt funktionaliteten i legacy systemet via moderna API:er, dock ändrar 
man inte funktionaliteten i legacy systemet utan skapar bara nya möjligheter att komma åt den.

Informationsöar
”Informationsöar innebär fristående informationssystem som karakteriseras av duplicering av  
information på ett anarkistiskt sätt.” (Magoulas & Pessi s.3 1998)
”Det är relativt enkelt att skapa isolerade informationssystem. Det är en orsak till att det finns så  
många informationsöar.” (Magoulas & Pessi s.38 1998)

Enligt Magoulas & Pessi (1998) är informationsöar en av de vanligaste förekommande företeelserna 
i dagens organisationer. Informationsöar uppstår när två eller fler informationssystem har växt fram 
och  utvecklats  oberoende  av  varandra  inom  organisationen.  Dessa  informationssystem  är  helt 
frikopplade  från  varandra  och  innehållet  i  informationssystemen  är  kompletterande  eller  över-
lappande.  En  annan  orsak  till  att  informationsöar  uppstått  är  den  snabba  utbredningen  av 
informationsteknologin inom organisationer i kombination med en tröghet och inflexibilitet i redan 
existerande informationssystem.

Några av de vanligaste problemen som orsakas av informationsöar är enligt Magoulas & Pessi 
(1998):

• Dålig informationskvalitet

• Onödigt dubbelarbete

• Dålig informationstillgänglighet

• Oklara ansvarsförhållanden.

Informationslabyrinter och Spagettistrukturer
”Informationslabyrinter innebär många informationssystem integrerade på ett oöverblickbart och 
svårkontrollerbart sätt.” (Magoulas & Pessi s 3 1998)

Informationslabyrinter, även kallat spagettistrukturer, är ett problem som oftast uppkommer när två 
eller flera fristående informationssystem (informationsöar) kopplas ihop enligt Magoulas & Pessi 
(1998). Anledningen till att man kopplar ihop systemen är att man vill öka samverkan och eliminera 
systemöar.  Dessa  sammanslagna  informationssystem  är  dåligt  integrerade  med  varandra  vilket 
orsakar olika slags störningar och konflikter. Detta leder till att ingen längre har kontroll över de 
oöverblickbara och ständigt växande förhållandena mellan informationssystemen. 

Magoulas  &  Pessi  (1998)  ger  som  exempel  på  problem  med  oöverblickbarhet  och  hur  små 
ändringar kan få stora konsekvenser i informationslabyrinter ”Innebar en ändring i ett program att  
man var tvungen att kontrollera ändringens konsekvenser i 200 andra program.” (Magoulas &  
Pessi s 39 1998). Inflexibilitet, förändringströghet och höga förvaltningskostnader är andra vanliga 
problem som ofta uppstår på grund av informationslabyrinter anser Magoulas & Pessi (1998).
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Rigida strukturer och Informationsbyråkratier
”Informationsbyråkratier, eller rigida strukturer, innebär stora komplexa systemstrukturer som är  
'cementerade' och inte kan förändras.” (Magoulas & Pessi s 3 1998)

Enligt Magoulas & Pessi (1998) har dessa informationssystem designats med avsikten att det inte 
ska vara möjligt att varken lägga till eller ta bort något i strukturen utan att det orsakar försämringar  
i  strukturen.  Denna typ  av  system är  designade  för  att  vara  optimala  för  verksamhetens  krav. 
Verksamhetskraven  bör  vara  statiska  och  inte  förändras  ofta  över  lång  tid  eftersom 
informationssystemstrukturen  inte  är  designad  för  att  klara  av  förändringar.  Eftersom  rigida 
informationssystem inte kan förändras för att uppfylla verksamhetens nya krav, så får verksamheten 
anpassas till de rigida informationssystemen istället vilket kan få mindre önskvärda effekter.

Egna reflektioner om problembeskrivning och bakgrunden 
Efter att vi hade satt oss in i problemsituationen som ofta finns när det gäller legacy system har vi  
diskuterat det med våra handledare och även med andra studenter på universitetet. Vi kom då fram 
till att det skulle vara intressant att undersöka om organisationer använder systemförvaltning för att 
hantera  de  informationssystemproblem som redan  finns  eller  som skulle  kunna  uppstå  i  deras 
informationssystem,  som  till  exempel  informationsöar,  spagettistrukturer  och  informations-
byråkratier. Vi ansåg även att ökad förståelsen av hur olika organisationer använder sig av system-
förvaltning skulle kunna ge svar på vår forskningsfråga.

1.2 Forskningsfråga
Forskningsfrågan vi har tänkt besvara i denna uppsats är:

• Hur gör organisationer för att hålla liv i sina legacy system? 

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett systemförvaltningsperspektiv undersöka hur organisa-
tioner gör för att förändra och utveckla sina legacy system så att de fortfarande kan användas i verk-
samheten trots att de utvecklades och designades av tidigare generationers utvecklare. Detta med 
tanke på att förändringstakten inom IT är mycket hög.

1.4 Avgränsningar
Vi kommer inte att gå in på detaljer om varför många informationssystem inte klarar av att uppfylla 
organisationers krav och hur de behöver åtgärdas. Vi väljer att bara ta kontakt med organisationer i 
Sverige. Detta för att organisationer i andra länder har en annan syn på vad systemförvaltning är. 
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1.5 Definitioner 

COTS - Commercial Of The Shelf. Är en beteckning på mjukvara eller hårdvara som kan 
köpas eller licensieras från en öppen marknad i motsats till egenutvecklad eller 
beställningsutvecklad mjuk- eller hårdvara. (Wikipedia)

API - Application Programming Interface. Är en regeluppsättning för hur en viss 
programvara kan kommunicera med annan programvara. Regeluppsättningen 
beskrivs i princip alltid som en uppsättning funktionsanrop (API:ets kontrakt) som 
under ordnade former ger tillgång till en viss funktionalitet. Man säger ofta att man 
kapslar in funktionaliteten bakom ett API. (Wikipedia)

Emulering - (engelska emulation 'efterliknande', ytterst till latin aemulor [ai´-] 'söka efterlikna',  
'efterhärma'), i databehandlingssammanhang efterliknande av ett datorsystem med ett 
annat. Det imiterande systemet uppnår därvid med samma program och samma data 
samma resultat som det efterliknade systemet. Vid emulering utnyttjas ofta speciell 
maskinvara som samverkar med programvara. Emulering används därför att man 
önskar undvika kostnadskrävande omprogrammering vid byte av datorutrustning, 
men ger i gengäld effektivitetsförluster. (NE)
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2 Metoder och ansatser
I denna del av uppsatsen redovisar vi den teori som ligger till grund för de metoder och ansatser vi 
har använt oss av när vi skrev denna uppsats. Vi skriver även motiveringar till valen vi har gjort. 

2.1 Litteraturstudie
Vi har använt oss av Google Schoolar för att hitta lämplig litteratur. Dessutom har vi rådfrågat 
lärare och andra studenter på universitetet om råd för val av litteratur. I de artiklar som vi hittat via 
Google  Schoolar  har  vi  letat  vidare  bland  de  referenser  som använts,   för  vidare  sökning  av 
litteratur.  I  de  böcker  vi  läst  har  vi  också  sökt  vidare  på  de  referenser  som vi  hittat  i  dem. 
Kurslitteratur från tidigare kurser har vi också använt oss av. I universitetsbibliotekets sökmotor 
Lucia har vi sökt för att hitta de böcker som refererats till i andra källor.

De sökord vi har använt oss av i Google Shoolar är:

• Legcy system

• Maintanance of legacy system

• Software maintanance

• Systemförvaltning

• Robert Yin (författare som skriver om fallstudier)

Den litteratur vi har hittat och läst har gett oss en större insikt i ämnet. Litteraturen har också legat 
till grund för vår teoriram och för de teorier som finns med i metodkapitlet. Andra uppsatser inom 
systemvetenskap har också givit  oss referenser till  litteratur som vi har använt oss av.  Vi har i 
förstahand  försökt  att  välja  doktorsavhandlingar  eller  annan  litteratur  av  författare  som  har 
doktorerat inom ämnet.

2.2 Teoribakgrund till forskningsansatser och metodval
En kort beskrivning av de forskningsansatser och metodval som har legat till grund för uppsatsen.

2.2.1 Kvalitativ
Den  kvalitativa  inriktningen  kommer  från  ett  hermeneutiskt  synsätt.  I  en  kvalitativ  studie  är 
intentionen att förklara "Varför?". Data man samlar in i en kvalitativ studie kan bestå av ord, bilder 
och videoklipp enligt Saunders et al (2006). Backman (1998) och Lundahl & Skärvad (1999) anser 
att  med  en  kvalitativ  ansats  försöker  man  tolka  och  förstå  omgivningen  utifrån  ett  subjektivt 
perspektiv.  Forskaren  interagerar  med  den  omgivning  han  eller  hon  undersöker  för  att  öka 
förståelsen  för  det  som  studeras.  Lundahl  &  Skärvad  (1999)  påpekar  vikten  av  att  beskriva 
omgivningen och sammanhanget väl för att öka läsarens förståelse. 
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Den kvalitativa forskningsprocessen är flexibel och dynamisk enligt Backman (1998) och Lundahl 
& Skärvad (1999). Vilket gör att man kan behöva ompröva sina forskningsfrågor under arbetets 
gång på grund av det man upptäcker. Viss kritik har riktats mot den kvalitativa forskningen på 
grund av att  den är subjektiv, enligt  Backman (1998). Trost (2004) skriver att  vid en kvalitativ 
studie är urvalet litet och inte alls statistiskt realiserbart, vilket är en annan anledning till kritik av 
denna typ av studier.

2.2.2 Kvantitativ
Den kvantitativa forskningsansatsen har sitt ursprung i positivismen. I en kvantitativ studie jämför 
och studerar man det som går att mäta, jämföra eller kvantifiera på något sätt skriver Lundahl & 
Skärvad  (1999).  Det  huvudsakliga  syftet  är  att  verifiera  eller  falsifiera  mätbara  hypoteser. 
Hypoteserna är formulerade utifrån en teoretisk bakgrund. Trost (2004) nämner olika skalor som 
används för att  göra dessa statistiska jämförelser.  Nominalskalor,  intervallskalor,  kvotskalor och 
rangordningsskalor.  Kvale  (1997)  hävdar  att  man  även  kan  använda  sig  av  nominalskalor  och 
ordinalskalor i kvalitativa studier. Det handlar i de fallen om att göra grova uppskattningar som 
"ingen", "mellan" och ”stor” eller "ingen inverkan" och "har inverkan". Kvantitativa metoder är av 
tradition den vanligaste metoden enligt Kvale (1997).

Lundahl & Skärvad (1999) betonar att vid en kvantitativ studie arbetar man utifrån en struktur som 
bestäms i början av forskningen och detta innebär att man gör saker i en förutbestämd ordnings-
följd. Urvalet man utgår från är ofta stort nog för att ge ett statistiskt reliabilitet skriver Trost (2004). 
Backman (1998) menar att man i en kvantitativ forskningsansats försöker göra en objektiv tolkning 
av omgivningen. I en kvantitativ studie bearbetar man numeriska data eller annan data som man 
ofta använder som underlag för statistik eller grafer (Backman 1998; Saunders et al 2006). Man kan 
med fördel göra flera kvantitativa datainsamlingar i en studie till exempel kombinera enkät med 
strukturerade observationer, som sedan analyseras ur ett statistiskt perspektiv anser Saunders et al 
(2006). 

2.2.3 Kombinera kvalitativ och kvantitativ ansatser
Trots att data är olika kan man utföra en kvalitativ analys på en kvantitativ studie och tvärtom. I 
många  studier  väljer  man  både  en  kvalitativ  och en  kvantitativ  inriktning.  Triangulering  är  ett 
tillfälle när man kan använda sig av båda ansatserna för att komma fram till ett mer tillförlitligt svar  
på forskningsfrågan. Ett annat tillfälle när det är vanligt att använda sig av båda metoderna är när 
man gör en kvantitativ förstudie och sedan följer upp den med en kvalitativ studie. Trost (2004). 
Kvale  (1997)  anser  att  det  är  svårt  att  i  den  praktiska  forskningen  skilja  på  kvalitativa  och 
kvantitativa metoder på grund av att de ofta är sammanflätade. Han ger som exempel när forskaren 
ska  förklara  statistiska  tabeller,  är  det  nödvändigt  att  tolka  tabellerna  kvalitativt  för  att  kunna 
förklara tabellerna för läsaren av rapporten. 

Kvalitativ  forskning  inom traditionellt  kvantitativa  områden  behövs  för  att  öka  kunskapen  och 
förståelsen inom dessa områden. Som exempel nämner Kvale (1997) marknadsundersökningar. Det 
krävs dock olika kompetens för att utföra rena kvalitativa studier och kvantitativa studier. Saunders 
et al (2006) anser att oberoende av vilken metod man väljer så kommer forskaren att omedvetet 
påverka sitt resultat men genom att kombinera kvalitativ och kvantitativa metoder minskar denna 
inverkan.
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2.2.4 Deduktiv
Den deduktiva ansatsen har sina rötter  i naturvetenskapen och är också den vanligaste ansatsen 
inom forskningen. Deduktiv forskningsansats innebär att man utifrån teorin studerar verkligheten 
Saunders et al (2006). Bjereld et al (2002) utvecklar det lite mer genom att skriva att forskaren 
utifrån teorin arbetar fram en hypotes. Hypotesen testas mot empirin för att verifiera om hypotesen 
stämmer överens med empirin. Resultatet kan falsifiera eller stärka teorin.

I kvantitativa studier är det mycket vanligt att anta en deduktiv ansats, men även kvalitativa studier 
kan analyseras med en deduktiv ansats. Saunders et al (2006) 

2.2.5 Induktiv
Induktiv  forskningsansats  går  ut  på  att  man utifrån  att  studera  empirin  skapar  ny teori.  Denna 
forskningsansats utvecklades inom samhällsvetenskapen för att kunna skapa en förståelse för hur 
människor tolkar sin omgivning. Samhällsvetenskapliga forskare ansåg inte att det var möjligt att få 
denna förståelse med den deduktiva ansatsen. För att kunna skapa ny teori och en förståelse av ett 
fenomen måste forskaren samla in stora mängder data för analys. Vid en deduktiv studie behöver 
man inte riktigt lika mycket data. Saunders et al (2006).

Bjereld et al (2002) beskriver två utgångspunkter. "Ett annat exempel på induktion är när forskaren  
med en viss förförståelse från ett forskningsområde försöker utveckla teori inom ett annat område."  
(s 90). Den andra utgångspunkten är när man hittar ett fenomen som man vill undersöka och då 
startar med en bred förklaring som sedan minskas ner till en smalare förklaring. Undersökningen 
går nerifrån och upp. Under undersökningen ser man lämpliga samband som kan vara tänkbara 
förklaringar. Dessa går man sedan vidare med och undersöker djupare.

2.3 Fallstudie
”Med fallstudier brukar man mena en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall, vilka  
emellertid studeras mera detaljerat och i flera dimensioner” (Lundahl & Skärvad s 187 1999).

Enligt Backman (1998) och Saunders et al (2006) kan en fallstudie vara explorativ eller deskriptiv 
och täcka ett eller flera fall. Det som studeras i en fallstudie befinner sig i sin ”normala” miljö. 
Miljön är  ofta  komplex och därför  är  det  lämpligt  att  använda sig av en kombination av flera 
metoder som till exempel dokumentär analys, observation, enkäter och intervjuer.

Frågan "varför?" lämpar sig bra för att besvaras med hjälp av en fallstudie skriver Saunders et al 
(2006) och Lundahl & Skärvad (1999). Lundahl & Skärvad (1999) skriver att på grund av att fall-
studier  är  så  vanliga  vid kvalitativa studier  har  dessa blivit  synonyma.  Trots  detta  så  kan man 
använda sig av fallstudier även i kvantitativa studier. Det insamlade materialet måste då analyseras 
med en kvantitativ analysmetod. Syftet med en fallstudie är:

• Formulera hypoteser (explorativ fallstudie)

• Utveckla teorier (teoriutvecklande fallstudie)

• Pröva teorier (teoriprövande fallstudie)

• Exemplifiera och illustrera (beskrivande fallstudie)
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Lundahl & Skärvad (1999) poängterar vikten av att hålla kvar fokus på forskningsfrågan under 
studien för att förhindra att onödigt mycket material samlas in. De skriver vidare att det också är  
viktigt att tänka på hur mycket bakgrundsinformation som ska presenteras. Beroende på om studien 
ska vara öppen eller anonym. Oavsett hur man väljer att redovisa studien kommer en del intressant  
data att rensas bort i redovisningen.

Lundahl & Skärvad (s 189 1999) rekommenderar att man ska utgå från dessa steg när man ska 
utföra en fallstudie:

1. Utgå från problemställningen

2. Skall ögonblicksstudie eller processtudie göras?

3. Hur många fall behövs?

4. Val av fall.

5. Fastställande av databehov och metoder för datainsamling.

6. Fältarbete

7. Utforma och sammanställa fallbeskrivning.

8. Uttolka och dra slutsatser.

9. Vilken generaliserbarhet finns?

2.4 Intervjuer
Enligt Trost (2004) behöver man inte ha färdiga frågor vid en kvalitativ intervju, det räcker med en 
intervjuguide. I intervjuguiden skriver man ner stolpar om de ämnen man vill fråga om. Intervju-
guiden ska man lära sig utantill menar Trost (2004) så att man kan hoppa fram och tillbaka i den 
beroende på de svar man får från respondenten.  Vidare finns det fem olika typer av intervjuer, 
standardiserade, ostandardiserade, semistandardiserade, strukturerade och fria intervjuer (Lundahl 
& Skärvad 1999; Trost 2004).

I en standardiserad intervju ska frågeordningen fastställas innan intervjutillfället och frågorna ska 
presenteras  på  samma sätt  vid  alla  intervjutillfällen  i  studien  (Lundahl  & Skärvad 1999;  Trost 
2004). Förtydligande av frågor får inte förekomma, så vida de inte ges vid alla intervjutillfällen. 
Standardiserade  intervjuer  är  lämpliga  vid  teoriprövande  och  hypotesprövande  undersökningar 
(Lundahl & Skärvad 1999).

En ostandardiserad intervju är mer flexibel och utrymme ges till följdfrågor om intervjuaren anser 
att det behövs på grund av respondentens svar (Lundahl & Skärvad 1999; Trost 2004). Denna typ av 
intervju är lämplig vid explorativa och teoriutvecklande undersökningar (Lundahl & Skärvad 1999).

Lundahl  & Skärvad (1999) beskriver  även en tredje form av standardisering,  den benämner de 
semistandardiserad. Vid den typen av intervjuer har intervjuaren ett antal frågor som är definierade. 
Dessa frågor följs upp med uppföljningsfrågor för att få ett mer ingående svar. Följdfrågorna är inte 
definierade i förväg.
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Trost(2004) ger tre olika definitioner på vad som menas med strukturering:

• Intervju med fasta svarsalternativ

• Intervju som behandlar bara ETT ämne

• Intervju som behandlar bara ETT område

”Sammanfattningsvis kan man säga att termen strukturering dels används kopplad till detaljer i  
frågorna, deras svars alternativ etc, dels kopplad till själva undersökningen i stort.” 
(Trost s 21 2004)
Lundahl & Skärvad (1999) kopplar strukturering till svarsalternativen som ges av intervjuaren. En 
strukturerad  intervju  har  förutbestämda  svarsalternativ  medan  en  fri  intervju  ger  respondenten 
utrymme att  själv  formulera  svaret.  Författarna  skriver  att  en fri  intervju  är  detsamma som en 
ostrukturerad intervju.

2.4.1 Etik
Trost  (2004)  skriver  en  del  om  hur  man  ska  behandla  intervjusvaren  etiskt.  Han  delar  upp 
anonymitet i tre kategorier:

• Anonymitet - inget igenkännande ska avslöjas som till exempel namn

• Konfidentialitet - det som sägs ska inte föras vidare

• Tystnadsplikt - en kombination av anonymitet och konfidentialitet.

Trost fortsätter med att skriva att i de flesta fall av intervjuer kommer respondenten inte att vara 
anonym  för  intervjuaren,  men  att  svaren  som  respondenten  ger  mycket  kan  väl  rapporteras 
anonymt.

Kvale (1999) anser att konfidentialitet innebär att inte ska gå att känna igen respondenten i svaren 
som  redovisas  från  intervjun.  Respondenten  har  rätt  att  själv  bestämma  hur  mycket  av  den 
personliga integriteten som får lämnas ut. Kvale (1999) ger som förslag att man kan upprätta ett 
skriftligt  avtal  mellan intervjuaren och respondenten om vilka regler  som ska gälla.  Under  alla 
omständigheter ska respondentens personliga integritet skyddas i undersökningen.

2.5 Analysmetoder
Vid analys av fallstudier skriver Yin (2009) att det egentligen inte finns några färdiga formler för att 
utföra analysen. Han föreslår ett antal strategier och tekniker som kan vara till hjälp. Vid analyser av 
statistik finns det  däremot ett  antal  färdiga formler  och normer att  följa.  Det  existerar  ett  antal 
datorprogram som kan användas vid analyser av data i fallstudier. Dessa ska dock bara ses som ett 
hjälpmedel. Resultat man får fram med hjälp av dem kan inte presenteras som självständiga resultat 
utan det är forskaren som måste analysera resultaten även från dessa datorprogram.

Ett första steg när man ska analysera det insamlade materialet är att leka med det och gruppera det i  
olika matriser för att få en bättre överblick av materialet, skriver Yin (2009). Steg två är att välja en 
analysteknik. En av de analystekniker som författaren beskriver är ”Cross-case-synthesis”. 
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Den tekniken är lämplig när man vill jämföra data som samlats in från ett flertal fallstudier eller en 
fallstudie som omfattar flera fall. Varje fall behandlas som en unik studie i analysen. Vidare kan 
man som första steg göra ordtabeller där man sammanställer  studierna en och en för att senare 
kombinera dem. På detta sätt kan man upptäcka likheter och olikheter. 

Efter att ha analyserat all data kan man sedan dra slutsatser. Oavsett vilken strategi eller teknik man 
använder så föreslår Yin (2009) att man ska tänka på att analysera all data som samlats in och att  
fokusera  på  forskningsfrågan.  Forskaren  kan  lättare  motivera  sina  slutsatser  om  dessa  steg 
genomförts.  

2.5.1 Generalisering
Analytisk generalisering används för att hitta mönster i de data som samlats in. När man skapar nya  
teorier  använder  man  sig  också  av  analytisk  generalisering.  Det  tredje  området  som analytisk 
generalisering används inom är vid jämförelse av empiri mot teori. Lundahl & Skärvad (1999).

Analytisk generalisering är enligt Yin (2009) när man jämför empiriska resultatet med teoriramen 
för  att  se  om de  överensstämmer  med  varandra.  Tillförlitligheten  av  generaliseringen  ökar  om 
forskaren kan visa att  resultaten från två eller  flera studier stödjer samma teoriram och inte en 
rivaliserande teori. Genom att utföra flera studier som ger samma resultat ökar tillförlitligheten för 
den analytiska generaliseringen ytterliggare.

Kvale  (1997)  skriver  att  argumenten  som  forskaren  lägger  fram  för  att  visa  på  en  analytisk 
generalisering ska vara väl underbyggda och väl förankrade i teorin för att öka tillförlitligheten av 
generaliseringen.

Statistisk generalisering använder man sig av när man utför kvantitativa studier och undersöker ett 
stort antal deltagare ur en population. Ju fler personer man tillfrågar ur en population desto högre 
blir tillförlitligheten av studien. Bjereld et al (2002) skriver att det är viktigt att ha ett välgrundat 
urval för sin studie. Det finns ett antal olika tekniker för att göra sitt urval några som Bjereld et al  
(2002) nämner är: slumpmässigt urval, stratifierat urval och kvoterat urval. Yin (2009) skriver att 
det finns flera kvantitativa formler att använda sig av när man analyserar resultatet från studien. Den 
statistiska generaliseringen som görs på resultatet baseras på de likheter och skillnader som man 
hittar i insamlad data.

2.6 Validitet och reliabilitet
Validitet handlar om att verkligen undersöka det man säger att man ska undersöka (Saunders et al 
2006; Bjereld et al 2002).  Bjereld et al (2002) delar in validitet i flera grupper. De börjar med att 
beskriva "omedelbar" och "innehållslig" validitet. Den omedelbara validiteten är den som uppfattas 
vid  första  intrycket.  Innehållslig  validitet  bestämmer  hur  stor  del  av  studien  som täcks  av  de 
teoretiska definitioner som ligger till grund för studien.  
Lundahl & Skärvad (1999) delar in validitet i yttre- och inre validitet. Den inre validiteten är att 
kontrollera att man verkligen undersöker det man säger att man ska undersöka och att de teoretiska 
och operationella definitionerna överensstämmer med varandra. Yttre validitet är när yttre faktorer 
påverkar resultatet. Dessa faktorer kan forskaren inte påverka. Det får till följd att resultatet inte går 
att generalisera för att gälla i liknande situationer eftersom det inte går att återskapa samma yttre 
förutsättningar. 
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Reliabilitet handlar om ”hur” man utför en studie  Bjereld et al (2002). En undersökning som får 
samma resultat om flera oberoende forskare utför studien har  en hög reliabilitet enligt Bjereld et al 
(2002) och Lundahl & Skärvad (1999).

 
En undersökning kan enligt Bjereld et al (2002) och Lundahl & Skärvad (1999) ha hög reliabilitet 
och  samtidigt  ha  en  låg  validitet.  Däremot  om en  undersökning  har  hög  validitet  så  har  den 
automatiskt också hög reliabilitet.

2.7 Våra val av ansatser och metoder
Här beskriver vi vilka metoder vi har valt och varför vi har valt just dem. Vi beskriver också vilken 
forskningsansats vi valde när vi samlade in vår data.

2.7.1 Vår forskningsansats
Syftet  med denna uppsats  är  att  studera  hur  olika  organisationer  har  hanterat  de  problem som 
uppstått med deras legacy system. Vi har valt att utgå från teorin i vår forskning och pröva den mot 
empirin. Vilket innebär att vi använder oss av en deduktiv forskningsansats. Vi gör en kvalitativ 
studie för att vi ville med hjälp av en fallstudie och intervjuer ta reda på hur organisationer löser 
problem som kan uppstå i informationssystem som till exempel spagetti strukturer. Vi ville också få 
en förståelse över hur de organiserar och styr sin systemförvaltning. De frågor som vi formulerade 
var konstruerade så att respondenten skulle ge ett utförligt svar och inte bara ett "ja " eller "nej". Det 
var heller inte några graderingsfrågor som kan användas för statistiskt ändamål.

2.7.2 Vår fallstudie 
Med bakgrund av den metodteori som vi presenterat anser vi att en fallstudie är det bästa valet för 
vår studie.  Vi har  utgått  från de nio punkter som Lundahl & Skärvad (1999) har beskrivit  och 
kommit fram till denna design med dessa kriterier och val.

1. Utgå från problemställningen
Vi har utgått från vår forskningsfråga, teoriram och problembakgrund när vi formulerat våra 
intervjufrågor, för att kunna besvara vår forskningsfråga.

2. Skall ögonblicksstudie eller processtudie göras?
Vi valde  att göra en ögonblicksstudie av tre organisationer,  för  att  besvara  vår  forsknings-
fråga.

3. Hur många fall behövs?
Vi valde att undersöka tre organisationer för att få en bra bredd på undersökningen och på 
samma sätt begränsa oss till tre organisationer för att hålla ett bra djup på undersökningen.
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4. Val av fall.
De organisationer vi har valt är så pass stora att de har en egen IT-avdelning och har funnits i 
mer än 10 år. Vi antar att i en större organisation med en egen IT-avdelning, finns det mer 
omfattande  informationssystem och  därmed  större  behov  av  systemförvaltning.  Därför  
skulle de kunna besvara våra frågor kring systemförvaltning vilket gör dem mer intressanta 
för vår studie. En del av vår definition av legacy system är att det är ett äldre affärskritiskt 
informationssystem, därför tror vi inte att en yngre organisation skulle kunna besvara våra 
frågor lika bra. Vi tror också att det tar ett antal år innan dessa problem uppstår och det är 
också en anledning till att vi väljer att undersöka äldre organisationer. De personer som vi 
har intervjuat i  dessa organisationer är systemförvaltare eller  har en liknande roll  inom  
organisationen.

5. Fastställande av databehov och metoder för datainsamling.
Vi  har  formulerat  ett  antal  intervjufrågor  som vi  ställde  till  våra  respondenter.  Till  de 
frågorna ställde vi sedan följdfrågor utifrån respondentens svar.  Detta för att respondenten 
skulle ge ett djupare svar och för att vi skulle kunna förklara en fråga som misstolkats av 
respondenten. Dessa  motiveringar  gjorde  att  vi  valde  att  använda  en  ostrukturerad  och 
semistandardiserad intervju.

6. Fältarbete
Vi har spelat in intervjuerna som skedde via personliga möten och telefonkontakt. Vi hade 
även kontakt med respondenterna via e-post.  

7. Utforma och sammanställa fallbeskrivning.
Inspelningarna av intervjuerna användes för att  underlätta  transkribering av intervjuerna. 
Intervjusvaren sammanställde vi i en tabell tillsammans med svar vi fick via e-post. Detta 
för att få en bättre översikt över vad alla respondenter har svarat på varje fråga och för att  
underlätta analysen av svaren.

8. Uttolka och dra slutsatser.
De svar vi fått under intervjuerna har vi jämfört med varandra och även med vår teoriram. 
Den här analystekniken är den som Yin (2009) kallar för "Cross-case-synthesis".

9. Vilken generaliserbarhet finns?
Analytisk generaliserbarhet finns. Under analysen av fallstudien tittar vi efter likheter som 
finns i svaren från våra respondenter och om dessa likheter även överensstämmer med vår 
teori. Baserat på dessa likheter gör vi en analytisk generalisering för denna studie. Eftersom 
en  fallstudie  bara  omfattar  ett  eller  ett  fåtal  fall  så  kan  resultaten  inte  ge  en  statistisk 
generalisering,  de  kan därför  bara  anta  en  analytisk  generalisering  (Lundahl  & Skärvad 
1999;  Yin 2009).
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3 Teoriram
För att kunna svara på vår forskningsfråga utifrån ett systemförvaltningsperspektiv,  väljer  vi att  
beskriva  systemförvaltning  som  vår  teoriram  vilken  kommer  att  ligga  till  grund  för  vår 
undersökning av empirin senare. Vi har också valt att beskriva en systemförvaltningsmodell lite mer 
ingående.

3.1 Systemförvaltning
De  flesta  organisationer  har  blivit  allt  mer  beroende  av  sina  IT-system  för  att  bedriva  sin 
verksamhet.  De behöver  systemförvaltning  för  att  IT-systemen ska kunna förändras  i  takt  med 
verksamheten och för att IT-systemen ska kunna fortsätta stödja den. (Nordström & Welander 2007; 
Brandt 2005)

Figur 1 Brandt (s 175 2004)

Figur  1  visar  systemförvaltningens  relation  mellan  affärsverksamheten  och  informationssystem 
och/eller tjänst. Systemförvaltning sker för att stödja affärsverksamhetens behov och föränderliga 
krav på informationssystem och/eller tjänst. Systemförvaltning kan ske både inom organisationen 
och utföras externt. Inom organisationen utövas systemförvaltning både av affärsverksamheten och 
IT. Förvaltningsstöd beskriver Brandt som "Ett slags förvaltning av systemförvaltningen" (Brandt s 
175 2004). Syftet med förvaltningsstödet är att kontinuerligt förbättra systemförvaltningen. 
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Internationell  forskning  på  systemförvaltning  är  mer  inriktad  på  tekniska  aspekter  än  i  svensk 
forskning. I Sverige är systemförvaltning både teknik och samhällsvetenskap skriver Nordström & 
Welander  (2002).  Enligt  Brandt  (2008)  så  är  det  vanligt  att  svenska  definitioner  av  system-
förvaltning är ”hur” orienterade medan definitioner man hittar  i engelskspråkig litteratur ofta är 
”när” orienterade. Ett exempel är Pigoskies definition som är vanlig i engelskspråkig litteratur, som 
Brandt översätter till "Systemförvaltning inträffar efter det att systemet är i drift." (Brandt s 4 2008).

3.1.1 Bakgrunden till systemförvaltning
Systemförvaltning är ett begrepp som började användas under 70-talet då man ville arbeta på ett 
mer organisatoriskt sätt och bättre planera sin underhållsverksamhet av informationssystem. (Brandt 
2005)

Nordström & Welander (2002) skriver om Lientz och Swanson som 1980 presenterade doktors-
avhandlingen "Software Maintenance Management". Det är en enkätundersökning där datachefer i 
USA fick svara på frågor om hur de bedriver systemförvaltning. Studien omfattade fem områden 
(organisation,  tillämpningar,  förvaltningsinsatser,  verktyg  och  styrning).  Förvaltningsarbetet 
omfattade korrigeringar, anpassningar och förbättringar.  

Nordström & Welander fortsätter att förklara: 

"Redan då påpekade de att det är omöjligt att före systemkonstruktionen fastställa de krav som  
systemet  kommer  att  utsättas  för  under  hela  dess  livslängd.  Det  gäller  istället  att  skapa  
förutsättningar  för  en  följsam  anpassning  till  organisatoriska  och  andra  förändringar  under  
systemets hela livscykel." (s 18 2002). 

Systemförvaltningsbegreppet är en utvidgning av det gamla begreppet systemunderhåll. På 80-talet 
började systemförvaltningsbegreppet användas inom svenskt näringsliv och offentlig verksamhet, 
det är idag ett etablerat begrepp (Brandt 2005).

3.1.2 Vad är systemförvaltning
Enligt Brandt (2004) och Nordström & Welander (2002) omfattar systemförvaltning utveckling och 
förvaltning  av  informationssystemet.  Driften  av  informationssystemen omfattas  inte  av  system-
förvaltningen.  Utbyte  av  information  måste  dock  ske  mellan  förvaltningen  och  driften.  Vilket 
tydliggörs i figur 2.

Figur 2 från Brandt (s 23 2004)  och Brandt (s 114 2005) visar ett systems livscykel.
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Nordström & Welander (2007) anser däremot att skillnaden mellan IT-drift och systemförvaltning i 
praktiken blir ganska otydlig då gränserna på grund av den tekniska utvecklingen blir mindre och 
otydligare. 

Enligt  Nordström & Welander  (2007) används IT-systemen i  en förvaltningssituation och dessa 
system behöver förändras i takt med verksamheten för att kunna stödja den. Nordström & Welander 
(s 11 2007) skriver: 

"Denna  samtidiga  närvaro  av  användning  och  förändring  är  karaktäriserande  för  en  
systemförvaltningsverksamhet". 

Detta gör att systemförvaltningsverksamheten samtidigt tillhandahåller förändring och stabilitet till 
den  verksamhet  den  stödjer.  Även  den  dagliga  verksamheten  och  IT-driften  måste  garanteras 
stabilitet från systemförvaltnings-verksamheten, medan utvecklingsverksamheten måste garanteras 
förändring.  Nordström & Welander  (2007)  anser  även  att  behovet  av  förändring  och  stabilitet 
existerar sida vid sida, och att förändring ofta utgör ett hot mot stabilitet. Vilket ställer krav på hur 
systemförvaltningsverksamheter organiseras. 

Många är oense om vad systemförvaltning egentligen omfattar och på grund av detta blir kostnads-
beräkningarna av hur stor del av den totala IT-budgeten som systemförvaltningen omfattar, också 
olika  (Nordström  &  Welander  2002).  Procentsatsen  varierar  mellan  33  –  75%.  Nordström  & 
Welander  anser  att  systemförvaltning till  största  delen handlar om vidareutveckling.  Precis som 
Brandt  (2004)  anser  Nordström  &  Welander  (2002)  att  det  är  ett  förvaltningsobjekt  som  ska 
förvaltas.  Vidare  fortsätter  Nordström & Welander  (2002)  med  att  förklara  vad  de  lägger  in  i 
begreppet systemförvaltning: 

”Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra informationssystem i syfte att säkerställa systemets  
nytta i verksamheten.” Med tillägget: ”Arbetet med att förändra och styra objekt där IT-stöd ingår  
som delar.” (Nordström & Welander s 15 2002).
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Dessa  aktiviteter  anser  Nordström & Welander  (2007)  vara  förvaltningsaktiviteter  som ingår  i 
förvaltningsbegreppet. Se Tabell 1 för en förklaring till förvaltningsaktiviteterna.

Tabell 1 från Nordström & Welander (s 49 2007) 
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Huvudaktivitet Referensdefinition Delaktivitet

Förvaltningsstyrning

Användarstöd

Ändringshantering

Daglig IT-drift och
underhåll

Avser åtgärder för att styra och
förbättra förvaltningsverksamhet
i syfte att uppnå överenskomna

mål för förvaltningsobjekt.

Avser såväl reaktiva som produktiva
åtgärder i syfte att stödja användare

och öka deras kunskap om 
förvaltningsobjekt. Syftet är att
vidmakthålla och vidareutveckla

användares kunskap om 
förvaltningsobjekt.

Avser åtgärder i syfte att hantera
förbättringsåtgärder och ändringar som
initieras i förvaltningsobjekt och dess

omvärld. Syftet är att förvaltnings-
objektet skall vara korrekt och aktuellt.

Avser åtgärder för kontinuerlig hantering
av teknisk infrastruktur och IT-system
i syfte att göra IT-systemet tillgängligt

för användare.

Strategisk styra
Operativt styra

Svara på frågor
Informera
Utbilda

Initiera
Bereda

Prioritera
Genomföra

Testa
Införa

Följa upp

Övervaka
Köra IT-system

Överföra filer
Förebygga problem

Ta backuper
Hantera problem



3.1.3 Strategi och styrning
Utifrån affärsstrategierna och IT-strategierna utarbetas förvaltningsstrategier enligt Brandt (2004), 
som  visas  i  figur  3.  Förvaltningsstrategierna  är  också  kopplade  till  utvecklingsstrategierna. 
Förvaltningsstrategierna är långsiktiga och spänner över 3 – 5 år. De omfattar alla informations-
system i verksamheten. Varje informationssystem har i sin tur en egen förvaltningsplan som gäller  
ett  år  i  taget.  Förvaltningsplanen  för  varje  informationssystem  stäms  av  varje  månad  och  är 
utarbetad utifrån förvaltningsstrategin. 

Figur 3 visar hur förvaltningsstrategin är kopplad till affärsstrategierna och resten av  
verksamheten (Brandt s 83 2004)

Nordström  &  Welander  (2002)  skriver  att  med  bristande  styrning  kommer  förvaltningen  att 
misslyckas.  De  betonar  också  vikten  av  att  förvaltningen  ska  stödja  affärsverksamheten  i  dess 
ständiga förändringar. Vidare håller de med Brandt (2004) om att förvaltningsplanerna ska ses över 
med jämna intervaller.

3.1.4 Organisering av systemförvaltning
Enligt  Brandt  (2004)  är  systemförvaltningsorganisationen  en  mikroorganisation  i  den  större 
övergripande  verksamheten.  Hur  systemförvaltningsorganisationen  är  organiserad  beror  dels  på 
verksamhetens storlek och dels på hur systemet används. Brandt (2004) delar upp systemen i tre 
kategorier:

1. Systemet används inom en avdelning

2. Systemet delas av flera avdelningar eller av flera regioner

3. Systemet ägs av en leverantör men informationen ägs av verksamheten. Dessutom finns det 
en kund som använder delar av systemet och delar av verksamhetens tjänster.
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Inom en förvaltningsorganisation finns det olika roller som har olika ansvarsområden, befogenheter 
och arbetsuppgifter. En person kan inneha en eller flera roller. Rollfördelningen beror på hur stor 
verksamheten är. Några av de roller som Brandt (2004) räknar upp är:

• Förvaltningsledare Systemansvarig

• Informationsägare Systemförvaltare IT 

• Produktförvaltare Systemrättsägare

• Produktägare Systemägare.

Det kan också finnas referensgrupper, styrgrupper och andra intressenter som påverkar hur system-
förvaltningen ska utföras.

3.1.5 En systemförvaltningsmodell
Det finns många olika systemförvaltningsmodeller som används av organisationer. Vi har valt att 
beskriva systemförvaltningsmodellen På Maintenance Management Model (pm³). Den är utarbetad i 
Sverige  och  den  är  vanlig  bland  svenska  organisationer.  Systemförvaltningsmodellen  pm³  är 
utvecklad av Malin Nordström och Tommy Welander. Modellen används vid förvaltningsstyrning. 
Det är även vanligt att pm³ kombineras med andra systemförvaltningsmodeller. Sedan 2007 är pm³ 
en av de systemförvaltningsmodeller som används på Luleå tekniska universitet. 

De fyra huvudkomponenterna i pm³ är enligt Nordström & Welander (2007):

• Tydliga förvaltningsuppdrag 

• Effektiva förvaltningsobjekt

• Affärsmässiga förvaltningsorganisationer 

• Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser

Tydliga förvaltningsuppdrag är enligt Nordström & Welander (2007) en tydlig beskrivning över vad 
målet med förvaltningen är. Uppdraget ska omarbetas årligen för att vara så aktuellt som möjligt.

Effektiva  förvaltningsobjekt är  en  beskrivning  över  vad som ska  förvaltas.  Både  Nordström & 
Welander (2007) och Brandt (2005) anser att det ger en tydligare bild av vad som ska förvaltas då  
man talar om ett förvaltningsobjekt istället för ett informationssystem. Detta för att de även lägger  
in dokumentation och annat som hör till informationssystemet till det som ska förvaltas.

Affärsmässiga förvaltningsorganisationer innebär att man har en grupp personer från olika delar av 
verksamheten  som tillsammans  bildar  en  förvaltningsgrupp.  Denna grupp har  det  övergripande 
ansvaret  för  att  systemförvaltningen  sker  enligt  budget  och  angivna  riktlinjer  (Nordström  & 
Welander 2007).

Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser. Både Brandt (2005) och Nordström & 
Welander (2007) anser att systemförvaltningen måste vara förankrad i verksamheten och då är det 
även  nödvändigt  att  förvaltningsprocesserna  finns  förankrade  i  verksamheten.  Nordström  & 
Welander (2002) liknar systemförvaltningsavtalen med avtal som finns mellan verksamheten och 
kund. Kunden och verksamheten måste vara överens om avtalet för att båda parter ska bli nöjda 
med tjänsten eller produkten som ska levereras.
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Förvaltningsprocessen i pm³ är uppdelade i fyra delprocesser som stödjer:

• Problembaserat användarstöd

• Ändringshantering

• Målstyrning 

• Driftrelaterad felhantering

3.2 Skillnader mellan att förvalta ett nytt och ett gammalt 
informationssystem

När man förvaltar ett system så läggs nya funktioner till för att anpassa det till verksamheten som 
förändras. De nya funktionerna samt fel och buggar som åtgärdas leder till att koden växer och blir  
mer komplex. Om man inte aktivt jobbar för att göra koden bättre genom att till exempel ta bort kod 
som inte längre används och förbättra strukturen på koden. Detta leder till att det blir mer resurs 
krävande att förvalta informationssystemet. Vilket kan leda till att koden i ett informationssystem 
fördubblas på sju år enligt utförda undersökningar i USA. Seacord et al (2003).

Med bristfällig förvaltning blir ett nytt informationssystem snabbt lika resurskrävande att förvalta 
som ett gammalt. Har man haft en effektiv förvaltning av sitt informationssystem blir det ingen 
skillnad mellan att förvalta ett gammalt jämfört med ett nytt, (Bisbal et al 1999).

3.3 Skillnader mellan att förvalta ett COTS och ett egen-
utvecklat informationssystem

Brandt (2004) menar att den stora kostnaden för ett informationssystem inte är själva inköpet utan 
förvaltningen av informationssystemet. Han fortsätter med att skriva att det är leverantören som 
bestämmer  när  det  ska  göras  versionsbyten.  Leverantören  sköter  en  stor  del  av  den  praktiska 
förvaltningen av ett COTS. Vad som ingår i förvaltningskostnaderna för ett COTS kan vara svårt att  
överblicka.  Det  behöver  inte  bli  lägre  kostnader  för  systemförvaltningen bara  för  att  det  är  ett 
COTS.  

Seacord et al (2003) skriver att det kan bli krångligare att använda sig av COTS om man har många 
olika som ska integreras med varandra. Organisationer står ofta inför problemet att man inte vill 
uppgradera  till  en  nyare  version  om  inte  den  nyare  versionen  åtgärdar  fel  och  lägger  till 
funktionalitet man behöver. Problem som har blivit åtgärdade kan behöva åtgärdas igen för att den 
nya versionen av COTS ska passa in i organisationens IT-miljö.
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4 Empiri
Här ger vi en kort beskrivning av de organisationer som vi har varit i kontakt med. Vi ger också en 
kort beskrivning av våra respondenter. Intervjusvaren i sin helhet återfinns i bilaga 2.

4.1 Skogsstyrelsen
1908 bildades skogsvårdsstyrelsen på Gotland. 1924 bildades skogsvårdsstyrelsen för Norrbotten 
och Västerbotten.  2006 skedde en sammanslagning av chefsmyndigheten skogsstyrelsen och tio 
regionala skogsvårdsstyrelser, till den nya organisationen Skogsstyrelsen. Trots sammanslagningen 
finns det ändå en uppdelning i fem större distrikt och inom dessa finns det 38 regioner. Huvud-
kontoret finns idag i Jönköping. Skogsstyrelsen jobbar med att se till att skogen vårdas och sköts på 
ett  miljövänligt och effektiv sätt.  Skogsstyrelsen ska också se till  att  hänsyn till  friluftsliv tas i 
skogsbruket. De lagar som Sveriges riksdag fattar om skogsbruk ska givetvis också efterföljas. De 
jobbar med att ta fram skogsplaner till privata fastighetsägare och även till mindre skogsbolag som 
inte  själva  kan  ta  fram  skogsbruksplaner.  Skogsstyrelsen  granskar  och  godkänner  även  de 
skogsbruksplaner  som de större  skogsbolagen arbetat  fram. All  avverkning av skog som sker  i 
Sverige måste granskas av Skogsstyrelsen.

På huvudkontoret i Jönköping finns en central  IT-enhet. Vår respondent jobbar på huvudkontoret 
som  chef på enheten för drift och support samt telefon. Tidigare hade varje distrikt sin egen IT-
enhet,  men  de  hade  en  gemensam  systemuppbyggnad.  Sedan  2008  har  man  jobbat  med  att 
centralisera alla datasystem. Idag följer man inte någon systemförvaltningsmodell när man förvaltar 
informations-systemen men det finns planer på att införa ITIL eller någon förvaltningsmodell som 
liknar ITIL. Trots avsaknad av formell förvaltningsmodell finns en organiserad systemförvaltning. 
Systemägare,  förvaltningsansvarig  och  förvaltningsgrupper.  Tillsammans  arbetar  de  fram  en 
förvaltningsplan  för  varje  år,  sedan  bestämmer  ett  utvecklingsråd  hur  resurserna  slutligen  ska 
fördelas med hänsyn till förvaltningsplanen.

4.2 Luleå kommun
Luleå kommun är den andra organisationen vi har varit i kontakt med. Luleå grundades 1621 och 
1969 bildades nuvarande Luleå kommun vid en sammanslagning av kommunerna Råneå, Neder 
Luleå  och  Luleå  stad.  Verksamheten  är  omfattande  och spänner  bland  annat  över  skola,  vård, 
omsorg, transporter och kultur. För dessa verksamhetsområden finns det ett antal förvaltningar som 
är ansvariga för att verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. 

Vår respondent jobbar som chef på IT-avdelningen för drift och support som är en av kommunens 
två  IT-avdelningar.  Den andra IT-avdelningen har  hand om utveckling.  Idag  har  de inte  någon 
uttalad  systemförvaltningsmodell  som  de  jobbar  efter,  men  det  finns  planer  på  att  införa  en 
systemförvaltningsmodell.  De  flesta  informationssystem  som  finns  inom  organisationen  är 
standardiserade  informationssystem.  Varje  förvaltning  inom  kommunen  äger  sitt  eget 
informationssystem och de ansvarar  också för att  dessa informationssystem styrs  och förvaltas. 
Samråd med IT-avdelningen sker dock innan inköp av nya informationssystem. 
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4.3 Organisation tre
Den tredje organisationen som vi har varit i kontakt med och intervjuat har valt att vara anonyma. 
Organisationen är en offentlig organisation, som har en egen IT-avdelning. Delar av IT-avdelningen 
ingår  tillsammans  med  andra  intressenter  från  verksamheten  i  en  styrgrupp  som  fattar  beslut 
angående systemförvaltning. I styrgruppen använder de pm³ för sin förvaltningsstyrning. Beslut för 
hur förvaltningen ska skötas av det externa företag, som utför den praktiska delen, fattas i denna 
styrgrupp.

Det informationssystem vi har studerat har de utvecklat tillsammans med tre andra organisationer 
inom samma verksamhetsområde, detta informationssystem sattes i drift på 70-talet. Informations-
systemet har de hela tiden anpassat till nya interna och externa krav. Samarbetet medför att de fyra 
organisationerna  kan  dela  på  kostnaden  för  större  versionsuppgraderingar,  istället  för  att  varje 
organisation ska ta hela uppgraderingskostnaden själv.

4.4 Resultat av datainsamlingen
En sammanställning av den data som vi har samlat in, grupperat i matriser.

Fråga: Hur har organisationen organiserat sin systemförvaltning?
Skogsstyrelsen Luleå kommun Organisation Tre

Vi har sneglat lite på ITIL 
och kommer förmodligen att 
utveckla vår förvaltnings-
metodik i den riktningen.
Just nu har vi ingen färdig 
förvaltningsmodell.
 
Överst har vi en IT-strategi 
som utvecklingsrådet är 
beställare av. Utöver det tar 
varje förvaltningsgrupp fram 
sin årliga förvaltningsplan 
som efter beslut bryts ned i 
aktiviteter och projekt. De tre 
enhetscheferna vid drift och 
support samt telefoni (DST), 
Utvecklingsenheten (UE) och 
geografisk information (GI) 
tar fram en IT-handlingsplan 
som synkroniserar de tre 
enheternas årliga verksam-
hetsplan.

Vi har ingen färdig 
förvaltnings-modell typ ITIL 
eller pm3 men detta ska införas 
kommande år.

Vi har inte en långsiktigare 
plan än gällande avtal. Vi 
följer aktuella uppdateringar, 
patchar m.m. Andra 
verksamhetssystemägare har 
kanske detta i någon form. Vi 
håller dock på att se över 
detta och ska ta fram 
strategier, driftmodeller och 
rutiner för varje enskilt 
system. Vi har införskaffa 
system för detta.

Vi använder i grund och botten 
en pm³ modell. Vi har en 
objektsägare och en objekts-
ansvarig för informations-
systemet och ITSA som står för 
IT-System Ansvarig, sedan har 
vi objektsspecialister. Vi har 
möten ett par gånger per år. Vi 
ingår  i en objektsfamilj som 
heter administrativt stöd där vi 
samsas med ekonomin, data-
lagret, generell webb och de här 
administrativa systemen. Där 
träffas vi också ett antal gånger 
per år efter behov. Vi begär via 
den gruppen utvecklings 
pengar. Sedan går det upp till en 
styrgrupp som tar besluten om 
vi blir tilldelade det vi önskat. 
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Fråga: Skillnad mellan drift och förvaltning
Skogsstyrelsen Luleå kommun Organisation Tre

Begreppsmässigt ingår inte 
IT-driften eller supporten i 
förvaltningen, vilket de själv-
klart borde göra och i fram-
tiden säker kommer att göra.

Förvaltning är för oss en mer 
mjuk del medan drift är hård. 
Drift innebär att sakerna 
fungera och är igång. 
Förvaltning är mer planering, 
blicka framåt, utveckla och 
uppdatera.

Man kan säga så här Företag 
1 förvaltar det här systemet 
medan Företag 2 driftar det. 
Vi har som sagt bara att göra 
med Företag 1, de sköter 
kontakten med Företag 2. 
Vi hade tidigare delade avtal, 
men nu sista två avtals-
perioderna har vi köpt "allt i 
ett". Nu är allt ihop bakat 
och vi betalar bara en 
kostnad. 

Fråga: Vilka problem är det vanligt att man jobbar med när man utför systemförvaltning?
Skogsstyrelsen Luleå kommun Organisation Tre

Här finns det olika nivåer 
beroende på vad man har för 
befattning men system-
utveckling, drift och support, 
planering och uppföljning 
samt kravspecifikationer. 

(Från diskussion om 
förvaltningsmodeller) 
Det som skiljer oss i från 
privata sektorn är att vi ofta har 
en politisk styrning som kan 
vara lite speciell. Villkoren 
förändras ganska snabbt, vi får 
se vad som händer i höst om det 
blir ett regerings skifte eller 
inte. Ska vi jobba in oss mer 
mot EU finansierade stödformer 
inom skogsbruket som kanske 
påminner om vad man gör inom 
jordbruket och så vidare.

Få förståelse för att systemen 
ibland lever ett eget liv och att 
det inte alltid blir som man 
tänkt. Systemen är mycket 
komplexa. Ibland har 
ofullständigt utvecklade 
system köpts in och IT kan 
inte alltid lösa dessa problem 
”leverantören har ansvaret”. 
Produkterna inte är testade i 
vår miljö. Förståelse för att 
det kostar pengar att 
underhålla och utveckla. 

(Från frågan om legacy 
systemproblem)
Kravspecifikationer är också 
en del av system-
förvaltningen.

Vi har fortlöpande fel-
hantering, på något konstigt 
sätt så kommer det nya för-
utsättningar varje månad, 
även om man tycker att 
lönerna ser likadana ut. Det är 
alltid någon som hittar 
någonting. Det kan vara 
rapporteringar som är gjorda 
på ett unikt sätt av den 
anställda och den anställdes 
chef som vi inte har tänkt på, 
där blir knytningar fel, om 
man gör det i fel ordning, gör 
man det i rätt ordning så går 
det alltid som det ska. Sådant 
går inte att testa i all 
oändlighet utan det är sånt 
man får hitta allt eftersom, vi 
gör så gott vi kan vid testen.

(Från  diskussion  om  deras 
informationssystem)

Om det inte är några stora 
grejer då kör man det i ett 
versionsbyte. Vi har versions-
byte två gånger per år.
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Fråga: Åtgärder för att förhindra att legacy systemproblem uppstår
Skogsstyrelsen Luleå kommun Organisation Tre

Vi precis som i stort sett alla 
organisationer arbetar med 
ständiga förbättringar och en 
ökad enhetlighet med färre 
varianter.

Man hade etablerat ett 
samarbete inom IT-
verksamheten i slutet av 90-
talet skulle jag vilja påstå. Det 
samarbetet hade resulterat i 
att man har i huvudsak ett 
gemensamt verksamhetsstöd 
som kallas för Kotten-
systemet. Det systemet finns 
fortfarande kvar idag och 
drifthålls på idag 8 av de här 
tidigare 10 myndigheterna.
De tidigare Kottesystemen är 
inte nationella, de är alltså 
regionala kan man säga.

Nu är vi inne i en ny era, nu 
är det här en myndighet och 
nu ska allt så att säga, vara 
enhetligt och vi ska ha en 
homogen och enhetlig 
förvaltning. De olika Kotten-
systemen har vi redan så att 
säga sett till att dom har så 
pass enhetlighet så att vi kan 
supporta dem med en 
gemensam kunskap 

Så  där  har  vi  en  begränsning 
och  en  stor  brist,  men  de  här 
djurparksdelarna  (de  olika 
Kottesystem varianterna) ska på 
sikt avvecklas, eller så att säga 
avvecklas till förmån för någon 
form  av  nyutvecklingssatsning 
då i det här fallet är ett så stort 
användningsbehov  att  det  är 
motiverat.

Vi jobbar hårt för att få 
enhetlighet och standarder. Vi 
har specificerade krav och 
beskrivningar av vår IT-miljö 
som leverantörer och system-
ägare måste följa så långt det 
bara är möjligt. System som 
inte följer standarder och krav 
kostar mer och den kostnaden 
drabbar då systemägaren som 
ett incitament att välja system 
som kan följa standard.

Vi har fått anpassa oss så gott 
det går med speciallösningar i 
alla möjlig former där det 
behövts. Det har krävt 
speciella kunskaper på få, 
ibland en person. Mycket 
sårbart för kunden. Det kan ta 
tvärstopp ibland om något i 
infrastrukturen ändras, som en 
naturlig del av utvecklingen 
och då får man försöka hitta 
någon ny special lösning. För 
det mesta går det men det tar 
mycket resurser och manuellt 
arbete och kostar pengar.

Ja det gäller att tänka sig för, 
men det är egentligen 
programmerarnas problem hos 
det förvaltande företaget. Det 
är de som ska se till att det går 
iväg korrekta uppgifter till 
exempel att det fungerar att 
göra en sjukanmälan till 
försäkringskassan.

Det måste vara lite av stuket vi 
hade tidigare då vi hade ett 
separat system som vi 
registrerade data i som 
exporterades vid tillfällen. 
Man hade inte den här löpande 
kopplingen utan det var vid ett 
månadsskifte så skickade man 
över all information, men det 
var också någonting som var 
löst med integrationer så vi 
hade inget problem oftast, men 
naturligtvis så blev det någon 
gång fel där också i 
kopplingarna. Men vi har 
lyckats arbeta bort de 
fristående systemen. Vi har ett 
COTS som är fristående, men 
där har vi också idag en 
automatik som vi inte idag 
behöver jobba med.
Vi är en väldigt styrd 
organisation. Tidigare hade vi 
ett system som varje avdelning 
använde på sitt eget sätt. 2001 
centraliserade vi systemet och 
då blev det en del 
kulturkrockar.
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Fråga: Fråga: Vilken skillnad finns det mellan förvaltningen av nya och gamla 
informationssystem?

Skogsstyrelsen Luleå kommun Organisation Tre
Det är klart det kan finnas 
omständigheter kring ett gammalt 
system som gör att det blir 
begränsningar som exempelvis 
kompetens, systemtillgångar och 
teknologi. Det gör att man får fästa 
särskild stor vikt vid detta. Äldre 
systemet kan vara ifrågasatt utifrån 
ett effektivitetsperspektiv.

(Om problem med äldre system)
Dokumentation har kanske i vissa 
fall varit bristfällig, man har 
betraktat det här som att den här 
personen alltid ska vara här. Det 
finns väl ingen anledning att tro att 
personen ska sluta, men helt 
plötsligt så har det här hänt och då 
står man där och inte riktigt vet vad 
man ska göra. Så att det här med 
kompetens och person beroende är 
också nyckelfaktorer i förvaltning, 
och det måste man på något sätt ta 
hand om. Det här ekonomiska 
incitamentet att man får ut det man 
förväntar sig av de pengar som det 
kostar att ha och drifta ett system. 
Det ska ge någon form av 
verksamhetsnytta tillbaka. Men det 
kan också vara som så att man helt 
enkelt inser att kompetensen som 
finns runt omkring det här 
verksamhets stödet är på nått sätt en 
bristvara eller håller på att ta slut. 
Har du haft någon som utvecklar ett 
system för 20 år sen, där man på nått 
sätt har konserverat och bevarat det 
systemet utan att så att säga bygga 
in ny teknologi. Då finns det kanske 
idag inte så mycket arbetskraft på 
marknaden som vill eller kan jobba 
med det här systemet.

Till viss del är det 
skillnad på att förvalta 
äldre system då de inte 
följt med i utvecklingen. 
De kanske inte har stöd 
för våra gällande system 
och måste hanteras 
separat. Färre personer 
känner till systemet och 
kan det. Det blir mer 
sårbart. Support kanske 
inte finns att tillgå mm.

Vi har bara pratat om deras 
gamla system.
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Fråga: Vilken skillnad finns det mellan förvaltningen av egenutvecklade  informationssystem 
och COTS? 

Skogsstyrelsen Luleå kommun Organisation Tre
Det finns enligt mitt sätt att 
se, några olika typer av 
COTS. En del används rakt 
över hela organisationen 
medan andra användas av ett 
fåtal inom en specifik 
funktion eller specialistgrupp. 
För den första typen 
verksamhetsövergripande. Ja 
en COTS, om vi tänker 
applikation är oftast inte så 
intensivt att förvalta ur ett 
årligt systemägar- eller 
förvaltningsperspektiv. Man 
gör inte release och versions-
byten lika ofta som i de 
egenutvecklade, men kräver å 
andra sidan allt som oftast 
ganska stora verksamhets-
påverkande insatser i form av 
utbildning etc vid upp-
gradering.

Den andra typen kan vara att 
man har ett närmare 
förhållande/beroende till 
producenten, leverantören och 
återförsäljaren som ofta är 
involverade i att förvalta , 
utveckla och lämna support på 
ett COTS. Kraven och 
behoven hålls ofta tydligare 
samman i en mindre grupp.

Ja i form av att man binder 
resurser till egenutvecklat och 
det är mer ad-hoc när 
anpassningar ska/måste göras. 
I det fall vi har färdiga system, 
följer man ofta man 
leverantörens rekommenda-
tioner och rutiner om det faller 
innanför våra regler och krav.

Vi kan säga så här, vi har ett 
COTS i och för sig, där ser 
man att det är väldigt svårt att 
få in några önskemål. Där har 
vi väldigt lite kontakt med vår 
leverantör, alltså de som 
sköter COTS.

(Från diskussion om deras 
egenutvecklade system)
Vi har ett väldigt nära 
samarbete med leverantören. 
Vi kan ringa från en dag till 
nästa och då kan de åtgärda 
ett fel som vi har upptäckt dag 
ett så är det åtgärdat dag två, 
om det inte är av större eller 
svårare karaktär. Det är 
ganska unikt om man jämför 
med andra stora system där 
man får liksom lägga in "nu 
har vi ett problem" och då 
kanske det löser sig i 
kommande versionsändring 
om ett halvt eller ett år.
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5 Analys
Här  beskriver  och  jämför  vi  svaren  vi  har  fått  från  våra  respondenter  med vad vi  har  hittat  i 
litteraturen,  respondenternas  svar  jämförs  också  mot  varandra.  Svaren  som redovisas  här  är  en 
sammanfattning av de intervjusvar vi samlat in.

5.1 Organisationernas syn på systemförvaltning 

Strategi och styrning
När det gäller förvaltningsstyrning så anser Nordström & Welander (2007) och Brandt (2004) att 
det  är  viktigt  med styrning  för  att  systemförvaltningen ska  vara  effektiv.  Vidare  anser  alla  tre 
författarna att det är väldigt viktigt att systemförvaltningen stödjer övriga verksamhetens ständiga 
förändringar.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen  arbetar  inte  efter  någon systemförvaltningsmodell  men har  ändå  en strukturerad 
styrning av sin systemförvaltning. Planer finns på att införa en systemförvaltningsmodell.

Luleå kommun
Luleå kommun verkar däremot inte ha någon strikt systemförvaltning utan åtgärdar problemen när 
de uppstår. Planer finns på att införa en systemförvaltningsmodell.

Organisation tre
Organisation tre jobbar efter pm³ när det gäller förvaltningsstyrning. 

Vår slutsats
Styrningen av systemförvaltningen är förankrad i affärsverksamheten hos de två organisationerna 
som  har  en  förvaltningsstyrning. Detta  överensstämmer  med  vad  både  Brandt  (2004)  och 
Nordström & Welander (2007) beskriver hur förvaltningsstyrning ska skötas.  Man kan ha en bra 
styrning av sin systemförvaltning även utan att jobba efter en systemförvaltningsmodell.

Respondenternas syn på skillnader mellan systemförvaltning och drift
Brandt  (2005)  gör  en  klar  skillnad  mellan  drift  och  systemförvaltning,  medan  Nordström  & 
Welander (2007) menar att gränserna mellan drift och systemförvaltning i praktiken är flytande och 
att de ofta går in i varandra.

Skogsstyrelsen
Chefen för  enheten  för  drift  och  support  på  skogsstyrelsen  ser  idag  en  gräns  mellan  drift  och 
förvaltning. Han tror att gränsen att mellan drift och förvaltning kommer att suddas ut i framtiden.
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Luleå kommun
"Förvaltning är för oss en mer mjuk del medan drift är hård. Drift innebär att sakerna fungera och  
är igång. Förvaltning är mera planering, blicka framåt, utveckla, uppdatera."

Organisation tre
IT-systemansvarig  anser  att  det  är  skillnad  mellan  drift  och  förvaltning,  men  har  lagt  ut  den 
praktiska biten av drift och förvaltning på ett externt företag.

 
Våra slutsatser
Baserat på de svar vi fått anser vi att Nordström & Welander's (2007) syn på drift och förvaltning är 
den som är mest överensstämmande med hur det ser ut i praktiken hos våra respondenter. Det vill 
säga att våra respondenter anser att  gränsen mellan drift  och systemförvaltning är flytande.  Till 
skillnad från Brandt (2004) som anser att det finns en gräns mellan drift och systemförvaltning, men 
att  de  två  ska  ha  ständigt  utbyte  av  information.  Han  anser  också  att  det  ska  finnas  ett  nära 
samarbete mellan de båda.

5.2 Problemlösning med hjälp av systemförvaltning

Vanliga problem som man löser med systemförvaltning enligt respondenterna
Enligt Brandt (2004) omfattar systemförvaltning bland annat:

• Kravspecifikationer

• Ändringshantering 

• Kvalitetssäkring 

Skogsstyrelsen
Chefen på enheten för drift och support  anser att i deras systemförvaltning ingår att lösa problem 
med  systemutveckling,  drift  och  support,  planering  och  uppföljning  samt  kravspecifikationer. 
Anpassning till externa krav till exempel regeringsbeslut och EU direktiv.

Luleå kommun
Enligt Luleå kommuns chef på IT-avdelningen för drift och support, ingår tester av nya system så 
att de passar in i kommunens befintliga IT-miljö och att de tar fram kravspecifikationer för inköp 
samt förändringar av system i systemförvaltningsbegreppet.

Organisation tre
IT-systemansvarig i  organisation  tre  tycker  att  systemförvaltning  omfattar  att  testa  så  att  nya 
versioner av systemet passar in i den befintliga IT-miljön och att systemet stödjer de nya kraven 
från organisationen. Åtgärda stora och små fel när de uppstår, större fel åtgärdas i versionsbyten, 
vilket sker två gånger per år.
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Våra slutsatser
Våra respondenter verkar lösa de problem som Brandt (2004) nämner att man kan lösa med hjälp av 
systemförvaltning.  Kravspecifikationerna  omfattar  både  funktionalitetskrav  och  krav  för  att 
informationssystemet ska passa in i den befintliga IT-miljön. Tester utförs för att minska risken för 
att problem ska uppstå när det nya informationssystemet eller den nya versionen av informations-
systemet sätts i drift. 

I denna fråga anser vi att vi kan göra en analytisk generalisering, då respondenternas svar överens-
stämmer med varandra och med det som vår teoriram säger om vad man hanterar med hjälp av 
systemförvaltning.

Åtgärder för att förhindra att legacy systemproblem uppstår
Bisbal et al (1999), Seacord et al (2003), Brandt samt Nordström & Welander anser att med en bra 
systemförvaltning så minskar risken för att legacy systemproblemen uppstår. 

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen arbetar med att centralisera sin IT. Tidigare hade alla skogsvårdsstyrelser samma 
grundsystem, men med olika lokala tillägg. Nu har de planer på att ta bort alla sådana varianter för 
att underlätta förvaltningen och supporten. Ännu är det inte bestämt hur lösningen kommer att se ut, 
bara att det ska vara en enhetlig lösning för hela landet.

Luleå kommun
Luleå kommun jobbar med att ta fram kravspecifikationer för de nya informationssystem de köper 
in, så att systemen ska passa in i verksamheten och med andra befintliga informationssystemen de 
redan har i drift. Nya informationssystem vill de helst att de ska vara standardiserade så långt som 
möjligt,  också det  för  att  underlätta  drift  och förvaltning av dem. Dock så förekommer det  att  
speciallösningar måste till för att allt ska fungera enligt verksamhetens krav. 

Organisation tre
I organisation tre jobbar de kontinuerligt med att åtgärda fel som hittas och även med att anpassa 
informationssystemet för att uppfylla andra formella krav som uppstått. Innan större ändringar som 
versionsuppgraderingar utförs, testas de nya versionerna så att det inte ska uppstå oväntade fel på 
olika ställen i systemet. De har tidigare haft problem när det fanns flera olika system som skulle 
integreras med informationssystemet som vi har undersökt. Ett annat problem som de har haft, är att 
användare  på  de  lokala  systemen  hade  sina  egna  sätt  att  registrera  data  och  även  egna 
speciallösningar  till  en  del  applikationer.  Lösningen  blev  att  alla  lokala  system ersattes  av  en 
centraliserad systemlösning och att alla användare ska registrera data på samma sätt.

Våra slutsatser
Alla våra respondenter har olika sätt att jobba på för att förhindra att legacy problem ska uppstå. 
Både  Luleå  kommun  och  Skogsstyrelsen  har  upplevt  att  det  saknas  dokumentation  där 
speciallösningar är tillämpade och det försvårar arbetet med att vidareutveckla och åtgärda fel. Så 
länge  som den person som har  gjort  lösningen  finns  kvar  i  verksamheten,  är  det  inte  så  stort 
problem. Problemen uppstår när den personen har slutat. 

Vidare har alla respondenter haft problem vid förändringar i informationssystemen, det har skapat 
en synergieffekt. Detta problem är vad Magoulas & Pessi (1998) kallar för spagettistrukturer. 
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När  det  gäller  problem  med  spagettistrukturer  som  nämns  i  vår  problembakgrund  har  alla 
respondenterna  upplevt  problemet  vilket  gör  att  vi  även  i  denna  fråga  kan  göra  en  analytisk 
generalisering. 

5.3 Likheter och skillnader i systemförvaltning av olika typer 
av system 

Vilken skillnad finns det mellan förvaltningen av nya och gamla informationssystem?
Bisbal et al (1999) anser att med en bra systemförvaltning blir det inte någon större skillnad att 
förvalta ett nytt informationssystem mot ett gammalt. 

Skogsstyrelsen
Dokumentation har kanske i vissa fall varit bristfällig, man har betraktat det här som att den här  
personen alltid  ska vara här.  Det finns ingen anledning att  tro att  personen ska sluta,  men helt 
plötsligt så har det här hänt och då står man där och inte riktigt vet vad man ska göra.

Kompetens och personberoende är också nyckelfaktorer i förvaltning och det måste man på något 
sätt ta hand om. Drivkraften till att släppa äldre verksamhetssystem för ny utveckling är att systemet 
inte är effektivt längre.  Det kan även finnas ekonomiska incitament för att byta system om det 
kostar för mycket att drifta. Systemet ska  ge någon form av verksamhetsnytta tillbaka. Det kan 
också  vara  så  att  man  helt  enkelt  inser  att  kompetensen  som  finns  runt  omkring  det  här 
verksamhetsstödet är en bristvara eller håller på att ta slut. 

Luleå Kommun
Äldre system kräver mer tid att förvalta eftersom de inte alltid är anpassade till övriga system inom 
verksamheten. Det är färre personer som har kunskap om hur de är uppbyggda och det gör att det 
blir svårare att göra ändringar eftersom inte alla har tillräcklig kunskap för att utföra dem. Det är  
inte heller självklart att det finns support att tillgå för äldre system.

Organisation tre
Respondenterna arbetar bara med systemförvaltning av ett  gammalt egenutvecklat  informations-
system. De tycker därför att det är svårt att jämföra nytt och gammalt.

Våra slutsatser
Skillnaden verkar inte vara så stor mellan att förvalta ett gammalt informationssystem mot ett nytt 
för våra respondenter, vilket överensstämmer med vad Bisbal et al (1999) skriver. Vid förvaltning 
av ett äldre informationssystem kan det ibland behövas specialkompetens och så länge kompetensen 
finns inom organisationen som sköter förvaltningen är detta inget problem. Problemen uppstår när 
special kompetensen inte längre finns inom organisationen. 
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Vilka skillnader finns det mellan att förvalta egenutvecklade system och COTS?
Leverantören  tar  större  ansvar  för  förvaltning  av  ett  COTS  än  om man  har  ett  egenutvecklat 
informationssystem. Man kan inte styra över vilka nya funktioner som ska läggas till  i  den nya 
versionen av COTS på samma sätt som med ett egenutvecklat informationssystem. Seacord et al 
(2003). Brandt (2004) anser att kostnaderna inte behöver bli lägre med ett COTS jämfört med ett 
egenutvecklat informationssystem.

Skogsstyrelsen
Versionsbyten i  COTS är mindre frekventa än vid egenutvecklat,  men COTS kräver ofta större 
insatser med bland annat utbildning vid versionsbyte. Leverantören av COTS är ofta involverad i 
förvaltningen av COTS. Förvaltningen av COTS kräver heller inte lika mycket resurser som de 
egenutvecklade systemen.

Luleå Kommun
När det gäller egenutvecklat används fler resurser till att göra ändringar och anpassningar. Dessa 
görs oftast ad-hoc. Vid användning av COTS följer man leverantörens rekommendationer så långt 
som möjligt. Undantag görs om leverantörens krav inte är de samma som verksamhetens .

Organisation tre  
Respondenterna i organisation tre anser att det är lättare att få igenom förändringar i ett system som 
man har utvecklat själv eller tillsammans med några få andra organisationer. Med COTS får man 
ofta  vänta  till  nästa  version  och  då  är  det  ändå  inte  säkert  att  problemet  är  åtgärdat  eller  att  
funktionaliteten man behöver är implementerad. Detta baserar på de på sina erfarenheter från ett av 
de COTS som används inom organisationen och deras egenutvecklade informationssystem.

Våra slutsatser
Anpassningar för att ett COTS ska passa in i den befintliga IT-miljön kan vara omfattande. Det kan 
också tillkomma kostnader  för att  lägga till  funktionalitet  som saknas i  COTS. Respondenterna 
menar också att man blir mer bunden till en leverantör om man har ett COTS. Respondenterna anser 
också att  de inte  kan påverka vad som ska ändras i  nästa  version av systemet  om de inte  har 
utvecklat det själva. Vidare blir utbildnings insatserna större när man använder sig av ett COTS 
jämfört med ett egenutvecklat system. 

I denna fråga kan vi göra en analytisk generalisering när det gäller tillägg av funktionalitet i COTS. 
Det tillkommer ofta kostnader för att anpassa COTS så att det fyller alla verksamhetens krav. Det är 
inte alltid som organisationerna lyckas få sin önskade funktionalitet implementerad i en ny version 
av COTS. Detta enligt både vår teoriram och våra respondenter. 

5.4 Diskussion
Har  man  ett  äldre  affärskritiskt  informationssystem  vid  liv  innebär  det  ofta  att  man  har  en 
fungerande systemförvaltning inom organisationen, även om man inte använder sig av någon direkt 
systemförvaltningsmodell. Byte av system kan ske på grund av många olika faktorer. Respondenten 
på Skogsstyrelsen gav som exempel att de bytte ut sina gamla system för att de centraliserade sin 
IT-verksamhet. De har inte bytt ut alla sina gamla system ännu. En annan faktor är att systemet inte 
är  effektivt  nog  ur  affärssynpunkt  längre.  Vår  anonyma  organisation  har  byggt  mycket  av  sin 
verksamhet kring det system de berättade om, och ville därför inte gärna byta ut det. 
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Systemet  underhålls  och  förbättras  kontinuerligt  vilket  är  en  orsak  till  att  de  har  kunnat  hålla 
systemet  vid  liv  sedan  mitten  av  70-talet.  Enligt  respondenten  har  Luleå  kommun  många 
standardsystem som är knutna till avtalstider. När dessa avtalstider löper ut, gör man en utvärdering 
om  användarna  har  varit  nöjda  med  systemet  och  vilka  funktioner  som systemet  i  fråga  har.  
Verksamhetskraven, användarkraven och pris är några faktorer som väger tungt om de ska byta till 
ett annat informationssystem.

Med en fungerande systemförvaltning blir inte äldre system föråldrade och slutar fungera, detta 
gäller  även  för  anpassningar  man  har  gjort  av  COTS produkter  för  att  de  ska  passa  in  i  den 
befintliga IT-miljön.

Några av fördelarna med ett gammalt system är att det är till stor del anpassat till den befintliga IT-
miljön.  Det  gamla  systemet  kan  vara  ett  COTS  eller  ett  egenutvecklat  informationssystem. 
Dessutom finns det ofta mycket tyst kunskap lagrad i ett gammalt system. Användarna är redan väl 
insatta i hur systemet fungerar.

Brister som gör att man ändå byter ut ett befintligt system:

• Kompetensbrist inom organisationen 
• Supportproblem (olika versioner av samma system, brist på externa experter)
• Hårdvarubegränsningar
• Driftskostnader
• Bristande flexibilitet för att fortsatt stödja organisationen 

Anledningar  till att behålla ett befintligt informationssystem
Finns det ett informationssystem som fungerar bra och uppfyller organisationens krav är de mindre 
motiverade att byta ut informationssystemet mot ett nytt. Ju längre tid informationssystemet funnits 
i organisationen desto mer integrerat blir det i verksamheten. Med en fungerande förvaltning blir 
inte kostnaderna för att hålla informationssystemet vid liv höga.  Ett nytt informationssystem ska 
kunna  uppfylla  alla  gamla  krav  och  även  tillföra  ny  funktionalitet,  vilket  även  det  gör  att 
kostnaderna och komplexiteten ökar. Kostnaderna för att byta ut systemet kan bli enorma på grund 
av den stora mängden data som måste flyttas. En orsak till detta är att data är kopplad till andra 
informationssystem och inom det befintliga informationssystemet finns det också kopplingar mellan 
data. Återskapande av funktionalitet kan också bli mycket kostsam när informationssystemet har 
anpassats under lång tid. 

Generalisering
I  intervjusvaren  vi  har  analyserat  har  vi  sett  att  det  finns  möjlighet  att  göra  en  analytisk  
generalisering mellan svaren och teorin. Det vi ser är att respondenternas syn på vad man hanterar 
med  hjälp  av  systemförvaltning  överensstämmer  med  vad  vår  teoriram säger.  Vi  ser  även  att 
respondenterna  har  upplevt  samma  problem  med  spagettistrukturer  som  beskrivs  i  problem-
bakgrunden.  När  det  gäller  COTS,  så  ser  vi  att  de  problem  som  beskrivs  i  teoriramen  om 
svårigheten att bedöma kostnader innan införande överensstämmer. Svårigheter med att införa ny 
funktionalitet och anpassningar för att COTS ska passa in i den befintliga IT-miljön finns också 
beskrivet. Dessa problem är de samma som respondenterna säger sig ha upplevt.
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6 Slutsatser 
Vår forskningsfråga var:

• Hur gör organisationer för att hålla liv i sina legacy system?

 

Systemförvaltning, styrning och strategier
Det viktiga är att ha en fungerande systemförvaltning. En formell förvaltningsmodell alternativt ett 
antal sammanhängde komponenter som tydliga uppdrag, beskrivna och accepterade förvaltnings-
processer ger stöd för styrningen. Några av de viktigaste åtgärderna som bör göras vid system-
förvaltning är  att  dokumentera  väl.  Dessa  åtgärder  underlättar  förståelsen för  hur  informations-
systemen  är  uppbyggda  och  gör  att  det  går  åt  mindre  tid  att  utföra  framtida  ändringar.  Bra 
dokumentering minskar också personberoendet. 

Förvaltningsstrategierna kan formas på olika sätt men bör ses som långsiktiga och ge underlag till 
en förvaltningsplan för varje informationssystem inom organisationen. De enskilda förvaltnings-
planerna stäms av med jämna intervaller. Planering för framtiden är också viktig för att hålla 
kostnaderna nere och för att möta framtida verksamhetskrav.

Genom att centralisera sitt informationssystem kan man slippa många av de befintliga problemen 
med lokala varianter på informationssystem. Detta underlättar även för supporten när det bara finns 
en version av informationssystemet. En centralisering gör att det går lättare att förvalta systemet och 
att det går snabbare att uppdatera informationssystemet. En uppdatering på en version räcker istället 
för att flera varianter av informationssystemet ska uppdateras.  

7 Metoddiskussion
Det tar tid att hitta passande litteratur till en forskningsfråga och man kan tolka en fråga på många 
olika sätt. När man utgår från en frågeställning och försöker söka passande litteratur är det lätt att  
hitta sådant som bara passar in delvis på det man vill svara på. Man får läsa mycket innan man hittar 
rätt litteratur. Det har varit en stor styrka att vara två som skrivit, då det har funnits mycket att  
diskutera kring ämnet och den litteratur som vi har hittat. 

Vi anser att vi har gjort ett korrekt val när vi valde att göra en kvalitativ studie. Trots att vi bara har 
intervjuat tre organisationer har vi ändå fått svar som både överensstämde och avvek från varandra. 
Med  en  större  studie  hade  vi   fått  ett  bredare  underlag  som  vi  kunnat  göra  mer  förankrade 
generaliseringar på. Inom den tidsram som vi hade till förfogande, anser vi att det har varit ett bra 
val att ha en deduktiv ansats. En induktiv ansats hade krävt mer omfattande datainsamling. 

Vidare  anser  vi  att  den semistandardiserade  formen av  intervjuer  gav  oss  stort  utrymme att  få 
djupare svar på våra intervjufrågor. Vi har också fått breda svar på våra intervjufrågor. Kontakten 
med våra respondenter har varit bra. 

Det var till god hjälp att följa Yin's råd att ställa upp intervjusvaren i matriser när vi skulle analysera 
dem. Inspelningar av intervjuerna underlättade transkribering och minskade risken för missförstånd 
och feltolkningar.     
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7.1 Validitet och reliabilitet
Vi har valt att utgå från källor där författarna är erkända inom sitt område, till exempel doktors-
avhandlingar och annan litteratur skrivna av dessa författare. Andra böcker är läroböcker, de anser 
vi också är bra källor. Yin som vi använder som källa i  avsnitten om fallstudier,  refereras till  i 
många läroböcker och därför anser vi att det är en tillförlitlig källa. Våra val av litteratur ökar den 
inre validiteten. 

Vi har på varje intervju varit två som har lyssnat och ställt frågor, alla intervjuer har spelats in och 
sedan transkriberats och därefter diskuterats mellan oss för att se om vi har uppfattat svaren från 
respondenterna  på  samma  sätt.  Vi  har  under  intervjuerna  ställt  följdfrågor  för  att  leda  in 
respondenterna till vår tolkning av frågorna om respondenterna har tolkat frågan på ett annorlunda 
sätt. Dessa punkter anser vi påverkar den inre validiteten positivt. 

Vi  har  kommit  fram till  ett  svar  på  vår  forskningsfråga.  Eftersom vi  endast  har  undersökt  tre 
organisationer och dessa organisationer är lite speciella då de är offentliga med en stor politisk 
styrning som en yttre faktor.  Vilket ger oss en lägre yttre validitet. 

Vi har gjort en ögonblicksstudie och det är inte säkert att respondenterna kommer att ge samma svar 
om någon ställer samma frågor vid ett senare tillfälle. Respondenten kan tolka frågan på ett annat 
sätt vid ett annat tillfälle. De organisationer som vi har undersökt är offentliga och därför påverkas 
de till stor del av politiska beslut. Detta gör att förutsättningarna de arbetar efter kan förändras på ett 
sätt som påverkar hur de sköter sin systemförvaltning. Allt detta gör att vår studie får något lägre 
reliabilitet. 

8 Framtida forskning
Detta är några intressanta frågor som har dykt upp under skrivandet av uppsatsen.

Vår uppsats visar att man kan ha en bra systemförvaltning utan att följa någon systemförvaltnings-
modell. Vad har förvaltningsmodellen för betydelse för organisationen egentligen?

Efter att det har kommit fram i vår uppsats att en del organisationer har ett ad-hoc förhållningssätt 
till felhantering och systemförvaltning, får det oss att undra om man verkligen kan ha en ad-hoc 
problemhantering i ett affärskritiskt informationssystem?
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1 Bilaga 1

1.1 Intervjufrågor:

Hur är er IT-avdelning strukturerad?

Hur fungerar er förvaltningsstyrning och hur är förvaltningen organiserad?

• Använder ni er av en färdig förvaltningsmodell?

• Hur länge har ni använt er av systemförvaltning?

• I teorin som vi har läst rekommenderas det att man har en långsiktig övergripande 
förvaltningsstrategi för alla IT-system inom verksamheten, utöver detta så ska det finnas en 
1-årig förvaltningsplan utarbetad för varje enskilt IT-system. Hur fungerar detta i eran 
organisation?

Vilka problem är det vanligt att man jobbar med när man utför systemförvaltning

Hur förvaltar man ett IT-system

• Ser ni någon tydlig gräns mellan förvaltning och drift?

• Vilken skillnad finns det mellan förvaltningen av nya och gamla informationssystem?

◦ Har ni ett COTS?

▪ Skiljer det sig hur man förvaltar ett COTS mot ett egen utvecklat?

Jobbar man aktivt för att förhindra rigida strukturer, spagettistrukturer och systemöar?

• Hur har man hanterat/hanterar man problemet (legacy systemproblem som kan ha existerat 
tidigare)

När vi har tagit kontakt med organisationerna har vi frågat om de vill att organisationen ska vara 
anonym och om respondenten vill vara anonym. 

Genomförande
Vi har dessutom haft personlig kontakt med respondenterna via e-post, telefon innan intervjuerna 
genomfördes. När respondenten var osäker på vad som menades med frågan eller vi inte förstod 
svaret ställdes följdfrågor. Följdfrågor ställdes också för att få ett mer uttömmande svar på en del 
frågor Intervjuerna spelades in för att vi lättare ska kunna transkribera dem och verkligen få med 
vad respondenterna har svarat.



2 Bilaga 2

2.1 Intervjusvar
Här följer en kort sammanställning på de frågor och svar vi har valt ut från det insamlade materialet, 
då en av respondenterna vill vara anonym har vi tagit bort delar av deras svar som hade kunnat  
användas för att identifiera respondenten och i vissa fall skrivit ihop en egen tolkning av deras svar 
för att kunna ha med dem i denna sammanställning. Det vi har tolkat eller skrivit om, har vi skrivit  
kursivt.

Fråga: Hur är er IT avdelning strukturerad? 

Skogsstyrelsen
I tre enheter Enheten för drift och support samt telefoni (DST), Utvecklingsenheten (UE) och 
enheten för geografisk information (GI) totalt ca 60 medarbetare tillsammans. 
DST och UE ingår i en avdelning som heter Administrativa avdelningen medan GI tillhör 
Skogsavdelningen.

Vi har It-drift på 8 orter runt om i landet. Det är totalt 20 personer som är involverade och delaktiga 
i IT-driften av dessa så är det 17 personer som bemannar vår helpdesk. Samtliga dessa tillhör DST-
enheten. Vi UE så finns det 11 personer som arbetar med Systemutveckling och vi har därutöver 1-2 
konsulter. Resterande medarbetare vid UE är verksamhetsutvecklare och Projektledare. Vid GI-
enheten så finns det varierande arbetsuppgifter som alla rör sig kring geografisk information (GIS-
specialister, GIS-tekniker). 

Kommunen
Det finns två IT avdelningar. En IT-avd drift och support (fältservice och support i huvudsak men 
även kommunikation och en del systemdrift). En IT-avd Utveckling (Drift/underhåll av 
verksamhetssystem, utveckling av funktioner och tjänster, serverdrift och infrastruktur, 
projektledning m.m.)

Organisation Tre
De lägger ut drift och den praktiska biten av systemförvaltningen på externa företag.

Fråga: Hur fungerar er förvaltningsstyrning och hur är förvaltningen 
organiserad? 

Skogsstyrelsen
Systemägare (alltid linjechefer med koppling till det aktuella systemobjektet) Jag själv är till 
exempel systemägare för IT-infrastrukturen i form av LAN/WAN, Mail, IT-säkerhet, MS Office, 
Operativsystem etc, Systemägaren utser en förvaltningsansvarig som i sin tur formar en 
förvaltningsgrupp med medlemmar med både verksamhets- och teknikkompetens. Förvaltnings-
grupperna tar fram en årlig förvaltningsplan som bryts ned i timmar och kronor för den del som 
omfattar utveckling (underhållsprogrammering och nyutveckling av nya releaser / versioner). 



Denna förvaltningsplan används sedan som ett underlag för att få de resurser som man önskar. 
Samtliga förvaltningsplaner hanteras i ett forum som kallas Utvecklingsråd.

Kommunen
IT äger endast ett fåtal system som vi förvaltar själva, till exempel e-posten.
Vi har ingen speciell styrning runt detta utan tar problemen när de kommer, som det ser ut idag. 
Uppgraderar och byter versioner efter att behoven uppkommer ute i verksamheterna. Vi har 
ansvariga tekniker för varje system som har det som ansvarsområde.
Övriga verksamhetssystem inom kommunen ägs av de olika förvaltningarna med egna systemägare. 
De har sina egna styrningar och är olika organiserade.

Organisation Tre
Från 1986 och framåt har det funnits systemförvaltningsgrupper, en central systemförvaltare och 
lokala systemförvaltare ute på varje avdelning. Vi har systemförvaltningsmöten fyra gånger per år, 
vi har även haft systemförvaltningsmöten med leverantören. Vi har väldigt nära kontakt med vår 
leverantör, det är därför vi får informationssystemet att leva vidare.

Vi har en objektsägare som är personalchef, en objektsansvarig för informationssystemet och ITSA 
som står för IT System Ansvarig. Dessutom har vi objektsspecialister.

Vi har möten ett par gånger per år. Vi ingår i en objektsfamilj som heter administrativt stöd där vi 
samsas med ekonomin, datalagret, generell webb och de administrativa systemen. 

Vi träffas också ett antal gånger per år utefter behov och vi begär via den gruppen utvecklings 
pengar sen samordnas det. Sedan går det upp till en styrgrupp som tar besluten om vi blir tilldelade 
det vi begärt. 

Fråga: Använder ni er av en färdig förvaltningsmodell? 

Skogsstyrelsen
Nej vi har sneglat lite på ITIL och kommer förmodligen att utveckla vår förvaltningsmetodik i den 
riktningen.

Vi är nog lite mer inne på att titta på andra framför allt myndigheters sätt att jobba med förvaltning. 
Det som skiljer oss i från privata sektorn är att vi ofta har en politisk styrning som kan vara lite 
speciell. Villkoren förändras ganska snabbt, vi får se vad som händer i höst om det blir ett regerings 
skifte eller inte. Ska vi jobba in oss mer mot EU finansierade stödformer inom skogsbruket som 
kanske påminner om vad man gör inom jordbruket och så vidare. Den delen är ganska viktig för oss 
när vi kommer till förvaltning av system, att vi tittar på hur andra myndigheter i det här fallet för 
våran del, hur jordbruksverket har löst sin förvaltnings bit. Vi är ganska beroende av att kunna 
återanvända deras kunskaper i många fall.

Vi har något som heter riksrevisionen som jobbar med att titta på hur myndigheter egentligen sköter 
sina förvaltningar och hanteringar av IT stöd. På samma sätt så har EU sina revisorer som kommer 
och tittar på hur man hanterar och handlägger ärenden för ekonomisktstöd exempel vis ur ett IT 
perspektiv och där har vi mycket att hämta in från jordbruksverket som har hållit på med det här i 
många år.

Kommunen
Har ingen färdig förvaltningsmodell typ ITIL eller pm3 men detta ska införas kommande år.



Organisation Tre
Vi använder i grund och botten en pm3 modell 

Fråga:  I  teorin  som  vi  har  läst  rekommenderas  att  man  har  en  långsiktig 
övergripande förvaltningsstrategi för alla IT-system inom verksamheten, utöver 
detta ska det finnas en 1-årig förvaltningsplan utarbetad för varje enskilt IT-
system. Hur fungerar detta i er organisation?

Skogsstyrelsen
Överst har vi en IT-strategi som utvecklingsrådet är beställare av utöver det tar varje förvaltnings-
grupp fram sin årliga förvaltningsplan som efter beslut bryts ned i aktiviteter och projekt. De tre 
enhetscheferna  vid  DST,  UE och  GI  tar  fram  en  IT-handlingsplan  som  synkroniserar  de  tre 
enheternas årliga verksamhetsplan.

Kommunen
Det fungerar säkert så i teorin och det kanske är önskvärt att så skulle vara fallet, men så ser det nog 
inte ut i verkligheten för de flesta IT-systemen har jag en känsla av. Det finns säkert företag och 
organisationer som har full koll på allt detta. Kan bara svara för IT's få system och vi har inte en  
långsiktigare  plan  än  gällande  avtal.  Vi  följer  aktuella  uppdateringar,  patchar  m.m. Andra 
verksamhetssystemägare har kanske detta i någon form. Vi håller dock på att se över detta och ska 
ta fram strategier, driftmodeller och rutiner för varje enskilt system. Har bland annat införskaffa 
system för detta.

Organisation tre
Alltså vi använder i grund och botten en pm³ modell. Vi har en objektsägare och en objektsansvarig 
för  informationssystemet  och  ITSA  som  står  för  IT-System  Ansvarig,  sedan  har  vi 
objektsspecialister. Vi har möten ett par gånger per år. Vi ingår då i en objektsfamilj  som heter 
administrativt  stöd  där  vi  då  samsas  med  ekonomin,  datalagret,  generell  webb  och  de  här 
administrativa systemen. Där träffas vi också ett antal gånger per år efter behov. Vi begär också via 
den  gruppen utvecklings  pengar,  sen  samsas  det.  Sedan  går  det  upp till  en  styrgrupp  som tar 
besluten om vi blir tilldelade det vi önskat. 

Fråga: Vilka problem är det vanligt att man jobbar med när man utför 
systemförvaltning?

Skogsstyrelsen
Här finns det olika nivåer beroende på vad man har för befattning men systemutveckling drift och 
support, planering och uppföljning samt kravspecifikationer. 



Kommunen
Att får förståelse för att systemen ibland lever ett eget liv.
Att det inte alltid blir som man tänkt.
Att det är mycket komplexa, ibland ofullständigt utvecklade system som köpts in och att IT inte kan 
lösa dessa problem (leverantören har ansvaret).
Att produkterna inte är testade i vår miljö.
Förståelse för att det kostar pengar att underhålla och utveckla.

Organisation tre
Klart det uppstår problem när man kanske lägger in en ny version och det har vi väl kanske upplevt 
att det har varit lite svajigt. Därför har vi kommit med önskemålet att vi vill vara med i själva test  
fasen. Eftersom att det är vi som kan reglerna för allmänna bestämmelser och avtalsregler. Det är  
inte  säkert  att  alla  har  den kunskapen  bland dem som arbetar med förvaltningen i  det  externa  
företaget, de löser sitt lilla problem, därför blev det inte som vi tänkte.

Vi har fortlöpande felhantering,  på något  konstigt  sätt  så kommer det  nya förutsättningar  varje 
månad, även om man tycker att lönerna ser likadana ut. Det är alltid någon som hittar någonting. 
Det kan vara rapporteringar som är gjorda på ett unikt sätt av den anställda och den anställdes chef 
som vi inte har tänkt på, där blir knytningar fel, om man gör det i fel ordning, gör man det i rätt  
ordning så går det alltid som det ska. Sådant går inte att testa i all oändlighet utan det är sånt man  
får hitta allt eftersom, vi gör så gott vi kan vid testen.              
Personalsystem är ganska komplexa genom att  de har med människor att  göra.  Ekonomisystem 
brukar man säga är mer debet och kredit mer plus och minus, inte så mycket som kan spåra ur.

Fråga: Ser ni någon tydlig gräns mellan förvaltning och drift?

Skogsstyrelsen
Ja  idag  har  vi  olika  ”valutor”  mellan  UE som använder  begreppet  förvaltning  för  sin  system-
utveckling  som avser  underhåll  och  nya  releaser.  UE är  direkt  underordnade  utvecklingsrådets 
prioriteringar och beslut planerar och redovisar sitt arbete i timmar (oavsett om det är egen personal 
eller konsulter som skall utföra arbetet). IT-driften och helpdesk särredovisar inte sin nedlagda tid 
ännu.  Begreppsmässigt  ingår  därför  inte  IT-driften  eller  supporten  i  ”förvaltningen”,  vilket  de 
självklart borde göra och i framtiden säker kommer att göra.

Kommunen
Förvaltning är för oss en mer mjuk del medan drift är hård. Drift innebär att sakerna fungera och är 
igång. Förvaltning är mer planering, blicka framåt, utveckla och uppdatera.

Organisation tre
Man kan säga så här Företag 1 förvaltar det här systemet medan Företag 2 driftar det, vi har som 
sagt bara att göra med Företag 1. De sköter kontakten med  Företag 2, men vi betalar pengar till 
Företag 1.

Vi  hade  tidigare  delade  avtal,  då  hade  vi  ett  avtal  för  driften,  och  betalade  separat  för  drift 
respektive för förvaltning, men nu sista två avtalsperioderna har vi köpt "allt i ett". Nu är allt ihop 
bakat och vi betalar bara en kostnad nu. Vi har en kontaktperson på Företag 2 som vi har möjlighet 
att anlita om det spårar ur vid en körning 



Fråga:  Vilken  skillnad  finns  det  mellan  förvaltningen  av  nya  och  gamla 
informationssystem?

Skogsstyrelsen
Nja,  kanske inte  så mycket,  men det  är  klart  det  kan finnas  omständigheter  kring ett  gammalt 
system  som  gör  att  det  blir  begränsningar  som  exempelvis  kompetens,  systemtillgångar  och 
teknologi. Det gör att man får fästa särskild stor vikt vid detta. Sedan är det förmodligen så, att det  
äldre systemet kan vara ifrågasatt utifrån ett effektivitetsperspektiv.

(Om problem med äldre system)
Dokumentation har kanske i vissa fall varit bristfällig, man har betraktat det här som att den här  
personen alltid ska vara här. Det finns väl ingen anledning att tro att personen ska sluta, men helt  
plötsligt så har det här hänt och då står man där och inte riktigt vet vad man ska göra.

Så att det här med kompetens och person beroende är också nyckelfaktorer i förvaltning, och det 
måste man på nått sätt ta hand om. Du frågade vad som egentligen är drivkraften till att släppa äldre 
verksamhetssystem för ny utveckling, liksom om man känner att nu är inte det här effektivt längre 
nu. Det här ekonomiska incitamentet att man får ut det man förväntar sig av dom pengar som det 
kostar att ha och drifta ett system. Det ska ge någon form av verksamhets nytta tillbaka. Men det 
kan också vara som så att man helt enkelt inser att kompetensen som finns runt omkring det här 
verksamhets stödet är på nått sätt en bristvara eller håller på att ta slut. Har du haft någon som 
utvecklar ett system för 20 år sen, där man på nått sätt har konserverat och bevarat det systemet utan 
att så att säga bygga in ny teknologi. Då finns det kanske idag inte så mycket arbetskraft på 
marknaden som vill eller kan jobba med det här systemet.

Kommunen
Till  viss  del  är  det  skillnad  på  att  förvalta  äldre  system då  de  inte  följt  med  i  utvecklingen.
De kanske inte har stöd för våra gällande system och måste hanteras separat. Färre personer känner 
till systemet och kan det. Det blir mer sårbart. Support kanske inte finns att tillgå mm.

Organisation tre
Vi har bara pratat om deras gamla system.

Fråga:  Skiljer  det  sig  hur  man  förvaltar  ett  COTS  mot  ett  egenutvecklat 
informationssystem?

Skogsstyrelsen
Det  finns  enligt  mitt  sätt  att  se,  några  olika  typer  av  COTS.  En  del  används  rakt  över  hela 
organisationen medan andra användas av ett fåtal inom en specifik funktion eller specialistgrupp. 
För den första typen verksamhetsövergripande. Ja en COTS, om vi tänker applikation är oftast inte 
så intensivt att förvalta ur ett årligt systemägar- eller förvaltningsperspektiv. Man gör inte release 
och versionsbyten lika ofta som i de egenutvecklade,  men kräver  å andra sidan allt  som oftast 
ganska stora verksamhetspåverkande insatser i form av utbildning etc vid uppgradering.

Den  andra  typen  kan  vara  att  man  har  ett  närmare  förhållande/beroende  till  producenten, 
leverantören och återförsäljaren som ofta är involverade i att förvalta, utveckla och lämna support 
på ett COTS. Kraven och behoven hålls ofta tydligare samman i en mindre grupp.



Kommunen
Ja i  form av att  man binder resurser till  egenutvecklat  och det är  mer ad-hoc när anpassningar 
ska/måste göras. I det fall vi har färdiga system, följer man ofta man leverantörens rekommenda-
tioner och rutiner om det faller innanför våra regler och krav.

Organisation tre
Alltså det borde vara, nu tänker jag bara fritt, om man nu säger att man har ett standardsystem så 
kan du inte även om man hittar uppenbara fel kontakta leverantören. Det är ingen ide för det händer 
inget, det blir inte planerade ändringar som jag får önska i så fall. Jag skulle spontat sett vilja ha 
mindre kontakt med leverantören, då det inte ger snabb återkoppling. Om det är rätt eller fel är svårt 
att säga, då vi ej har testat saker mot varandra.

Vi är bara inne på det ena, egenutvecklat.

Vi kan säga så här, vi har ett COTS i och för sig, där ser man att det är väldigt svårt att få in några 
önskemål. Där har vi väldigt lite kontakt med vår leverantör, alltså de som sköter COTS.

(Från diskussion om deras egenutvecklade system)
Vi har ett väldigt nära samarbete med leverantören. Vi kan ringa från en dag till nästa och då kan de 
åtgärda ett fel som vi har upptäckt dag ett så är det åtgärdat dag två, om det inte är av större eller  
svårare karaktär. Det är ganska unikt om man jämför med andra stora system där man får liksom 
lägga in "nu har vi ett problem" och då kanske det löser sig i kommande versionsändring om ett 
halvt- eller ett år.

Vi kan ringa och säga, det här måste åtgärdas, nu får de göra det. Om det inte är några stora grejer 
då kör man det i ett versionsbyte. Vi har versionsbyte två gånger per år.

Fråga: Jobbar man aktivt för att förhindra rigida strukturer, spagettistrukturer 
och systemöar? (Svaren på denna fråga hänger ihop med svaren på nästa fråga.)

Skogsstyrelsen
Vi  precis  som  i  stort  sett  alla  organisationer  arbetar  med  ständiga  förbättringar  och  en  ökad 
enhetlighet med färre varianter. 

Kommunen
Vi jobbar hårt för att få enhetlighet och standarder. Vi har specificerade krav och beskrivningar av 
vår IT-miljö som leverantörer och systemägare måste följa så långt det bara är möjligt. System som 
inte  följer  standarder och krav kostar mer och den kostnaden drabbar då systemägaren som ett 
incitament att välja system som kan följa standard.

Organisation tre
Ja det gäller att tänka sig för, men det är egentligen programmerarnas problem hos det förvaltande 
företaget. Det är de som ska se till att det går iväg korrekta uppgifter till exempel att det fungerar att 
göra en sjukanmälan till försäkringskassan.



Fråga: Hur har man hanterat/hanterar man problemet (legacy systemproblem 
som kan ha existerat tidigare)

Skogsstyrelsen
Man hade etablerat ett samarbete inom IT-verksamheten i slutet av 90-talet skulle jag vilja påstå. 
Det samarbetet hade resulterat i att man har i huvudsak ett gemensamt verksamhetsstöd som kallas 
för Kottensystemet. Det systemet finns fortfarande kvar idag och drifthålls på idag 8 av de här 
tidigare 10 myndigheterna.

De tidigare  Kottesystemen är  inte  nationella,  de  är  alltså  regionala  kan man  säga. Men själva 
förvaltningen av de här Kottensystemen, har varit varje tidigare skogsvårdsstyrelses angelägenhet. 
Sedan  har  vi  haft  viss  gemensam  utveckling.  När  man  har  släppt  en  ny  version  av  det  här 
Kottesystemet så har alla tidigare skogsvårdsstyrelser hängt med och ville infoga den. Man har 
utvecklat lite egna specialiteter och anpassningar på det här Kottesystemet.

Och det har varit/blivit lite speciellt då, vi kallar det här för djurparken. För att dom heter hamstern 
och vesslan och såna här konstiga begrepp. Det här är ett uttryck för att man har haft antingen 
projekt som har tidigare varit länsindelade där man har behövt ett IT-stöd och då har man utvecklat 
det med egen/efter eget förslag och eget behov så att säga.

Det har varit lite både och, skulle man kunna säga för att det här har spretat väldigt mycket, det är  
väl lite av vad du har kallat för spagettisystem eller de sitter inte riktigt ihop men dom är väldigt 
likartade. De har lite olika typer av förvaltningsaspekter på sig.

Nu är vi inne i en ny era, nu är det här en myndighet och nu ska allt så att säga, vara enhetligt och vi 
ska ha en homogen och enhetlig förvaltning. De olika Kottensystemen har vi redan så att säga sett  
till att dom har så pass enhetlighet så att vi kan supporta dem med en gemensam kunskap Oavsett 
om drift tekniker sitter i Luleå ska de kunna svara på och förstå hur systemet driftas i Hässleholm.

Sen kommer det till de här djurparks företeelserna, de är så pass speciella att de inte kan supportas  
helt och fullt. Annat än av den IT-tekniker som tidigare satt just i den gamla länsindelningen på just 
den skogsvårdsstyrelsen.

Så där har vi en begränsning och en stor brist, men de här djurparksdelarna ska på sikt avvecklas,  
eller så att säga avvecklas till förmån för någon form av nyutvecklingssatsning då i det här fallet är 
ett så stort användningsbehov att det är motiverat.

Kommunen
Vi har fått anpassa oss så gott det går med special lösningar i alla möjlig former där det behövts.
Det har krävt speciella kunskaper på få, ibland en person. Mycket sårbart för kunden. Det kan ta 
tvärstopp ibland om något i infrastrukturen ändras, som en naturlig del av utvecklingen och då får 
man försöka hitta någon ny special lösning. För det mesta går det men det tar mycket resurser och 
manuellt arbete och kostar pengar.

Organisation tre
Det måste vara lite av stuket vi hade tidigare då vi hade ett separat system som vi registrerade data  
i som vi exporterade vid tillfällen. Man hade inte den här löpande kopplingen utan det var vid ett  
månadsskifte så skickade man över all information, men det var också någonting som var löst med  
integrationer så vi hade inget problem oftast, men naturligtvis så blev det någon gång fel där också  
i kopplingarna. Men vi har lyckats arbeta bort de fristående systemen. 



Vi har ett  COTS som är fristående,  men där har vi  också idag en automatik  som vi  inte idag  
behöver jobba med.
Vi är en väldigt styrd organisation. Tidigare hade vi ett system som varje avdelning använde på sitt  
eget sätt. 2001 centraliserade vi systemet och  då blev det en del kulturkrockar.
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